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                Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, 
                          Mais, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. 
                                                                                                  (Victor Hugo) 



 
 



 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                I de ungas ögon ser man gnistan. 
                                        Men, i den gamles ögon ser man ljuset. 
                                                                                          (Victor Hugo) 



 
 



 
 

förord 
 
 
 
 Mitt avhandlingsarbete har inte enbart bestått av ett strikt kunskaps-insamlande, utan har även 
innehållit möten och samtal, som på ett personligt plan varit berikande och utvecklande. Jag tänker 
särskilt på de äldre personer som bor på de äldreboenden jag besökt och som jag fått tillfälle att 
intervjua. Stundtals har mina frågor om arkitektur och inredning känts fel i sitt samman-hang, men de 
äldre personer jag har träffat har obekymrat besvarat mina frågor,  om än något frågande till nyttan 
med dem. I sina svar har de delat med sig av sina erfarenheter från ett långt och arbetsamt liv. För 
detta är jag mycket tacksam, och jag riktar ett uppriktigt tack till de boende på Ros-Andersgården, 
Tungelsta, som tålmodigt delat med sig av sin livsvisdom. Ett annat tack vill jag rikta till personalen på 
och enhetschefen för Ros-Anders-gården, Tungelsta, som oförväget besvarat mina frågor och hjälpt 
mig i mitt arbete.  
 
 Mitt avhandlingsarbete har gett en riklig och omfattande mängd data att analysera, bearbeta, och 
sammanställa. Detta arbete hade inte varit möjligt att genomföra utan den handledning och de råd 
som min handledare, docent Magnus Rönn, Arkitekturskolan, KTH, så frikostigt bistått mig med hela 
tiden. Utan våra diskussioner om arkitektonisk kvalitet eller om arkitekturforskning, men främst det 
granskande och kritiska öga som Magnus Rönn ständigt fäst på mina analyser och mina slutsatser, hade 
inte materialet blivit till vad det är i avhandlingen. Tack för kommentarer, råd och sakliga kritik, och 
inte minst den ständig uppmaningen att förenkla, fördjupa och förtydliga!  
 
 En stimulerande forskarmiljö har bidragit till att kunna slutföra avhandlings-projektet. Ett tack för 
intressanta diskussioner om skrivande och utförande av arkitekturforskning går till mina kollegor i 
forskargruppen ARC•PLAN, dokto-rander Charlotte Svensson, Charlotte Bergström, Elisabeth 
Tornberg, samt tekniska doktorer Patrik Bjurström, Eva Bergdahl och docent Reza Kazemian. Ett 
särskilt tack rikta jag till min kollega Christina Danielsson för inspirerande diskussioner om arkitektur 
och god utformning, miljöpsykologi och hälso-aspekter, och inte minst  för alla råd och kommentarer 
om det material som nu slutligen blivit en avhandling. Ett annat tack går till andra kollegor inom 
forskningen för diskussioner om utformning, miljöpåverkan och god forskarmiljö. 
 
 För råd på en trevande väg som arkitekturforskare vill jag rikta ett tack till professor Jerker 
Lundequist, Arkitekturskolan, KTH, för en värdefull insats i projektets initialskede med förslag på 
inspirerande doktorandkurser. Ett annat tack går till professor Rolf Johansson, Infrastruktur, KTH, för 
engagerande kurser i fallstudiemetodik. Ett särskilt tack går till professor Jan Paulsson, Chalmers 
Tekniska Högskola, för värdefulla råd och anvisningar inför slutförandet av licentiatavhandlingen. Jag 
vill även tacka prefekten för Arkitekturskolan, professor Bo Göran Hellers. 
 
 Jag vill rikta ett tack till äldreomsorgschef Ewa Kardell vid Äldreom-sorgsförvaltningen, Haninge 
kommun som insåg behovet av en arkitektur-forskning kring utformning av äldreboenden för äldre 
med demens eller somatisk sjukdom. Genom ett två-årigt stipendium från förvaltningen har det varit 
möjligt att påbörja doktorandprojektet. Mitt tack går även till Rose-Marie Geijer, och Rolf Ljungström, 
Äldreomsorgsförvaltningen, Haninge kommun. De har varit mina ständigt lika positiva ciceroner i olika 
skeden av mitt forskningsarbete på kommunens äldreboenden. Tack också till deltagare i 
projekteringen av äldreboendet Johanneslund, Västerhaninge, Haninge kom-mun, för kommentarer 
och synpunkter om god äldremiljöer. 
 
 På samma sätt vill jag tacka de föreståndare för de äldreboendena som ingår i avhandlingen, som 
intresserat och vänligt besvarat mina frågor och visat mig runt på boendena. Likaså de kommunala 
omsorgsplanerare som tagit sig tid att förklara rutiner för biståndshandläggning. Jag vill även tacka 



 
 

arkitekterna bakom äldreboendena, som delat med sig av sin tid för att besvara min enkät och 
diskutera utformningen i en tillkommande intervju.  
 
 I mitt forskningsarbete har jag fått stort stöd av olika bibliotekspersonal. Jag vill särskilt tacka 
Johanna Andersson vid Campus Haninge Biblioteket, Södertörns Högskola för en kompetent hjälp 
med mina inhemska och utländska bokbeställningar. Jag vill även tacka personalen vid Arkitektur-
biblioteket, KTH,  Margitta Kylberg och Anna Langaard, för deras hjälp med olika litteratursökningar 
och beställningar. 
 
 Flera finansiärer har bidragit med medel för att genomföra forsknings-projektet. Jag vill särskilt 
tacka Rasmus Waern och tidskriften Arkitektur för förtroendet att som tämligen ny och oprövad 
forskarstuderande få göra ett reportage om äldreboenden. Reportaget blev grunden till den första 
delstudien i projektet.  
 
 F-stiftelsen, Sweco FFNS, har anslagit medel för att kunna genomföra ett fullskaleförsök på en 
avdelning på ett äldreboendet, resultatet presenteras i den fjärde delstudien i avhandlingen. 
Vårdbyggnadsforum har generöst tilldelat mig 2005 års stipendium, vilket möjliggjort de sista 
kompletteringarna, korrigeringarna och tillrättaläggandena av materialet för att konvertera det till en 
licentiatavhandling.  
 
 Till sist ett tack till min familj och mina vänner för stöd och uppmuntran under tre intensiva år 
med forskning kring äldreboende. Som en alldeles särskild del i denna omsorg, räknar jag det aldrig 
sinande intresse huskatten Trisse ägnat mina referenser och min dator. Genom tassavtryck och 
hundöron har de intressanta uppslagen markerats, alltmedan prestandan på datorns ventilationsfläkt 
kontrollerats. Dessa plötsliga apnéer från en överhettad datorn har skärpt sinnena och gett en ny kick 
inför fortsatt forskning. 
 
 
 
 
 
              Jonas E Andersson 
                             Arkitekturskolan, KTH, 
    Stockholm den 31 oktober 2005 
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s u m m a r y  

 This licentiate thesis in architecture addresses architectural design intended for elderly people 
who suffer from dementia or a somatic disease to such an extent that they can no longer cope with 
activities of daily life, ADL. In 2003, this group consisted of 110,900 persons, that is 1.2 percent of the 
Swedish population, 7.0 percent of the sector of people aged 65 years and over. The restrictions on 
one’s physical and mental capacity can lead to a need for around-the-clock care. In such an event, nurs-
ing homes are the solution that society offers. The present design of nursing homes in Sweden is based 
on the guidelines for architecture and forms of care in a nursing home, which were established in 1992 
by the reformation of the legislation regarding responsibility for elderly and fragile people. The acro-
nym for the parliamentary committee has given this reform a supplementary name: the “noble re-
form”. The individual’s special needs of service and care are the starting point for the design of the 
care, , which is then integrated in an environment where the architectural design  emphasises dwelling 
and private home characteristics.  
 
 The thesis presents four studies whose conclusions are based on empirical data acquired through 
an inventory of different nursing homes, together with questionnaires and interviews with nursing 
home residents, nursing staff, architects and municipal planners of care for the elderly. The first study’s 
conclusions are based on an inventory of twelve Swedish nursing homes that are run by the municipal-
ity and that were erected between 1983 and 2003. This study concludes that the location of the nurs-
ing home affects the design of the architecture, which in turn sets the conditions for creating an envi-
ronment in the residence. The environments found in this study’s sample can be divided into three 
types. First, a nursing home can convey a strong feeling of being at home, it is home-like. Second, the 
ambiance may give an impression of a hotel, it is hotel-like, and third, the ambiance gives a sensation of 
being a hospital, it is hospital-like. The trend over time, in the nursing homes sampled, has been to-
wards hospital-like design and environment.  
 
 The second study focuses on the design process behind a nursing home, and presents the evolu-
tion of three municipally-run residences. Through interviews with architects and municipal planners of 
care for the elderly, involved in the conceptual work, a primary generator of the relation between 
architecture, care and ageing has been identified. This generator creates the key concepts behind the 
design of the nursing home. The study concludes that the primary generator of the relation between 
architecture, man, ageing and care has an influence on the architectural design in the three cases inves-
tigated. Thus, the primary generator has resulted in three different approaches that can be described 
as conceptual, compensatory or rational. In the conceptual approach, there is a balance between the 
architect’s and the municipal planner’s intentions for the building and care, whereas the compensatory 
approach emphasises the importance of architecture and the rational approach the importance of is-
sues tied to the daily care.  
 
 The third study focuses on how the elderly use and experience the nursing home environment. 
The conclusions demonstrate how use of space in nursing homes is primarily connected to the physi-
cal disabilities, and, that elders’ use of space can be improved with some help from the staff and near 
relatives. The study also shows that the elderly in the described nursing home appreciated certain ar-
chitectural features such as being located in a populated area, having a view of both nature and resi-
dential buildings, influx of daylight, interior colour schemes and an open layout for common areas 
within the residence. These characteristics play different roles in individuals’ strategies for coping with 
ageing.  
 
 The fourth study describes experiences gained from an intervention in a unit for ten residents 
suffering from dementia or somatic diseases. The main objective was to define the users’ idea of two 
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guidelines that society encourages in the architectural design of nursing homes, the reference to a 
dwelling and to the private home. This was achieved by interviewing the residents and the staff at the 
nursing home about its environment. The second objective was to test some aspects on these guide-
lines that emerged from the interviews by intervening in the interior setting of the ward. The first con-
clusion suggests that the reference to a dwelling refers to architectural design, whereas the reference 
to the private home is related to the content of inside the architectural space. The second conclusion 
is that the elderly relate to the nursing home environment based on their previous experiences of a 
home or of a workplace, whereas the staff compared the interior to that of other nursing homes they 
have experienced during their professional lives. 
 
Key words: architecture, nursing home, dementia, elderly, somatic diseases, design process, primary 
generator, intention, structural idea, architect, municipal planners of care for the elderly, nursing staff, 
interior decorating, structure. 



 
 
 

9 

 

r é s u m é  

 Cette licence en architecture traite de la conception d’une architecture destinée à des personnes 
âgées souffrant de démence ou d’une maladie somatique trop avancée pour leur permettre de faire 
face à la vie de tous les jours. En 2003, 110.900 personnes âgées se trouvent dans cette situation, soit 
1,2% de la population suédoise, et 7,0% de la tranche des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. 
Des contraintes physiques ou une capacité intellectuelle défaillante peuvent causer une demande de 
prise en charge totale, de jour comme de nuit. Dans une telle situation, la maison de retraite est la 
solution que la société propose. La maison de retraite actuelle a son origine dans les objectifs 
concernant la conception de l’architecture et de la prise en charge, objectifs introduits en 1992 dans la 
réforme de la législation concernant l’action sociale pour les faibles et les personnes âgées en Suède. 
L’acronyme de la commission parlementaire a donné à la réforme un nom supplémentaire, la réforme 
noble. Le point de départ de la prise en charge réside dans les besoins personnels de l’individu, qui 
sont intégrés dans un milieu où la conception architecturale repose sur une référence à l’habitation et 
au foyer privé.   
 
 Cette thèse de licence présente quatre études de cas basées sur les conclusions tirées des 
données empiriques acquises lors d’une enquête réalisée dans des maisons de retraite, d’une part par 
un questionnaire adressé au personnel soignant, aux architectes et aux responsables des services 
sociaux de la commune pour les soins aux personnes âgées, d’autre part par des interviews avec les 
résidents et le personnel d’une maison de retraite, de même qu’avec les architectes et les responsables 
des services sociaux de la commune qui ont participé à la conception d’une maison de retraite. Les 
conclusions de la première étude se basent sur un recensement de douze maisons suédoises de 
retraite, gérées par la municipalité et érigées entre 1983 et 2003. Cette étude propose que la localité 
d’une maison de retraite affecte l’idée de l’architecture, et, ainsi, l’ambiance dans la résidence. En 
partant de l’échantillon dans l’étude, cette ambiance peut se diviser en trois types de milieu. 
Premièrement, la maison de retraite se présente comme un milieu où il y a une forte sensation d’être 
chez soi, le foyer. Deuxièmement, l’ambiance semble être celle d’une hôtellerie, l’hôtel, et 
troisièmement, l’ambiance fait ressentir un milieu hospitalier, l’hôpital. La tendance dominante dans 
l’échantillon démontre que ce dernier type de milieu est le plus courant ces dernières années.  
 
 La deuxième étude de recherche focalise sur le processus architectural de la conception d’une 
maison de retraite et présente l’évolution de trois résidences municipales. En analysant les interviews 
avec les architectes et les responsables des services sociaux qui ont participé à ce travail conceptuel, il 
est possible d’identifier l’image génératrice de la relation entre architecture, soins et vieillissement. 
Cette image dirige les desseins à réaliser dans la conception architecturale, mais également l’idée 
structurale de la réalisation architecturale de la maison de retraite. La conclusion de cette étude 
propose que l’image génératrice de la relation entre architecture, homme, vieillissement et soins ait 
influencé la conception architecturale dans les trois cas étudiés. Ainsi, la direction de l’image aboutit à 
trois approches différentes, identifiables comme conceptuelle, compensatoire, ou rationnelle. Dans 
l’approche conceptuelle, il y a un équilibre entre les desseins des architectes et ceux des responsables 
des services sociaux et l’idée structurale, tandis que l’approche compensatoire souligne l’importance 
d’une valeur architecturale, et que l’approche rationnelle met en évidence celle de la question des 
soins.   
 
 La troisième étude se concentre sur l’emploi de l’espace et la sensation du milieu d’une maison 
de retraite, que les personnes âgées présentent et ressentent. La conclusion soutient que la manière 
d’employer l’espace commun est liée à l’incapacité corporelle, et que l’emploi peut être élargi grâce 
aux contributions de la part du personnel ou des parents proches. L’étude démontre que les sujets de 
la maison étudiée apprécient quelques qualités architecturales comme une localité dans un voisinage 
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peuplé, une vue donnant à la fois sur la nature et sur la construction résidentielle, la pénétration de la 
lumière du jour, une coloration intérieure et une possibilité d’avoir une vue générale de l’intérieur de 
la résidence. Ces caractéristiques architecturales jouent un rôle dans la stratégie individuelle de faire 
face au vieillissement.  
 
 La quatrième étude comprend quelques expériences d’une intervention dans un pavillon de dix 
résidents souffrant d’un diagnostic soit de démence, soit de maladie somatique. Le premier objectif a 
été de formuler une définition selon l’usager de deux conseils proposés par la société pour la 
conception architecturale, la référence à l’habitation et au foyer privé, en interviewant les âgées et le 
personnel à propos du milieu de la maison. Le deuxième objectif a été d’examiner quelques aspects 
des deux notions en intervenant dans l’aménagement intérieur de l’unité. La première conclusion de 
cette étude propose que la référence à l’habitation relève de l’architecture, tandis que la référence au 
foyer privé est liée avec le contenu dans l’espace architectural. La deuxième conclusion soutient que 
les âgées se conduisent vis-à-vis du milieu dans la maison de retraite en se référant à leurs expériences 
antérieures d’un foyer ou d’un lieu de travail, alors que le personnel compare le milieu avec leurs 
expériences professionnelles d’un travail dans une maison de retraite.  
 
Mots clés: architecture, maisons de retraite, sujet âgé, démence, maladie somatique, processus 
architectural de concevoir, image génératrice, dessein, idée structurale, architecte, responsables des 
services sociaux de la commune pour les soins aux personnes âgées, personnel soignant, aménagement 
intérieur, structure.  
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s a m m a n f a t t n i n g  

 Denna licentiatavhandling handlar om arkitektur för äldre som på grund av demens eller somatisk 
sjukdom inte längre kan bo kvar i sitt hem. 2003 uppgick denna grupp äldre till 110 900 personer, ca 
1,2 procent av hela befolkningen eller ca 7,0 procent av gruppen äldre 65 år och uppåt. Inskränkningar 
i kroppslig och intellektuell förmåga kan påkalla behov av ett omhändertagande dygnet runt. Äldrebo-
endet är då det alternativ som erbjuds av samhället. Dagens äldreboenden utgår från en målsättning för 
utformning av byggnad och omsorg som infördes 1992 genom ÄDEL-reformen. Den äldre personens 
individuella behov är utgångspunkten för ett omhändertagande i en miljö med bostads- och hemlika 
kvaliteter.  
 
 Licentiatavhandlingen presenterar i fyra delstudier erfarenheter från ett empiriskt forskningsun-
derlag som omfattar byggnadsinventeringar, intervjuer och enkäter med äldre, omsorgspersonal, arki-
tekter och med omsorgsplanerare. I en första delstudie redovisas slutsatser från en inventering av 12 
svenska äldreboende, som uppförts under tidsperioden 1983 till 2003. Studien visar på att läget påver-
kar arkitekturen, som i sin tur skapar förutsättningarna för den miljö som uppstår i äldreboendet. Mil-
jön kan genom urvalet beskrivas som hemassocierande, hotellinriktad, eller vårdinriktad miljö. Den 
rådande tendensen är att äldreboenden blir allt mer vårdinriktade till utformning och miljö.  
 
 Den andra delstudien studerar designprocessen bakom tre kommunala äldreboenden. Genom 
intervjuer med arkitekter och den representant från den kommunala förvaltningen med ansvar för äld-
refrågor (här kallad omsorgsplanerare) identifieras drivande föreställningar i projekten som skapar av-
sikter och bärande idéer för äldreboendets utformning. Slutsatsen är att den drivande föreställningen 
om arkitektur, människa, åldrande och omsorgsverksamhet har betydelse för utformningen i de tre 
fallen, och resulterar i synsätt som kan beskrivas som konceptuellt, kompensatoriskt eller rationellt. I 
ett konceptuellt synsätt finns det en balans mellan arkitekters och omsorgsplanerares avsikter och bä-
rande idéer, medan ett kompensatoriskt synsätt betonar arkitektoniska kvaliteter och ett rationellt 
synsätt utgår från ett omsorgsperspektiv.  
 
 Den tredje delstudien fokuserar på äldres användning och upplevelse av miljön i ett äldreboende. 
Slutsatserna i studien visar att sättet att använda gemensamma ytor i äldreboendet i första hand beror 
av inskränkningar i kroppens rörelseapparat, men att äldres användningssätt kan förändras genom in-
satser från personal och anhöriga. Studien visar på att äldre i det studerade äldreboendet uppskattar 
kvaliteter i arkitekturen: en omgivning med bostadsbebyggelse, utblickar mot natur och bebyggelse, 
dagsljusinfall, färgsättning och öppenhet i planlösning. Kvaliteterna formar individuella livsstrategier för 
att hantera åldrandet.  
 
 Den fjärde delstudien beskriver erfarenheterna från ett fullskaleförsök på en bostadsavdelning för 
10 äldre med blandade diagnoser av demens eller somatisk sjukdom. Syftet har varit att definiera bo-
stadslikhet och hemlikhet genom intervjuer med äldre och personal om miljön, och därefter pröva 
framkomna aspekter av begreppen genom ett fullskaleförsök. Slutsatserna visar på att bostadslikhet 
hänger samman med fysiska betingelser för arkitekturen, medan hemlikhet hänger samman med det 
rumsliga innehållet i arkitekturen. En annan slutsats är att äldre förhåller sig till äldreboendet som bo-
stad och hem från sina tidigare erfarenheter av att bo och arbeta, medan personalen refererar till sina 
tidigare yrkeserfarenheter av att arbeta inom olika äldreboenden. 
 
Nyckelord: arkitektur, äldreboende, äldre, demens, somatisk sjukdom, designprocess, drivande före-
ställning, avsikt, bärande idé, arkitekt, omsorgsplanerare, omsorgspersonal, inredning, gestaltning. 
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kapitel 1 
 

i n l e d n i n g  

1.0  vägen till forskning om byggnader för äldre 
Den här licentiatavhandlingen utgår från mina erfarenheter som arkitekt att arbeta med utformning av 
byggnader för äldre. Fokus för avhandlingen är äldreboendet som byggnadstyp – hur har denna 
boendeform gestaltats sedan införandet av ÄDEL-reformen 1992: Hur resonerar de som planerar 
utformningen? Hur upplever äldre, anhöriga och personal byggnaderna, som dagligen vistas i dem? 
 
 Mina första kontakter med miljöer för äldre inleddes i början av 1990-talet. Svackan i 
samhällsekonomin innebar en plötslig bromskloss för många nyutexaminerade arkitekter och karriären 
gick nästan genast in det överlevnadsläge, som äldre kollegor påtalat skulle komma när en överhettad 
byggbranschen nådde sitt bottenläge. I ett tvärt kast blev jag istället en frilansande arkitekt med 
uppdrag att illustrera ett kommunalt fastighetsbolags lägenhetsbestånd. Bland objekten fanns ett nytt 
äldreboende som skulle invigas inom kort. Med fascination inför de möjligheter som perspektivlärans 
alla metoder öppnar för, levererades illustrationer av arkitektur, människa, och vardagsföremål satt i 
ett sammanhang. Det blev miljöbeskrivningar av ett äldreboende i drift. Svårast var att hitta rätt 
uttryck för att skapa en talande situation från vardagen i boendet. Det blev en utmaning att befolka 
det arkitektoniska bildrummet med karaktärer för att illustrera användning och rumsupplevelse.  
 

           
 

Illustration 1. Presentationsbilder av boendeformer för äldre, i mitten bild av ett sjukhus.  

 
 Bildpresentationen av det nya äldreboende ledde över till ett illustrationsuppdrag för kommunens 
socialkontor. Kontoret planerade några informationsdagar om åldrande och demenssjukdomar, och 
behövde planscher för att presentera de kommunala äldreboendena. ÄDEL-reformen hade precis 
införts 1992 och genom socialkontorets företrädare fick jag en översiktlig introduktion till reformens 
målsättning. Motsättningen mellan illustrationens krav på glada äldre personer i en trivsam miljö, och 
verkligheten i en boendeform för äldre med demens eller olika åldersjukdomar gjorde att uppdraget 
plötsligt kändes svårt att utföra. Omsorgspersonalens sakliga och nyktra attityd till frågor om liv och 
död stod i kontrast till min egen mer bildmässiga uppfattning om existentiella frågor. Socialkontorets 
översättning av äldres omsorgsbehov till förklarande begrepp för planeringen av verk-samheten, 
vårdtyngd, genomsnittlig boendetid, och andra termer, kändes främmande när jag tänkte tillbaka på de 
personer med demens eller somatisk sjukdom som jag träffat. Det blev ett uppvaknade att gå från 
bildens tillrättalagda yta till vardagen i ett äldreboende. 
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 1990-talets byggkris fick en mer övergående påverkan än de erfarenheter jag fick från mina 
illustrationsuppdrag av miljöer för äldre. Illustrationerna ledde över till nya uppdrag att rita mindre 
avlastningsboenden, gruppboenden och äldreboenden inom sammanslagna lägenheter i det kommunala 
fastighetsbeståndet. Jag noterade några skillnader mellan dessa projekt och andra arkitektuppdrag för 
privata uppdragsgivare och företag. Dessa uppgifter hade ett tydligt brukarperspektiv, och egenskaper 
för byggnaden var möjliga att definiera genom diskussioner med uppdragsgivaren eller genom 
observationer av verksamheten. I uppdragen som handlade om äldre och handikappade blev 
brukargruppen anonym, och underlaget för utformningen byggde på andrahandsinformation från 
omsorgspersonalen, omsorgsverksamheten eller fastighetsförvaltningen. Det var information som 
kunde översättas till funktionella krav för arbetsmiljön, men den djupa förståelsen för att kunna skapa 
en upplevelserik arkitektur för personer i behov av omsorg var svårare att hitta. De ytmässiga 
förutsättningarna för dessa projket var ofta begränsade, och styrde möjligheten att förena 
ändamålsenlighet med ett skönhetsvärde. Med insikt om den verklighet som skulle kunna uppstå i 
förslagen kändes det därför naturligt att försöka komplettera den tekniska lösning bildmässigt, och jag 
bifogade ofta ett perspektiv i varierande utförande för att ge några sista råd på vägen för den miljö 
som skulle skapas.  
 
 Som anställd på ett arkitektkontor några år senare hamnade en arbets-uppgift på mitt arbetsbord, 
som så här i efterhand ter sig som en logisk fortsättning på mina iakttagelser från arbetsuppgifter med 
att lösa äldreomsorgens behov inom ytsnåla förutsättningar. Jag fick anledning att än en gång reflektera 
över likheter och skillnader mellan arkitektuppdrag. Den nya arbetsuppgiften gällde att konvertera en 
kulturmärkt hantverksbyggnad från sent 1940-tal till ett modernt fyrstjärnigt hotell med 90 rum. 
Hotellkonceptet var redan från början för stort för huset, men det utmärkta läget och en engagerad 
beställare gjorde att alla upptänkliga medel fick användas för att skapa rum inom byggnadsstrukturen. 
Precis som för äldreboendets begränsade förutsättningar, blev en flytande rumsform1 nyckeln för att 
klara hotellets funktionsprogram och det nödvändiga antalet rum. En annan likhet mellan hotellet och 
äldreboendet som byggnadstyp var att den inre miljön tillmättes en stor betydelse för att skapa trivsel 
hos gäster och personal. I hotelletprojektet var den centrala frågan hur det gick att skapa en positiv 
rumsupplevelse hos gästen, något som sedan kunde förstärkas genom personalens tjänsteanda. 
Situationen var den omvända mot hur jag uppfattade planeringen av äldreboendet, där 
arbetsfunktionen lyftes fram för att den i sig skulle främja en upplevelserik miljö för äldre. 
Omsorgsverksamheten stod i centrum för uppgiften, och rumsutformningen blev tvådimensionell, där 
de kritiska aspekterna för utformningen var kvadratmeter, funktion och arbetsmiljö. Vid 
hotellplaneringen diskuterades istället upplevelsen av rummet, där illustrationer och provrum i naturlig 
skala användes för att få grepp om rumskänslan.  
 
 Hotell och äldreboende är olika byggnadstyper, men jag upplever att det finns gemensamma 
beröringspunkter i skapandet av arkitekturen. Den grundläggande frågan för bägge byggnaderna är i 
grunden att få en människa att uppleva trivsel, skillnaden ligger att boendet i det ena fallet avse en 
kortare tid och i det andra fallet en längre sammanhängd vistelse. Hotellets arkitektur hänger samman 
med den inriktning som hotelloperatören väljer att fokusera på för att skapa ett framgångrikt och 
uppskattat hotell. Hemmet och bostaden är sedan införandet av ÄDEL-reformen2 1992 
utgångspunkten för äldreboendets arkitektur. Jag betraktar arkitektur som den byggda återspeglingen 
av ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar och villkor som kommer att påverka en individs 

                                            
1 Med flytande rumsform avser jag den rumsform som jag i delstudie 1 och II kallar storrum, vars främsta kännemärke är en så stor yta 
att väggar, dörrhål och fönsteröppningar förefaller vara avlägsna begränsningar på rummet. Rummets funktion är otydlig och måste 
förklaras med inredning och möblering. 
2 ÄDEL-reformen har fått sitt namn av den statliga kommitté, Äldredelegationen, som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 
den 11 maj 1988. Kommittén leddes av statsrådet Bengt Lindqvist, och övriga deltagare i gruppen var en representant vardera från 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Delegationen pre-
senterade sin rapport om huvudmannaskap och ansvarfördelning mellan kommunal och regional nivå den 22 maj 1989. Källa: Fahlberg, 
Gunnar, 2003: Sociala insatser för äldre människor enligt lagstifningen – från fattigvård till välfärd. SOU2003:91. Internet: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/11/23c4ac4e.pdf. (2005-10-22). 
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tillvaro för en lång tid framåt. God arkitektur handlar om att förena ändamålsenlighet med en estetisk 
formkänsla, så att arkitekturen ytterst blir ett byggt rum kring ”männen, kvinnorna och sakerna, alltså 
personerna och den materiella föreställningen de gör av sina tankar; kort sagt människan och livet” 3.  

1.1  äldreboendet som byggnadstyp i historien 
Floran av byggnadstyper för omhändertagande av samhällets sjuka och äldre har varierat genom 
seklerna, men sett i ett historiskt perspektiv framträder ett sätt att utforma byggnader som präglas av 
samhällets inställning till ansvar för omsorg och vård om svaga individer. På 1500-talet svarade den 
katolska kyrkan genom allmosor, privata donationer och klosterordnar för driften av de viktigaste 
inrättningarna för omsorg och vård – själagårdar, hospital och helgeandshus4. På landsbygden hängde 
ansvaret nära samman med familjen och ägandet av den brukbara jordbruksmarken. Den åldrande 
bonden överlät marken till sin äldste son och flyttade från gårdens huvudbyggnad till undantaget5 i 
utbyte mot en livslång andel av jordbrukets avkastning för att klara sig och sin hustrus uppehälle6.  
 
 Genom reformationen 1536 slog Gustav Vasa sönder det medeltida omsorgssystemet, men 
försökte samtidigt förbättra omsorgen genom att sörja för de etablerade inrättningarnas fortbestånd i 
samhället7.  Föreskrifterna i den nya kyrkoordningen från 1571 tyder på att åtgärderna inte var 
tillräckliga, utan socknarna uppmanades att inrätta sockenstugor8. Fattigvårdsförordningen under 
början av 1600-talet befäste detta system för ett samhällsansvar, och som en följd av lagstiftningen 
uppfördes även fattigstugor på landsbygden och i städerna9. Under stormaktstiden inrättades 
krigsmanhus för de hemvändande soldaterna från de kungliga fälttågen10. Upplysningstiden under 1700-
talets andra hälft ifrågasatte den förhärskande synen på omsorg om nödställda som en fråga om 
barmhärtighet. En insikt om ett samhälleligt ansvar för de mindre bemedlade började växa fram11. Det 
feodala ståndssamhället övergick i ett förindustriellt samhälle12, där familjen och släkten som socialt 
skyddsnät sakta förlorade i betydelse13. Under 1800-talet skapades nya former för omhändertagandet 
av sjuka och äldre i samhället. Kommunalt drivna fattiggårdar inrättades i landsbygdskommunerna och 
åtnöjt där ett visst positivt anseende. I städerna kallades gårdarna för arbetsinrättningar och fick 
genom en sämre standard ett rykte som en fruktad institution14. Inom de högre samhällsklasserna 
löstes problemet med sjuka eller gamla ståndsmedlemmar genom att särskilda hem för pauvres 
honteux skapades15. Standarden var mycket högre än motsvarande kommunala fattigvårdinrättningar, 

                                            
3 Balzac, H. de, 1842: ”Avant-propos”. I: La Comédie humaine. Utg. av Éditions Gallimard. 1976. Paris. Del 1. S. 9. Egen översättning. 
4 Tillhagen, CH., 1966b: Sjukdom, nöd och pest i medeltidens värld. I: Cornell, J. & Grenholm, G., Den svenska historien. Del 3. Bearb. 
originalutgåva 1980. Stockholm: Bonniers förlag. Sid. 64-75. 
5 I Norrland kallas förmånen födoråd eller sytning. Svensk Uppslagsbok, 1949. Utg. under red. av G. Carlquist, och J.  Carlsson. Malmö: 
Förlagshuset Nordens Boktryckeri. Band 30. Sid. 410. 
6 Svensk Uppslagsbok, 1949. Utg. under red. av G. Carlquist, och J. Carlsson. Malmö: Förlagshuset Nordens Boktryckeri. Band 30. Sid. 
410 
7 Tillhagen, CH., 1966a: Op. Cit.,. Sid. 166-169. 
8 Ibid., Sid. 167. 
9 Tillhagen, CH., 1966a: Op. Cit.,. Sid. 168. 
10 Paulsson, J., 2002: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. Sid. 14. 
11 Lindqvist, O., 1966: Social nöd och sociala hjälpåtgärder. I: Cornell, J. & Grenholm, G., Den svenska historien Del 12. Bearb. original-
utgåva 1980. Stockholm: Bonniers förlag. Sid. 60-67. 
12 Carlsson, S., 1966: Maktkoncentration och ståndsutjämning. I: Cornell, J. & Grenholm, G., Den svenska historien Del 10. Bearb. 
originalutgåva 1980. Stockholm: Bonniers förlag. S. 186-195 
13 Åman, A., 1976: Om den offentliga vården.. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. 
En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm: LiberFörlag, Sveriges Arkitekturmuseum. Sid. 142-143.  
14 Ibid., Sid. 126-148. 
15 Pauvres Honteux, Anders Åman och Nationalencyklopedin från 1994 översätter det franska begreppet till ”skamsna fattiga”. Denna 
översättning förefaller något felaktig avseende användningen av ordet skamsen. I detta sammanhang uppfattar avhandlingsförfattaren att 
”blyga fattiga” är mer språkligt korrekt för att beskriver en äldre person, medveten om sin värdighet och förflutna storhet, men för 
stolt för att kunna be om hjälp. Denna översättning förekommer också i Svensk Uppslagsbok. 1952. Utg. under red. av G Carlquist och 
J Carlsson. Malmö: Förlagshuset Norden AB. Band 22. Sid. 617. 



 
 
 

16 

och i flera fall rörde det sig mer om bostadsstiftelser framför regelrätta institutioner16. Dessa hem för 
samhällets översta skikt blev under 1800-talet stilbildande för den kommunala fattigvården17. 
Begreppet fattighus började sakta gallras ut till förmån för ålderdomshem 18.  
 
 Under de första årtiondena under 1900-talet vidareutvecklades ålderdomshemmet som 
byggnadstyp. Genom fattigvårdslagstiftning från 1918 ålades kommunerna att uppföra byggnader för 
det utökade ansvaret om mindre bemedlade i samhället. En statlig kommitté presenterade 1920 en 
exempelsamling på byggnadstyper lämpliga för ålderdomshem, barnhem och boendeformer för sjuka19. 
Efter andra världskriget ändrade ålderdomshemmen inriktning och gick från att vara 
försörjningsinrättningar till inackorderingshem för äldre med folkpensionen 194620. Förändringen kom 
att bli mycket omdebatterad, men utformningen av omsorgen gick mot en större respekt för den 
äldres personliga integritet och individuella behov21. Under 1950- och 1960-talet infördes en högre 
boendestandard i ålderdomshemmen, som till sin utformning mer och mer fick en standard som 
påminde om den i boendeformerna för pauvres honteux. Det blev möjligt att kunna ta med sig delar 
av sitt invanda bohag22. Nya byggnadstyper utvecklades enligt två huvudriktningar, å ena sidan 
kollektivt boende med service (ålderdomshem), och å andra sidan ett självständigt boende med 
möjlighet till gemensam service (servicehus, servicelägenhet), eller med viss gemensam service 
(pensionärshem, pensionärslägenhet)23. I anslutning till äldrebyggnader med självständigt boende fanns 
det ofta en gemensam dagcentral som vände sig till alla äldre i byggnaden eller inom ett visst 
närområde.  
 
 Under 1970-talet pågick en omfattande debatt om långvårdstänkande i omsorgen, som medförde 
att äldre med demens eller somatisk sjukdom hamnade på långvårdsavdelningar. De storsjukhus som 
byggdes upp under 1950- och 1960-talet utgick från ett utpräglat specialisttänkande24, och äldre som 
hamnade på sjukhus kom i kläm mellan det rationella vårdtänkandet och värnandet om den personliga 
integriteten. Andra former för äldrevård började efterlysas. Idéer lyftes fram som möjliggjorde ett 
längre kvarboende i den egna bostaden med hjälp av insatser från hemsjukvård och närsjukvård25. 
Lokala sjukhem uppfördes för att bryta ned storskaligheten i byggnadsutformningen26. 1980-talet 
innebar en omprövning, och uppmärksamheten riktades mot miljöns betydelse för äldres hälsa och 
välbefinnande. Genom ett fullskaleförsök på Värnhems sjukhus konstaterades att inredningsdetaljer 
med tydliga associationer till hem hade en lugnande inverkan på äldre patienter27. Erfarenheter från ett 
ålderdomshem som på grund av reparationer tvingats flytta några av sin äldre inneboende till ett 
tillfälligt boende i några sammanslagna lägenheter i ett vanligt bostadsområde, det s.k. Råbyhemmet, 
fick en stor genomslagskraft och påverkade både sättet att utforma byggnader och bedriva omsorg28.  

                                            
16 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 144. 
17 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 144. 
18 Paulsson, J., 2002: Op. Cit., Sid. 18. 
19 Civildepartementet, 1920: Normalritningar till ålderdomshem, barnhem, mm. Stockholm: Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag. 
20 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 407. 
21Utbyggnaden av ålderdomshem fick Ivar Lo-Johansson att reagera och bekämpa utbyggnaden genom en enmanskampanj med namnet 
ÅlderdomsSverige 1949. Kampanjen uppfattades av berörda myndigheter till förstone som en skrämselpropaganda, men dessa tog med 
tiden intryck av kritiken, som handlade om innehållet i omhändertagandet. Lo-Johansson åsyftade mer en samhällelig hjälp anpassad till 
de äldres behov. Källa: Åman, A, 1976: Op. Cit., Sid 407-409. 
22 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 412-418. 
23 Paulsson J., 2002: Op. Cit., Sid. 23-33. samt Åman, Anders, 1976: Op. Cit., Sid. 415.  
24 Rössner, S., 1966: Sjukvård och hälsovård i snabb utveckling. I: Cornell, Jan & Grenholm, Gunvor, Den svenska historien. Del 15. 

Bearb. originalutgåva 1980. Stockholm: Bonniers förlag. Sid. 102. 
25 Ibid., Sid. 103. 
26 Paulsson, J., 2002: Op. Cit., Sid. 30-32. 
27 Küller, R., 1991: Familiar design helps dementia patients cope. I: Preisler, WFE, Vischer, JC, & White, ET (red), Toward a more 
human architecture. Design International. New York: van Nostrand Reinhold.. 
28 Råbyhemmet i Upplands Bro, Upplands Bro kommun utanför Stockholm, uppstod som ett provisorium i samband med en ombyggnad 
av ett befintligt ålderdomshem 1977. Fem tomma lägenheter i ett intilliggande bostadsområde slogs samman till två sammanhängande 



 
 
 

17 

1.2 ÄDEL-reformen 1992 
ÄDEL-reformen föregicks av ett omfattande utredningsarbete i slutet av 1980-talet. På ett 
organisatoriskt plan handlade reformen om att klara ut ansvarsfördelning mellan kommun och 
landsting. Äldredelegationen, som tillsatts av den socialdemokratiska regeringen, arbetade fram 
rapporten för det framtida huvudmannaskapet. Efter en av de mest omfattande remissbe-handlingarna 
inom regeringskansliet utmynnade denna rapport tillsammans med propositioner och betänkanden i 
1992 års ÄDEL-reform29.  
 
 Reformen hade tre uttalade syften. Det första syftet var att skapa en helhetssyn så att inte 
omsorgen delades upp i en social och en medicinsk del. Det andra syftet var att skapa en valfrihet och 
det tredje syftet innebar att skapa större trygghet i omhändertagandet av äldre30. 

1.3  äldreboendet som arkitektuppdrag 
Fram till slutet av 1800-talet har byggnader för olika former av omhändertagande haft en liten 
betydelse som arkitektuppdrag. Vanligen löstes behovet utan arkitekters medverkan genom att 
använda det enkla bostadshuset som utgångspunkt31. I ett par anläggningar från 1600- och 1700-talen 
var storleken på anläggningen så stor att gestaltningen resulterade ett arkitektuppdrag32. Även den 
tidens arkitekterna ägnade uppgiften ett förstrött intresse33. Det var först under slutet av 1800-talet 
som byggnader för samhällets svaga och äldre började bli en vanlig arkitektuppgift34. 1907 anordnades 
en arkitekttävling35 kring utformning av fattiggårdar där ett av grundkriterierna var att byggnaden 
skulle ha ”största möjliga karaktär av hem”36. I exempelsamlingen från 1920 lyftes den öppna eldstaden 
fram som en viktig faktor för att skapa trevnad i gemensamma utrymmen på ett ålderdomshem37. 
 
 Flera nya byggnadstyper för äldre skapades under efterkrigstiden, där en behovsanalys användes 
för att skapa en ny funktionell arkitektur. Långvårdsdebatten i slutet av 1970-talet resulterade i att en 
arkitekttävling38 för att skapa mindre och lokala sjukhem utlystes. Målet var att bryta med ett 
storskaligt institutionstänkandet och anpassa äldreboendet till lokala förutsättningar, bostadskvaliteter 
och småskalighet39. 1980-talet innebar en äldreomsorg, som utgick från individen och de individuella 
behoven sattes i centrum40. Omsorg med kontaktmannaskap skapades, vilket innebar att varje äldre på 
                                                                                                                                                      
enheter med tolv bostadsrum med fem kök. I den ena delen bodde 10 äldre med somatiska besvär, och i den andra delen fem äldre med 
demensproblem. De äldre möblerade sina rum med utrustning från sina tidigare hem och använde egna kläder. Personalen använde 
kulörta rockar över en klädsel med ett ursprung från sjukhusmiljön. Äldre med demensproblem visade en tydlig förändring i sitt beteen-
de och omvårdnadsbehov. Erfarenheterna presenterades genom en skrift från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen redovisar 1983:2). Källa: 
Paulsson, Jan, 2002: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 
29 Hedin, B., 1991: ÄDEL-reformen. Framtidens äldre- och handikappomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen & Handikappinstitutet. Sid. 45. 
30 Broomé, P., Jonsson, P., 1994: Äldreomsorgen i Sverige. Historia och framtid i ett befolkningsekonomiskt perspektiv. Stockholm: 
SNS Förlag. Sid. 67-69. 
31 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 98. 
32 Anders Åman nämner ett projekt från 1600-talet av arkitekten Jean de la Vallée, som 1644 ritade en anläggning omfattande barnhus, 
krigsmanhus och tukthus i närheten av nuvarande Norra Bantorget i Stockholm, som tillkom genom en ny författning, 1624 års hospita-
lordning. Källa: Åman, A, 1976: Op. Cit., Sid. 13-18, 40-48, 91.  
33 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 100. 
34 Emil Befwe vann tävlingen genom en byggnadsutformning som påminner om ett slott från Loiredalen. Källa: Åman, A, 1976: Op. Cit., 
Sid. 132. 
35 Tävlingen vanns av Jakob Gate genom ett förslag med en elegant villalösning i en trähusarkitektur med en tydlig förankring i svensk 
trähustradition och jugendstilens formspråk. Källa: Åman, A, 1976: Op. Cit., Sid. 337. 
36 Åman, A., 1976: Op. Cit., Sid. 335. 
37 Civildepartementet, 1920: Op. Cit., Sid. 19. 
38 Tävlingen utlystes 1979 av SPRI, Sjukvårdens och socialvårdens Planerings och RationaliseringsInstitut, inrättat 1968 för att stödja 
landstingen i arbetet att förbättra sjukvården. Avskaffat 1989 och överförd till de enskilda landstingen. Källa: Fridell, Solvej, 1998: Rum 
för vårdens möten. Om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård. Stockholm: Inst. Arkitektur & Stadsbyggnad. KTH. Sid. 15, samt 
Nationalencyklopedin. 1995: Utgiven under Red. av Christer Engström. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. Band 17. (Sid. 151). 
39 Paulsson, J., 2002: Op. Cit., Sid. 32-42. 
40 Paulsson, J., 2002: Op. Cit., Sid. 36. 
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ett äldreboende fick en egen kontaktman bland personalen som kunde träda in som en 
ställföreträdande anhörig och utforma omsorgen utifrån den äldres särskilda behov41. Den nya 
socialtjänstlagen som infördes under 1980-talet styrde äldreboendet mot en byggnadsutformning som 
integrerades i befintlig bebyggelse, med hemlikhet och småskalighet i det arkitektoniska uttrycket42. 
Bostaden och hemmet framstod som de främsta värderingarna för den fortsatta utvecklingen av 
äldreboendet som byggnadstyp. 

1.4  utgångspunkter för licentiatavhandlingen 
Det finns tre utgångspunkter som har styrt inriktningen på avhandlingsarbetet. Den första 
utgångspunkten tar avstamp i ÄDEL-reformen. Genom reformen 1992 delades hälso- och sjukvård 
upp i en förebyggande primär hälso- och sjukvård på kommunal nivå, och en regional specialistinriktad 
vård43. Kommunerna fick ett samlat ansvar för den dagliga omsorgen och omvårdnaden av äldre och 
handikappade i vad som i reformen benämndes som särskilda boendeformer för äldre med särskilda 
behov. Detta blev den nya samlande beteckningen för utbudet av befintliga typer av äldreboenden, 
ålderdomshem, servicehus, gruppboende, lokala sjukhem, bostäder med särskild service44. Alla 
boendeformer för äldre likställdes i juridisk, administrativ och ekonomisk mening med vanliga 
bostäder45. Statliga bidrag utgick för att rusta upp det befintliga utbudet av boendeformer för äldre för 
att möta detta krav. 
 
 Den andra utgångspunkten avser den redan presenterade uppfattningen om arkitektur som en 
återspegling av ekonomiska, kulturella och sociala föreställningar. Ett sådant ställningstagande skapar 
en fokusering på samspelet mellan människa, arkitektur och verksamhet i byggnad. Avhandlingsarbetet 
har därför handlat om att analysera den miljömässiga och rumsliga upplevelsen som uppstår i varje 
äldreboenden. Orsakerna till den utmärkande stämningen för ett äldreboende har undersökts genom 
att brukare (äldre och personal) och planerare (arkitekter och omsorgsplanerare) intervjuats om sina 
erfarenheter av byggnaden och verksamheten.  
 
 Den tredje utgångspunkten för licentiatavhandlingen är den praktiserande arkitektens arbetssätt 
för att skaffa sig kunskap inför ett nytt byggnadsuppdrag. Skissmetodiken, som utmärker arkitektens 
arbete, innebär att det slutgiltiga byggnadsutförandet bestäms genom stadier av skisser till en 
byggnadslösning. Utkasten förkastas, omarbetas och bearbetas genom att ny kunskap om uppgiften 
förvärvas genom studiebesök på liknande byggnadstyper och genom diskussion med beställaren. Den 
kunskap som uppstår, fördjupar förståelsen för både byggnadens kommande funktion och 
arkitekturens förmåga att skapa upplevelser hos brukaren.  
 
 Det resultat som presenteras i avhandlingen har en betoning på ett empiriskt forskningsunderlag 
och försöker belysa äldreboendet som ett samspel mellan en åldrande människa, arkitektur och 
omsorgsverksamhet. Hos en stor grupp av arkitekter finns ett stort intresse av att få ta del av 
forskningsrön som kan användas praktiskt i en byggnadssituation och därmed bidra till en förbättrad 
arkitektur och byggd miljö. Perspektivet för avhandlingsarbetet har varit att bidra till 
kunskapsutveckling för arkitekter som arbetar med att skapa arkitektur för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom.  

                                            
41 Ibid., Sid. 38. 
42 Ibid., Sid. 38. 
43 Hedin, B., 1991: Framtidens äldre- och handikappomsorg. Stockholm: Handikappinstitutet & Socialstyrelsen. Sid. 25-27. 
44 Ibid., Sid. 21. 
45 Paulsson, J., 2002: Op. Cit., Sid. 42. 
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1.5  läsanvisning och disposition av avhandlingen 
Licentiatavhandlingen består av fyra artiklar med skilda teman. Underlaget för varje artikel har utförts 
som fallstudier kring aspekter på äldreboendet som byggnadstyp. Artiklarna omges av en inledande 
sammanfattande text i sex kapitel, som skapar ett forskningsmässigt ramverk till delstudierna. Det 
första kapitlet, som nu går mot sitt slut, har syftat till att ge en personlig infallsvinkel på intresset kring 
byggnader för äldre. I kapitlet har också en historisk översikt tecknats, och utgångspunkter för 
avhandlingsarbetet har presenterats. I det andra kapitlet redogörs för de teoretiska överväganden som 
styrt avhandlingsarbetet. Det tredje kapitlet redogör närmare för syftet med forskningen. I detta 
kapitel presenteras forskningsfrågor och valet av forskningsmetoder för avhandlingsarbetet. Det fjärde 
kapitlet innehåller en beskrivning av äldreomsorgsverksamhet i ett närhistoriskt perspektiv från 1992 
till 2003. I detta kapitel finns en sammanställning över arkitekturforskning med äldreboendet som 
forskningsinriktning, som utförts vid främst svenska universitet eller högskolor.  
 
 Det femte kapitlet kan läsas som en sammanfattning av forskningsarbetet. Här presenteras de 
viktigaste slutsatserna i artiklarna som behandlar de fyra fallstudierna i avhandlingen. Det sjätte kapitlet 
diskuterar resultatet i de fyra fallstudierna med utgångspunkt från de uppställda forskningsfrågorna för 
avhandlingsarbetet. I kapitlet formuleras några övergripande slutsatser kring materialet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring en fortsatt inriktning på forskning om byggnader för äldre, samt några 
avslutande ord kring forskningsområdet. Därefter följer ett avsnitt med referenser för den 
sammanfattande texten, följt av de fyra artiklarna som författas kring varje delstudie. Avhandlingen 
avslutas med det vetenskapliga underlaget som använts för att samla in information i varje delstudie. 
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kapitel 2  
 

t e o r e t i s k a  ö v e r v ä g a n d e n   

2.0 avgränsning av forskningsområde 
Avhandlingsarbetet har utgått från antagandet att arkitektur kan betraktas som ett resultat av en 
utformningsprocess där flera olika professioner ingår, men där arkitekten har rollen att översätta 
funktioner, krav, och idéer för miljön till en tredimensionell och byggbar helhet. Arkitekturen blir 
därmed en formgiven produkt, en artefakt, som kan fogas in i ett designteoretisk resonemang. Med 
ordet design46 avses ett arbete som syftar till att bestämma eller utveckla egenskaper hos en 
produkt47. Design har tre speciella uppgifter: (1) att skapa ett nytt verk, (2) att förutse 
kvalitetsegenskaper, och (3) att samla in kunskap om invanda föreställningar och etablerade 
värderingar48. Omsatt till arbetsuppgiften att rita ett äldreboende innebär utformning av ett 
äldreboende ett arbete, som alstrar ett kunskapsutbyte kring arkitektur, åldrande och 
omsorgsverksamhet. Genom den designteoretiska utgångspunkten kring äldreboendet blir 
arkitekturen ett resultat av de värderingar, sociala konstruktioner och kulturella mönster som omger 
formerna för omhändertagandet av äldre i samhället, och därmed en viktig del i den teoretiska 
ansatsen för forskningsarbetet. 
 
 Design för ett äldreboende aktiverar kunskapsfält inom flera vetenskapsområden, som ska förenas 
till en produkt som uppfyller samhälleliga ambitionerna för ett omhändertagande av äldre. 
Designprodukten genomgår tre tydliga skeden, produktbestämning, produktframställning, och 
produktanvändning49. Vid produktbestämningen avgörs arkitekturens blivande form genom att idéer 
kring byggnadens form och funktion prövas mot krav från omsorgsverksamheten. Detta tidiga skede 
med ett utprovande av designproduktens egenskaper brukar benämnas designprocess50. Under 
produktframställningen omsätts produkten till ett ritningsunderlag, som möjliggör att äldreboendet 
kan uppföras. I användningsskedet är designprodukten klar för användning, och äldreboendets 
arkitektur bildar ramen för det dagliga omsorgsarbetet för äldre med demens eller somatisk sjukdom. 
Detta betraktelsesätt på äldreboendet som en designprodukt gör arkitekturen till en nyckel för 
förståelse av äldreboendet som byggnadstyp, men även som plats för en mänsklig tillvaro i form av 
boende och arbete med åldersrelaterade problem. Designteorin medger att det idémässiga utbytet vid 
produktbestämningen kan ställas mot de praktiska erfarenheterna från produktanvändningen.  
 
 I designprocessen för ett äldreboende är arkitekter och experter på omhändertagande av äldre 
aktiva. De styr och skapar formen. Flera  olika tankeprocesser aktiveras i designprocessen, 
konstnärliga, informations-bearbetande och förhandlings- och beslutsprocesser51. I det färdiga skedet 
är det användarna som kan bedöma och kommentera arkitekturen. Äldreboendet som en 
                                            
46 Ordet design har engelskt ursprung och bör enligt Jerker Lundequist i sin allmänna betydelse översättas till produktbestämning eller 
produktutveckling (sid. 59). Processen att skapa en design kan sammanfattas som ”uppkomst och utveckling av produktidéer, och om-
vandlingen av dessa idéer till sådan information som gör det möjligt för produkten att tillverkas” (sid. 61). De bärande delarna i denna 
process är samspelet mellan bärande idéer och modifierande faktorer (sid. 73). Källa: Lundequist, J., 1995: Design och produktutveck-
ling. Metoder och begrepp. Nyutgåva 1999. Lund: Studentlitteratur. 
47 Lundequist, J., 1995: Op. Cit., Sid. 59. 
48 Efter amerikanske filosofen Charles Sander Peirce, egen översättning av ”We conceive of rational designing as having three tasks – 
(1) the creation of a novel composition, which is accomplished by productive reasoning; (2) the prediction of performance characteris-
tics, which is accomplished by deduction; and (3) the accumulation of habitual notions and established values, an evolving typology, 
which is accomplished by induction”. I: March, Lionel, 1984: The logic of design. I: Cross, Nigel, 1984: Development in design methodo-
logy. New York: John Wiley & Sons Inc. Sid. 269. 
49 March, L., 1984: Op. Cit., Sid. 60.  
50 Lundequist, J., 1995 : Op. Cit., Sid. 61. 
51 Ibid., Sid. 63. 
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designprodukt ger en möjlighet att jämföra planerarnas avsikter52 med brukarnas erfarenheterna. I 
denna framställning avses brukare vara äldre personer som bebor boendet, personal som arbetar i 
boendet, och anhöriga som kommer på besök. De experter som bedöms som särskilt intressanta för 
denna avhandling är sakkunniga på omsorgsarbetet, som fortsättningsvis kommer att kallas för 
omsorgsplanerare53. Arkitekter och omsorgsplanerare anses i avhandlingsarbetet vara två 
nyckelaktörer som bidrar till den slutliga utformningen av ett äldreboendet i designprocessen. Det 
utmärkande för bägge professionerna är kombinationen av en teoretisk kunskap kring uppgiften med 
en praktisk erfarenhet av att utföra uppgiften. Samspelet mellan teori och praktik skapar 
förutsättningar för en djupare förståelse av frågeställningen för designuppgiften, som kan beskrivas 
som en”reflektion i handling”54 kring designuppgiften och det färdiga resultatet. Avhandlingsarbetet 
utgår från detta växelspel mellan teori och praktik i designprocessen och omsätter samverkan till en 
teoretisk ansats för forskningen kring äldreboendet som byggnadstyp.  
 
 Med äldreboendet betraktat som en designprodukt blir kunskapen i det första skedet, 
produktbestämningen eller designprocessen, avgörande för om arkitekturen kommer att bidra till att 
skapa en god miljö för äldre i det sista skedet, produktanvändningen. Avhandlingsarbetet är inriktat på 
att definiera aspekter i arkitekturen som tillsammans med omsorgsarbetet skapar en god miljö för 
äldre med demens eller somatisk sjukdom. Synsättet medför också en naturlig avgränsning av 
forskningsområdet mot andra vetenskapsområden som också påverkar omhändertagandet av äldre. 
Det är den färdiga arkitekturen som är utgångspunkten för avhandlingen, och som kommer att 
analyseras. Andra kunskapsfält kommenteras i den mån de kan ha  påverkat utformningen av 
äldreboendet som designprodukt.   

2.1 ansatser för forskningen 
Äldreboendet som byggnadsutformning omges av målformuleringar för miljön som finns i lagstiftning 
avseende ansvaret om samhällets medborgare och utformning av byggnader. Socialtjänstlagen 
beskriver äldreboendet som en plats där det går att ”leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”55. Övergripande mål för 
byggnadsutformningen är krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga56, och ett boendet som innehåller funktioner för arbete, matlagning och vila. 
Utformningen ska innebära en fullvärdig bostad 57. I Boverkets byggregler för äldrebostäder medges att 
den yta som erfordras för kök, matrum och vardagsrum inom en lägenhet till viss del får vara del av en 
gemensam yta, men som genom sin utformning ska kompensera för inskränkningen i den enskilda 
lägenheten58. Boverket och Handikappinstitutet har översatt målformuleringar i Socialtjänstlagen och 
ÄDEL-reformen till rekommendationer för äldreboendets utformning, där bostadens och 
bostadsområdets kvaliteter59 bildar vägledande utgångspunkter. De särskilda anvisningarna för 
gruppboende för äldre med demensproblem preciserar att resultatet av arkitekturen och inredningen 
ska leda till en ”bostadsmiljö med för orten traditionell utformning och med traditionell inredning och 
möblering”60. Samhälleliga målformuleringar är viktiga för kunskapsutvecklingen både för det praktiska 
arkitektarbetet och för arkitekturforskningen. 

                                            
52 Kjessel, B, Carlsson, M, 1995: Avsikter arkitektur: QAA kvalitetsäkring. Stockholm: Byggforskningsrådet BFR. Sid. 14-15. 
53 Se vidare avsnitt 2.4.4 Brukarperspektiv och planerarperspektiv. 
54 Schön, D., 1983: The reflective practitioner. 6 uppl. 2003. Aldershot: Ashgate Publishing Limited. 
55 Socialtjänstlagen. SFS 2001:453. Sid. 5-6. 
56 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. SFS 1994:847. 2§, punkt 8. 
57 Tekniska Nomenklaturcentralen, 1994: Plan och byggtermer 1994. Tekniska Nomenklaturcentralens publikationer nr 95. Sid. 97. 
Uppslagsord fullvärdig bostad. 
58 Boverket, 2002: Boverkets byggregler. BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19. Internet: www.boverket.se. Sid 23. (2005-07-
15) 
59 Handikappinstitutet, 1995: Bygg ikapp handikapp. Solna: AB Svensk Byggtjänst..Sid. 116-124. 
60 Handikappinstitutet, 1995: Op. Cit., Sid. 126. 
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2.2 arkitektur och arkitekturupplevelse 
Det grundläggande antagandet om äldreboendet som ett resultat av en designprocess gör byggnaden 
till ett bruksföremål, som kan granskas enligt olika kriterier för god design – användbarhet, formkänsla 
och rumslig upplevelse. Designen blir i detta sammanhang liktydigt med arkitektonisk utformning, 
byggnadskonst eller arkitektur61. Det synsätt som präglar framställningen är att arkitektur är en 
nyttokonst62, som konstitueras av byggnadsnytta och byggnadskonst. Nytta avser det ändamål och den 
användning som byggnaden uppförts för, medan konst avser det fysiska uttryck som byggnadens form 
fått för att rymma nyttan och fungera som en välbyggd konstruktion.  
 

 
 

Illustration 2. Det arkitektoniska rummet, med inspirations från CN Ledoux. 

 
 För att diskutera kriterier på god arkitektur kan två exempel kan användas för att diskutera hur 
användbarhet, formkänsla och upplevelse skapas i byggnader. För den italienske 1500-tals arkitekten 
Andrea Palladio uppstår god arkitektur genom att tre grundförutsättningar uppfylls, nyttan eller 
ändamålsenligheten, hållbarheten och skönheten63. För att uppnå en jämvikt mellan förutsättningarna 
betonar Palladio vikten av en god planering före byggstart. Designprocessen blir ett intellektuellt 
tankearbete, där den goda arkitekturen materialiseras när enheterna bildar ”en hel och fulländad 
kropp”64. Palladio är ett exempel på en konstnärlig arbetsprocess att skapa god arkitektur, som 
fortfarande har giltighet hos delar av arkitektkåren Funktionalismen genombrott i arkitekturhistorien 
under 1930-talet befäster en rationellt grundad modell för att skapa god arkitektur65. Byggprocessen 
uppfattas som en linjär process, där flera i förväg definierade arbetsskeden avlöser varandra i en 

                                            
61 I detta sammanhang motsvarar den svenska beteckningen arkitektonisk utformning det verksamhets-fält som i engelskan är Architec-
tural Design. Lundequist, J., 1995 : Op. Cit., Sid. 61. 
62 Lundequist, J., 1990: Det oförklarliga i arkitekturen. I: Hur bra hus kommer till. ArkitekturMuseet Årsbok 1990. Stockholm: Arkitek-
turmuseet. Sid. 135. 
63 Palladio, A., 1570: Fyra böcker om arkitektur. Utg. 1983 under red. av Bengt Källgren. 2:a upplagan på svenska. Göteborg: Vinga Bok-
förlag. Sid 6.  
64 Palladio, A., 1570: Op. Cit., Sid. 6.  
65 Andersson, H. & Bedoire, F., 1986: Svensk arkitektur: ritningar, 1640-1970. Stockholm: Byggförlaget/ Arkitekturmuseet. Sid. 39. 
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bestämd turordning66. Byggnadens egenskaper fastställs som krav på ett antal funktioner. Måttstudier 
och funktionsanalyser bildar ett underlag för byggnadens kommande användbarhet, formkänsla och 
upplevelse. Arkitekten skapar arkitekturen med utgångspunkt från det upprättade 
funktionsprogrammet. Arbetssättet utgår från empiriska erfarenheter och använder analysmodeller av 
orsak och verkan för att skapa god arkitektur67. Likheten mellan de exemplen ligger i uppfattningen att 
ett noggrant arbete för att definiera byggnadens kommande användning, är ett viktigt instrument för 
att skapa god arkitektur. Skillnaden ligger i uppfattningen om arkitekturens förmåga och uppgift att 
tillgodose upplevelsemässiga värden. 
 
 Förhållandet till brukarens upplevelse av god arkitektur har också likheter mellan de redovisade 
arbetssätten. I bägge fallen är upplevelsen av god arkitektur ett naturligt utfall av en väl genomförd 
arbetsprocess. Skillnaden ligger i att den i det ena fallet är resultatet av en till stora delar intuitiv 
tankeprocess, medan det i det andra fallet är resultatet av en god planering och en omfattande 
kunskap kring funktionsmått. Palladio använder ordet skönhet för att beskriva arkitekturupplevelsen, 
och menar att den är ”resultatet av den vackra formen och den fullständiga harmonin mellan det hela 
och delarna”68. I den funktionsanalyserande arkitekturen är formen ett resultat av ett arbete, ”det 
finns ingen form i sig69”.  
 
 Det finns ett annat perspektiv för att förstå arkitekturupplevelsen, genom att uppfatta arkitekturen 
som en återspegling av existentiella livsvillkor för människan. Det arkitektoniska rummet blir en fysisk 
återspegling av människans existentiella rum70. Det arkitektoniska rummet har flera nivåer, landskapet, 
bebyggelsen, och det enskilda huset. Rummet har både en utsida och en insida som arkitekturen 
påverkar genom utformningen. Det upplevda rummet skapas av arkitekturen och människans sätt att 
förhålla sig till den71. Arkitekturens former påverkar människans sätt att förhålla sig till dem. De har en 
scenisk inverkan72 som påverkar individens sätt att röra sig och skapar mönster av rörelser och 
vistelser i rummet.  
 
 Bedömningen av arkitektur som god eller dålig design kan ske enligt infallsvinklarna användbarhet, 
formkänsla och rumslig upplevelse. I samtliga fall utgår bedömningen från en subjektiv värdering av 
byggnaden baserad på tidigare kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Den subjektiva värderingen av 
användbarhet och formkänsla kan utgå från en teoretisk utbildning som förenar en praktisk förvärvad 
erfarenhet om arkitektur som nyttokonst. Den upplevelsemässiga värderingen av arkitektur beror av 
tidigare rumsliga erfarenheter och emotionella intryck, som förvärvats genom den kognitiva 
utvecklingen73 från barn till vuxen, och genom erfarenheter under vuxenlivet. Upplevelsen av 
arkitektur kan uppfattas som en känslostämning som ”främst uttrycks som en direkt kroppslig 
känsla”74. Arkitekturupplevelsen är inte bara en praktisk funktionslösning utan innehåller ytterligare en 
estetisk dimension som påverkar människans sätt att finna en väg för rörelse, en plats för vistelse och 
en känsla för arkitekturen i rummet. Dimensionen kan beskrivas som en osynlig arkitektur75.  

                                            
66 Nordstrand, U., 2000: Byggprocessen. Stockholm: Liber. 
67 Andersson, H & Bedoire, F, 1986. Op. Cit., sid 39 
68 Palladio, A., 1570: Op. cit., Sid. 6.  
69 Enligt arkitekten Mies van der Rohe I: Norberg-Schulz, C. 1980: Behovet av ett arkitektoniskt språk för vår tid. Magasin Tessin. 
Lund: AA Arkitektarbeten i Lund. 1980-1987. Sid. 15. 
70 Norberg-Schulz, C., 1971: Existence, space & architecture. London: Studio Vista. Sid 37. 
71 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg Chalmers Tekn. Högsk., Sid. 29-32.  
72 Ibid., Sid. 181-182.  
73 Enligt psykologen Jean Piaget  I : Kolb, B., Whishaw, I., 2002: Cerveau et comportement. Bryssel : de Boeck & Larcier SA., Sid 256-265. 
74 Wöllflin, Heinrich, 1886: Prologomènes à une psychologie de l’architecture. Fransk översättning 2004. Paris: Éditions de la Villette. Sid. 
36. 
75 Werne, F., 1987: Den osynliga arkitekturen. Lund: Vinga Press AB. Sid. 203. 
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2.3 vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Avhandlingsarbetet har använt kvalitativa forskningsmetoder för att utvärdera ÄDEL-reformens 
arkitektur. Den kvalitativa metoden placerar forskningen i ett utsnitt av verkligheten, där 
forskningsresultat leder fram till värderande slutsatser. Arkitekturen i ett äldreboende ses som bärare 
av de meningar76 som gäller för samhällets omhändertagandet av äldre. Forskningen har bedrivits som 
fallstudier kring teman väsentliga för utformning av äldreboenden. I detta sammanhang definieras 
fallstudien som ”en empirisk undersökning som utreder ett samtida fenomen i dess verkliga 
förutsättningar, i synnerhet när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är uppenbart tydliga” 

77. Centralt för fallstudiemetodiken är beskrivning och tolkning av forskningsdata till förklarande 
berättelser. Flera forskningsmetoder har använts i sökandet efter trovärdiga förklaringar till beskrivna 
fenomen. Genom en triangulering78 i metodvalet ökar graden av pålitlighet för resultaten inom 
fallstudien79. 
 
 Uppfattningen om arkitektur som en nyttokonst, som återger värderingar, sociala konstruktioner 
och kulturella mönster leder till att insamlad data analyseras med ett värderande anslag. Information 
måste tolkas för att bli begriplig och möjlig att relatera till arkitekturen. Utan värdering går det inte att 
identifiera goda lösningar och brister i miljön. Kunskapsutvecklingen utgår från att insamlad data 
struktureras, kombineras och sätts samman till meningsfulla beskrivningar av förhållanden viktiga för 
arkitekturen. Arbetssättet avviker från den hypotetiskt-deduktiva metoden, där hypoteser bekräftas 
eller motbevisas genom falsifiering av argumentet80. I ett designteoretiskt tänkande kan slutsatser 
formuleras som utgår från allmänt accepterade regler tillsammans med resultatet i en fallstudie81. Det 
är trovärdigheten i de fyra artiklarna kring delstudierna i forskningsarbetet, som avgör om 
fallstudiemetodiken fungerat som en rimlig vetenskapsteoretisk plattform för avhandlingsarbetet.  

2.4 centrala begrepp för avhandlingen 
Licentiatavhandling har som utgångspunkt de målformuleringar som finns kring formerna för ett 
omhändertagande av äldre med demens eller somatisk sjukdom, liksom de rekommendationer som 
finns för utformandet av äldreboende. För att förstå innebörden av ett sådant boende behöver några 
centrala begrepp definieras. Det handlar om två perspektiv på ’att bo’, dels fysiska och 
upplevelsemässiga aspekter på boendet från ett brukarperspektiv, dels uppfattningar om ett 
äldreboende från ett planerarperspektiv. Utgångspunkten för att förklara perspektiven är ordens 
etymologiska ursprung.  

2.4.1 bo, boende, bostad – bostadslik 
Verbet bo avser med sin grundbetydelse en aktivitet som sträcker sig från det mångtydiga tillståndet 
att bo eller bebo, till en konkret verksamhet som att göra i ordning eller bereda82. I avhandlingen 
används ordet och böjningar av verbet bo i betydelsen att ha sin bostad i en särskild byggnad på en 
viss geografisk ort. Boendet sker på den boendes villkor och med kontroll genom eget ägande eller 
hyra. Det är de fysiska omständigheterna kring boendet och den mätbara kontrollen över rummet 
som avses.  

                                            
76 Johansson, L.-G., 2000: Introduktion till vetenskapsteorin. Stockholm: Thales. Sid. 70. 
77 Egen översättning av: ”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 
especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” I: Yin, R. K., 2003: Case study research, 
design and methods. 3:e uppl. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. Sid. 13. 
78 Yin, R. K., 2003: Op. Cit., Sid. 99. 
79 Ibid., Sid. 105. 
80 Johansson, L.-G., 2000: Op. Cit., Sid. 173. 
81 Egen översättning av “abduction is the inference of a case from a rule and result”, I: March, Lionel, 1984: Op. Cit., 265-276. 
82 huvudord BO,  Svenska Akademiens ordbok,  
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/36/8964.html (05.09.14) 
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 Ur dessa förutsättningar går det att härleda substantivet bostad, som är platsen för boendet. I 
bostaden finns det plats för att bereda och äta sin  måltid, plats för att sköta sin hygien, samt plats för 
vila, arbete och samvaro. Den boende anpassar bostaden genom tillägg av olika inredning för sitt 
individuella sätt att använda bostaden och rummen inom den. Adjektivet bostadsliknande avser de 
fysiska egenskaper i arkitekturen som innehåller naturliga associationer till bostaden. Egenskaperna 
kan hänga samman med dimensioneringen av rummet, utblickar, funktioner eller kvaliteter i utförande. 
På så vis ryms definitionen av bo, boende, bostad och bostadslik inom bygglagstiftningens begrepp 
fullvärdig bostad83. 

2.4.2 hem, hemkänsla – hemliknande  
I avhandlingen används ordet hem avseende de tillägg i bostaden som görs i form av inredning. 
Inredningen avser möbler, och andra artefakter i syfte att skapa en ”egen (…) fristad, som du bygger 
för ditt eget jag och de dinas värma”84. Ordet får därmed en känslomässigt färgad betydelse av 
innehållet i en bostad, och avser den upplevelsemässiga egenskapen85 som skapas i samverkan mellan 
den boende och den personligt inredda bostaden. Ordet har en poetisk bildverkan86 som skapar 
positivt laddade bilder i ett spektrum som sträcker sig från en upplevelse av lugn, ro och trygghet till 
en känsla av skönhet, stabilitet och ordning i tillvaron. En adjektivering blir hemlik eller hemliknande, 
som avser upplevelsemässiga kvaliteter för bostaden eller bostadsorten. Kvaliteterna ”uppstår i mötet 
mellan inre och yttre krafter av användning och rumsutformning”87. Hemkänsla kan handla om både 
upplevelsen av den egna bostaden och den närmast omgivande miljön: ”det är tryggt att känna igen 
husen, gatorna, träden och människorna där man bor”88.  

2.4.3 alternativt boende – hotell, institution och pensionat 
Alternativa former för tillståndet att bo innehåller referenser till föreställningen om bostaden eller 
hemmet. Hotell avser ett boende ”med möblerade rum till uthyrning åt resande, ofta i förening med 
restaurant och kafé”, och kan över franskan härledas tillbaka till latinets ord för gästfri89. Det kan 
också röra sig om ett boende på pensionat, som är en ”våning med möblerade rum till uthyrning”90, 
där gäster mot betalning har tillgång till bostad och kost och kan ”leva under mera familjeliknande 
förhållanden än på hotell”91. I bägge fallen rör det sig om en verksamhet i mindre skala och med en 
frivillighet från den nyttjande partens sida att använda möjligheten. I det fall verksamheten blir 
storskalig, skapas en byggnad som inrättats för ”fyllande av viss uppgift”92. Genom sin storlek och 
organisation blir både byggnad och verksamhet en institution i samhället. Hotell, institution och 
pensionat används i avhandlingen i sina grundbetydelser för att beskriva den verkan som en 
utformning av ett äldreboende kan få arkitektoniskt och miljömässigt i förhållande till 
målformuleringen om bostaden och hemmet.  
                                            
83 Fullvärdig bostad – bostad med alla primära bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheten och med tillgång till anordning för tvätt och 
till förrådsutrymme. Källa uppslagsord fullvärdig bostad i: Tekniska Nomenklaturcentralen, 1994: Plan- och Byggtermer 1994. Stock-
holm: Tekniska Nomenklaturcentralen. Sid. 97. 
84 Östberg, Ragnar, 1906: Ett hem. 4e uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. Sid. 3. 
85 huvudord HEM, Svenska Akademins Ordbok, 
http//g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/95/24143.html (05.09.14) 
86 Bachelard, G., 1957: La poétique de l’espace. 8e uppl. Paris: Quadrige/ PUF. Sid. 8.  
87 Venturi, R., 1966: Complexity and contradiction in architecture. New York: Museum of Modern Art. Sid 88. 
88 Hurtig, E., Paulsson, J., Schulz, S., 1981: En vill bo där en e’ känd. Stockholm: Byggforskningsrådet. Sid. 119. 
89 huvudord HOTELL, Svenska Akademins Ordbok, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/98/24943.html (05.09.14) 
90 huvudord PENSIONAT, Svenska Akademins Ordbok,  
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/183/46687.html (05.09.14) 
91 Ibid. 
92 Huvudord INSTITUTION, Svenska Akademins Ordbok, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/107/27360.html (05-09-13) 
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2.4.4 brukarperspektiv och planerarperspektiv  
Att resonera om arkitektur i termer av planerings- och bruksperspektiv leder till att två 
problemrymder93 skapas kring designprodukten ett äldreboende. Den ena problemrymden rymmer 
ett planerarperspektiv på byggnaden. Inom denna rymd agerar planerare. Tidsmässigt agerar 
planerarna under byggnadens tillblivelse. Den andra problemrymden uppstår när äldreboendet tagits i 
drift. Här finns ett brukarperspektiv som värderar arkitekturen från dess egenskaper av användbarhet, 
formkänsla och upplevelse. Inom denna rymd agerar brukarna. Användningen av begreppen brukare 
och planerare utgår från en uppfattning om att det finns en skillnad mellan ”utformandet av rummet 
och sättet att använda rummet”94. Utformandet av rummet utgår från en teoretisk och praktiskt 
förvärvad arkitektkunskap, medan kunskapen om användandet av rummet förvärvas genom empiriska 
erfarenheter och undersökningar. Brukarens sätt att använda rummet blir en källa till kunskap för 
arkitekten. Inom designuppgiften att rita ett äldreboende leder detta till en diskussion om rummet 
som en mental bild hos individen och som social mötesplats. Arkitektur är en källa till en kunskap om 
rummet som social mötesplats för olika brukargrupper95.  
 
 I begreppet brukare avses i avhandlingen huvudsakligen två kategorier av brukare, de äldre 
personer med demens eller somatisk sjukdom som bor på äldreboendet och den omsorgspersonal 
som arbetar i boendet. Anhöriga är en brukargrupp som tillfälligtvis vistas i ett äldreboende, men i 
avhandlingsarbetet har denna grupp bara medverkat i en begränsad omfattning. I begreppet planerare 
inkluderas arkitekter med ansvar för byggnadsutformningen och den representant från den 
kommunala omsorgsverksamheten som deltar i planeringen. Denna representant har i avhandlingen 
fått beteckningen omsorgsplanerare och avser personer inom den kommunala förvaltningen med ett 
övergripande ansvar för planering av omsorg och vård riktade till äldre personer.  

2.5 forskningsfrågor 
Att se arkitektur som en fysisk återspegling av en mänsklig tillvaro medför att det under processen 
med att rita ett äldreboende uppstår flera intressanta frågeställningar kring byggnadsutformning och 
omvårdnad av äldre med demens eller somatisk sjukdom. Det handlar om estetiska och etiska frågor 
som berör mötet mellan individ, verksamhet och byggnad, men även vad en god miljö96 för äldre med 
omsorgsbehov består av. De frågeställningar som varit centrala för avhandlingsarbetet har varit 
följande: 
 
 
* Hur ser arkitekturen ut för äldreboenden, som uppförts i anslutning till införandet av ÄDEL-
reformen 1992? 
 
* Hur resonerar arkitekter och omsorgsplanerare som planerar arkitektur och omsorg för ett 
äldreboende? 
 
* Hur använder och upplever äldre miljön och arkitekturen i ett äldreboende? 
 
* Kan erfarenheter från äldre och personal förtydliga innebörden i bostadslikhet och hemlikhet, som 
är vägledande begrepp för äldreboendets utformning? 
 

                                            
93 Lundequist, J., 1995: Op. Cit., Sid. 86. 
94 Lefebvre, H., 1974: La production de l’espace. 4:e upplagan. 2000. Paris. Sid. 475. 
95 Ibid., Sid. 475. 
96 Etymologiskt så kommer ordet miljö av franskans milieu, mitt, genomsnitt, "miljö", av ffr. mi-, mitterst, av lat. medius (se MITT, 
sbst.), o. lieu, ställe, av lat. locus. I detta sammanhang tolkas miljö som mötet mellan byggnad och människa, mellan arkitektur och 
omsorgsverksamhet, som tillsammans ger en äldremiljö. Källa: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/154/39191.html. 
(2005-07-06). 
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* Hur kan arkitektur samverka med omsorgsverksamhet för att bidra till en god miljö för boende och 
omvårdnad för äldre med demens eller somatisk sjukdom? 
 
 
Frågorna behandlas i olika omfattning i avhandlingens fyra delstudier. I den avslutande diskussionen 
tecknas en helhetsbild över erfarenheterna från delstudierna, och ett svar på varje fråga formuleras. 
Den avslutande dis-kussionen blir en sammanfattande resultatredovisning av avhandlingsarbetet.  
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kapitel 3 
 

s y f t e ,  m å l g r u p p ,  m e t o d e r  

3.0 syfte och målgrupp 
Syftet med licentiatavhandlingen är att uppmärksamma, beskriva och utforska utformningsaspekter på 
äldreboende för äldre med demens eller somatisk sjukdom (s.k. särskild boendeform för äldre med 
särskilda behov). Fokus för avhandlingen är frågor som handlar om arkitekturens rum och hur dessa 
tangerar de äldres tillvaro och omsorgens innehåll. Antagandet är att det uppstår ett samspel mellan 
människa, arkitektur, och omsorgsverksamhet, som tillsammans bidrar till att skapa en god miljö för 
äldre. Forskningen är deskriptiv och skapar slutsatser från ett empiriskt underlag från olika 
äldreboenden, uppförda under perioden 1983-2003. Genom en analys av äldreboende som är i 
funktion för omsorgsverksamhet syftar avhandlingen till att definiera arkitektoniska aspekterna som 
bidrar till en god äldremiljö. Dessa aspekter kan jämställas med råd för kommande utformning av 
äldreboenden, eller i sammanfattning designkriterier97, som bidrar till att skapa en god arkitektur både 
interiört och exteriört för en äldrebyggnad98.  
 
 Licentiatavhandlingen bygger kunskap från fyra delstudier. Insamling av data i delstudierna har 
pågått under perioden mars 2004 till januari 2005. Delstudierna har syftat till att skapa ett 
kunskapsunderlag om äldreboende uppförda i samband med införandet av ÄDEL-reformen 1992. 
Ambitionen har varit att utifrån ett designteoretiskt perspektiv ställa intentioner i planeringsskedet 
mot upplevelser i driftsskedet. Resultatet blir en jämförelse mellan å ena sidan arkitekters och 
omsorgsplanerares avsikter för byggnad och verksamhet och å andra sidan brukarnas (äldre och 
personal) användning, uppfattning och upplevelse av miljön. 
 
 Målgruppen för avhandlingsarbetet är de olika kategorier av planerare – arkitekter, 
inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, byggkonsulter, fastighetsförvaltare, projektledare) och 
omsorgsplanerare – som är med och påverkar egenskaper i arkitekturen och innehållet i omsorg på 
ett äldreboende. En annan målgrupp är de olika kategorier av brukare  – anhöriga, äldre, 
omsorgspersonal – som arbetar, bor och upplever miljön i ett äldreboende. Insamling av data i 
delstudierna har pågått under perioden mars 2004 till januari 2005. 

3.1 deltagare i delstudier 
Deltagare i forskningsstudier har varit arkitekter, omsorgsplanerare, äldre, och omsorgspersonal. 
Fördelat över delstudierna går det att göra följande uppställning över deltagare: 
 
 Delstudie I har genomförts som en kartläggning av äldreboenden genom ett urval av anläggningar 
som uppmärksammats som förebildliga exempel på god äldremiljö. Värderingen har skett utanför 
delstudien av arkitekter, forskare, intresseorganisationer och äldre. I delstudien beskrivs och 
analyseras utformningen av äldreboendena och upplevelsen av miljön. Deltagare i studien har varit en 
eller par särskilt utvalda personer som anonymiserats under beteckningen ”särskilt utvald person”.  
 

                                            
97 Rönn, M., 2002: Sten, arkitektur och designkriterier. Stockholm: Arkitekturskolan vid Kungl Tekniska Högskolan. Sid. 25. 
98 Designkriterier är enligt Magnus Rönn kvalitetsbedömningar som tillsammans bildar ett ramverk för att definiera arkitektonisk kvali-
tet. I avhandlingen används begreppen med samma innebörd som Rönn anger. Rönn ser designkriterier som ett växelspel av värdeom-
dömen som kan vara klart uttalade eller dolda i ett språkbruk (sid. 26). Det är den utförda arkitekturen som är utgångspunkten. Rönn 
avser att förklara en jurybedömning av god arkitektur. I avhandlingen används begreppet för att definiera aspekter i arkitekturen som 
beskriver brukarens upplevelse och användning av miljön i ett äldreboende. Källa: Rönn, M., 2002: Op. Cit. 
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 Delstudie II handlar om designprocessen för tre kommunala äldreboenden. Studien har utförts 
som en intervjuundersökning av planerarnas intentioner med de arkitekter och omsorgsplanerare, 
som deltagit i planeringen av de kommunala äldreboenden – Johanneslund, Haninge kommun, 
Postiljonen, Vellinge kommun, och Vigs Ängar, Ystad Kommun, Syftet har varit att studera avsikter, 
drivande föreställningar och bärande idéer i de tre designprocesser. Deltagarna har anonymiserats 
avseende namn och presenteras under sin yrkesfunktion i projektet.  
 
 Delstudie III har genomförts som en undersökning av användning och upplevelse hos äldre av 
miljön på ett äldreboende, Ros-Andersgården i Tungelsta, Haninge kommun. Deltagarna i studien har 
varit äldre med somatisk sjukdom eller demensproblem99. Erfarenheterna från delstudien redovisas i 
form av sju berättelser. Deltagande i undersökningen har skett efter ett godkännande av deltagaren 
eller efter ett separat godkännande av deltagarens gode man.  
 
 Delstudie IV har genomförts som ett fullskaleförsök på avdelning Vildrosen på samma 
äldreboende. Avdelningen rymmer 10 lägenheter för äldre med blandade diagnoser, somatiska besvär 
och demensproblem. Deltagande i studien har även i detta fall skett efter godkännande av deltagaren 
eller efter ett separat godkännande av deltagarens gode man100.  

3.2 val av forskningsmetoder  
En utgångspunkt inom avhandlingsarbetet har varit att söka forskningsmetoder som har en generalitet 
till sitt angreppssätt och en utformning som inte upplevs som påträngande och därmed ett hinder för 
deltagande i projektet. Avsikten har varit att skapa en behaglig samtalssituation som intervjupersonen 
fått styra till längd och innehåll. I mötet med äldre och andra informanter har ambitionen varit att 
skapa en vardagssituation101 vid intervjutillfället. Kunskapssamlandet har därmed närmat sig den 
praktiserande arkitektens arbetssätt att diskutera utformning med brukare och uppdragsgivare. Sättet 
att använda forskningsmetoderna har genomgående varit lika mot alla informanter i 
forskningsprojektet – äldre, omsorgspersonal, omsorgs-planerare, arkitekter och andra informanter.  

3.3 forskningsmetoder 
Frågeställningarna i respektive delstudie har undersökts med metoder som försöker förena den 
praktiserande arkitektens arbetssätt med forskningens krav på fakta, systematik och tillförlitlighet. Ett 
flertal olika forskningsmetoder har prövats. Data har samlats in via studiebesök, observationer, 
intervjuer, enkäter, fullskaleförsök, fotografier, ritningsgranskning och utvärdering. Tolkningen av 
insamlade data har utgått från att hitta mönster och samband i en information som bitvis förefallit 
motsägelsefull och kaotisk. Arbetet har varit ett kreativt tankearbete, vars resultat prövats genom 
artiklar som diskuterats under seminarier eller förberedande populärvetenskapliga texter i tidskrifter.  
                                            
99 I delstudien III har tio äldre personer ingått, 5 kvinnor och 5 män, varav nio personer har intervjuats. Medelåldern på deltagarna i 
gruppen är 82 år. Tre av deltagarna har en demenssjukdom; 2 personer har en diagnosticerad Alzheimersjukdom med tidig debut, 1 
person har en åldersdemens NUD. Sex deltagare har någon slags somatisk sjukdom; 1 person lider av förlamning efter en stroke, 1 
person har en neurologisk sjukdom med likheter med Parkinsons sjukdom, 1 person har somatisk sjukdom med förtvining av skelett 
och muskler, 1 person lider av hjärtsvikt, 1 person visar tecken på svaghet och förvirring, 1 person lider av yrsel och svaghet efter en 
stroke. Ytterligare en deltagare är fullt frisk. (Källa: sjuksköterska Ros-Andersgården, Haninge kommun). 
100 I delstudien IV har femton djupintervjuer genomförts med äldre boende på äldreboendet Ros-Andersgården, Haninge kommun. Nio 
äldre personer, 5 kvinnor och 4 män, djupintervjuades om åsikter om miljön på äldreboendet, varav tre personer bodde på avdelningen 
för intervention. På avdelningen för fullskaleförsöket intervjuades 6 personer, 5 kvinnor och 1 man, varav 2 kvinnor och mannen redan 
ingått i det första urvalet kring hela äldreboendet. Av deltagarna i bägge intervjuundersökningarna hade 1 person hjärtsvikt, 1 person en 
neurologisk sjukdom med likheter med Parkinsons sjukdom, 1 person led av svaghet och förvirring, 1 person hade åldersdemens NUD, 
1 person hade kraftigt nedsatt hörsel men i övrigt vital, 3 personer hade Alzheimerssjukdom med tidig debut, 1 person hade en soma-
tisk sjukdom med förtvining av skelett och muskler, 1 person led av yrsel och svaghet efter en stroke, 1 person var förlamad efter en 
stroke, 1 person var fullt frisk. Omsorgspersonalen var enbart en dagarbetande personal. Bland personalen ingick boendets chef och 
sjuksköterska. Någon medelålder har inte räknats ut för äldre eller personal. 
101 Länsstyrelsen Östergötland, 2002: Vardagssituationer i särskilt boende. Linköping: Länsstyrelsen Östergötland. Sociala enheten, 
rapport 2002:1. Sid. 10-11. 
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3.3.1 enkät 
I avhandlingsprojektet har fyra olika enkäter använts, se bilaga. I delstudie II samlades en allmän 
bakgrundsinformation om tiotalet kommunala äldreboenden genom en enkät riktad till arkitekterna 
bakom byggnaden. Samma enkät användes för att undersöka erfarenhetern hos de granskande parter 
som ingått i projekteringen av äldreboendet Johanneslund, Haninge kommun. Informationen från 
enkäten har bildat ett underlag för intervjuer med arkitekter och omsorgsplanerare som deltagit i 
designprocessen för de tre presenterade kommunala äldreboendena. Enkäten var utformad med 
frågekonstruktioner med ett fåtal svarsalternativ eller med jakande och nekande ytterlighetsalternativ 
för att stimulera till individuella tillägg och kommentarer. 
 
 I delstudie III undersöktes uppfattningar om arkitektur och inredning på ett äldreboende genom 
ett enkätutskick till äldre, äldres anhöriga och personal på äldreboendet Ros-Andersgården, Haninge 
kommun. Enkäten var utformad med frågekonstruktioner ett fåtal svarsalternativ eller jakande och 
nekande ytterlighetsalternativ för att stimulera till individuella tillägg och kommentarer.  
 
 Enkäten med ytterlighetsalternativ har fungerat för att få fram ett allmänt informationsunderlag 
kring ett byggprojekt, men har varit ett alltför trubbigt instrument för att få fram djupare värderingar 
och avsikter för ett äldreboende. Enkäten har varit tidskrävande för de svarande, och flertalet 
tillfrågade har enbart besvarat frågan med ett ja eller nej utan vidare motivering. Enkäten har inte 
fungerat som avsett mot äldre och äldres anhöriga, varför andra kompletterande metoder prövats för 
att skapa en fördjupad kunskap om de studerade äldreboendena. 

3.3.2 fullskaleförsök  
I delstudie IV genomfördes ett fullskaleförsök med möbler avsedda för en hemmiljö för att skapa en 
förändring av några platser i den gemensamma boendemiljön på en avdelning med tio äldre personer 
med somatisk sjukdom eller demens. Försöket ägde rum under 22 dagar. Fullskaleförsöket 
dokumenterades genom fotografier, intervjuer, minnesanteckningar, observationer och deltagande 
observationer. Införskaffat material till fullskaleförsöket har efter förfrågan till personal överlåtits till 
boendeavdelningen.  
 
 Fullskaleförsöket bidrar med erfarenheter från en verklighetssituation i ett äldreboende. Direkta 
frågor på förändringarna gav ett blandat resultat. Äldre relaterade försöket till omkostnader för att bo 
på äldreboendet och såg inte miljön som ett egenvärde. Personal svarade i förhållande till hur de 
upplevde sin allmänna arbetssituation. Ett fåtal anhöriga noterade försöket, men uttryckte en skeptisk 
inställning till försöket, och avböjde fortsatt medverkan. Observationer av användning och vistelse på 
platserna fungerade som metod, men visade samtidigt att ett fullskaleförsök på ett äldreboende bör ha 
en långsiktighet för att kunna få resultat. Förändringen bör studeras under en längre tid än vad som 
skedde i försöket för att uppnå säkrare resultat.  

3.3.3 granskning med fotografier och ritningar 
Granskning av fotografier och ritningar är en metod som utgår från antagandet att bildens och 
ritningens innehåll kan vara en källa till kunskap om verkliga förhållanden. I avhandlingen har denna 
granskning använts i samtliga delstudier dels för att stämma av muntlig information lämnad av äldre, 
personal, arkitekter och omsorgspersonal mot ett faktiskt underlag, dels för att vara ett underlag för 
beskrivningar och grund för en analys av arkitekturen i äldreboendet. Granskning av fotografier och 
ritningar är en metod för att bedöma den arkitektoniska utformningen av ett äldreboende för att 
kunna studera återkommande mönster i utformningen. Granskningen syftar till att formulera ett antal 
designkriterier för äldreboendets utformning som kan prövas i enkäter och intervjuer. Granskningen 
blir ett sätt att förstå byggnaden som färdig miljö. 
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 Erfarenheten av metoden pekar på att bilden fungerar som en tydlig minnesbärare av stämningar 
och upplevelser i ett äldreboende. Metoden fungerar för registrering och dokumentation av 
materialval, utföranden och gestaltning av det arkitektoniska rummet. Erfarenheten från de fyra 
delstudierna är att fotografier och ritningar förmedlar fakta om observerbara förhållanden och stödjer 
utsagor från intervjuer med äldre, omsorgspersonal, arkitekter och omsorgsplanerare. Bilden och 
ritningen hjälper till att locka fram dolda erfarenheter och bidrar i den meningen till en fördjupad 
kunskap om intentioner för äldreboendets arkitektur. 

3.3.4 granskning med utvärderingsinstrument 
I delstudie III användes ett förtryckt protokoll för att utvärdera miljön på Ros-Andersgården, Haninge 
kommun. TESS-NH102 manualen är ett instrumentet för granskning av både byggnad och 
omsorgsverksamhet för äldre. Protokollet har utvecklats av National Institute on Aging, (NIA), USA. 
Instrumentets främsta användning är för att bedöma kvaliteten i en miljö för äldre med 
demenssjukdomar. Några av frågorna i instrumentet är kopplade till en bedömningsskala SCUEQS103, 
med ett poängtal på 0-41 poäng. Ett högt poängtal visar på en god miljö för äldre. Skalan har validerats 
på flera äldreboenden i USA. Instrumentet ger en expertbedömning av en byggnad som miljö för 
äldre104. 
 
 Erfarenheten från användningen av instrumentet är blandad. TESS-NH manualen är användbar som 
instrument för att utvärdera miljö för äldre med avseende på omsorgsverksamheten. För att 
utvärdera arkitektur och byggnader krävs ett annat instrument. En föregångaren till TESS-NH var 
instrumentet TESS och prövades i början av 1990-talet som utvärderingsinstrument av äldreboenden i 
några skånska kommuner105. Rapportens författare menade att instrumentet kunde användas som 
utvärderingsinstrument, men vid en granskning av planlösningarna i de premierade äldreboenden med 
högst poäng, så visar den på att instrumentet belönar lösningar med små gemensamma utrymmen och 
mörka korridorer utan målpunkter i planlösningen. På grund av detta utfall finns det anledning att vara 
kritisk mot metoden för utvärdering av arkitektur. 

3.3.5 intervjuer   
En och samma intervjuguide med temafrågor om personlig bakgrund, åsikter om äldreboendet och 
praktiska synpunkter på byggnadens funktion och planering har använts mot äldre, omsorgspersonal, 
omsorgsplanerare och arkitekter. Frågekonstruktionen har varit organiserad i teman, och uttryckssätt 
har anpassats efter intervjuperson och intervjusituation. Intervju som forskningsmetod har använts i 
samtliga delstudier. I delstudie II prövades även en intervjumetod med färdigformulerade frågor. 
 
 En lugn och eftertänksamt avlyssnande attityd och en anpassad språkanvändning hos intervjuaren 
har medfört att flera frågeställningar fått sådana svar att värderingar och livsinställningar skymtat 
igenom svaren. Intervjuerna har spelats in digitalt. Den diskreta apparaten har fungerat som en 
avledare i en situation som kan upplevs som påfrestande, och istället skapat ett avledande intresse 
kring datateknikens möjligheter och ett lugn i intervjusituationen. De äldre intervjupersonerna har 
uppskattat möjligheten att kunna lyssna igenom intervjun som band eller cd-skiva.  

                                            
102 TESS-NH utläses Therapeutic Environment Screening Survey for Nursing Homes (TESS-NH). Källa: 
http://www.unc.edu/depts/tessnh/tess_info.htm   (2005-03-11) 
103 SCUEQS, Special Care Unit Environmental Quality Scale, An Overview for Potential Users. 
www.unc.edu/depts/tessnh/tess_info.htm.  (2005-01-25).  
104 Sloane, P D., Mitchell, C. M, Weisman, G, Zimmerman, S, Long Foley, K M., Lynn, M, Calkins, M, Lawton, M. P, Teresi, J, Grant, L, 
Lindeman, D and Montgomery, R, 2002: The therapeutic environment screening survey for nursing homes (TESS-NH), an observational 
instrument for assessing the physical environment of institutional settings for persons with dementia. The Journals of Gerontology Se-
ries B: Psychological Sciences and Social Sciences 57:S69-S78 
105 Åhlund, O., Ohara, K., 1997: The physical environment of group living for people with dementia – 12 case studies in Southern Swe-
den. Slurrapport 970069-2. Lund: University of Lund, Dpt Functions Analysis School of Architecture. Sid. 63. 
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3.3.6 observationer 
Observationer har använts i samtliga delstudier. I delstudie I har äldreboendet observerats genom en 
förenklad gå-tur106, förenklingen avsåg antal deltagare, arbetssätt och tid på plats. Exteriört har dessa 
observationer genomförts som en promenad på 15-30 minuter runt byggnaden för att studera 
arkitekturen och förhållande till omgivning. Interiört har observationer genomförts under en 
rundvandring tillsammans med den särskilt utvalda personen vid varje äldreboende. Invändiga 
observationer har utförts under 30-60 minuter. 
  
 I delstudie II har deltagande observationer använts vid samarbetsmöten, projekteringsmöten och 
samrådsmöten som har handlat om utformningsprocessen av äldreboendet Johanneslund, Haninge 
kommun.  
 
 I delstudie III har observationer och deltagande observationer använts vid informationsinsamling 
vid äldreboendet Ros-Andersgården, Haninge kommun. Rollen som observatör har varit både som en 
utomstående iakttagare av äldreboendet i de första skedena av forskningsprojektet, för att gå över till 
en aktiv iakttagare och deltagare i skeenden på äldreboendet. 
 
 I delstudie IV har observationer genomförts i samband med fullskale-försöket (före, under och 
efter försök). Ett särskilt observationsprotokoll har använts med tider som anpassats mot rutiner i 
äldreboendet. Syftet har varit att notera äldres användning av platser inom boendeavdelningen. 

3.3.7 photolangage metoden 
För att diskuterar upplevelser av arkitektur och inredning i äldreboenden har fotografier använts enligt 
en bearbetning av Photolangage metoden. Bearbetningen har avsett formerna för användandet av 
metoden (1-2 personer samt samtalsledare), bildernas utförande och antal (färgbilder i en kollektion 
med ett mindre antal), samt frågeställningen (fria associationer med obegränsat användade av samtliga 
fotografier för att besvara frågan).  
 
 Photolangage metoden utvecklades 1965 av franska psykologer och sociologer för att utveckla 
ungdomars förmåga att uttrycka sig muntligen107. De som använt metoden menar att den är särskilt 
lämplig för att skapa gruppbildningar, utvärdera uppgifter och åtaganden, samt som psykiatrisk 
behandlingsform108. Anvisningarna för metoden föreskriver en grupp på 5-8 personer som under 1-1,5 
timme ombeds diskutera en given frågeställning genom att välja två fotografier ur en fotokollektion 
med 48 svartvita fotografier109. Samtliga deltagare berättar och samtalsledaren manar övriga deltagare 
att lyssna och respektera varje svar.  Vid användning av Photolangage metoden som behandlingsform 
har det gått att spåra en utveckling av patienternas föreställningsvärld och uttrycksförmåga tack vare 
det fria tankeutbyte kring bilderna110.  
 
 Photolangage.-metoden erbjuder färdiga fotokollektioner. I avhandlings-arbetet har en särskild 
fotokollektion på 25 bilder satts samman av fotografier från Bo01 i Malmö 2001, kompletterade med 
naturbilder111. Ytterligare en anpassning har gjorts på grund av att fotokollektionen använts vid 
enskilda intervjuer. Intervjupersonerna har ombetts beskriva de bilder som väcker associationer till 

                                            
106 Laval, S., de, 1997: Planerare och boende i dialog: metoder för utvärdering. Stockholm: Tekniska Högskolan KTH, Inst f Arkitektur 
och Stadsbyggnad. 
107 Vacheret, C., 2000: Présentation de la méthode Photolangage. I: Vacheret, C. et al. 2000: Photo, groupe et soin de psychique. Lyon: 
PUL. Sid 17. 
108 Vacheret, C., 2000: Op. Cit., Sid. 18.-20. 
109 Baptiste, A., Belisle, C., Pechenart, J-M., Vacheret, C., 1991: Photolangage, une méthode pour communiquer en groupe par la photo. 
Paris: Éd. D’Organisation. S. 20. 
110 Vacheret, C., 2000: Op. Cit., Sid. 29. 
111 Fotografier ur författarens egen dokumentation av byggnadsdetaljer, bomässor, eller landskap. 
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frågan om arkitektur, omsorg och miljö i ett äldreboende. Fotokollektionen har placerats som en bunt 
framför intervjupersonen, som sedan kunnat bläddra fritt bland bilderna112. 
 

                    
Fotografi 1. Fotografier ur fotokollektionen för intervjuer med Photolangage-metoden.  

 
 Erfarenheterna från intervjuerna med utgångspunkt i Photolangage-metoden har varit positiva, där 
vissa bilder lett till samma associationer hos flera oberoende intervjupersoner, äldre, 
omsorgspersonal, arkitekter och omsorgsplanerare. Äldre har använt fotografierna på ett sätt som i 
första hand beskriver deras livsstrategier, och i andra hand kan tolkas till en kommentar om viktiga 
aspekter på arkitekturen och miljön i ett äldreboende. Äldre och omsorgsplanerare har diskuterat  
detaljer, innehåll och situationer i bilderna, medan arkitekter mer tenderat att diskutera bilderna med 
hänsyn till utformning, materialmöten på golv, väggar och tak och om bilden är rätt eller fel för en 
äldremiljö. Foto A och foto B är fotografier från verkliga heminteriörer. Foto C är en interiör från 
bomässan i Malmö 2001.  
 
 Foto A har vid flera tillfällen använts för att beskriva hemlikhet. En dement kvinna valde foto A och 
gjorde den till en motbild till varför hon inte uppskattade miljön på äldreboendet, se vidare delstudie 
III. Även personal på äldreboende, liksom omsorgsplanerare har kommenterat Foto A, med den 
mening att motivet utstrålade en hemlikhet. Hemlikheten låg enligt dessa personer i 
sammanställningen av olika möbelstilar, mattor och framförallt en vägghylla med prydnadssaker. En 

                                            
112 När jag 2003 sökte efter lämpliga forskningsmetoder för avhandlingsprojektet var Photolangage-metoden den enda fotografiska 
samtalsmetod jag fick träffar på, när jag med varianter på de engelska eller franska sökorden för arkitektur, åldrande och fotografier 
sökte vetenskapliga avhandlingar på Google.fr. 
 
Valet av Photolangage-metoden som utgångspunkt för att diskutera upplevelsen av en byggd miljö uppstod efter det att jag tagit del av 
en fransk avhandling om utformning av vårdhem för svårt handikappade barn utförd vid universitet i Lyon. Källa: Courteix, Stéphan, 
2001: Les maisons d’accueil spécialisées, architecture et représentations d’un lieu utopique de la réparation. Lyon: Université Lumière 
Lyon II. htpp://theses.univ-lyon2.fr/theses2001/courteix_s/these_front.html. (2003-12-18).  
 
Fördelen med metoden är att den använts under en längre tidsperiod och i flera olika sammanhang, där inte minst den psykologiska 
erfarenheten har haft betydelse för mitt arbete. Personer med en demenssjukdom kan reagera omotiverat på en bild och de riktlinjer 
som Photolangagemetoden har för försöksledarens agerande i känsliga situationer har fungerat som en trygghet för mig i mitt arbete. 
 
Vid slutseminariet för avhandlingen den 30 augusti 2005 kommenterade min opponent professor Jan Paulsson, Chalmers Tekniska 
Högskola, Photolangage-metoden, och refererade till Saddek Rehals avhandling Föreställning och eftertanke, bilder och verbalt språk i 
tidiga skeden av designprocessen (Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg). Rehal har utvecklat en metod för att genom bilder studera 
arkitekters avsikter i tidiga skeden i ett byggprojekt.  
 
Jag har studerat Rehals metod Concepto och jämfört med Photolangage-metoden. Jag ser stora likheter mellan metoderna i synnerhet 
avseende genomförandet. Den avgörande skillnaden ligger i att Concepto vänder sig till arkitekter och designers sysselsatta i ett de-
signarbete, medan Photolangage metoden har ett bredare användningsområde. 
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arkitekt uppfattade också att Foto A kunde vara en bild från en gammal människas hem. En annan 
arkitekt ansåg att bilden var fel och reagerade på materialkombinationerna. Däremot ansåg inte de 
intervjuade arkitekterna att Foto A beskrev hemlikhet i ett äldreboende.  
 
 Foto B kommenterades av en omsorgsplanerare som ”stökig”, vilket sågs som ett 
eftersträvansvärt miljöintryck. Enligt omsorgsplaneraren var stökighet ett första livstecken på att 
brukare tagit den färdiga byggnaden i bruk – ”att stöka till för att göra det hemlikt, en blandning av fult 
och snyggt”. Andra personer har kommenterat mötet mellan möbler från skilda epoker. 
 
 Foto C identifierades av samtliga intervjupersoner, äldre, omsorgs-personal, arkitekter och 
omsorgsplanerare som en bild från en utställning eller möjligen ett hotell. Flera arkitekter frågade om 
vilken bomässa som interiören förekommit på. 

3.4 dokumentation av forskningsmetoderna  
Forskningsmetoderna har dokumenterats genom fotografier, ljudinspelning, minnesanteckningar, 
protokoll, ritningar eller skisser. Fotodokumentation har använts för att beskriva en byggnads läge och 
förhållande till omgivande bebyggelse och natur. Interiörerna har fotograferats utan boende eller 
personal i bild113. Fotografier har i samtliga delstudier granskats och eventuellt bearbetats för att 
anonymisera och retuschera bort personer som förekommer på bilderna. 
 
 Vid bearbetning och utskrift av intervjuer har informationen utarbetats efter två alternativ, dels 
efter en fullständig återgivning av intervjun med tanke-pauser, ofullständiga meningar, och talspråk, 
dels en anpassning av intervjun till skriftspråk med fullständiga meningar och fullständiga resonemang. 
 
 Ljudupptagning har använts vid intervjuer. Intervjuerna har renskrivits och bearbetats till en text 
som återger samtalet. I det fall intervjupersonen varit en äldre person eller omsorgspersonal har 
samtalet återsänts som en bandinspelning eller CD-skiva. Om intervjupersonen varit en arkitekt eller 
omsorgsplanerare har utskriften återsänts tillsammans med ett exemplar att kommentera och 
godkänna intervjun. Försändelsen har innehållet ett frankerat svarskuvert. Vid bearbetning och utskrift 
av intervjuer har informationen utarbetats efter två alternativ, dels efter en fullständig återgivning av 
intervjun med tankepauser, ofullständiga meningar, och talspråk, dels en anpassning av intervjun till 
skriftspråk med fullständiga meningar och fullständiga resonemang. 
  
 Observation har noterats som skriftliga minnesanteckningar som haft formen av 
dagboksanteckningar. Anteckningar har antingen förts i samband med observationerna eller direkt 
efter avslutad observation. I vissa fall har observationerna spelats in som intalade meddelande på 
diktafon. Dessa noteringar har därefter registrerats i datafilen. Noteringarna från observationerna har 
förts i ett digitalt dokument som vid avslutad forskning överförts till en pappersutskrift.  
 
 Det finns en erfarenhet som är värd att notera:  I det fall intervjupersonen hade samma utbildning 
som intervjuaren fanns ett underförstått samförstånd, som i olika grad resulterade i ofullständiga 
meningar och fria associationer. Detta förekom inte i de fall intervjupersonen hade en annan 
utbildning, där intervjupersonen istället vinnlade sig om att vara tydlig. Denna erfarenheten stämmer 
överens med liknande erfarenheter från annan forskning om arkitekters sätt att arbeta114. 

                                            
113 På önskemål från föreståndare och personal på äldreboendena har fotodokumentation skett utan blixt och utan att visa ansikten på 
personal eller boende i bild. Vissa fotografier har i efterhand bearbetats för att anonymisera personer som ändå kommit med i bilden. 
Bearbetningen har gått till så att en blombukett på ett bord, en skuggfigur eller golvlampa förstorats eller flyttats så att bildtillägget täck-
er ansiktet. Programvaran som använts för bearbetningen har varit Adobe Photoshop Elements 2.0. 
114 Darke, J., 1984: The primary generator and the design process. I: Cross, N., 1984: Developments in design methodology. New 
York: John Wiley & Sons. Sid. 177. 
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kapitel 4 
 

f o r s k n i n g s f ä l t e t  

4.0 en överblick över äldreomsorg åren 1992 till 2004 
Att fånga ett fenomen som ligger inom ett nära tidsrum kan leda till en situation där detaljer avleder 
uppmärksamheten från de övergripande sambanden. Det kan lätt bli som att speja ut mot havet i 
soldis – klarheten i förgrunden och speglingen i havsytan påverkar sikten och klarsynen. Därmed kan 
även detta kapitel över äldreomsorg mellan åren 1992 till 2004 bli skissartat. Utgångspunkt har varit 
att redogöra för förhållanden som påverkar äldreboendet som arkitektur och byggnadstyp. Texten är 
samtidigt resultatet av de tvärvetenskapliga läsfrukter som varit nödvändiga för att förstå samspelet 
mellan människa, arkitektur och omsorgsverksamhet.  
 

 

Fotografi 2. En beskrivning av ett närhistoriskt fenomen saknar det övergripande perspektivet.  

 
 Den aktuella perioden för avsnittet präglas av ett uppfyllande av målsättningarna i ÄDEL-reformen. 
Målen har varit vägledande för utformningen av äldreboendets arkitektur och inriktningen på 
omsorgsarbetet. Samtidigt har det skett en anpassning över tid, där reformens ambitioner lagts in i 
den faktiska utvecklingen av äldres behov av omsorg och service mellan åren 1992 och 2004. Ett 
ökande antal äldre i samhället, en förändrad sammansättning av åldersrelaterade sjukdomar med en 
allt större andel demenssjuka, samt strukturella problem inom den kommunala 
äldreomsorgsverksamheten för att bemanna och bedriva äldreomsorg, har påverkat hur 
målsättningarna tolkas för att utforma både arkitekturen och omsorgen i ett äldreboende. Kapitlet är 
indelat i fem avsnitt som spänner från en presentation av ÄDEL-reformens målsättningar till den 
arkitekturforskning som bedrivits på svenska universitet och högskolor.  

4.1 hemmet som den goda platsen äldreomsorg 
Införandet av ÄDEL-reformen sammanfaller med avregleringen av en normerande byggnadslagstiftning 
och införandet av en lagstiftning med målformuleringar för byggnadsutformningen och ett vidgat 
byggherreansvar. För utformningen av boendeformer för äldre med särskilda behov av omsorg och 
service blir bostadslikhet och hemlikhet vägledande begrepp för arkitektur och omsorgsverksamhet. 
Samtidigt innebär reformen att kommunerna får en möjlighet att anordna service och omsorg i 
äldreboendena på basis av befolkningsunderlag och lokala förutsättningar. Reformen sätter ett tydligt 
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mål för omhändertagandet av äldre i samhället, som under 1900-talet pendlat mellan ett institutionellt 
och ett hemlikt mottagande. Efter diskussionerna om långvården under 1970-talet, blir hemmet 
genom ÄDEL-reformen synonymt med den goda platsen för omhändertagande av äldre115. 
 
 Hemmets fördelar som miljö för äldre bygger på utvärderingar av miljöns påverkan som uppstått 
genom tillfälligheter eller genom vetenskapliga försök. Ombyggnadssituationen av ett ålderdomshem i 
Upplands-Bro kommun medför att Råbyhemmet skapas genom lägenhetssammanslagning i ett 
näraliggande flerbostadsområde. Erfarenheterna av boendet är positiva och utformningen presenteras 
som förebildlig i en rapport från Socialstyrelsen116. Ett fullskaleförsök på en geriatrisk klinik på 
Värnhems Sjukhus i Malmö visade att en förändring av miljön i en sjukhusmatsal medförde att den 
sociala aktiviteten och intresset för andra människor ökade genom förändringen117. Den hemlika 
miljön har ett dubbelt syfte, dels att skapa en större hemkänsla för de äldre på ett äldreboende, dels 
att bryta ett institutionellt arbetssätt118. Sättet att leda och organisera omsorgsarbetet i äldreboendet 
uppmärk-sammas, och ansvaret flyttas från medicinsk expertis till ”en arrangör som underlättar för 
experter att samarbeta konstruktivt”119. Förebilden för omsorgen i äldreboendet hämtas från den 
kommunala hemtjänstens sätt att organiseras i självständiga enheter med gruppledarskap och 
kontaktpersoner120. 
 
 ÄDEL-reformen framstår som en slutpunkt på ett omhändertagande av äldre, som sedan sekler 
tillbaka betraktats som en form av barmhärtighetsarbete eller fattigvård. Inför ÄDEL-reformen fanns 
det ca 90 000 platser121 för äldre i olika byggnadstyper av äldreboenden med en varierande standard. 
Genom stimulansbidrag för att uppfylla ÄDEL-reformens mål stimulerade staten till standardhöjning 
och komplettering av utbudet av boendeformer för äldre. 1996 var antalet platser i särskild 
boendeform ca 135 000 platser. Redan ett år efter ÄDEL-reformens införande, konstaterar 
Socialstyrelsen att det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete för att motverka en kvardröjande 
institutionell prägel122.  

4.2 en ny syn på människans åldrande 
ÄDEL-reformen sätter den åldrande individen och hennes individuella behov i centrum för 
omsorgsarbetet. Därmed speglar reformen en förändrad syn på åldrandet, som under 1900-talet gått 
från en uppfattning om åldrandet som obeveklig nedsättning av kroppens funktioner till ett synsätt 
som betraktar åldrandet som en individuell process som kan påverkas genom hälsofrämjande insatser, 
motion, kost och social gemenskap. Världshälso-organisationen ser åldrandet som en fortsatt aktiv 
period i en människas liv, men anpassat mot individens egna förutsättningar123. Åldersprocessen 
betraktas som ett ”aktivt åldrande”, där åldersförändringar i kroppen beror på individens genetiska 
arv och livsinställning samt den omgivande byggda miljön. Därtill kommer en påverkan från 
ekonomiska, kulturella och sociala mönster i samhället124.  Pensionsåldern ses som en tredje ålder med 

                                            
115 Bergh, A 1996: Vad döljs bakom ”hemlikhetens vind”. I: Gaunt, D., Lantz, G., (red), Hemmet i Vården - vården i hemmet. Ersta 
vårdetiska institut och Stockholms FoU-enhet. Stockholm: Liber. Sid: 121 
116 Socialstyrelsen, 1983: Annorlunda Långvård. Stockholm: Socialstyrelsen redovisar, 1983:2.  
117 Küller, R., 1985: Värnhemsprojektet. I: Hellquist, T & Thafvelin, H (red). Göra, veta, tala arkitektur. Lund: Lunds Tekniska Högskola, 
formlära. Sid 104-107. 
118 Bergh, A, 2002: Institutionsvindar blåser in i hemmen. I: Tidskr. Äldre i centrum. Nr 2002:2. Sid. 4.  
119 Strandberg, L, 1992: En särskild bok, om hemvård i särskilt boende. Lycksele: Äldrec. N. Sid 35-36. 
120 Ibid., Sid. 30. 
121 Socialstyrelsen, 1996: Äldreboendet efter Ädel. Utvärd. 96:4. Stockholm: Socialstyrelsen. Sid. 7-15. 
122 Socialstyrelsen, 1993: Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. Stockholm: Socialstyrelsen följer upp och värderar. 
1993:12. Sid. 34. 
123 WHO, 2002: Vieillir en restant actif. Cadre d’orientation.  
   Internet : http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf  
124 Vieillir en restant actif. Cadre d’orientation. 2005. Organisation mondiale de la Santé. WHO. Sid. 19-32 
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stor personlig frihet och goda ekonomiska förutsättningar. Därefter följer av en fjärde ålder från 80 år 
och uppåt, då sjukdomar och åldersrelaterade krämpor kan börja uppträda125.  
 
 Den förändrade synen relaterar åldrandet till ekonomiska, genetiska, och livsstilmässiga faktorer, 
samt till kulturella och sociala värderingar om åldrandet i samhället126. Omsorgsarbetet har med den 
nya synen på åldrandet ändrat utgångspunkt till att utgå från ett jag-stödjande förhållningssätt127. 
Praktiskt innebär detta att omsorgspersonalen genom sitt arbete avser att stärka den äldres självkänsla 
genom att uppmuntra kvarvarande funktioner och förmågor, men agera stödjande i de avseenden som 
den äldre personen har svårigheter.  

4.3 äldre som bor på äldreboende   
Aktuella uppgifterna från 2003 visar att antalet äldre som bor i särskild boendeform uppgår till 
110 900 personer128, eller ca 7,0 procent av hela gruppen äldre 65 år och uppåt129. Beslut om bostad i 
särskild boendeform beslutas tas genom biståndshandläggning på den kommunala förvaltning som 
hanterar äldrefrågor. Vid bedömningen beaktas den äldre personens förmåga att klara sitt uppehälle, 
eller ADL-funktionen130, standarden i den egna bostaden samt möjligheten till hjälp från anhöriga. Det 
är främst äldre personer i de högsta åldersklasserna som flyttar in på ett äldreboende. Drygt 79 
procent av äldre som bor i äldreboende tillhör gruppen äldre på 80 år och uppåt131.  
 
 Demenssjukdom är den vanligaste orsaken till en flytt till ett äldreboende och majoriteten av de 
äldre132personer, som bor i särskild boendeform lider av någon form av demens133. Äldre med en 
demenssjukdom lever i snitt 4,3 år på ett äldreboende, medan äldre med somatisk sjukdom lever 
något kortare, 3,4 år134. När ÄDEL-reformen infördes 1992 fanns det en tydlig tendens om en ökad 
medellivslängd och en allmänt förbättrad hälsa bland äldre i åldersgruppen 65 år och äldre135. En 
undersökning från 2004 pekar på att äldres hälsa under perioden snarare skulle ha försämrats under 
perioden, i synnerhet har kvinnors hälsa försämrats136. Svenska och internationella studier visar på ett 
samband mellan en förhöjd levnadsålder, främst 85 år och uppåt, och en risk för demenssjukdom137.    

                                            
125 Äldrecentrum, 2001: Äldres hälsa och välbefinnande. En utmaning för folkhälsoarbetet. Stockholm: Stockholms läns landsting och 
Stft Äldrecentrum i Stockholms län. Sid. 6-7. 
126 WHO, 2002: Op. Cit., sid 19.  
127 Cars, J., Zander, B., 1998: Samvaro med dementa. Råd till anhöriga och vårdbiträden om förhållningssätt. Göteborg: Gotia. 
128 Socialstyrelsen, 2005: Vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen, . Sid. 16. 
129 Sveriges totala befolkning är ca 9, 0 miljoner, där andelen äldre 65 år och uppåt uppgår till ca 1,5 miljoner. Antalet äldre i särskild 
boendeform är ca 1,2 procent av hela befolkningen. SCB (2005-09-03). Sverige på fjärde plats över länder i Europa med en stor andel 
äldre, 17,2 %, Italien 18,2 %, Tyskland 17,5 %, Grekland 17,3 %. Källa: www.scb.se (2005-09-03). 
130 ADL = Activities of Daily Living, på svenska Aktiviteter i Dagligt Liv. 
131 Siffran är framräknad från ett sifferunderlag i Socialstyrelsen 2005: Vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen, art 2005-
131-3. Sid. 16. Tabell 5 och 6. 
132 Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 8. 
133 En exakt siffra eller procentuell fördelning har inte stått att finna för fördelningen mellan demens och somatisk sjukdom bland äldre 
som bor på ett äldreboende. Erfarenheten från den utförda forskningen tyder på att detta beror på att de flesta äldre som bor i särskild 
boendeform har en s.k. multiproblematik som omfattar både demens och somatisk åkomma, där en klar gränsdragning saknas. 
134 Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 41.  
135 Ibid., Sid. 10-15. 
136 Thorslund M et al, 2004: De allra äldstas hälsa har blivit sämre. Könsskillnaderna är stora – kvinnorna mår sämre än männen visar 
nya data. Läkartidningen 2004;101(17):494–499. 
137 Ibid., Sid. 35. 
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4.4 personal som arbetar på äldreboende   
Den kommunala äldreomsorgen, hemtjänst och omsorgspersonal i särskild boendeform, omfattar flera 
vård- och omsorgsyrken. Vård- och omsorgsyrkena domineras av kvinnor138. I november 2003 
arbetade cirka 250 000 personer inom äldreomsorgen139. Den största yrkesgruppen bland 
omsorgspersonalen är undersköterskor, vårdbiträden, vårdare och skötare, men den yrkesgrupp som 
ökat mest under senare år är arbetsledare. Omkring 10 procent av de anställda inom äldreomsorgen 
har en högskoleutbildning (arbetsledare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast), medan 
närmare hälften av vårdbiträdena saknar en grundläggande vård- och omsorgsutbildning140. Störst 
andel av omsorgspersonal med utbildning arbetar på äldreboenden, medan en lägre andel utbildad 
personal arbetar inom hem-tjänsten och i storstadsregionen. Endast 43 procent av omsorgspersonalen 
arbetar heltid141.  
 
 Medelåldern bland anställda inom den kommunala äldreomsorgen är i jämförelse mot andra 
yrkesgrupper hög, cirka 22 procent 55 år och äldre142. Situationen kommer på sikt att leda till många 
pensionsavgångar och ett ökat behov av nyrekrytering under de närmaste åren. Det är inom 
yrkesgrupperna sjuksköterskor och vårdbiträden som andelen 55 år och uppåt är som störst 143. I takt 
med en förändrad sjukdomsbild bland äldre har omsorgsarbetet inneburit en större arbetsbelastning 
för personalen. Sjukskrivningsnivån är hög i jämförelse med andra yrkessektor144. 2004 inrättades en 
kommitté av regeringen för att stimulera till ett nyskapande inom äldreomsorgen. Cirka 1 miljard 
kronor har avsattes för att stödja initiativ som kan leda till en kvalitets- och kompetensutveckling 
inom äldreomsorgsverksamheten145.  

4.5 arkitekturforskning om utformning av äldreboende 
Före ÄDEL-reformen fanns det en samlad forskning om vårdmiljöer inom SPRI146, som 
Landstingsförbundet beslutade att avveckla i slutet av 1980-talet. 1993 instiftades istället stiftelsen 
Forum för vårdbyggnadsforskning147 för att verka som en länk mellan forskning och 
landstingsverksamheten. Stiftelsen finansierar en professur i vårdbyggnadsforskning på Chalmers 
Tekniska Högskola. Stiftelsen anordnar regelbundet seminarier för att sprida kunskap om utformning 
av vårdmiljöer och skapa en mötesplats mellan verksamhet och forskning148. En genomgång av den 
forskning som bedrivits på universitet och högskolor kring utformningen av miljöer för vård och äldre 
under perioden 1992-2004, visar på att forskningen i huvudsak har tre ansatser: Forskning med 
förankring i arkitekturämnet, forskning som har en tvärvetenskaplig ansats mot byggnadsutformning, 
samt forskning kring IT-lösningar för att medge längre kvarboende hemma för äldre. 

                                            
138 Vård- och omsorgsyrket är den största svenska yrkesgruppen med 473 149 arbetande personer, 88,6 % kvinnor och 11,4 % män. 
Källa: SCB, yrkesregistret, 30 största yrkesgrupperna. 
139 Ibid., Sid. 32. 
140 Ibid., Sid. 32-35 
141 Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 32. 
142 För övriga arbetsmarknaden är siffran 18 %. Källa: Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid 33.  
143 För sjuksköterskor är andelen 28 %, och för vårdbiträden 30 %. Källa: Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 33. 
144 År 2003 var 11,4 procent var långtidssjukskrivna av personer över 55 år. Källa: Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 34. 
145 Källa: Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 34. 
146 SPRI (Sjukvårdens Planerings och Rationaliserings Institut) inrättades 1968 av staten och landstingen för att stödja de sjukvårdsansva-
riga i deras arbete att förbättra sjukvården, avvecklades under början av 1990-talet. 
147 hemsida www.vardbyggnad.nu 
148 Forum för vårdbyggnadsforskning, 2002: Forum 10 år. Verksamhetens utveckling under åren 1993-2002.  Källa. www.vardbyggnad.nu. 
(2005-09-23). 
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4.5.1 arkitekturforskning om äldreboenden 
Den arkitekturforskning som bedrivits kring äldreboende har skett vid arkitektursektionerna vid de 
tekniska högskolorna i Stockholm, Lund och Göteborg. Kännetecknande för denna forskning är att 
miljöutformningen av äldreboendet eller vårdboendet sätts i centrum. Tre år efter ÄDEL-reformen 
gjorde Arkitekturinstitutionen vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med med 
Arbetsmiljövetenskap på Lunds Universitet några studier om miljön i demensboenden i Skåne. 
Forskarna konstaterade att korridorlösningar kunde öka en vandringsbenägenhet hos dementa149, och 
det amerikanska mätprotokollet TESS bedömdes vara ett instrument för att utvärdera arkitekturen i 
ett äldreboende150. Äldreboendets historiska utveckling tecknades i en skrift från Chalmers Tekniska 
Högskola 1997. Tolv förebildliga exempel på utformning av äldreboenden presenterades tillsammans 
med den historiska bakgrunden151. I en licentiatavhandling från samma högskola utvärderades särskilda 
boendeformer för äldre och handikappade i Alingsås Kommun. Slutsatsen från undersökningen var att 
kunskap om önskemål från brukaren, var en viktig förutsättning för att planera äldreboende152.  
 
 I en doktorsavhandling från Kungliga Tekniska Högskolan lyftes arkitekturens betydelse fram för en 
god vårdmiljö153. Slutsatsen var att en rumsutformning som ljudmässigt, upplevelsemässigt och visuellt 
skapade referenser till livet utanför sjukhusets väggar gjorde arkitekturen till ett stöd för en patients 
läkandeprocess. På Linköpings Universitet bedrevs i början av 2000-talet ett forskningsprojekt om 
äldreboende, där planeringsprocessen bakom ett nytt boende studerades. Studien identifierade fyra 
aspekter som viktiga för äldreboendets arkitektur – teknisk-fysiska, sociala, kommunikativa och 
existentiella aspekter. Studiens ansats har haft andra utgångspunkter än designteoretiska, och 
slutsatserna saknar en fördjupning i hur kunskap bildas i en designprocess154. 
 
 Även internationell forskning om arkitektur i boendeformer för äldre med demens eller somatisk 
sjukdom har även den fokuserat på miljöutformningen. Genom en inventering av exempel på miljöer i 
Europa och Nordamerika har en amerikansk forskare utvecklat ett program med kriterier som kan 
garantera en god äldremiljö155. Några svenska exempel ingår i sammanställningen156. För närvarande 
pågår två europeiska forskningsprojekt157 som har samma inriktning på arbetet. Det ena projektet är 
ett blivande doktorandprojekt i Storbritannien, som bygger på en byggnadsinventering av 
äldreboenden i Europa, Nordamerika och Australien. Det andra projektet pågår vid ett 
forskningscentrum för demens i Tyskland och fokuserar på europeiska äldreboenden utformade för 
dementa äldre. I samband med detta avhandlingsarbetet har det förekommit kontakter med bägge 
dessa forskare. Situationen i dessa länder uppvisar stora likheter med aktuella förhållanden i Sverige, 
med ett ökande antal äldre med demensproblem och multidiagnoser. En avgörande skillnad mellan 
länderna är  att Sverige genom ÄDEL-reformen skapat en norm för omhändertagandet genom en 
                                            
149 Åhlund, O., Annerstedt, L., Elmståhl, S. & Samuelsson, S. M., 1995: Gruppboende för demenssjuka äldre – en analys av miljöutform-
ning. Rapport 58. Malmö: Lunds Universitet, Dpt Community Health Sciences. 
150 Åhlund, O., Ohara, K., 1997: Op. cit., Sid. 63. 
151 Paulsson, J., 1997: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Inst. f 
Arkitektur.  
152 Almberg, C., 1997: Servicelägenheter och gruppbostäder. En utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun. 
Rapport R2. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Inst. f Arkitektur. Sid. 60-61. 
153 Fridell, S., 1998: Rum för vårdens möten. Om utformningen av fysisk vårdmiljö för god vård. Stockholm: Inst Arkitektur. Kungliga 
Tekniska Högskolan.  
154 Lövgren, S., 2002: Att planera ett äldreboende. Sörgården – från ritbord till inflyttning. Linköping: Linköpingsuniversitet & FoU 
centrum för vård och omsorg. FoU-rapport 3:2002. Sid. 54. 
155 Regnier, V., 2002: Design for assisted living. Guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & Sons, 
Inc.  
156 Bland annat Vigs Ängar, Ystad kommun, Postiljonen, Vellinge kommun m fl. Källa: Regnier, V., 2002: Design for assisted living. 
Guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
157 I Storbritannien undersöker arkitekt Damian Utton, Manchester, goda exempel på äldreboende i Europa, Nordamerika och Austra-
lien. Inventeringen kommer att användas för en doktorsavhandling om utformning av äldremiljöer vid universitetet i Leicester. I Tysk-
land pågår ett forskningsprojekt som leds av Sibylle Heeg, doktor PhD, Demenz Support Stuttgart, om goda exempel på miljöer för 
dementa inom Europa. Skriften kommer att ges ut på tyska under 2005.  
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utformning av arkitektur och  omsorgsarbete som betonar bostadslika och hemlika kvaliteter. Genom 
ÄDEL-reformen är det möjligt att påstå att Sverige intagit en ledande position i sättet att utforma 
äldreboende för äldre med demens och somatisk sjukdom.  

4.5.2 tvärvetenskaplig forskning om äldreboende 
Ett pågående doktorandprojektet på Chalmers Tekniska Högskola handlar om att visualisera 
vårdarbetet för att kunna göra vårdens arbetsrutiner till en tydlig utgångspunkt i designarbetet vid 
planeringen av en ny byggnad158. I en licentiatavhandling hävdas att arkitektur, vårdarbetets etiska 
grunder och arbetssätt bildar strukturen för vårdarbetet, medan samarbetet i vårdlaget tillsammans 
med rutiner för medicinhantering bildar processen i vårdarbetet159. En doktorsavhandling om 
färgsinnet hos äldre personer med demenssjukdom vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en annan 
forskning som kan ha betydelse för sättet att utforma äldreboenden. Avhandlingen visar att äldre trots 
en framskriden demens bibehåller ett relativt intakt färgminne160. Praktiska försök i sjukhusmiljö visar 
på att detta minne kan aktiveras för att tydliggöra detaljer i miljön och därmed förenkla tillvaron för 
äldre med demens161. I en utländsk doktorsavhandling konstateras att en arkitektur i ett äldreboende, 
som utformats med terapeutiska hänsyn till sjukdomen (möjlighet till vattenterapi, korridorer som 
promenadstråk, skyddade atriumgårdar), kan minska behovet av sjukhusvård i de senare mer 
framskridna skedena av demenssjukdomen162. Gemensamt för den tvärvetenskapliga forskningen är 
hypotesen om att den fysiska miljön kan utformas på ett sätt som underlättar livet för äldre med 
demens eller somatisk sjukdom och därmed bidra till en bättre livskvalitet i boendena. Det är ett 
synsätt som ligger i linje med utgångspunkterna för detta avhandlingsarbete.  

4.5.3 Annan forskning kring äldre 
Den IT-baserade forskningen undersöker hur informationsteknologi kan användas för att skapa å ena 
sidan ett längre kvarboende i det egna hemmet eller å andra sidan underlätta omsorgspersonalens 
arbete. Forskning om hur styr- och reglerteknik kan integreras i bostadsfunktionen pågår vid 
Arkitekturskolan, KTH. Vid Blekinge Tekniska Högskola pågår forskning om hur IT-teknik och TV kan 
användas av äldre personer för att kontakta den kommunala hemtjänsten. Forskning vid Uppsala 
Universitet, VIHO-projektet163, studerar hur informationsteknologi kan användas för att medge ett 
längre kvarboende i det egna hemmet och samtidigt vara ett stöd för hemtjänstspersonalen. 
 

                                            
158 Elf, M., 2003: Modelling and simulation as planning tools for improvement of the quality of health care environments. Towards a 
conceptual model of a care process. Göteborg: Inst Arkitektur. Chalmers Tekniska Högskola.  
159 Elf, M., 2003: Op. Cit., Sid. 58-61. 
160 Wijk, H., 2001: Colour perception in old age. Colour discrimination, colour naming, colour preferences and colour/ shape recogni-
tion. Göteborg: Inst Geriatrisk Medicin. Göteborgs Universitet.  
161 Wijk, H., 2005: Bra färgval ger bättre vårdmiljö. Husbyggaren. Nr 2005:4. Sid. 22-26. 
162 Benito-Garcia, M., 1996: Démence, architecture et projet de soins. Paris: Faculté de Médecine Lariboisière Saint Louis. Université 
Paris 7. Sid. 83. 
163 VIHO = verksamhetsnära IT-stöd i hemtjänst och omsorgsarbete. 
http://www.it.uu.se/research/project/viho/start/?lang=sv&printable=yes (05-10-31) 
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kapitel 5 
 

s a m m a n f a t t n i n g  a v  a r t i k l a r  

5.0 fyra delstudier i avhandlingen 
I detta avsnitt följer korta sammanfattningar av artiklar som skrivits med utgångspunkt från de fyra 
delstudier som ingår i licentiatavhandlingen. Den första delstudien utgår från ett empirisk underlag av 
arkitektur för äldreboende. Delstudie I avser att besvara den första forskningsfrågan för arbetet: Hur 
ser äldreboenden ut, som uppförts i anslutning till införandet av ÄDEL-reformen 1992? Frågeställning 
besvaras genom en inventering av äldreboende uppförda under perioden 1993-2003. 
 
 Den andra delstudien har utgått från ett designteoretiskt synsätt genom att betrakta arkitekturen 
för ett äldreboende som resultatet av en designprocess. Delstudie II har syftat till att besvara den 
andra forsknings-frågan: Hur resonerar arkitekter och omsorgsplanerare som planerar arki-tektur och 
omsorg för ett äldreboende? Frågeställningen besvaras genom de minnesbilder och hågkomster som 
arkitekter och omsorgsplanerare återger från arbetet med byggprojektet. 
 
 Den tredje delstudien har fokuserat på hur äldre upplever och använder den byggda miljön i ett 
äldreboende. Delstudie III avser att besvara den tredje forskningsfrågan: Hur använder och upplever 
äldre miljön och arkitekturen i ett äldreboende? Studien utgår från intervjuer och observationer av 
äldre på ett äldreboende. 
 
 Den fjärde delstudien är ett fullskaleförsök på en boendeavdelning och undersöker hur begreppen 
bostadslikhet och hemlikhet i ett äldreboende uppfattas av äldre och personal. Delstudie IV har syfta 
till att besvara den fjärde forskningsfrågan: Kan erfarenheter från äldre och personal förtydliga 
innebörden i de vägledande begreppen bostadslikhet och hemlikhet för äldreboendets utformning? 
 
Samtliga delstudier syftar till att besvara den femte frågeställningen: Hur kan arkitektur samverka med 
omsorgsverksamhet för att bidra till en god miljö för boende och omvårdnad för äldre med demens 
eller somatisk sjukdom? 

5.1 delstudie I. Tolv byggnader för äldre, åren 1983-2003 
Den första delstudien handlar om en utvärdering av tolv äldreboenden uppförda under den aktuella 
perioden. De tolv äldreboendena finns i storstadskommuner (Stockholm 4 exempel, Uppsala 3 
exempel) och på landsorten (Sollefteå kommun 2 exempel, Ystad kommun 2 exempel, Vellinge 
kommun 1 exempel). Lokaliseringen av ett äldreboende i förhållande till omgivande 
bebyggelsemönster definieras som anslutande, integrerande eller fristående i förhållande till omgivande 
bebyggelse.  
 
 Äldreboendenas fasaduttryck varierar och analyseras med tre begrepp: monolit, membran, och 
element164. Sättet att skapa rum inom äldreboendet diskuteras genom ett resonemang som utgår från 
en sammansättning av enkla geometriska former165, korridoren, nischen, rummet och storrummet166. I 
urvalet förekommer tre principer för att utforma den enskilda lägenheten. Det finns två huvudtyper 
för sättet att utforma rum i gemensamma utrymmen. En slutsats är att det finns ett samband mellan 

                                            
164 Wulz, Fredrik, F., 1991: Fasaden och stadsrummet. Stockholm: Byggförlaget. Sid. 58-59. 
165 Krier, R., 1983: Elements of architecture. London: Architectural Design Profile Publications Ltd. 
166 Fridell, S., 1998: Op. Cit., Sid. 171-174. 
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sättet att utforma rum för lägenheter och gemensamma utrymmen och tiden för äldreboendets 
uppförande. En utformningsprincip med en rumsform dominerar bland äldreboenden från tiden före 
1995. Det är en gestaltning med referenser till bostadsutformning. Storrum används i flera exempel 
från tiden efter 1995. Denna planlösning återfinns i sjukhus och anläggningar med institutionskaraktär.  
 
 Vid inventeringen av äldreboendena i urvalet intervjuades en särskilt utvald person vid varje 
äldreboende. En avslutande fråga var personligt riktad och informanten ombads lämna en personlig 
kommentar om miljön i äldreboendet ställt mot deras andra erfarenheter av miljöer för äldre. Svaren 
har betraktats som brukarkommentarer om miljön och analyserats avseende innehållet. Innehållet i 
brukarkommentaren tillsammans med arkitekturupplevelsen skapar ett mönster som gör att de 
undersökta äldreboendena kan beskrivas som hemassocierande, hotellinriktade eller vårdinriktade. 
Arkitekturupplevelsen av äldreboendet beror av dels lokalisering, materialval, färgsättning och gestalt, 
dels på miljöns förmågan att samverka med omsorgsverk-samheten. Arkitekturupplevelsen hänger 
därmed samman med sättet att skapa rum i ett äldreboende. Analysen pekar på att 
arkitekturupplevelsen av ett äldreboende pendlar mellan en utformning med bostadskvaliteter och en 
institutionell utformning.  

5.2 delstudie II. Designprocessen för tre äldreboende. 
Artikeln handlar om skapandet av arkitektur och omsorgsverksamhet i tre kommunala äldreboenden 
uppförda mellan åren 1995 och 2004. Designprocessen har undersökts genom intervjuer med 
arkitekter och omsorgsplanerare. Vid bearbetning av materialet har avsikt167, bärande idé168, och 
drivande föreställning169 identifierats för byggnad och omsorgs-verksamhet. Utfallet i studien visar på 
att den föreställning som arkitekten och omsorgsplaneraren gör kring förhållandet arkitektur, 
människa och åldrande har en påverkan på avsikter och bärande idéer för arkitektur och byggnad. Den 
drivande föreställningen blir en referensram som på ett psykologiskt plan präglar inriktningen på att 
utforma äldreboendet.  
 
 Designuppgiften går ut på att hitta en lösning där arkitektur och omsorgsverksamhet förklarar 
varandra och bidrar till en mening 170för både äldres och personals tillvaro i äldreboendet. I centrum 
står förhållandet mellan åldrande individer, arkitektur och omsorg. Frågan är vilka styrande avsikter 
och drivande föreställningar som bidrar till utvecklingen av goda lösningar i i byggprojekt. 
 
 Genom de tre fallen går det att beskriva tre synsätt på förhållandet mellan arkitektur, åldrande 
människa och omsorgsverksamhet. Den första infalls-vinkeln har ett konceptuellt innehåll, och innebär 
att en livsfilosofisk lära bildar utgångspunkt för byggnad och omsorgsverksamhet. Det andra synsättet 
har en kompensatorisk verkan på designprocessen, som leder till olika avsikter hos arkitekt och 
omsorgsplanerare. Resultatet är en byggnad med arkitektoniska kvaliteter, där skönhetsupplevelsen 
anses kunna kompensera för de inskränk-ningar som åldrandet orsakar. Det tredje synsättet har en 
rationell prägel, och utgår från att inkludera vardagserfarenheten från äldreomsorg tidigt i plane-
ringsskedet. Detta sker genom en utökad projekteringsgrupp, där repre-sentanter från 
omsorgsverksamheten agerar granskare och utvärderare av designförslaget för boendet. Bostadslikhet 
och hemlikheten finns i den enskilda lägenheten, medan gemensamma utrymmen får en 
storrumslösning som är vanlig i sjukhussammanhang171. Innehållet i det vardagliga omsorgsarbetet 
används för att skapa en hemkänsla i äldreboendet. 

                                            
167 Kjessel, B, Carlsson, M, 1995: Op. cit., 14-15. 
168 Lundequist, J., 1995: Op. Cit., sid. 73. 
169 Janson, U., 1998: Vägen till verket. Göteborg: Chalmers & Bokförlaget Daidalos. Sid. 182-186.   
170 Josephsson, S., 2004: Att skapa mening. I: Wijk, Helle (red), Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Vårdförbundet. Lund: Studentlit-
teratur. Sid. 127- 136. 
171 Fridell, S., 1998: Op. Cit.. Sid. 174. 



 
 
 

45 

5.3 delstudie III. Sju berättelser från ett äldreboende 
Artikeln är en studie över hur sju äldre personer med demens eller somatisk sjukdom använder och 
upplever tillvaron på ett äldreboende. Platsen för studien har varit ett äldreboende i Haninge 
kommun, Ros-Andersgården i Tungelsta. Äldreboendet har totalt 40 lägenheter, men undersökningen 
har bedrivits på två avdelningar med sammanlagt 20 lägenheter. Kartläggningen av användningen har 
skett genom intervjuer och observationer.  
 
 Ur det empiriska materialet från nio intervjupersoner, har sju berättelser sammanställts, vilka 
beskriver olika äldre personers användning och upplevelse av äldreboendet. Intervjupersonerna har 
någon form av demens eller somatisk sjukdom. Alla karaktärer har anonymiserats avseende lägenhet i 
boendet och namn. Varje berättelse inleds med en kort beskrivning av den äldre personens lägenhet 
och och livshistoria. Berättelserna innehåller en grafisk illustration över användningen av det 
gemensamma utrymmet på äldreboendet som utgår från den enskilda lägenheten. Till varje berättelse 
har fogats det fotografi som intervjupersonen kommenterade mest under intervjusituationen. En 
slutsats är att bildvalet hänger samman med intervjupersonernas livsstrategier för att klara sitt 
åldrande och boende i särskild boendeform för äldre.   
 
 Parallellt med intervjuerna och observationerna av äldre utvärderades äldreboendet med ett 
granskningsinstrument172 för att utvärdera miljön i boendet opartiskt. Äldreboendet erhöll höga 
poäng, vilket enligt anvisningar för instrumentets användande tyder på att både arkitektur och omsorg 
håller en hög klass.  En slutsats från studien är att äldre och personal uppskattar stora 
fönsteröppningar för dagsljusinfallet, utblickarna som skapas mot omgivningen, samt en lokalisering till 
en plats i närheten av både bostadsbebyggelse och natur. Färgsättningen inomhus uppfattar äldre och 
personal också som viktig. Byggnaden bör även erbjuda plats i såväl direkt solljus som i halv- eller 
helskugga. Av fallstudien framgår att erfarenheter av äldres rumsanvändning och rumsupplevelse är 
viktig för att skapa fungerande byggnader och goda miljöer för äldre i framtiden.  

5.4 delstudie IV. Nyanser av bostad och hem i ett äldreboende 
Denna delstudie har utförts som ett fullskaleförsök på en boendeavdelning för tio äldre personer med 
blandade diagnoser, demens och somatisk sjukdom, på äldreboendet Ros-Andersgården, Haninge 
kommun. Syftet med studien har varit att undersöka om en förstärkning av platsbildningar inom 
arkitekturen med ett tillägg av olika inredningsdetaljer leder till en annan användning, en tydligare 
namngivning och en förändrad upplevelse av platserna bland äldre och personal.  
 
 Fullskaleförsöket i inredningen pågick under tre veckor kring jul och nyår 2004. Genom intervjuer 
med äldre och personal före, under och efter fullskaleförsöket har kommentarer om miljön i 
äldreboendet samlats in. Fullskaleförsöket har bestått av förändringar i möblering, ljussättning och 
komplettering av utsmyckning och dekorativa föremål. Aspekter på bostadslikhet och hemlikhet har 
sedan prövats genom ett fullskaleförsök på en boendeavdelning på boendet. Fullskaleförsöket har 
utmynnat i en utveckling av begreppet bostad och hem, vilka båda används i rekommendationer för 
utformning av äldremiljöer. Däremot har fullskaleförsöket inte resulterat i någon förändrad 
användning av platserna.  
 
 Studiens slutsats pekar på att bostadslikhet hänger ihop med utformningen av arkitekturen. 
Begreppet hör ihop med universella föreställningar om god arkitektur. Begreppet hemlikhet avser det 
miljömässiga intryck som innehållet i form av inredning skapar inom arkitekturens ramverk. 
Sammanläggningen av bostadslikheten i arkitekturen och hemlikheten i inredningen bildar en visuell 
information för arkitekturupplevelsen, som äldre och personal gör. För att äldre ska känna trevnad 
bör referenser tillbaka till en hemmiljö och i förlängningen tillbaka till det egna hemmet vara påtaglig. 

                                            
172 Granskningsinstrumentet har varit TESS_NH, se avsnitt 3.3.4. 
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Äldre med demens jämför boendet med utgångspunkt från sin yrkesverksamma period. Personalen 
upplever trivsel genom de äldres sätt att reagera på miljön, men mäter det miljömässiga intrycket mot 
erfarenheter till andra äldreboenden som de lärt känna genom omsorgsyrket. Sammantaget tyder 
undersökningen på att brukarperspektivet på bostadslikhet och hemlikhet behöver beaktas vid 
utformning av äldreboenden för äldre med demens eller somatisk sjukdom. 
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kapitel 6 
 

d i s k u s s i o n  o c h  s l u t o r d  

6.0 fem forskningsfrågor kring ÄDEL-reformens hus 
Delstudierna i avhandlingsarbetet har syftat till att belysa det konkreta avtryck som 
rekommendationer för äldreboendets utformande har fått genom ÄDEL-reformens införande 1992. 
Ansatsen har varit att uppmärksamma hur aspekter inom arkitekturen bidrar till att skapa en god miljö 
för äldre med demens eller somatisk sjukdom. Delstudierna har gett ett kunskapsunderlag för att 
diskutera den faktiska byggnadstolkningen av reformen ur två skilda perspektiv, brukarens och 
planerarens. Avhandlingsarbetet har skapat ett sammanhang kring forskningsfrågorna, som leder över 
till en fördjupad diskussion om resultaten i delstudierna.  
 
 Den första forskningsfrågan handlar om det arkitektoniska uttryck som äldreboenden uppförda i 
anslutning till ÄDEL-reformen fått. Genom resultatet från den första delstudien är det möjligt att 
belysa vilka tolkningar nyckelbegreppen bostadslikhet och hemlikhet fått i det praktiska 
genomförandet. Det inledande avsnittet i detta kapitel fokuserar på detta problem. I artikeln till den 
andra delstudien behandlades samarbetet mellan arkitekter och omsorgsplanerare i designprocessen 
bakom ett äldreboende. Artikeln utgår från avhandlingens andra forskningsfråga om hur arkitekter och 
omsorgsplanerare resonerar i sitt arbete att skapa ett äldreboende. Slutsatserna i artikeln blir 
utgångspunkt för kapitlets andra avsnitt som behandlar designprocessen bakom ett äldreboende.  
 
 I det tredje avsnittet i kapitlet behandlas två forskningsfrågor i ett sammanhang.  De två avslutande 
delstudierna har beröringspunkter och skapar ett brukarperspektiv på äldreboendets utformning. 
Forskningsfrågan handlar om äldres upplevelse och användning av arkitekturen i ett äldreboende. Den 
tredje delstudien har behandlat förhållandet mellan byggnad och människa. Detta förhållande fördjupas 
och prövas genom ett fullskaleförsök i den fjärde delstudien. Samspelet hänger samman med 
avhandlingsarbetets fjärde forskningsfråga om brukarnas uppfattning om bostadslikhet och hemlikhet.  
 
 Det fjärde avsnittet i kapitlet handlar om att besvara den övergripande forskningsfrågan för 
avhandlingarbetet –  arkitekturens förmåga att bidra till att skapa en god miljö för äldre med demens 
eller somatisk sjukdom. I ett påföljande femte avsnitt diskuteras inriktningen på en fortsatt forskning 
om byggnader för äldre. Kapitlet avslutas med några slutord om avhandlingsarbetet.  

6.1 bostadskvalitet i äldreboendets arkitektur förändras 
Ett äldreboende är en byggnadstyp som kan hävda sina anor tillbaka till en tid, då äldreomsorg var en 
fråga om barmhärtighetsarbete med religiösa förtecken. Dagens äldreboenden med karaktär av bostad 
och hem har under 1900-talet utvecklats i kritiska samhällsdiskussioner om formerna för 
omhändertagandet av äldre. Inriktningen har pendlat mellan hemmet och institutionen som ideal för 
boendemiljön. Slutsatserna från delstudie I pekar på att utformningen av äldrebyggnader trots ÄDEL-
reformens intentioner om en fullvärdig bostad för äldre i särskild boendeform fortfarande pendlar 
mellan dessa två lägen i sin arkitektoniska utformning. Som ett mellanting mellan ytterligheterna finns 
en utformning som kan betecknas som hotelliknande. Genom att kombinera en expertbedömning av 
byggnaderna som arkitektur med en värdering av brukarkommentarerna, blir det meningsfullt att 
beskriva utformningen av ÄDEL-reformens hus som hemassocierande, hotellinriktade eller 
vårdinriktade byggnader. 
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 I den hemassocierande äldrebyggnaden fäller personalen kommentarer som tyder på att byggnaden 
genom sin utformning huvudsakligen stödjer omsorgsverksamheten. Här finns designkriterier som 
betonar upplevelsemässiga egenskaper i arkitekturen. Såväl byggnad som omsorg har tydliga estetiska 
och etiska utgångspunkter. I hotellinriktade byggnader pekar brukarkommentarerna på att byggnad 
inte fullt ut stödjer omsorgsverksamheten, utan att det uppstår konflikter mellan 
byggnadsutformningen och sättet att bedriva omsorgsarbete. I detta fall har designkriterierna flera 
upplevelsemässiga egenskaper, men är inte lika starka som i de hemassocierande miljöerna. I 
vårdinriktade byggnader är situationen den omvända. Brukarperspektivet är personalens och det finns 
genomtänkta byggnadsegenskaper för att skapa en god arbetsmiljö, något som leder till en tveksamhet 
om bostadskvaliteten sett ur de äldres synpunkt.  Betoningen på funktionalitet i utformningen leder till 
en tro att upplevelsemässiga och estetisk-etiska egenskaper naturligt uppstår i en miljö som en följd av 
funktionstänkandet. 
 
 Äldreomsorgen för 2000-talet betonar möjligheten till ett kvarboende i den egna bostaden eller 
det vanliga utbudet av bostäder genom ökade insatser från en utbyggd kommunal hemtjänst. Särskilda 
boendeformer för äldre med demens eller somatisk sjukdom har blivit kostsamma, och antalet av 
sådana äldreboenden blir föremål för diskussion istället173. Orsakerna till minskningen av antalet 
platser i boendeformen är dels ett ökat vårdbehov bland äldre, dels en ändrad inriktning på den 
kommunala äldreomsorgen174. Inventeringen och utvärderingen av äldreboenden i delstudie I visar på 
att denna utveckling går att avläsa i arkitekturen från det tidiga 2000-talet. Fasadutformningen 
använder bostadsbebyggelsens attribut, men planlösningen utgår från ett rationellt omsorgstänkande 
och gemensamma och enskilda rum anpassas för utövandet av en effektiv vård. En förhöjd 
levnadsålder och nya åldersrelaterade problem skapar frågetecken kring intentionerna i ÄDEL-
reformen om bostadslikhet och hemlikhet. Äldreboendet som byggnadstyp har åter blivit en fråga på 
den politiska agendan.  

6.2 åldrandet som utgångspunkt för arkitektur och omsorg  
Undersökningen av designprocessen bakom de tre kommunala äldreboenden visar på att den drivande 
föreställningen för arkitektur, människa och omsorg skapar olika avsikter för arkitektur och omsorg 
hos arkitekter och omsorgsplanerare. Av de tre exempeln i delstudie II framstår Vigs Ängar som den 
goda designprocessen för ett äldreboende med en samsyn i den drivande föreställningen om människa, 
byggnad och åldrande hos både arkitekt och omsorgsplanerare. Självdragsventilationen i äldreboendet 
tillsammans med högre rumshöjder ger ett bättre inomhusklimat för personal och boende än 
jämförande anläggningar med mekanisk ventilation175. Äldreboendet blir det goda exemplet på ett 
äldreboende, men förblir unikt i sitt slag, vilket visar att en förebildlighet inte är tillräcklig i sig för att 
få genomslagskraft.  
 
 De allmänna rekommendationerna om bostadslikhet och hemlikhet ger mångtydiga associationer 
och skilda utgångspunkter för designprocessen för ett äldreboende. För äldreboendet Postiljonen blir 
begreppen underordnade en tanke om äldreboendet som ett behagligt semesterboende, där 
arkitekturens skönhetsvärden aktiveras för att kompensera åldersrelaterade inskränkningar i olika 
förmågor. I äldreboendet Johanneslund skapar kunskapen om den praktiska verkligheten för äldre med 
åldersrelaterade problem en diskussion inom designprocessen. Bostadslikhet och hemlikhet blir inte 
en styrande utgångspunkt för processen, utan framträder som detaljerande aspekter av ett 
äldreboende med institutionell karaktär. I båda fallen uppstår ett slags selektivt seende där valda delar 
av människans åldrande uppmärksammas.  
 

                                            
173 Johansson, L., 2004: Kvarboende – till vilket pris? Solna: Tidn Äldreomsorg. 2004:4. Sid. 11-14. 
174 Socialstyrelsen, 2005: Op. Cit., Sid. 40. 
175 Nordström, K., 1999: Indoor environment and air quality in hospital units. Uppsala: Uppsala Universitet. Article IV, sid. 55. 
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 Delstudien II visar hur föreställningar om det mänskliga åldrandet skapar avsikter som formas till 
en bärande idé för utformandet av äldreboendet. Föreställningarna utgår från en intuitiv och kulturell 
värdegrund om åldrandet hos arkitekterna. Omsorgsplanerarna utgår från sina erfarenheter av ett 
praktiskt omsorgsarbete i ett äldreboende. Designuppgiften ett äldreboende handlar om att se den 
åldrande människans förändrade behov, för att förstå hur arkitektur och omsorg ska utformas för att 
bli en trygghet i vardagen. Ett äldreperspektiv i designprocessen är nödvändigt. Den ekologiska 
åldrandemodell beskriver den äldres människans beteende som ett förhållandet mellan en 
åldersrelaterade nedsättningar av förmåga och den omgivande miljöns utformning. En utgångspunkt för 
design av av goda miljöer för äldre är en medvetenhet om åldrandets effekter176. Äldreperspektivet i 
designuppgiften pekar på vikten av att öppna diskussionen i designskedet för en vetenskapligt grundad 
kunskap om hur mänskligt åldrande och åldersrelaterade sjukdomar påverkar vårt sätt att förstå, tolka 
och uppleva det byggda rummet.  

6.3 upplevelse av arkitektur i ett äldreboende  
Delstudie III har handlat om äldres och personals användning och upplevelse av arkitektur i ett 
äldreboende utanför Stockholm. Brukarkommentarerna pekar på ett intressant problem i 
utformningen av ett äldreboende, är det boendeaspekter eller arbetsmiljökrav som ska betonas i 
utformningen? Socialtjänstlagen beskriver ett äldreboende som en plats att ”leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”177. 
Rekommendationerna för utformningen betonar en bostadslikhet, där en arbetsfunktion infogats, 
”bostäderna skall medge en god arbetsmiljö för vårdpersonal”178. Den underliggande avsikten med 
rekommendationerna är att miljögestaltningen ska resultera i en serie av positiva upplevelser hos 
brukargrupperna äldre och personal, som tillsammans förmedlar en hemkänsla. 
 
 Förmågan att uppleva rum kan ur psykologiskt perspektiv delas upp i två delar179, dels möjlighet till 
att kunna orientera sig, det upplevda rummet180, dels i en intellektuell kunskap om rummet, det 
konceptuella rummet181. Laboratorieförsök visar att arkitekturformer kan ha en koreografisk verkan 
och scenisk inverkan182 på sättet att röra sig i rummet.  Fullskaleförsök i miljöer för äldre talar för att 
det rumsliga innehållet kan ha en positiv påverkan för äldre att klara sin livssituation med demens eller 
somatisk sjukdom183. Även om fullskaleförsöket på boendeavdelningen i delstudie IV inte gav något 
entydigt resultat som stödjer detta påstående, kvarstår en hypotes om ett terapeutiskt värde184 av 
miljön i ett äldreboende. Förutsättningen är att arkitektur och inredning genom en iscensättning 
skapar ett formspråk och en utformning, som för äldre är igenkännbara till upplevelsen och 
förklarande till  funktionen. Miljön i samverkan med omsorgsverksamheten kan på så sätt bidra till ett 
rikare liv för äldre i behov av vård och omsorg.  

                                            
176 Lawton, MP & Nahemov, L, 1973: Ecology and aging process. I: Eisdorfer, C & Lawton MP (red), The psychology of adult development 
and aging. American Psychological Association, Washington. S. 619-674. 
177 Socialtjänstlagen. SFS 2001:453. Sid. 5-6. 
178 Boverket, 2002: Boverkets byggregler. Karlskrona: Boverket. Sid. 23. 
179 Nordström, M, 1989: Rumsupplevelse ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Nordisk Arkitekturforskning. Vol. 2. Nr 1989:4. Sid. 
47-54. 
180 Dovey, K., I : Nordström, Maria, 1989: Op. Cit,. Sid 47. 
181 Ibid., Sid. 47. 
182 Bergström, I., 1996: Op. Cit., Sid. 181-182.  
183 Küller, R., 1991: Familiar design hels dementia patients cope. I: Preiser, W.F. E. et al. Design intervention. Toward a more humane 
architecture. New York : Van Nostrand Reinhold. Sid. 255-267. 
184 Day, K., et al., 2000 : The therapeutic design of environments for people with dementia. The Gerontologist. Vol 40. Nr 2000 :4. 
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6.4 sammanfattning av forskningsprojektet 
Det empiriska underlaget till avhandlingen är insamlat som fallstudier kring olika aspekter på 
äldreboenden; äldreboendets arkitektur; planerarperspektiv och brukarperspektiv. Ansatsen för 
forskningen har varit kvalitativ och fokuserat på att tolka arkitekturupplevelsen i ett äldreboende – 
arkitektur, människa och omsorg i samverkan. Valet av metodik leder till att avhandlingen innehåller få 
mätbara fakta, utan kunskapen ligger i bedömbara beskrivningar och utgångspunkter som kan användas 
vid planering av ett boende för äldre med demens eller somatisk sjukdom. 
 
 Avhandlingen pekar snarare ut två tendenser i den allmänna omsorgsverksamheten för äldre som 
påverkar utformningen av äldreboendet. Den första tendensen som går att utläsa av 
avhandlingsarbetet är att framtida utformning av boendeformer för äldre med särskilda behov har 
hamnat vid ett vägskäl. Utformningen pendlar mellan å ena sidan en hemliknande miljö och å andra 
sidan en institutionsliknande utformning, där den förstnämnda sätter avtryck på arkitekturens utsida, 
medan den den andra skapar formerna för arkitekturens insida. Den andra tendensen handlar om 
behovet av en samlande drivande föreställning i designprocessen för arkitektur, åldrande, människa 
och omsorgsverksamhet.  En större andel av äldre människor i befolkningen med tillkommande 
åldersrelaterade problem visar på hur komplex situationen blivit för att kunna samlas i övergripande 
målformuleringar för utformningen av arkitektur och omsorgsverksamhet för äldre med demens och 
somatisk sjukdom.  
 
 Nya frågeställningar kring arkitektur och omsorg avsedd för äldre med demens och somatisk 
sjukdom har vuxit fram under avhandlingsarbetet. Är en bostadsliknande och hemliknande arkitektur 
möjlig när omsorgsbehovet av äldre blir alltmer vårdinriktat? Hur definieras en gemensam föreställning 
om arkitektur, omsorg och åldrande för en designuppgift? Hur skapas och definieras hemkänsla i ett 
äldreboende? Hur går det att återföra den praktiska kunskapen från omsorgsarbetet till 
planeringsskedet för nya äldreboenden? Hur kan olika yrkeskompetenser i arkitektur, omvårdnad, 
geriatrik samarbeta för att skapa framtidens äldreboende? 

6.5 fortsatt forskning 
Den föreliggande licentiatavhandlingen vill stimulera till vidare forskning om utformning av byggnader 
för äldre med demens eller somatisk sjukdom. Det är mötet mellan åldrande, byggnadsplanering och 
verksamhetskrav som tillsammans med det dagliga omsorgsarbetet skapar en god miljö för äldre. Det 
finns många inriktningar för att fortsätta en sådan arkitekturforskning. En väg är att bygga vidare på 
befintlig arkitekturforskning om äldre, som främst har haft en byggnadsfunktionell inriktning. I och med 
att upplevelsen och miljön numera tillmäts ett terapeutiskt värde för omsorgsarbetet, är en annan väg 
möjlig genom att anlägga en tvärvetenskaplig ansats, som förenar en byggnadsfunktionell inriktning på 
arkitekturforskningen med en utökad forskning om upplevelsemässiga kvaliteter för´äldreboendets 
arkitektur.  
 
 I en sådan forskning kan rön från forskning om demenssjukdomar, geriatrik och 
omvårdnadsforskning på ett naturligt sätt infogas. Exempelvis har forskning om äldres förmåga till att 
urskilja färger vid demens185 lett över i fullskaleförsök på äldreboenden i drift. Datorn som det 
moderna arkitektverktyget skapar också förutsättningar att bedriva sådana försök i en virtuell miljö, 
liknande de försök som bedrivits i ett doktorandprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola186. En annan 
ansats som passar in i denna inriktning är forskning om översättandet av vårdarbetet till en 
simuleringsmodell187. 

                                            
185 Wijk, H., 2001: Op. Cit.  
186 Billger, M., 1999: Colour in enclosed space : observation of colour phenomena and development of methods for identification of 
colour appearance in rooms. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för form och teknik. 
187 Elf, M., 2003: Op. Cit. 
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 En andra inriktning på en fortsatt forskning om äldrebyggnader kan vara att analysera utförda 
byggnader och studera mönster och samband som uppstår mellan arkitektur och omsorgsverksamhet. 
En sådan uppbyggnad av förebildliga exempel på äldreboenden kan även användas för att peka ut 
viktiga kriterier för utformningen av byggnad och verksamhet188. Produktionen av förebilder har 
praktiskt värde och kan nå ut till verksamma arkitekter och omsorgsplanerare genom publikationer.  
 
 En fortsatt forskning om äldrebyggnader kan också bilda en tredje väg genom att betrakta 
äldreboendet som en designprodukt där bärande idéer för arkitektur och omsorg samspelar. 
Designproduktens viktigaste skede är produktbestämningsskedet, då egenskapskrav för byggnad och 
verksamhet definieras av arkitekter och omsorgsplanerare. Inriktningen fokuserar på hur en 
intellektuell process av avsikter, idéer och föreställningar bildar en grund för arkitektur och 
omsorgsverksamhet. Kunskap erhålls genom att utvärdera verbala beskrivningar och bilder som 
används i designprocessen. Denna inriktning kombinerar gestaltningen med utvecklingen av kriterier 
för att definiera vad goda miljöer för äldre innebär ur arkitektonisk synvinkel.  

6.6 slutord 
Att få tillfälle att fördjupa sig i en frågeställning som passerat ritbordet, är en inspirerande uppgift, som 
ger erfarenheter och kunskaper. Grundinställningen som präglat avhandlingstexten är en vilja att lyfta 
fram den åldrande människans behov och plats i arkitekturen. Förhoppningen är att avhandlingen 
bidragit till att vidga förståelsen av äldreboendets speciella problematik från en funktionsstyrd 
verksamhet, till en designuppgift hanterar de särskilda frågeställningar som den äldre personens behov 
skapar vid demens eller somatisk sjukdom. Att bli gammal må vara ute i ett samhälle på jakt efter evig 
ungdom, men att åldras är en naturlig del i människans livscykel. Att mogna och göra livserfarenheter 
är en förutsättning för att kunna leva. Att rita särskilda boendeformer för äldre handlar om att förstå 
en åldrandeprocess och ett omsorgsbehov. Uppgiften är viktig för arkitekter. Ytterst handlar det om 
vilka byggnader vi vill skapa för den åldrande individen i framtidens samhälle. 

                                            
188 Regnier, V., 2002: Op. Cit.,  
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artikel 1 
 

d e l s t u d i e  I  

 

tolv byggnader för äldre, åren 1983-2003  
- om arkitektur för äldre med omsorgsbehov 

 
Artikeln är en vidareutveckling av en inventering av särskilda boendeformer för äldre som utfördes för 
och bekostades av tidskriften Arkitektur. Under våren 2004, besöktes tio äldreboenden för tidskrif-
tens räkning. Urvalet skedde efter kriterier som definierats för forskningen. Förstudien publicerades i 
Arkitektur 2004:4 under rubriken ”När åldern tar ut sin rätt”, och redovisade åtta av de besökta an-
läggningarna. Under hösten 2004 kompletterades urvalet av äldreboenden med ytterligare två äldre-
boenden. 
 
I september 2004 presenterades några erfarenheter från inventeringen i ett gemensamt seminarium 
med demensforskare Helle Wijk på Möteplats Äldresomsorg Göteborg, arrangerat av Göteborgsregi-
onens Kommunalförbund. Vid ett seminarium i Malmö, anordnat av White Arkitekter AB med temat 
framtidens boende för äldre presenterades ytterligare erfarenheter från materialet.  
 
I november 2004 presenterades den fullständiga inventeringen som ett av flera föredrag kring pågåen-
de forskning vid Arkitektskolan vid Miljöpsykologisk konferens, Stockholms Universitet, Institutionen 
för Miljöpsykologi. Ett första utkast till artikeln diskuterades i början av december 2004 vid ett semi-
narium i forskargruppen Arc•Plan-gruppen. Efter seminariet har artikeln bearbetats ytterligare för 
Nordisk Arkitekturförenings konferens i Stockholm, april 2005. Efter denna konferens har artikeln 
genomgått revideringar för att ingå i licentiatavhandlingen. 
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abstrakt 
 

ÄDEL-reformen 1992 syftade till en förändring av omhändertagandet av äldre i samhället. 
Genom statsbidrag skedde en utbyggnad av särskilda boendeformer, där äldre med behov 
av omsorg och vård skulle få en fullvärdig bostad. Den arkitektoniska utformningen betona-
de nya ideal för utformningen: bostadslikhet och hemlikhet. För att analysera utformning 
och lokalisering av äldreboenden som uppförts i anslutning till ÄDEL-reformen, har tolv an-
läggningar för särskild boendeform undersökts. I artikeln diskuteras principer för lo-
kalisering och gestaltning av arkitektur för ett äldreboende. Analysen pekar på att utform-
ningen av ett äldreboende fortfarande pendlar mellan en institutionell utformning och en 
utformning med bostadskvaliteter. Genom att kombinera en expertbedömning av byggna-
den som arkitektur med brukarkommentarer om byggnadens ändamålsenlighet har tre ty-
per av miljöer identifierats i äldreboenden. Slutsatsen av studien är att upplevelsen av mil-
jön i ett äldreboende beror av rumsgestaltning, materialval, färgsättning samt hur väl bygg-
naden samverkar med omsorgsverksamheten. Äldreboendena går genom en samlad be-
dömning av miljön att beskriva som en vårdinriktad, hotellinriktad eller en hemassocierande 
miljö. 
 
 
 
Nyckelord: särskild boendeform, hemassocierande miljö, hotellinriktad miljö, vårdinriktad 
miljö, bostadslikhet, orienterbarhet, överblickbarhet. 
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inledning 

 
Omhändertagandet av äldre i samhället har utvecklats både som verksamhet och som byggnadstyp 
under 1900-talet. Genom en lagreform 1918 ålades kommunerna att uppföra ålderdomshem för äldre 
i behov av omsorg och vård. En särskild statlig kommitté tillsattes för att upprätta typlösningar för 
äldreboendenas utformning. Kommitténs arkitekt redovisade två-våningslängor i en trähusarkitektur 
med klassicistiska drag som en lämplig byggnadstyp för äldreboende189. Vid en fortsatt utbyggnad av 
ålder-domshemmen i slutet av 1940-talet väckte Ivar Lo-Johansson en debatt kring äldres boende 
genom att ifrågasätta ålderdomshemmet som form och funktion. Lo-Johansson menade att äldre inte 
skulle behöva flytta till ett särskilt hem för att få hjälp och tillsyn, utan att detta istället skulle kunna 
erbjudas i det egna hemmet190. Enligt arkitekturforskaren Anders Åman medförde Lo-Johanssons kritik 
av de kommunala ålderdomshemmen att äldreboenden som byggnadstyp började utformas med en 
större respekt för den personliga integriteten191.  
 
 Under perioden 1950 till 1980 utvecklades flera olika byggnadstyper för äldre, ofta präglade av 
samma rationalitet och effektivitetstänkande som gällde för välfärdssamhällets nya sjukhus. Det 
rationella vårdarbetet prioriterades och hemmiljön sattes i andra hand192. 1980-talet innebar kulmen 
på ett ifrågasättande av det vårdinriktade tänkandet i formerna för omsorg av äldre. Alternativa 
lösningar diskuterades och ett kvarboende med en utbyggd hemtjänst uppmuntrades. Utformningen av 
äldreboendena styrdes av nya ambitioner för lokalisering och arkitektoniskt uttryck. Ledorden för 
omdaningen var en integrering i grannskapet, hemlikhet och småskalighet, enkelhet och 
överblickbarhet193. År 1992 reformerades äldreomsorgen genom den s.k. ÄDEL-reformen194, som kan 
beskrivas som en slutpunkt på nittonhundratalets förändringsarbete avseende sättet att omhänderta 
och utforma byggnader för äldre. Reformen betonade att omsorg och service skulle utgå från den 
äldres behov och önskemål. Reformen förtydligade ansvarsfördelningen för omvårdnad och vård av 
äldre i samhället195. Kommunerna fick ett samlat uppdrag för primär hälso- och sjukvård liksom för 
omvårdnad och service för äldre. Landstingen fick ett fortsatt specialistansvaret för akutsjukvård och  
komplicerat sjukvårdarbete. Ett boende i ett äldreboende jämställdes med en fullvärdig bostad, där 
vissa ytor fick omfördelas från lägenheten till gemensamma delar. Utbudet av boenden för äldre 
samlades inom det administrativa begreppet särskilda boendeformer för äldre i behov av service och 
omvårdnad196.  

ett empiriskt underlag från vardagen i särskild boendeform 
Denna artikel redovisar erfarenheterna från en kartläggning av tolv äldreboenden för särskild 
boendeform för äldre med demens eller somatisk sjukdom. Gemensamt för de studerade byggnaderna 
är att den arkitektoniska utformningen på olika sätt blir den fysiska omtolkningen av en målsättning 
om en fullvärdig bostad för en äldre person i behov av omsorg och service. Genom en kartläggning av 
äldreboenden syftar artikeln till att skapa ett empiriskt underlag för att beskriva hur arkitektur och 
verksamhet samverkar i vardagen i boendeformen. Ett tillkommande syfte har varit att studera 

                                            
189 Civildepartementet, 1920: Normalritningar till Åldersdomshem, barnhem, mm. Utg. under red. Theodor Kellgren. Stockholm: Victor 
Pettersons Bokindustriaktiebolag. 
190 Åman, A., 1976: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. 
Stockholm: LiberFörlag Arkitekturmuseum. Sid. 409.  
191 Ibid., Sid. 409.  
192 Paulsson, J., 2002: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: Svensk Byggtjänst. Sid. 30.  
193 Ibid., Sid. 38. 
194 Ädel efter den parlamentariska arbetsgruppen som förberedde reformen, Äldredelegationen. 
195 Hedin, B., 1991: Framtidens äldre- och handikappomsorg. Stockholm: Socials./ Handikappinst. Sid. 11. 
196 Ibid., Sid. 11. 
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kriterier för äldreboendenas lokalisering till en omgivande bebyggelse samt att analysera 
gestaltningsprinciper för äldreboendets arkitektur. Läget och arkitekturen ingår som delar i en analys 
för att förstå äldreboendets inre och yttre utformning, förhållande till omgivningen samt som funktion 
i en omsorgsverksamhet.  
 
 Statistiskt klassas alla svenskar över 64 år som äldre. År 2003 uppgick denna åldersgrupp till cirka 
1,5 miljoner personer197. Flertalet har både en god hälsa och en gynnsam livssituation, och därmed 
förutsättningar för att leva ett behagligt liv på ålderdomen. Medellivslängden för både män och kvinnor 
i Sverige har ökat med i snitt 25 år under 1900-talet. Med en förhöjd levnadsålder följer dock en ökad 
mottaglighet för åldersrelaterade sjukdomar198. En grupp på cirka 125 200 personer199 inom 
åldersgruppen lider av åldersrelaterade problem och behöver hjälp av den kommunala hemtjänsten för 
att kunna bo kvar i den egna bostaden. En annan grupp av äldre, ca 115 500 personer, får däremot en 
så nedsatt förmåga på grund av åldrandet, att de har svårt att klara av aktiviteter i dagligt liv, s.k. ADL-
funktioner200. De behöver en omsorg och omvårdnad dygnet runt. Orsaken kan vara en somatisk 
sjukdom eller en demensproblematik. Efter en individuell biståndsbedömning kan den kommunala 
äldreomsorgen tilldela dessa äldre ett boende i en särskild boendeform. Detta boende kan vara ett 
ålderdomshem, serviceboende, demensboende, gruppboende eller vårdboende; beteckningarna 
tenderar att variera från kommun till kommun.  

samspel mellan byggnad, människa och verksamhet 
Artikeln utgår från en föreställning om att god äldremiljö skapas i ett samspel mellan planerare, 
byggnad och brukare. I planeringsskedet för ett äldreboende förses byggnaden med egenskaper som 
beror av de målsättningar som vårdplanerare, arkitekter och andra parter i planeringsprocessen, 
genom erfarenheter och tolkningar av de allmänna rekommendationerna för utformning av 
äldreboenden, skapat sig för arbetsuppgiften. Denna fysiska ram för omhändertagandet kommer sedan 
att påverka vardagen för brukaren av byggnaden, de äldre och personalen, men även anhöriga som 
besöker boendet.  
 
 Utvärderingar av miljöer för äldre med demens har bland annat genomförts vid Lunds Universitet, 
som funnit att byggnadsutformningar kan främja eller begränsa olika demensbeteenden. 
Korridorlösningar kan exempelvis öka vandringsbenägenheten hos dementa201. I en avhandling från 
Chalmers utvärderas särskilda boendeformer för äldre och handikappade i Alingsås Kommun. 
Slutsatsen från undersökningen är att kunskap om önskemål från brukaren, äldre och personal, är en 
förutsättning för en god planeringen av byggnaden202. I en japansk-svensk studie203 tillämpas ett 
amerikanskt utvärderingsinstrument, TESS skalan204, för att bedöma kvaliteten på miljön för äldre på 
några äldreboenden i södra Sverige. En analys av planlösningarna i studien visar dock på att TESS-
skalan premierar rumsligt sett enkla byggnadsutformningar där lägenheterna grupperats kring en 
central korridor. Ett objekt i inventeringen, ett mindre slott från 1780-talet, får näst lägsta poäng enligt 
TESS-skala, trots att miljön både har en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning och ett läge i en känd 
                                            
197 Statiska Centralbyrån, SCB, 2003, befolkningsstatistik, 
198 Grimby, Agneta & Grimby, Gunnar, 2001: Åldrandets villkor. Lund: Studentlitteratur. 
199 Socialstyrelsen 2003: Äldre – vård och omsorg år 2002, artikelnr 2003-44-03 
200 ADL = Activities of Daily Living I: Katz, S.,1983: Assessing Self-Maintenance: Activities of Daily Living, Mobility and Instrumental 
Activities of Daily Living. Journal of the American Geriatrics Society, 31(12). Sid. 721-726.  
201 Åhlund, O., Annerstedt, L., et al., 1995: Gruppboende för demenssjuka äldre – en analys av miljöutformning. Rapp. 58. Malmö: Lunds 
Universitet, Dpt Com. Health Sciences. Sid x-y. 
202 Almberg, C., 1997: Servicelägenheter och gruppbostäder. En utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun. 
Rapp. R2. Göteborg: Chalmers Tekn. Högskola, Inst. Ark. Sid. 60-61. 
203 Åhlund, Owe, Ohara, Kazuoki, 1997: The physical environment of group living for people with dementia – 12 case studies in Southern 
Sweden. Slurrapport 970069-2. Lund: University of Lund, Dpt Functions Analysis School of Architecture. Sid. 63. 
204 Sloane, P. D., & Mathew, L. J. 1990: The therapeutic environment screening scale. The American Journal of Alzheimer´s care and 
related disorders & research. Sid 22-26. 
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omgivning205. Följaktligen finns det skäl att inta ett kritiskt förhållningssätt till TESS-skalans förmåga 
som utvärderingsinstrument av byggnadsegenskaper och rumsliga kvaliteter. 
 
 I denna artikel har kartläggningen av exemplen skett efter andra utvärderingsmetoder. För en 
värdering av äldremiljön används två bedömningar, dels en expertbedömning av byggnaden som 
arkitektur, dels en värdering av den bedömning som en särskilt utvald informant vid varje äldreboende 
gör om byggnadens funktionalitet och ändamålsenlighet. Med hänsyn till de äldres olika 
sjukdomsbilder, etiska forskningsöverväganden, samt praktiska förutsättningar för studien, har denna 
brukarkommentar begränsats till en person bland personalen.  
 
 Redovisningen av äldreboendena i urvalet sker genom att beskriva byggnaden i form av yttre och 
inre arkitektoniska rum206. I det yttre rummet beskrivs arkitekturen på äldreboendet och samspelet 
med den omgivande bebyggelsemiljön. I det inre rummet skildras rummets gestaltning genom en 
analys med geometriska grundformer. Den samlade upplevelsen av äldreboendet som miljö är en 
sammanvägning av expertbedömningen av de arkitektoniska rummen och en värdering av 
informanternas kommentarer om byggnadens ändamålsenlighet. Upplevelsen av miljön i äldreboendet 
skildras som ett upplevt rum207.  
 
 

1.0  metod 
 
Flera metoder har använts för att bygga kunskap om och förståelse av de utvalda äldreboendena. 
Intervju, observation, inventering av byggnad, och rundvandring på boendet tillsammans med brukare 
har varit kunskapskällor för att beskriva och analysera äldreboendet som arkitektur och verksamhet. 
Gransking av ritningar och fotografier har bidragit med ytterligare information och stöd till utsagor. 
Ett särskilt protokoll har upprättats för varje besök på ett äldreboende, samtliga noteringar i 
forskningsmetoderna har införts i detta protokoll. Följande metoder har använts för att samla kunskap 
kring de utvalda äldreboenden: 

1.0.1 intervju  
Intervjun har skett under 30-60 minuter med särskilt utvalda informanter bland personalen på varje 
äldreboende. Kontakten har initierats genom telefon eller e-post. Intervjuformuläret innehåller både 
strukturerade och fria frågekonstruktioner för att skapa ett otvunget samtal kring byggnadens 
funktionalitet och ändamålsenlighet. Intervjun har ingått i det protokoll som använts för att kartlägga 
äldreboendena. Intervjun har dokumenterats skriftligt eller med ljudupptagning. Informanten har i 
efterhand godkänt och kommenterat utskriften från intervjun. Brukarkommentaren från informanten 
har integrerats i bedömningsunderlaget för att beskriva det miljömässiga intryck som varje 
äldreboende ger. 

1.0.2 inventering  
Byggnaden har inventerats avseende material på golv, väggar, tak. Metoden har varit den 
projekterande arkitektens arbetssätt att skaffa sig kunskap inför ett uppdrag. Noteringar har gjorts i 
det protokoll som använts för att kartlägga äldreboendena.  

                                            
205 Vigs Ängar, Köpingebro, Ystad Kommun får lägst poäng i undersökningen. 
206 Norberg-Schulz, C., 1971: Existence, space & architecture. London: Studio Vista. 
207 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg: Chalmers Tekn. Högskola. 



 
 
 

64 

1.0.3 observationer  
Observationer av äldreboendet har utförts som en gå-tur208, förenklad avseende antal deltagare och 
arbetssätt. Exteriört har observationer genomförts som en promenad på 15-30 minuter runt 
byggnaden med direkta iakttagelser. Under promenaden har äldreboendet fotodokumenterats för att 
beskriva byggnadens läge och förhållande till omgivande bebyggelse och natur. Interiört har 
observationer genomförts i samband med rundvandringen tillsammans med den särskilt utvalda 
personen vid varje boende. Rundvandringen har varat 30-60 minuter beroende av den tid den utvalda 
personen velat anslå besöket. Rundvandringen har dokumenterats skriftligt eller genom 
ljudupptagning. Fotodokumentation har skett utan blixt och utan att visa personal eller boende i bild. I 
efterhand har vissa fotografier retuscherats för att anonymisera.  
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Helgumgården 1983 12 9 0,8 21 12 12 Godolphin 1984 2. rek informant
Graningebyn 1989 14 10 0,8 15 12 2 14 SPRFs pris 2001 2. rek informant
Tallgården 1989 57 - 0,8 15 57 57 Paulsson 2002 1. egen efterforskn
Postiljonen 1995 24 17 0,7 9 11 11 2 24 Regnier 2002
Vigs Ängar 1995 33 40 1,2 9 8 8 16 32 Regnier 2002
Ros-Andersgården 1999 40 32 0,9 5 20 20 40 Regnier 2002
Balder 2000 51 33 0,6 4 17 34 51 3. egen efterforskn
Höganäs 2000 50 - 0,7 4 16 34 50 3. egen efterforskn
Ljuskällan 2001 60 38 0,6 3 24 34 58 3. egen efterforskn
Malmgården 2001 25 12 0,4 3 7 18 2 27 2. rek informant
Myrbergska gården 2001 51 52 0,7 3 17 34 51 2. rek informant
Kattrumpstullen 2003 97 150 1,1 1 42 13 42 97 Alcro Färg 2003 3. egen efterforskn

betecknad som god 
äldremiljö i 
facklitteratur (se 
litt.frt.), eller äldre-
organisation

1. likhet med byggnad i 
facklitteratur genom 
egen efterforskning. 
2. rekommendation av 
informant.
3. egen efterforskning.

 
Tabell 1. faktasammanställning och urvalsgrunder för äldreboenden i delstudien209. 

1.1 begränsningar, förutsättningar och urval 
Kartläggningen har genomförts som enskilda fallstudier210. Brukarnas åsikter har begränsats till en 
särskilt utvald informant i personalen. Vid vissa äldreboenden har ytterligare en personalrepresentant 
anslutit under rundvandringen. Urvalet omfattar byggnader som tillgodoser äldres behov av valfrihet, 
trygghet och integritet211, och fungerar som en särskild boendeform för äldre med särskilda behov av 
omsorg och vård. Det första övervägandet avseende urval avser byggnadens ålder och möjlighet som 
förebild för andra äldreboenden. Byggnadens ålder får inte vara mer än 25 år. Boendet skall av en 
forskare eller en äldreorganisation ha beskrivits som en god äldremiljö. Det andra övervägandet 
handlar om en rekommendation från en informant som ett gott exempel, en likhet med en utformning 
som förekommer i exempelsamlingar över äldremiljöer, samt egen efterforskning av intressanta 
anläggningar. Genom övervägandena har tolv anläggningar valts ut för en fördjupad analys.  

                                            
208 Laval, S, de, 1997: Planerare och boende i dialog: metoder för utvärdering. Stockholm: Tekniska Högskolan KTH, Inst f Arkitektur och 
Stadsbyggnad. 
209 SPRF = Sveriges Pensionärers Riksförbund delar ut pris till äldreboende med god äldremiljö. 
210 ”en fallstudie är en empirisk undersökning som utreder ett samtida fenomen i dess verkliga förutsättningar, i synnerhet när gränserna 
mellan fenomen och sammanhang inte är uppenbart tydliga” I: Yin, R. K., 2003: Case study research, design and methods. 3:e uppl. Tho-
usand Oaks: Sage Publ., Inc. S. 13. 
211 Ur riktlinjer för statsbidrag till utbyggnad av gruppboende och alternativa boendeformer (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd. 1994:1) I: Handikappinstitutet, 1995: Bygg ikapp handikapp. Solna: AB Svensk Byggtjänst, Sid 119. 
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1.2 analys och värdering av material 
Material från intervjuer, samtal, inventering, observationer och fotodoku-mentation har sammanställts 
till ett empiriskt underlag för varje anläggning. För efterkontroll och granskning har varje äldreboende 
kompletterats med ett ritningsunderlag. Analysen och värderingen har utgått från ett 
arkitekturpsykologiskt synsätt. Arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz beskriver arkitekturen 
som ett arkitektoniskt rum som återspeglar människans existentiella rum212. Detta rum kan enligt 
Norberg-Schulz delas in i ett yttre och ett inre rum. Det yttre rummet beskriver hur människan 
samverkar med sin omgivning, ett offentligt liv i samverkan med påverkande faktorer som omgivande 
kultur, natur och landskap213. Det inre rummet speglar det privata och individuella levnadssättet, i 
familj eller enskilt214. Kartläggningen studerar äldreboendena genom dessa dimensioner. I det yttre 
arkitektoniska rummet analyseras byggnadernas fasadutformning, planlösning och förhållande till sin 
omgivning. I det inre arkitektoniska rummet analyseras byggnadernas egenskaper och materialval, samt 
samspelet med brukare – de boende och personalen.  
 
 Arkitekturforskaren Inger Bergström har i sin avhandling studerat människans rörelser i olika 
arkitektoniska rum. Bergström visar genom analys och praktiska experiment hur arkitekturformer 
påverkar individens rörelsemönster och alstrar en koreografisk verkan. Genom att anpassa 
arkitekturformerna går det att styra rummets påverkan på människan så att en scenisk verkan uppstår. 
Rumsupplevelsen i framtida äldreboenden skulle därmed i viss utsträckning kunna regisseras i förväg. 
Bergström menar att den sceniska verkan skapas genom rummets proportioner och förekomsten av 
atmosfärskapande element215. Istället för begreppet existentiella rum, talar Bergström om det 
upplevda rummet, som skulle vara ”rummet som det ansluter sig till människans konkreta (verkliga) 
liv”216. Varje rum har ett innehåll som motsvaras av arkitekturens insida – inredning, verksamhet och 
människa. I denna artikel tolkas Bergström som om dessa begrepp ingår i hennes generellt hållna 
beteckning atmosfärskapande element. I denna artikel är det upplevda rummet en sammanvägning 
mellan en expertbedömning av miljön och brukarkommentar om äldreboendet i förhållande till 
informantens övriga erfarenheter av äldreboenden.   

1.2.1 det yttre arkitektoniska rummet 
Analysen av utformning av fasad- och entréutformning samt fönstertyper bygger på begrepp som 
arkitekturforskaren Fredrik Wulz formulerat i en skrift om förhållandet mellan arkitektur och 
stadsrum217. Fasaden analyseras med tre begrepp: 1). Monolit avser en tät och solid fasad, som bildar 
en tydlig mur mellan inne och ut218. 2). Membran avser en fasad som strävar efter en hög grad av 
öppenhet och transparens invändigt219. 3). Beteckningen element bygger på Wulz beteckning autonomt 
element220 och avser en fasad som huvudsakligen är dold bakom påhängade byggnadsdelar som 
balkonger eller liknande.  
 
 Entréutformningen analyseras med tre begrepp som Wulz formulerat för att beskriva sättet att 
gestalta ingången till byggnaden. 1). Hål i mur 2). Baldakin. 3). Portikus. För att genomföra analysen har 
dessa begrepp kompletterats med två varianter: 3:1). Sluten Portikus (variant på 3). 4). Odefinierat, 

                                            
212 Norberg-Schulz, C., 1971: Op. Cit., Sid 37. 
213 Ibid., Sid 39. 
214 Ibid., Sid 88. 
215 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg: Chalmers T. Högsk. Sid. 181-182.  
216 Bergström, I., 1996: Op. Cit., Sid. 29.  
217 Wulz, F.F, 1991: Fasaden och stadsrummet, arkitektonisk idé, text och komposition. Stockholm: Byggförlaget. Sid 54-59 (fasad), Sid 
100-104 (entré), Sid 105-112 (fönster) 
218 Ibid., Sid. 54-55 
219 Ibid., Sid. 57 
220 Ibid., Sid. 58-59 
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där entrén inte markeras. Analysen av fönstertyper är en förenkling av forskarens verktyg och 
beskriver formens huvudsakliga riktningsverkan.  

1.2.2 det inre arkitektoniska rummet  
Det inre arkitektoniska rummet analyseras genom ett antagande om att rumslighet i en byggnad bildas 
genom kombinationer av fyra enkla rumsformer: 1) nischen, 2) rummet , 3) korridoren och 4) 
storrummet. Beteckningarna bygger på en teori om rumsformer som skapats av professor Hans Fog, 
och som refereras i Solvej Fridells avhandling221. Bearbetningen har även stöd i Rob Kriers teori för att 
definiera rummet och rummets beståndsdelar222.  
 
• Nischen – är en yta som definieras av golv och tak, samt tre väggar. Rumsformen kan också skapas 
genom ett öppet samband, där gränsen mellan rumsformer markeras av den skillnad i ljushet som 
uppstår på grund av olika höjdförhållanden i rummen. Genom frånvaron av en fjärde vägg kan nischen 
kopplas till de övriga rumsformerna. Formen skapar zoner som kan användas för tillfälliga möten eller 
vistelser. 
 
• Rummet – är en yta som definieras av golv och tak, samt fyra väggar. Rumsformen kan också skapas 
genom ett öppet samband, där gränsen mellan rumsformer markeras av den skillnad i ljushet som 
uppstår på grund av olika höjdförhållanden i rummen. Formen har vanligen en specifik funktion och 
kan användas för att uppfylla olika funktionella ändamål och vistelser223.  
 
• Korridor – en yta som definieras av golv och tak, men endast av två motställda väggar. Rumsformen 
kan också skapas genom ett öppet samband, där gränsen mellan rumsformer markeras av den skillnad 
i ljushet som uppstår på grund av olika höjdförhållanden i rummen. Formen har en tydlig 
riktningsverkan och kan användas för att skapa utrymmen för passage mellan ytor för olika ändamål 
och vistelser.  
 
• Storrum – en yta som definieras av golv och tak, men vars utbredning är så stor att väggar inte 
fungerar som en visuell begränsning. Utrymmena är svåra att överblicka och orientera sig i. Formen 
kan beskrivas som en flytande rumsform224 som kombinerar andra rumsformer utan att tydliga gränser 
skapas mellan formerna.  
 
 Kombinationen av rumsformer skapar en planlösning med zoner för olika användning. I 
resultatdelen beskrivs rumsgestaltningen av gemensamma utrymmen och enskilda lägenheter i 
äldreboendena. Materialval i gemensamma utrymmen och enskilda lägenheter omnämns kortfattat. 
Detaljer såsom dörrar, eldstad och kontakt mot utsidan analyseras i lägenheter och gemensamma 
rum. 
 
 
 
 

2.0  resultat 
 

                                            
221 Fridell, S., 1998: Rum för vårdens möten, om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård. Stockholm: Inst för Arkitektur och Stads-
byggnad. KTH. Sid. 171-174. 
222 Krier, R., 1983: Elements of architecture. London: Architectural Design Profile Publications Ltd. 
223 I denna artikel används rum i samma mening som Fridell gör med sin beteckningen cell. 
224 Flytande rumsform, se fotnot 1, sid 16. 
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Resultatet från kartläggningen av de tolv äldreboendena analyseras i tre avsnitt. Under rubriken det 
yttre arkitektoniska rummet behandlas äldreboendet placering och yttre arkitektur225. I det påföljande 
avsnittet analyseras den inre utformningen av äldreboendets arkitektur under rubriken det inre 
arkitektoniska rummet. Slutligen analyseras upplevelsen av äldreboendet i ett tredje och avslutande 
avsnitt med rubriken det upplevda rummet.  

2.1 det yttre arkitektoniska rummet 

2.1.1 Äldreboendets läge och förhållande till omgivning  
De inventerade äldreboendena förekommer i skilda bebyggelsestrukturer, men förhållandet till den 
omgivande bebyggelsen gör att lokaliseringen går att strukturera i tre huvudgrupper: 1) anslutande till 
bebyggelsestruktur, 2) integrerad i bebyggelsestruktur, 3) fristående till bebyggelsestruktur. 
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Helgumgården 1983 Helgum (Sollefteå) 233 bysamhälle 1
Graningebyn 1989 Viksmoen (Sollefteå) 86 samlad bebyggelse 1
Tallgården 1989 Södertälje (Södertälje) 59342 förortsmiljö 1
Postiljonen 1995 Höllviken (Vellinge) 9387 mindre tätort 1
Vigs Ängar 1995 Köpingebro (Ystad) 1090 samlad bebyggelse 1
Ros-Andersgården 1999 Tungelsta (Haninge) 4296 mindre tätort 1
Balder 2000 Uppsala (Uppsala ) 13251 innerstadsmiljö 1
Höganäs 2000 Kvarngärdet, (Uppsala) 7932 förortsmiljö 1
Ljuskällan 2001 Ystad (Ystad) 16851 ytterstadsmiljö 1
Malmgården 2001 Dalarö (Haninge) 1735 samlad bebyggelse 1
Myrbergska gården 2001 Rickomberga, (Uppsala) 710 förortsmiljö 1
Kattrumpstullen 2003 Stockholm (Stockholm) 765044 innerstadsmiljö 1

namn inom 
parentes anger 
kommun

 
Tabell 2´. Omgivning och läge för äldreboende i studien. 

 
  Anslutande till bebyggelsestruktur (Balder, Kattrumpstullen, Ljuskällan, Malmgården, Ros-
Andersgården): I innerstadsmiljö medför anslutningen till omgivande bebyggelse att hänsyn måste tas 
till faktorer som kan påverka den arkitektoniska utformningen. Äldreboendet Balder i Uppsala ligger 
på en del av en tidigare skolgård och intill järnvägen. Boendets planlösning har anpassats för att minska 
ljudstörning av lägenheterna genom att personalutrymmen orienterats mot denna sida. Äldreboendet 
Kattrumpstullen ligger på en sluttande bergssida i anslutning till en trafikrondell med flera 
sammanlöpande trafikflöden. Byggnadens form har anpassats mot tomtens förutsättning och fönster 
har ljudklassats. Äldreboende Ljuskällan i Ystad ligger i en ytterstadsmiljö, där läget medför att 
utformningen anpassats för att skapa en övergång från småstadens täta kvarter till en friliggande 
villabebyggelse. Hänsyn har även tagits till ett industriområde som stegvis omdanas för 
bostadsändamål. I en mindre tätort som Tungelsta har utformningen av Ros-Anders gården anpassats 
till ett trädgårdsstadsideal nära naturen. I en glesare bebyggelsestruktur som finns på Dalarö har 
utformningen av Malmgården gestaltats mot ett friliggande villaideal med naturinslag. För samtliga 

                                            
225 Äldreboendena drivs huvudsakligen i kommunal regi. och kommunens innehav av byggbara tomter kan vara en faktor som avgjort 
det slutgiltiga valet av lokalisering. Den fråga har inte fördjupats i analysen av äldreboendets läge. 
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boendena i kategorin har bebyggelseskalan anpassats till den omgivande bebyggelsen i antal våningar, 
placering på tomt, byggnadsvolym och takfall. Färgsättning och yttre materialval harmonierar mot 
omgivande bebyggelse.  
 
 Integrerad i bebyggelsestruktur (Graningebyn, Helgumgården, Myrbergska Gården, Postiljonen): 
Graningebyn är medvetet utformad för att vara en samlande anläggning i byn Viksmoen. Byggnaden 
kombinerar skilda funktioner som skola, sporthall, bibliotek och äldreboende till en tydlig 
byggnadsgestalt i en glesbefolkad skogsbygd. Restaurangen i anläggningen bildar ett åttkantigt nav runt 
vilket verksamheterna samlats. Graningebyn blir en samlingsplats för bygden. Äldreboendet 
Postiljonen bildar en fondbyggnad i samhällets mitt, men utan att äldreboendet knyts till en 
bakomliggande byggnad som inrymmer bibliotek och restaurang. Helgumgården ligger på platsen för 
den tidigare skolan och blir genom sin placering en del av ett fritt bebyggelsemönster i samhället. 
Myrbergska Gården ligger i en förortsmiljö med en gles villabebyggelse och inslag av naturmark. 
Byggnaderna ansluter i våningshöjd mot omgivande bebyggelse, men har en arkitektur som avviker 
från den omgivande platsen genom byggnadsvolym, takfall, färgsättning och materialval. 
 
 Fristående till bebyggelsestruktur (Höganäs, Tallgården, Vigs Ängar): Äldreboendet Höganäs i 
Uppsala ligger i utkanten av en tät innerstadsmiljö och i övergången till en glesare förortsmiljö. Intill 
byggnaden löper en genomfartsled från väg E18 till väg E4. Äldreboendet Tallgården i Södertälje ligger 
infogad i en tallbevuxen bergssluttning, nära en friliggande villabebyggelse med naturinslag. Boendet har 
i vissa lägen utsikt över Södertäljekanal. På platsen finns en äldre större putsad anläggning i två 
våningar. Vigs Ängar ligger i ett öppet ängslandskap nära ett större bostadsområde med en blandad 
bebyggelse av friliggande villor och radhus. På grund av placeringen i landskapet, avskärmande 
trafikleder eller terrängförhållanden uppstår inget samspel mellan omgivningen och anläggningen. 
Byggnaderna har en egen bebyggelseskala och ett fritt arkitektoniskt uttryck. Byggnadsvolym, takfall, 
materialval och färgsättning avviker från omgivande bebyggelse. Anläggningarna är solitärer i 
förhållande till sin omgivning. 
 

2.1.2 äldreboendets fasadutformning 
En analys av fasadutformningen av äldreboendena i urvalet ger vid handen att monoliten är den mest 
använda gestaltningen. Fasaderna har huvudsakligen samma utformning mot omgivningen som in mot 
en mer avskild trädgård avsedd för de boende. I olika grad uppträder mot trädgårdssidan en 
fasadutformning som kan liknas vid en elementfasad. Ett tydligt exempel är äldreboendet Balder, där 
balkongerna i flervåningshuset är så stora att deras slagskugga döljer fasaden. Rummet innanför 
balkongen hamnar i en halvdager. Mindre framträdande blir detta uttryck på en tvåvåningsbyggnad, 
Höganäs, Ljuskällan, Ros-Anders, och Tallgården. Mot sina innergårdar öppnar äldre-boendet Vigs 
Ängar upp sina solida träfasader med stora fönsteröppningar så att en membranliknade karaktär 
uppstår i delar av fasaden.  
 
 Två boenden avviker från den monolitiska fasaden. Helgumgården är ett äldreboende där 
lägenheterna grupperats kring en inre ljusgård med växtlighet. Anpassningarna för att skapa en inre 
klimatzon för utomsvensk växtlighet medför en uppbyggnad av ett tak som vilar på en låg 
envåningsfasad där fönstren är utskurna hål i väggen. Det uppstår en slags överlagring av fasaduttryck 
både exteriört och interiört som kombinerar en traditionell bostadsarkitektur med en teknisk 
installationsarkitektur. Med sin fasad i nyfunktionalism bildar äldreboendet Kattrumpstullen det andra 
särfallet. Fasaden liknar ett membran med stora öppningar som underindelats i fönster och glasade 
fyllningar. Byggnaden har två fasadriktningar, ett horisontellt dominerat uttryck på byggnadens bågform 
utåt mot det omgivande stadsrummet, och ett vertikalt uttryck på insidan av bågen mot det inre 
stadsrummet.  
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Fotografi 3. Omgivning och fasadutformning av äldreboenden. 

2.1.3 äldreboendets fönstertyper och entréutformning 
Det finns två huvudgrupper av fönstertyper som utmärker äldreboendena. Å ena sidan finns en 
fönstertyp utan riktningsverkan eller där riktningsverkan neutraliserats genom en spröjsindelning. 
Fönstren på Ljuskällan är huvudsakligen kvadratiska, med inslag av vertikala paröppnande 
balkongdörrar och ett luftningsfönster. Fönstren på Ros-Andersgården har en kvadratisk grundform 
men delas genom ett spröjsverk in smalare vertikala och horisontella fönster. Spröjsindelningen 
hindrar utblick genom fönstret för en sängliggande person. Postiljonen, Tallgården, och Vigs Ängar har 
generösa fönsteröppningar där riktningsverkan motverkas genom en enkel spröjsindelning. På övriga 
boenden dominerar vertikala fönsterposter, utom i ett fall. Fönsterindelningen på äldreboendet 
Kattrumpstullen har både en vertikal underindelning av öppningarna i fasaden med en huvudsakligen 
horisontell riktningsverkan.  
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Äldreboende fasadutformning entréutformning fönstertyp arkitekt
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Helgumgården 1983 1 1 1 1 VBB/ SWECO, Sundsvall
Graningebyn 1989 1 1 1 1 Thurfjell Arkitekter AB, Sundsvall
Tallgården 1989 1 1 (1) 1 1 BLP Arkitekter AB, Stockholm
Postiljonen 1995 1 1 1 1 White Arkitekter AB, Malmö
Vigs Ängar 1995 1 1 (1) 1 1 Husberg Arkitektkontor AB, Simrishamn
Ros-Andersgården 1999 1 1 (1) 1 1 Anova Arkitekter AB, Stockholm
Balder 2000 1 1 1 1 1 Aros Arkitekter AB, Uppsala
Höganäs 2000 1 1 (1) 1 1 Aros Arkitekter AB, Uppsala
Ljuskällan 2001 1 1 (1) 1 1 Blomquist Arkitekter AB, Malmö
Malmgården 2001 1 1 1 1 K Lindgren Arkitekter AB, Stockholm
Myrbergska gården 2001 1 1 1 1 Aros Arkitekter AB, Uppsala
Kattrumpstullen 2003 1 1 1 1 1 White Arkitekter AB, Stockholm

mot 
omgivn.

mot 
trädgård

 
Tabell 3. Analys av fasader, entréer och fönster på äldreboenden i studien. 

 
 Det första sättet att utforma entrén till ett äldreboende kan betecknas som ett hål i muren. 
Kattrumpstullen och Ros-Anders gården bildar exempel på denna utformning. Entrén har dragits in 
från fasadliv och blir ett mörkt hål under den överhängande våningen. Baldakinen beskriver en 
utformning där ett skärmtak placerats ovanför entrén till boendet. I kartläggningen förekommer denna 
gestaltning i två fall. På äldreboendet Postiljonen markeras entrén till boendet med ett skärmtak i glas 
på en entréfasad, som gestaltas med avvikande fasadfärg och ett verandaliknade glasparti en trappa 
upp. På Graningebyn används ett plåttäckt skärmtak på en åttkantig huskropp för att bilda entré till 
den mångfunktionella anläggningen. Portikus är beteckning på den mest förekommande 
entréutformningen i urvalet till ett äldreboende. Det är ett skärmtak som vilar på fristående pelare. 
Skärmtaket sträcker sig ut från fasad som i äldreboendena Balder, Höganäs, Myrbergska gården och 
Helgumgården. På Ljuskällan  bildar skärmtaket en fristående byggnadsdel som leder framtill entrén 
från trottoaren. Vigs ängar är ett exempel på en sluten portikus. Ett snedställt skärmtak på en bakre 
högre fasad har försetts med glasade väggar och entrén markeras med det glasade hörn som uppstår. 
Tallgården bildar ett särfall i och med att ingången till byggnaden inte markeras utan entrén sker över 
en glasad gång som förbinder tre identiska byggnadskroppar. 
 

 
Fotografi 4. Fyra typer av entréutformning.  

  

2.1.4 slutsatser kring det yttre arkitektoniska rummet  
Det går att formulera tre slutsatser om relationen mellan äldreboendets placering och förhållande till 
omgivningen. En första slutsats är att lokalisering i ett anslutande läge till en bebyggelsestruktur 
medför en påverkan på byggnadens gestaltning och arkitektoniska uttryck. Den andra slutsatsen är att 
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en integrerad byggnadslokalisering gör att äldreanläggningen tilldelas funktioner som ingår i ett större 
bebyggelsesammanhang; Äldreboendet blir en del av bebyggelsen och bildar genom sin storlek och 
arkitektur ett tydligt inslag i bebyggelsen. Äldreboendet får en egenskap av en orienteringspunkt eller 
ett landmärke226 i bebyggelsestrukturen. En tredje slutsats är att en placering fristående mot 
omgivande bebyggelsestrukturer främjar en självständig utformning och ett eget arkitektoniskt uttryck. 
Lokaliseringen påverkar också utformningen av entrén till äldreboendet. I ett integrerat förhållande till 
den omgivande bebyggelsen får entrén ett markerat uttryck genom ett skärmtak som fästs mot en 
fasad i avvikande gestaltning. I ett anslutande läge och i ett fristående läge får inte entrén samma 
tydlighet utan gestaltas som ett hål i fasaden eller en fristående portik. Det är storleken på 
öppningshålet eller portiken som gör byggnadsdetaljen till en del i ett större bebyggelsesammanhang. 
Ett sådant fall är entrén till Ljuskällan i Ystad, där portiken förstorats och i sig blir ett landmärke i 
stadsbilden.  
 
 Fönster och fönstersättning skapar associationer till en bostadslik eller institutionslik utformning. I 
äldreboendena Kattrumpstullen, och Ljuskällan talar upprepningen av fönsterhål och burspråk för en 
offentlig byggnad - ett kontor eller hotell. Graningebyn får en offentlig karaktär genom en 
sammanställning av distinkta byggnadsformer till en anläggning för skola, sporthall, restaurang och 
äldreboende. Äldreboenden Balder, Helgumgården, Malmgården och Myrbergska gården har 
fönstertyper och byggnadsmaterial som refererar till bostadsarkitektur. Postiljonen och Ros-Anders 
gården har genom fönstertyper och fönstersättning tydliga kopplingar till bostadsarkitektur, men den 
täta upprepningen av mönster ger associationer till ett gemensamt boende som pensionat eller hotell. 
Vigs Ängar är en låg envåningsbyggnad, där byggnadens volymer och vinklar ger associationer till 
radhus och bostadsarkitektur. Äldreboendena Höganäs och Tallgården förmedlar genom en slutenhet 
och tydlig upprepning av byggnadsdetaljer en känsla av institution.  
 

2.2 det inre arkitektoniska rummet 

2.2.1 rumsgestaltning av gemensamma utrymmen 
Den mest förekommande rumsutformningen, princip, A, innebär en stor-rumslösning med korridorer 
som förbinder lägenheterna. Halvprivata zoner och små mötesplatser i planlösningen saknas. Inom 
principen finns två varianter; På äldreboendet Tallgården är korridoren en del av ett centralt storrum, 
och i äldreboendet Ljuskällan kombineras korridoren med nischer för att skapa privata zoner framför 
varje lägenhetsdörr. I äldreboende Ljuskällan används glaspartier eller halvväggar som når upp till en 
höjd av ca 1,5 m för att särskilja olika rumsliga funktioner.  
 
 Den något mindre förekommande använda rumsutformningen , princip B, innebär att kombinera 
rumsformerna nisch, rum och korridorer till en helhet. På Ros-Andersgården finns en ambition att 
skapa ett gaturum genom de gemensamma delarna227. På Postiljonen markerar bytet av golvmaterial en 
övergång från ett rum till ett annat. Princip B skapar korridorer med en varierande rumsbredd och 
halvprivata zoner. Avslutningar av  en korridor gestaltas med platser för mindre möten. 
 
 En tredje rumsutformning, princip C, går att spåra i Helgumgården och Kattrumpstullen. Det 
utslagsgivande för arkitekturen och kombinationen av rumsformer är i dessa fall byggnadsformen. 
Helgumgården är utformad med en överglasad innergård, där rumsformer uppstår genom den ljushet 
som skapas mellan varierande takhöjd och förhållande till gården. Äldreboendet Kattrumpstullen har 
en bågform där rum och korridor kombineras. Den böjda formen blir rörelseriktad och skapar böjda 
korridorer med en tydlig riktningsverkan.  

                                            
226 Landmärke = landmark, I: Lynch, Kevin, 1964: The image of the city. Cambridge Mass: MIT Press, Sid 78-83.   
227 Ansv arkitekt, Anova Arkitekter AB, 2004: muntl. Intervju 2004-11-18. 
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2.2.2 rumsdetaljer i rumsutformningen 
Kontakten mellan byggnadens insida och utsida förmedlas genom olika sorters utformningar av 
fönsterpartier, samt genom en tillgänglighet till en uteplats eller en balkong från det gemensamma 
allrummet. Dörrar till lägenheterna är en rumsdetalj som varierar mellan äldreboendena. På 
äldreboendena Balder, Höganäs, Myrbergska gården och Tallgården används neutralt målade dörrblad 
med en innerdörrskaraktär. I dessa fall blir lägenhetsdörren likvärdig med alla andra dörrar som finns 
inom en bostadsavdelning, endast entrédörren in till avdelningen markeras. På Kattrumpstullen och 
Ljuskällan markeras dörrar till lägenheter genom ljust eller mörkt träslag. På Ljuskällan försvinner 
känslan av ytterdörr genom upprepningseffekten. På Kattrumpstullen uppstår inte någon verkan av 
ytterdörr i och med att dörren visuellt försvinner i korridorens böjning. Ett annat sätt är att markera 
dörren till lägenheten som en ytterdörr med titthål och ringklocka. Detta görs på de flesta 
äldreboenden (Graningebyn, Helgumgården, Malmgården, Postiljonen, Ros-Anders gården). På Vigs 
Ängar finns ett listverk runt dörren som markerar lägenhetsdörren som avvikande i förhållande till 
andra dörrar.  
 
 Allrummet används för sällskap, tv-tittande och gemensamma aktiviteter på boendet. Eldstaden är 
en trivselskapande rumsdetalj som finns i det gemensamma allrummet. Inslaget av en eldstad som ett 
trivselskapande element spåras tillbaka till de normalritningar som upprättades 1920 i samband med 
lagreformen att kommuner skulle hålla med äldreboende228. På äldreboendena Balder, Höganäs, 
Myrbergska gården och Ros-Anders gården används fristående kamin med en gasoleld. I dessa fall 
skapar eldstaden en koreografisk verkan i rummet som styr möblering och sätt att använda rummet. 
På Vigs Ängar, Tallgården, Postiljonen och Malmgården finns riktiga öppna spisar. Övriga boenden 
saknar eldstad. 
 
 

Äldreboende rumsutformning detaljer i rumsutformning
gemensamma delar rumsformer rumsfunktion
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Helgumgården 1983 C C C 1 1 yd - a/u li/ ms m/p a
Graningebyn 1989 A A 1 1 yd - u/b li/ mr m btg
Tallgården 1989 A 1 1 idm ö u/b pg m akt/btg
Postiljonen 1995 B B B 1 1 yd ö u ka/ prt m btg
Vigs Ängar 1995 B B B 1 1 yd ö a li/kl lsr tu
Ros-Andersgården 1999 B B B 1 1 yd g u/b tr/ pg tpt akt
Balder 2000 A A 1 1 idm g u/b pg m akt
Höganäs 2000 A A 1 1 idm g u/b pg m akt
Ljuskällan 2001 A A 1 1 idt - u/b li lsr btg/u
Malmgården 2001 B B B 1 1 yd ö u/b li m/tpt akt
Myrbergska gården 2001 A A 1 1 idm g u/b pg m akt
Kattrumpstullen 2003 C C 1 1 idt - b li m btg/u

förklaringar: 
a=atrium, akt=akustikundertak, b=balkong, btg=målad betong, g=gasolspis, idm=innerdörr målad
idt=innerdörr trä, li=linoleum, ka=kalksten, kl=klinker, lsr=lasyrmåln, m=målad yta, ms=marksten, mr=marmor, 
p=träpanel, pg= plastgolv, prt=parkett, tr=trälikn, tpt=tapet, tu=träullspl., u=uteplats, yd=ytterdörr, ö=öppen spis

anger material/ ytskikt i 
gemensamt utrymme 
samt lägenhet

 
Tabell 4. Analys av rumsutformning av gemensamma delar. 

                                            
228 Civildepartementet, 1920: Normalritningar till Åldersdomshem, barnhem, mm. Utg. under red. Theodor Kellgren. Stockholm: Victor 
Pettersons Bokindustriaktiebolag. Sid. 19. 
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2.2.3 rumsutformningens material 
På de flesta äldreboenden används linoleumgolv, målade väggar och nedpendlade akustikundertak i 
olika utformningar. Plastgolv används på Balder, Höganäs, Myrbergska, och Tallgården. Parkettgolv 
eller parkettliknande golv används i korridorer och allrum på två boenden, Postiljonen och Ros-
Andersgården. Stenmaterial som kalksten finns i korridorer på Postiljonen, och som marmor i den 
gemensamma restaurangen i Graningebyn. På Helgumgården används en marksten i den inre 
atriumgården. Väggarna är vanligen målade vävklädda ytor. På Vigs Ängar och Ljuskällan är väggarna 
laserade i färgtoner som knyter an till antroposofins färglära. På Postiljonen förekommer varma och 
starka kulörtoner i rött och turkos som färgas av ett infallande dagsljus. Malmgården och Ros-
Andersgården använder tapet. I alla boenden är taken utförda för ljuddämpning, från kombinationer av 
hela tak med avsnitt med ljuddämpning, till helt nedpendlade ljuddämpande tak i ett synligt bärverk.  

2.2.4 rumsgestaltning av enskilda lägenheter 
Fyra principer för utformning av den enskilda lägenheten går att identifiera i urvalet av äldreboenden. 
Den första lösningen kallas princip D, och förekommer i lägenheterna på äldreboendena Balder, 
Höganäs, Myrbergska gården, och Ljuskällan. I dessa fall har lägenheten minimerats, och lägenhetsyta 
för samvaro och kök har överförts till de gemensamma ytorna229. Badrum och pentryenheter verkar 
vara inställda i en storrumsform. Den andra rumsutformningen, princip E, har en likhet med 
bostadsplanlösningar. Principen används i de äldsta äldreboendena Graningebyn och Helgumgården. 
Det mest förekommande sättet att gestalta en lägenhet är princip F. Utformningen karakteriseras av 
en kombination av ett boenderum, badrum och en förbindande korridor. Typen finns på 
äldreboendena Kattrumpstullen, Malmgården, Postiljonen, och Tallgården. Korridoren innehåller 
förvaringsenheter och ett pentry. Alternativt kan pentryenheten vara inarbetad i boenderummet som 
på äldreboendet Malmgården. Den fjärde principen, rumsutformning, princip G, kombinerar 
rumformen rum med nischer. Gränserna mellan rumsformerna markeras genom korta väggar eller 
genom en spaljé som på Ros-Anders gården. Det kan också ske med förskjutningar av de ingående 
rumsformerna som på Vigs Ängar. 

2.2.5 rumsutformningens material i lägenheterna 
Linoleum används som golvmaterial i de flesta boendena. På Malmgården och Ros-Anders gården 
används plastgolv med uppvikt kant i ett träimiterande mönster. Postiljonen har ljusa parkettgolv. I de 
flesta boende är väggarna tapetserade. På Kattrumpstullen, Ljuskällanoch Tallgården är väggarna 
målade. På Vigs Ängar används lasyrmålning av väggarna. Taken är vitmålade med en helt slät eller 
något grängad yta.  

                                            
229 Särskild utvald person, Äldreboendet Balder, 2004: muntl. Intervju 2004-03-10. 
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Äldreboende rumsutformning (siffror anger ca lgh-yta i kvm) rumsmtrl
enskilda lägenheter översikt lägenheter rumsformer rumselement
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Helgumgården 1983 8+4 45 57 E E kök fp u li tpt gi
Tallgården 1989 50+7 30-32 F F - bs - pg m gi
Graningebyn 1989 4+8 40 70 E E kök fp b/u li tpt btg
Postiljonen 1995 24+0 31 F F pty fp fb/- prt tpt btg
Vigs Ängar 1995 28+4 35-40 60 G G pty fp u li lsr gi
Ros-Andersgården 1999 40+0 31 G G pty fp fb pg tpt btg
Höganäs 2000 51+0 27-30 D pty fp - li tpt btg
Balder 2000 51+0 27-30 D pty hf/bs- li tpt btg
Malmgården 2001 18+7 28-32 F F pty fp fb pg tpt btg
Myrbergska gården 2001 51+0 27-30 D pty bs - li tpt btg
Ljuskällan 2001 56+2 34 44 D pty fp fb li m btg
Kattrumpstullen 2003 97+0 30 F F pty fp - li m btg

förklaringar: 
a=atrium, akt=akustikundertak, b=balkong, bs=burspråk, btg=målad betong, fb=fransk balkong, fp=fönsterparti, g=gasolspis, 
gi=gips, hf=hörnfönster, idm=innerdörr målad, idt=innerdörr trä, l=linoleum, k=kalksten, lsr=lasyrmåln, m=målad yta,  
ms=marksten, p=träpanel, pg= plastgolv, prt=parkett, pty=pentry, t=trälikn, tpt=tapet, tu=träullspl., u=uteplats, 
yd=ytterdörr, ö=öppen spis

anger 
material/ 
ytskikt i 
lägenhet

 
Tabell 5. Analys av rumsutformning av enskilda lägenheter. 

 Kontakten mellan ute och inne förmedlas genom fönsterpartier, hörnfönster eller burspråk 
(Balder, Höganäs, Kattrumpstullen, Myrbergska Gården, Tallgården). En fransk balkong är ett vanligt 
sätt att skapa en känsla av utomhusvistelse. Lösningen används på äldreboendena Ljuskällan, 
Malmgården, Postiljonen, och Ros-Anders gården. Balkong eller uteplats finns till lägenheterna i 
Graningebyn, Helgumgården och Vigs Ängar. På dessa boenden kombineras utekontakten med olika 
fönsterpartier.  
 
 Graningebyn och Helgumgården har fullt utrustade kök, medan övriga boenden har varierande 
storlek på en pentryenhet. Äldreboendena Balder, Höganäs, och Myrbergska gården har en bänklängd 
på ca 2 m med handikappanpassat kylskåp, vask och eluttag för kokmöjlighet. På Kattrumpstullen och 
Postiljonen används en bänklängd på ca 1 m med kylskåp i bänk, vask och kokplatta. På Postiljonen 
finns även utrymme för en mikrougn. Äldreboendena Vigs Ängar och Ljuskällan har en bänklängd på ca 
1,8 m med handikappanpassad köksutrustning, vask och kokplatta, samt ett större kylskåp med 
frysfack. Äldreboendena Malmgården och Ros-Anders gården har små tekök på 0,6 m med vask och 
kokplatta, samt ett bänkmonterat kylskåp.  

2.2.6 slutsatser kring det inre arkitektoniska rummet  
Äldreboendena Balder och Myrbergska gården har en tydlig kontrastverkan mellan utsida och insida. 
Utsidan beskriver en bostadssituation, medan insidan är institutionslik genom den rumsliga gränsen 
mellan personal och boende, fysiskt uttryckt genom en rundad vägg i accentfärg. Samma känsla 
uppstår i äldreboendet Ljuskällan, där glasade väggpartier och låga skiljeväggar antyder olika 
rumsfunktioner. På några boenden beskriver utsidan samma förutsättning som insidan. På Höganäs 
och Tallgården finns en överensstämmelse mellan insida och utsida. Höganäs har samma planlösning 
som Balder och Myrbergska gården, medan Tallgården har ett central mittrum med en halvdager och 
en tillfällig möblering. Byggnadernas institutionsliknade utsida motsvarar insidans innehåll. 
 
 Helgumgårdens insida mot den glasade bostadsgården är en överföring av utsidan och på gården 
blandas ute- och innematerial. Malmgårdens insida står i samklang med utsidans associationer till 
strandvilla genom en bröstpanel i korridoren. Insidan av Graningebyn, Kattrumpstullen, Ros-Anders 
gården och Postiljonen har en hög materialklass som leder tankarna till ett tillfälligt boende på ett 
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hotell eller pensionat. Det interiöra intrycket på Vigs Ängar skapas av naturmaterial och ett 
dagsljusinfall från atriumgårdar.  
 
 Äldreboendena i urvalet beskriver två utvecklingstrender för utformning av äldreboenden. 
Storrumslösningen är en vanligt förekommande rumstyp i sjukhussammanhang230, och är det mest 
använda sättet att skapa gemensamma utrymmen i ett äldreboende. Att den finns på Tallgården är 
förklarligt i och med att anläggningen ursprungligen utformades som ett lokalt sjukhem. Den finns även 
i utformningen av Graningebyn, vilket kan förklaras av att anläggningen kopplar samman flera vitt skilda 
funktioner till en enhet. Kopplingar till ett vårdboende går att spåra i utformningen av Balder, 
Höganäs, Ljuskällan och Myrbergska gården, där ett storrum i kombination med korridorer har tydliga 
referenser till en sjukhusutformning. Postiljonen, Vigs Ängar, Ros-Andersgården och Malmgården 
beskriver en motsatt utveckling där utformningen utgår från rumsliga bostadskvaliteter. Boendena har 
genom sin utformning associationer till anläggningar för tillfälligt boende som hotell eller pensionat. 
Helgumgården och Kattrumpstullen är två särfall i urvalsgruppen där byggnadsformen styr sättet att 
utforma rummet i de gemensamma delarna i äldreboendet, men där boendekvaliteter värnas.  
 
 Det går att spåra liknande utvecklingstrender i lägenhetsutformningen. De äldsta boendena i 
urvalet har tydliga influenser från bostadslägenheter. Graningebyn och Helgumgården är exempel på 
detta. Postiljonen och Vigs Ängar är exempel på hur ett invant sätt att utforma lägenheter med 
bostadskvaliteter förändras för att skapa effektiva lägenhetslösningar för äldre. Denna tendens finns i 
utformningen av lägenheterna på Ros-Andersgården, Malmgården och Kattrumpstullen. Utformningen 
strävar efter en hel sammanhängande rumsyta i boenderummet, och en integrering av garderober och 
pentry i badrumsväggen eller i hallen.  
 

                                            
230 Fridell, Solveig, 1998: Op. Cit., Sid.  174. 
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Illustration 3. Rumsutformning av äldreboendena. (skallöst) 
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Äldreboendena i Uppsala, (Balder, Höganäs, Myrbergska gården), och Ljuskällan i Ystad är exempel på 
en motsatt tendens, där kravet på yteffektiva och små lägenheter för äldre gör att lägenheten förlorar 
bostadskvaliteter och blir ett vårdrum utan bostadsreferenser. Badrummet och pentryt integreras inte 
i lägenhetsutformningen, utan blir fristående rumsformer i ett boenderum. Tallgården intar en 
särställning i och med att byggnaden ursprungligen utformats som ett lokalt sjukhem för ett tillfälligt 
vårdboende, något som ändrats under de senare åren. Brukarkommentarer premierar de små 
köksutformningarna, men ifrågasätter behovet av kokmöjlighet i varje lägenhet. På några boenden har 
kokplattorna orsakat olyckstillbud och brandfara. 

2.3 det upplevda rummet  

2.3.1 det upplevda rummet  
Graden av bostadslikhet i varje äldreboende har i kartläggningen värderats på två sätt, dels genom att 
studera bostadslikhet och hemlikhet i fasadgestaltningen i det yttre arkitektoniska rummet och 
rumsutformningen i det inre arkitektoniska rummet, dels genom en värdering av begreppen genom en 
utvärdering av informantens kommentarer avseende byggnaden  som äldreboende. Informanternas 
svar innehåller både en värdering av byggnaden som funktion och en beskrivning av ett önskat 
stämningsläge för verksamheten. På äldreboendena Balder, Höganäs, Myrbergska gården och 
Tallgården innehåller informanternas svar främst funktionella aspekter på byggnadens ändamålsenlighet 
för att klara omsorgsverksamheten Arbetsmiljön i äldreboendet kommenteras, medan 
upplevelseaspekter för äldre inte omtalas. Kommentarerna beskriver arbetet för att omhänderta äldre 
med demens eller somatisk sjukdom. Informanterna från äldreboendena Graningebyn, Malmgården 
och Vigs Ängar ger i sina svar både en beskrivning av funktion och det stämningsläge som byggnad och 
verksamhet bör utstråla för att skapa ett mervärde för de äldre i boendet. De äldres uppskattning av 
miljön och omhändertagandet ingår som en del i tillfredsställelsen av att arbeta på äldreboendet. 
Byggnaden hänger nära samman med omsorgen och ses som en resurs för verksamheten. 
Kommentarer som informanterna på äldreboendena Helgumgården, Kattrumpstullen, Ljuskällan, 
Postiljonen och Ros-Anders gården lämnar är en bedömning av byggnaden som arbetsfunktion och 
upplevelse ställt i relation till tidigare erfarenheter av andra äldreboenden. Kommentarerna handlar 
om färger, ljus och öppenhet i byggnaden, men i svaren framkommer en distans mellan byggnad och 
verksamhet. Byggnaden innehåller funktionslösningar som medför problem i verksamheten. De äldres 
uppskattning av miljön gör att personalen uthärdar och lär sig att kringgå problempunkterna.  

2.2.2 slutsatser kring det upplevda rummet i äldreboendet  
Genom bedömningen av arkitektur tillsammans med det huvudsakliga temat för brukarkommentaren 
om äldreboendena uppstår ett mönster som förenar de skilda utgångspunkterna och  som skapar tre 
typer för att beskriva miljön i ett äldreboende. Den första typen är byggnader som har en stämning av 
institution både i utformning och värdering av brukarkommentaren. Dessa äldreboenden samlas inom 
begreppet en vårdinriktad miljö. En andra typ är byggnader med en stämning som både är 
institutionsliknande och bostadsliknande till utformning och värdering av brukarkommentar. Dessa 
äldreboenden kallas här för äldreboenden med en hotellinriktad miljö. Den tredje typen är byggnader 
som har en stämning i utformning och upplevelse som inom ramen för omsorgsverksamhet skapar 
associationer till ett hem och en hemkänsla, samtidigt som brukarkommentaren innehåller referenser 
till sådana miljöer. Dessa äldreboenden beskrivs som en hemassocierande miljö.  
 
 
 1. Äldreboenden med en vårdinriktad miljö: I denna grupp finns äldreboendena Balder, Höganäs, 
Myrbergska gården231 och Tallgården. Rumsutformningen använder storrummet för att skapa rum för 
                                            
231 Boendena är resultatet av en inbjuden arkitekttävling med utgångspunkt från ett funktions- och lokalprogram från Äldrekontoret, 
Uppsala Kommun. Mats Johansson, Aros Arkitekter AB, 2004: muntl. Intervju 2004-11-10. 
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samvaro eller måltider. Rumsligt finns det en tydlig gräns mellan personalutrymme och äldreboende, 
samtidigt som arbetsmiljökrav är uppfyllda. Lägenheterna bygger på en storrumslösning i vilken 
badrum och pentry ställts in. Ytskikt och material är anpassade för att klara höga hygienkrav och 
ljuddämpning i de gemensamma delarna. Brukarkommentarerna beskriver byggnadskvaliteterna 
relaterade till ändamålet att ge vård och omsorg till äldre med åldersrelaterade problem.  
 
 2. Äldreboende med en hotellinriktad miljö: I denna grupp finns äldreboendena Kattrumpstullen, 
Ljuskällan, Postiljonen, Ros-Anders gården och Graningegården. I gruppen förekommer flera olika 
rumsutformningar. På Ljuskällan används en storrumslösning med nischer för att skapa halvprivata 
zoner. Postiljonen och Ros-Anders gården använder en rumsutformning där rumsformerna nisch, rum 
och korridor kombineras och rumsgränserna definieras. Bågformen i Kattrumpstullen och 
sammanställningen av skilda byggnadsfunktioner i Graningegården gör att äldreboendena är särfall 
inom gruppen. Gemensamt för äldreboendena är att ytskikt och material är av hög materialklass. 
Brukarkommentarerna beskriver en miljö där färg, ljus och omgivning uppskattas av de äldre, och blir 
ett tillskott i omsorgsarbetet. Samtidigt finns problempunkter som personalen påtalar. 
 

 
Fotografi 5. Det upplevda rummet i äldreboendena. 

 
 3. Äldreboenden med en hemassocierande miljö: I denna grupp finns äldreboendena 
Helgumgården, Malmgården och Vigs Ängar. Malmgården och Vigs Ängar använder kombinationer av 
rumsformerna nisch, rum och korridor för att skapa en rumsutformning med markerade rumsgränser. 
Helgumgården är byggd kring en inre atriumgård med lägenheterna på fyra sidor. Ytskikt och material 
i äldreboendena är sådana som förekommer generellt i bostäder. Brukarkommentarerna från 
Malmgården och Vigs Ängar är beskrivningar av hur en omsorgsverksamhet och byggnad kan 
samverka till en helhet för att skapa en trivsam boendemiljö för äldre med demens eller somatisk 
sjukdom. Helgumgården intar ett särfall inom gruppen; Brukarkommentarerna beskriver främst 
egenskaper som hänger samman med omsorgsarbetet, men pekar samtidigt ut att dessa avviker från 
boendets ursprungliga planering och är en följd av en förändrad omsorgsverksamhet. 
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3.0  diskussion 

 
Artikelns första syfte har varit att skapa ett empiriskt underlag som kan beskriva hur arkitektur och 
omsorgsverksamhet samverkar i vardagen på särskild boendeform för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom. Genom att kombinera en expertbedömning av arkitekturen med en 
brukarkommentar om äldreboendet har urvalet indelats i tre kategorier av äldremiljöer. Den första 
gruppen är äldreboenden med en vårdinriktad miljö, den andra gruppen är äldreboenden med en 
hotellinriktad miljö och den tredje gruppen omfattar anläggningar som har en hemassocierande miljö. 
Granskningen visar på att samspelet byggnadsutformning och brukare kan vara utslagsgivande för 
upplevelsen av äldreboendet och lägenheterna.  
 
 I den vårdinriktade miljön uttrycker personalen en uppskattning av byggnaden som arbetsmiljö, 
men det går att ifrågasätta om äldre med demens eller somatisk sjukdom hyser samma uppskattning av 
den arkitekturen och inredningen. Rumsligt sett finns det i dessa anläggningar en otydlighet, som ger 
litet stöd för att förklara rummets användning genom en möblering och inre gestaltning. Den 
hotellinriktade miljön har många rumsliga kvaliteter i utformningen av enskilda lägenheter och 
gemensamma utrymmen, men byggnadsutformningen fungerar inte helt ut som en fysisk återspegling 
av verksamheten. Den hemassocierande miljön visar på hur arkitekturen och omsorgsverksamheten 
kan samspela för att skapa ett mervärde för livet i äldreboendet. I en studie från Lunds Universitet 
232över omsorgspersonalens uppskattning av arbetsmiljön inom Ystad kommun, ger personalen vid 
Vigs Ängar byggnaden och arkitekturen en mycket stor uppskattning som arbetsmiljö. En rimlig 
hypotes är därför att äldreboenden med en hemassocierande miljö ger förutsättningar för en 
samverkan mellan byggnad och omsorgsverksamhet för äldre.  

3.1 utformningen av det arkitektoniska rummet 
Genom att analysera äldreboendena som yttre och inre arkitektoniska rum har det varit möjligt att 
identifiera principer för gestaltning och lokalisering av äldreboenden. Skapandet av en metodik för att 
förstå äldrebyggnader som arkitektur har varit artikelns andra syfte. Efter en genomgång av de utvalda 
äldreboendena går det att konstatera att rekommendationerna för att skapa ÄDEL-reformens 
fullvärdiga bostäder tolkats olika med individuella uttryck för en god äldrebostad som följd. 
Tolkningarna skapar en varierad exteriör arkitektur med referenser som varierar mellan en offentlig 
och institutionsliknande karaktär och en bostadsliknande utformning. Utformningen av det inre 
arkitektoniska rummet är på samma sätt tudelad mellan en vidareutveckling av rumsformer vanliga i 
vårdbyggnader och rum för äldre med bostadskvaliteter.  
 
 Handikappinstitutet rekommenderar att rumsgestaltningen för äldre med demens bör vara ”lätt 
överblickbar och lätt att orientera sig i”233, samt att ”märkliga rumsformer och rumssamband är 
särskilt olämpliga för åldersdementa” 234. Rekommendationerna för utformning av äldreboende ger ett 
tydligt tolkningsföreträde för den boendes upplevelse av byggnaden som bostad. I urvalet av 
äldreboenden framgår att de äldreboenden som utformats under senare år snarare fokuserar på 
arbetsmiljö och verksamhetskrav. Avvägningen mellan dessa båda intressen blir problematisk eftersom 
möjligheten att påverka utformningen är olika för parterna i planerings-processen. De äldres talan i 
tillblivelsearbetet saknar sin representant. 

                                            
232 Bauer-Alfredsson, B., 1999: Brukarens och personalens syn på kvalitet i särskilda boenden för äldre i Ystads kommun. Lund: Geronto-
logiskt Centrum. 
233 Handikappinstitutet, 1995: Bygg ikapp handikapp. Solna: AB Svensk Byggtjänst. Sid. 126. 
234 Ibid., Sid. 126. 
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3.2 arkitektur och människa 
Analysen av äldreboendena i urvalet utgår från ett arkitektperspektiv. Arkitektur förkroppsligar 
avsikter och intentioner som formuleras på en individuell eller samhällelig nivå. Tillblivelseprocessen av 
ett äldreboende omfattar tankeutbytet mellan parter, där arkitekten definierar de eftersträvansvärda 
kvaliteterna till byggnadsegenskaper. Arkitektur är en kunskap med ett förhållningssätt som utgår från 
uttalade värdeomdömen. En följdfråga blir hur arkitekturbegreppet bör definieras, förstås och tolkas 
när brukargruppen är äldre med en på grund av sjukdom förändrad förmåga till att uppleva byggda 
rum. Arkitekturens uppgift i ett sådant sammanhang får en ny roll. Målet bör vara att skapa goda 
lösningar på det designproblem som ett äldreboende innebär. Arkitekter, omsorgsplanerare, 
omsorgspersonal, och andra experter har sinsemellan olika uppfattningar om vilka utformningar som 
skapar en god miljö för äldre, dessutom har brukargruppen av äldre och anhöriga sina åsikter om god 
miljö för äldre. Det uppstår ett behov inom designarbetet av att definiera innebörden i god miljö för 
äldre, eftersom en bedömning av goda lösningar för miljöer för äldre är omöjlig utan värderingar och 
normativa utgångspunkter.  
 
 En samverkan mellan byggnad och verksamhet förutsätter att arkitekturen innehåller detaljer som 
förklarar möjligheten till användning, så att en individ kan tillägna sig rummet och platsen235. En 
äldreomsorgschef beskriver vikten av samverkan mellan byggnad och brukaren, boende och personal, 
genom att förklara att ”den boendes trivsel naturligtvis är det primära, men samtidigt är det så att 
personalen och personalens trivsel också ger pensionären trivsel”236. Äldreforskare menar att 
utsikterna för ett ”framgångsrikt åldrande”237 ligger i att den åldrande individen har en kontroll över 
sin livssituation och så länge som möjligt klarar aktiviteter i dagligt liv.  
 
 Demensforskaren Helle Wijk har påvisat att färgsinnet förblir intakt långt upp i åren trots en 
tilltagande demens. Färger och former kan därmed vara ett sätt att förklara den byggda miljön i ett 
äldreboende. Miljöpsykologisk forskning i sjukhusmiljö pekar också på betydelsen av individens 
förståelse av den byggda miljön. I en studie från en avdelning för eftervård efter en gallstensoperation 
konstaterades att patienter med utsikt från fönster mot naturen hade en bättre återhämtning än de 
som hade en utsikt mot en sluten vägg238. Den amerikanske äldreforskaren Victor Regnier har 
genomfört fallstudier på 140 olika äldremiljöer i Europa och Nordamerika. Regnier formulerar ett 
utformningsprogram i 100 punkter, där utformningens möjlighet till sinnesstimulans hos en äldre med 
demens eller somatisk sjukdom framhålls som en grundläggande utgångspunkt för all 
byggnadsplanering för äldre239.  

3.3 en tvärvetenskaplig ansats för planering av äldrebyggnader 
Särskild boendeform för äldre med särskilda behov är ett boende för ett tryggt omhändertagande när 
den individuella förmågan sviktar på grund av demens eller somatisk sjukdom. Ett alternativ till ett 
boende i en särskild boendeform är en förbättrad möjlighet till kvarboende i den invanda 
bostadsmiljön. Arkitekturen kan därmed bidra till livskvalitet på ålderns höst. ÄDEL-reformen 1992 
var inte bara en kulmen på att bryta ett institutionaliserat tänkande inom byggnadsutformning, utan 
även ett sätt att ändra ett vårdinriktat arbetssätt till ett behovsanpassat och stödjande omsorgsarbete 
kring den åldrande individen240. Arkitekter, inredare och byggnadsentreprenör behöver kunskap om 

                                            
235 Lefebvre, H., 1985: La production de l’espace. 4.e uppl., 2000. Paris : Éd. Anthtropos. Sid 192-195. 
236 Äldreomsorgschef Kardell, Ewa, Haninge kommun, 2003: muntl. Intervju 2003-10-08. 
237 Dahlin Ivanoff, Synneve & Sonn, Ulla, 2001; Strategier för bevarande av ADL-förmåga. I: Grimby, Agneta & Grimby, Gunnar, 2001: 
Åldrandets villkor. Lund: Studentlitteratur. Sid. 103-113. 
238 Ulrich, R., S., 1984: View through a window may influence recovery from surgery. Science. Vol224. Sid 420-421. 
239 Regnier, V., 2002: Design for assisted living. Guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & Sons 
Inc.  
240 Bergh, Anders. 2002: Institutionsvindar blåser in i hemmen, Tidskriften Äldre i Centrum nr 1/ 2002: s 4-5. 
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hur en byggnad kan bejaka åldrandet vid demens och somatisk sjukdom. De omsorgsplanerande och 
omsorgsgivande kompetenserna behöver kunskap om arkitekturens skapelseprocess för att påverka 
byggnadsegenskaper och förankra omsorgsarbetet i byggnadsutformningen. För att utveckla 
målsättningarna i ÄDEL-reformen inför 2000-talet krävs en tvärvetenskaplig ansats för att skapa en 
god arkitektur och omsorg för äldre med demens och somatisk sjukdom.  
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artikel 1I 

d e l s t u d i e  I I  

 
 
 

designprocessen för tre äldreboenden 
 - om skapandet av arkitektur för äldre  

 
 
Artikeln är en utveckling från en populärvetenskaplig artikel skriven som internetpublikation för Vår-
dalstiftelsens avseende arkitektur för äldreboenden.  
 
Internetpublikationen ”Goda byggda miljöer för äldre - en fråga för arkitekter?”, skrevs under novem-
ber 2004. Artikeln byggde i två fall på information som bearbetats vidare för artikeln i licentiatavhand-
lingen, och i ett fall på information om ett äldreboende som inkluderats i delstudie III.  
 
Texten presenterades på stiftelsens hemsida under januari 2005. Källa: 
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=270
7&pageversion=1 (05-09-27) 
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abstrakt 
 

I artikeln betraktas arkitekturen för ett äldreboende som ett resultat av en designprocess, 
där avsikter för arkitektur och omsorgsverksamhet för byggnadens utformning formats till 
en bärande idé för hela boendet. Artikeln studerar dessa avsikter i designprocessen hos ar-
kitekter och omsorgsplanerare för tre kommunala äldreboenden i drift. Genom intervjuun-
derlaget framgår att avsikterna och den bärande idén hos arkitekter och omsorgsplanerare 
präglas av en underliggande drivande föreställning som handlar om synen på åldrandet och 
ett boende i livets slutskede. En första slutsats som går att dra av undersökningen är att en 
god äldremiljö inte skapas genom kriterier för byggnadsutformningen, utan genom de avsik-
ter och bärande idéer som alstras genom den drivande föreställning som arkitekter och 
omsorgsplanerare gör om uppdraget Föreställningarna kan i de tre fallen beskrivas som tre 
synsätt – ett konceptuellt, kompensatoriskt och ett rationellt synsätt på åldrandet. En andra 
slutsats är att byggnadsrekommendationer om en hemliknande utformning av äldreboenden 
behöver ett stöd i den drivande föreställningen för att bli gällande för utformningen av ett 
nytt äldreboende. En tredje slutsats är att diskussion mellan planerare och brukare är nöd-
vändig för att förstå hur arkitektur och omsorg tillsammans kan skapa en mening i tillvaron 
på ett äldreboende. En avslutande slutsats är att det måste finnas en part i designprocessen 
som företräder den åldrande generationens intressen och behov. 
 
 
 
Nyckelord: arkitektur, avsikter, bärande idé, designprocess, drivande föreställning, koncep-
tuellt åldrande, kompensatoriskt åldrande, samhälleligt åldrande, omsorg, utformning av 
äldreboende. 
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inledning 
 
Vid en seminariediskussion241 om utformning av bostäder för äldre med demens och somatisk 
sjukdom ställdes frågan om det fanns några arkitektoniska kvaliteter som var viktiga att beakta för att 
skapa en god miljö i särskild boendeform för äldre. Efter några inledande kommentarer om vikten av 
väl utformade hygienutrymmen med plats för hjälpare och hjälputrustning, konstaterade en deltagare, 
med instämmande från de övriga seminarie-deltagare, att det viktigaste för en god äldremiljö var 
innehållet i omsorgsverksamheten. Två deltagare, med erfarenhet från nämndarbetet vid 
bygglovsberedning i kommunala byggnadsnämnder, menade att utformning av äldreboende mer 
handlade om det exteriöra utseendet än den inre rumslig organisationen, eftersom möjligheten till 
påverkan på den inre utformningen var mindre i avsaknad av tydliga lagkrav.  
 
 Om tveksamheten avseende arkitektur och den byggda miljöns förmåga till en stödjande verkan 
för äldre personer i ett äldreboende var stor, så var samsynen stor kring betydelsen av den omgivande 
naturen och bebyggelsen för en god äldremiljö. Naturen, men inte arkitekturen, tillmättes självklara 
upplevelsemässiga värden som på ett positivt sätt kunde påverka upplevelsen av hälsa för äldre i 
särskild boendeform. 

äldreboendet som en designprodukt av arkitektur och omsorg 
Svaret på seminariefrågan om behovet av arkitektoniska kvaliteter i byggnader, där äldre med demens 
eller somatisk sjukdom lever och bor, tycks leda fram till ett antagande om att god äldreomsorg kan 
bedrivas i vilken arkitektur som helst, bara sammanhanget med den omgivande naturen och 
bebyggelsen tillgodoses. Det inledande resonemanget skapar anledning att närmare undersöka de 
utgångspunkter som används i planeringsarbetet för att utforma arkitektur och omsorgsverksamhet till 
äldreboenden. I den följande artikeln studeras tillblivelsen av tre kommunala äldreboenden, där syftet 
har varit att identifiera avsikter242 och bärande idéer243 bakom utformningen av arkitektur och 
omsorgsverksamhet.  
 Arbetet med att utforma en byggnad för en äldreomsorgsverksamhet kan jämställas med att 
formge ett bruksföremål. Arkitektur blir med ett sådant synsätt ett konstgjort och fysiskt ting, en 
artefakt eller en designprodukt, som både har en användning och ett tilltalande yttre som huvudmål. 
Produktionsprocessen bakom designprodukter genomgår tre distinkta skeden; produktbestämning, 
produktframställning och produktanvändning244. Det första skedet är avgörande för den kommande 
produktens egenskaper av användbarhet och form. Skilda synpunkter på det blivande objektets form 
och funktion granskas, för att förkastas, eller antas. Så småningom sammansmälter avsikter till en 
bärande idé för en formgiven produkt som går att tillverka. I det följande steget i processen 
förverkligas produktens utseende genom projekteringsunderlag i form av beskrivningar, ritningar och 
prototyper. Det sista steget är den praktiska användningen av artefakten, som kan leda till nya 
kunskaper för förändring av den ursprungliga designen. 
 
 Skedet med bestämningen av produktens egenskaper kan betecknas som en idéfas, där syfte, mål 
och mening formuleras för artefakten. De individer som är inblandade i processen aktiverar olika 
intellektuella förmågor för att individuellt eller gemensamt finna goda lösningar på designproblemet i 
arbetsuppgiften. Det är främst fyra arbetsmoment245 som ingår i idéfasen. Först sker en strukturering 
av faktabaserad information kring uppgiften. Informationen sammanställs till ett underlag genom en 
konstnärlig bearbetning av arkitekten till en byggnadsgestaltning. Därefter äger flera förhandlings- och 

                                            
241 Seminariegrupp ”Hur ser bostaden ut för äldre?”, Vadstena Forum: Den omvända ålderspyramiden 1-3 juni 2005  Vadstena.  
242 Kjessel, B, Carlsson, M, 1995: Avsikter arkitektur: QAA kvalitetsäkring. Stockholm: BFR. Sid. 14-15. 
243 Lundequist, J., 1995 : Design och produktutveckling. Metoder och begrepp. 10:e uppl., 1999. Stockholm: Studentlitteratur. sid. 73. 
244 Lundeduist, J., 1995: Op.  Cit., Sid. 60. 
245 Ibid., Sid. 63.  
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beslutsprocesser rum mellan parterna för att leda arbetet vidare. Arbetet med att framställa en 
designprodukt kan liknas vid ett rationellt samtal246, som omsatt till äldreboendet främst berör 
arkitekter och omsorgsplanerare. I samtalen används ord, text och bild som uttrycksmedel för att 
definiera egenskaper för byggnad och verksamhet. Genom beskrivningar, ritningar och illustrationer av 
byggnadens egenskaper, enas samtalsparterna kring en gestaltning av äldreboendets byggda struktur 
liksom för formerna för omhändertagandet av äldre med demens eller somatisk sjukdom.  

avsikter för arkitektur och omsorg i ett äldreboende 
Den målsättning som arkitekter och omsorgsplanerare kommer framtill under produktbestämningen 
leder över till en designprodukt som är avsedd för boende för äldre med varierande behov av omsorg 
och service. Den färdiga byggnaden blir en stelnad form av avsikter inom designuppgiften. Avsikterna 
kan finnas samlade som uttalade byggnadsegenskaper i ett funktionsprogram, eller som outtalade 
ambitioner som arkitekter och omsorgsplanerare bär med sig i designprocessen247. Avsikterna styrs av 
en drivande föreställning248 för målet med designprodukten, där föreställningen fungerar som en 
förmedlande länk mellan underliggande tankemönster kring uppgiften och konkreta designlösningar. 
Prövandet och förkastandet av skilda avsikter för designprodukten leder fram till en situation där 
bärande idéer för produktens utformning kan definieras och översättas till ett projekteringsunderlag i 
form av ritningar och beskrivningar. 
  
 Artikeln utgår från arkitekters och omsorgsplanerares arbete i idéfasen för äldreboendet sett som 
en designprodukt. I artikeln beskrivs de avsikter som parterna har haft för byggnadens arkitektur och 
form av omsorgsverksamhet. De arkitekter som intervjuats har haft ett gestaltningsansvar för 
arkitekturen. Med omsorgsplanerare avses den representant från den kommunala förvaltning som 
handlägger omsorgsfrågor för äldre. Genom intervjuer med arkitekter och omsorgsplanerare har 
designprocessen undersökts för äldreboendena Postiljonen, Vellinge kommun, Vigs Ängar, Ystad 
kommun, samt Johanneslund, Haninge kommun. Fokus ligger på hur arkitekter och omsorgsplanerare 
beskriver utgångspunkterna för designprocessen kring äldreboendet. Samtliga parter har 
anonymiserats. Genom intervjuunderlaget har avsikter, bärande idéerna och drivande föreställningar 
identifierats i processerna. Artikeln avslutas med en diskussion kring undersökningen och slutsatser 
som går att formulera kring designprocessen av äldreboenden. 
 
 
 

1.0  metod 
 
Undersökningen av designprocessen för de tre undersökta äldreboendena har bedrivits som tre 
separata fallstudier med flera undersökningsmetoder. Metoder för insamlande av faktaunderlag har 
varit enkäter, intervjuer och observationer. Ritningar och fotodokumentation har granskats i samband 
med bearbetningen av den insamlade informationen. Analysen har kompletterats med upplysningar 
som lämnats av arkitekter och omsorgsplanerare kring utformningen, och bidragit till kunskap om 
designprocessen.  

1.0.1 enkäter 
Arkitekterna har inför intervjutillfället tillsänts en enkät för att samla en allmän fakta för projektet. 
Enkäten innehöll frågeställningar om det specifika projektet, samt om arbetsuppgiften att utforma 

                                            
246 Ibid., Sid. 84.  
247 Kjessel, B., Carlsson, M., 1995: Op. Cit., Sid. 12-13. 
248 Janson, Ulf, 1998: Vägen till verket, studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess. Göteborg: Chalmers & Bokförlaget Daidalos. Sid. 
182-186.  
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äldreboenden. Tre arkitekter besvarade enkäten skriftligen, medan en arkitekt besvarade 
enkätfrågorna muntligen, precis före djupintervjun. För äldreboendet Johanneslund tillsändes även 
parter utöver arkitekt och omsorgsplanerare samma enkät, kompletterad med frågor om deltagandet i 
projektet, samt frågor om viktiga byggnadskvaliteter för äldrebyggnader. Sammanlagt deltog 36 
personer i projektets idéfas, varav 32 besvarade enkäten. Enkäten var uppbyggda med en konstruktion 
med ja- eller nej-alternativ, för att stimulera till egna kommentarer om arkitektur och 
omsorgsverksamhet för äldre.   

1.0.2 intervjuer 
Arkitekters och omsorgsplanerares minnesbilder från tillblivelsen av äldreboendet har undersökts 
genom en intervjuguide med allmänna frågor om projektet. Äldreboendets arkitektoniska utformning 
och omsorgsverksamhet diskuterades genom associationer kring en fotokollektion, Photolangage-
metoden249. Bildkollektionen bestod av 25 fotografier från Bo01 i Malmö 2001 kompletterade med 
naturbilder. För Vigs Ängar intervjuades även en särskilt utvald person som tidigare arbetat på 
Socialförvaltningen, Ystad kommun, enligt samma upplägg.  
 
 För äldreboendet Johanneslund, Haninge kommun, kompletterades underlaget med intervjuer med 
en verksamhetsansvarig person på den kommunala äldreomsorg, samt med projektledaren vid det 
kommunala fastighetsbolaget. I dessa fall användes ett frågeformulär med 25 strukturerade frågor, 
avseende projektrelaterade och allmänna frågeställningar kring arbetsuppgiften att utforma ett 
äldreboende. Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Den intervjuade personen har tillsänts en utskrift 
för kommentarer och godkännande. Av de nio intervjuade personerna har sju personer valt att 
kommentera intervjuutskrifterna. 

1.0.3 observationer 
Studiebesök på äldreboende har genomförts som en gå-tur250, förenklad avseende utförande och antal 
deltagare. Invändiga observationer gjordes vid en rundvandring tillsammans med föreståndaren eller 
annan personal på äldreboendet under 30-60 minuter. Exteriört gjordes direkta iakttagelser under en 
promenad på 15-30 minuter runt byggnaden. Deltagandeobservation vid projekteringen av 
äldreboendet Johanneslund kombinerades med en roll som diskussionspart vid möten för att 
bestämma byggnadsutformningen. Iakttagelser från studiebesök dokumenterades genom fotografier, 
minnesanteckningar, och ritningar. Iakttagelser från deltagandeobservationer har dokumenterats 
genom mötesprotokoll inom och egna minnesanteckningar.  
 
 
 

2.0  tre designprocesser för äldreboende 
 
Urvalet av äldreboende beror i två fall på att äldreboendet bedömts vara en god äldremiljö av 
oberoende granskare251, samt efter studiebesök på plats och intervju med föreståndare. Detta avser 
Postiljonen, Vellinge kommun och Vigs Ängar, Ystad kommun. Det tredje valet avser Johanneslund, 
Haninge kommun. Äldreboendet har projekterats och byggts under åren 2002-2003. I denna fallstudie 
har det varit möjligt att samla data genom deltagande observation under designprocessen. För att 
jämställa kartläggningen utgår samtliga fallstudier från intervjuer. Fyra arkitekter, tre 
                                            
249 Baptiste, A., Belisle, C., Pechenart, J-M., Vacheret, C., 1991: Photolangage, une méthode pour communiquer en groupe par la photo. 
Paris: Éd. D’Organisation. Sid. 20. 
250 Laval, S., de, 1997: Planerare och boende i dialog: metoder för utvärdering. Stockholm: Tekniska Högskolan KTH, Inst f Arkitektur 
och Stadsbyggnad. 
251 Postiljonen och Vigs ängar beskrivs i Victor Regniers sammanställning. Källa: Regnier, Victor, 2002: Design for assisted living, guidelines 
for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & Sons Inc.  
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omsorgsplanerare, en projektledare vid ett kommunalt fastighetsbolag, samt en verksamhetsansvarig 
person för kommunal äldreomsorg har intervjuats.  

2.1 fall 1 – Postiljonen, Vellinge kommun 
Den första fallstudien handlar om äldreboendet Postiljonen, som ligger i samhället Höllviken, några mil 
söder om Malmö. Äldreboendet invigdes 1995. Äldreboendet innehåller boendeformer för äldre med 
somatisk sjukdom (10 lgh) eller demens (10 lgh) samt korttidsboende (4 lgh). En gavel i svartmålat trä 
markerar äldreboendets centrala placering vid busspendlartorget och bryter av mot byggnadens i 
övrigt rödaktiga puts. Byggnaden är en murad tvåvåningskonstruktion med referenser till skånsk 
byggnadstradition. Äldreboendet är format som en fyrkant med ett öppet hörn kring en kvadratisk 
gård med trädgårdsplanteringar. I presentationen på kommunens hemsida lyfts trädgården, köket, 
trädgårdsrummen på bottenvåningen samt ett allrum med utsikt över torget och havsviken särskilt 
fram som viktiga för boendets verksamhet. Omsorgsverksamheten drivs av den kommunala 
äldreomsorgen. Intill äldreboendet ligger ett serviceboende, Postgården, med direkt förbindelse till 
bibliotek och kaféverksamhet. På Postiljonen arbetar 6 sjuksköterskor och 27 undersköterskor252. 
Administrationen av boendet sker tillsammans med intilliggande serviceboende. För att skapa trygghet 
och förtroende hos den äldre och anhöriga253, får varje boende vid inflyttningen en kontaktperson 
bland personalen.  

2.1.1 designprocessen för äldreboendet 
Designprocessen för äldreboendet Postiljonen inleddes 1993 som en inbjuden arkitekttävling mellan 
fyra arkitektkontor som Vellingebostäder AB anordnade. Enligt det vinnande arkitektkontoret, White 
Arkitekter AB, Malmö, stod avgörandet mellan två tävlingsförslag som hade olika utgångspunkter för 
utformningen. Mot det vinnande utformningsförslaget för Postiljonen, stod ett tävlingsförslaget som 
enligt White Arkitekter AB var en byggnadslösning där samtliga lägenheter grupperats kring ett 
gemensamt storrum för måltider och samvaro. Arkitekterna från White uppfattade det som om den 
kommunala förvaltning254 som handlägger äldreomsorgsfrågor inom kommunen255, men även 
omsorgspersonal förespråkade det andra arkitektförslaget. Tävlingsjuryn och stadsarkitekten avgjorde 
tävlingen genom att rekommendera det utförda byggnadsförslaget för dess ”arkitektoniska 
kvaliteter”256. Enligt arkitekterna etablerade tävlingsjuryn den bärande idén om ett omhändertagande 
av äldre med ett eget boende med gemensamma kringytor. Inom arkitektkontoret bearbetades 
tävlingsförslaget av en arbetsgrupp på fem personer; 1 ansvarig arkitekt, 1 handläggande arkitekt, 1 
projekterande ingenjör, 1 landskapsarkitekt, samt 1 konstruktör. Inom den handläggande arkitektens 
ansvar låg även utformningen av färgsättning, inredning och möblering av boendet. Inom 
arbetsgruppen tydliggjordes utformningskriterier genom motton och värdeladdade begrepp, 
bildassociationer, och materialprover.  
 
 Den ansvarige och den handläggande arkitekten berättar att den arkitektoniska utformningen 
diskuterades tillsammans med två omsorgsplanerare från M-förvaltningen. Material, färgsättning och 
inrednings-förslag presenterades som planschmontage för Fastighetskontoret och omsorgsplanerare. 
Den förmedlande länken mellan arkitektur och omsorgsverksamhet var målsättningen om en 
bostadsliknande och hemliknande miljö för äldre. Bemanning och utformning av omsorgsverksamheten 
löstes separat inom M-förvaltningen. Enligt arkitekterna sattes en nivå för arkitektinsatsen genom att 

                                            
252 Vellinge kommun, 2005a: Postiljonen, Höllviken.  
http://www.vellinge.se/templates/Page.aspx?id=4503, (2005-07-08).  
253 Vellinge kommun, 2005a: Op. Cit. 
254 Enheten för vård och stöd för äldre, Vellinge kommun tillämpar en samlande förvaltning, M-förvaltningen, för s.k. mjuka frågor som 
skola, förskola och fritidshem, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, fritid och kultur. 
255 Vellinge kommun, 2005b: M-förvaltningen. http://www.vellinge.se/templates/Page.aspx?id=826 (05.07.08) 
256 Arkitekt, White Arkitekter, 2004: muntl. Samtal. Malmö 2004-10-14.  
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beställaren beskrev uppdraget som en ”tavla som arkitekterna skulle kunna signera i hörnet”. 1994 
genomfördes projektering och byggnation av äldreboendet. Postiljonen uppfördes som en 
totalentreprenad av byggbolaget Skanska Syd AB. Äldreboendet Postiljonen presenteras i en 
amerikansk kartläggning som ett exempel på en god utformning för äldre med demens och somatisk 
sjukdom257.  
 

 
Fotografi 6. bildcollage över Postiljonen 

2.1.2 arkitektoniska avsikter för äldreboendet 
Den konstnärliga aspekten på arkitektarbetet kommer fram under intervjun med arkitekterna från 
White Arkitekter AB. De beskriver inledningsskedet av arbetet med utformningen som ett sökande 
efter en ”stämning” för byggnaden. ”Ett hem är inte bara ett tapetserat rum, ett hem är ju så väldigt 
mycket mer, omgivning, ett socialt landskap”, förklarar arkitekterna. Trädgården, kontakten mellan ute 
och inne, samt lokaliseringen av byggnaden blev medel för att hitta rätt stämning åt huset. ”Att göra 
det hemlikt (…) är ju lätt att säga, (…) så det gällde att hitta en definition på vad hemkänsla kan vara i 
det här fallet, och då skulle pensionatet passa, där man har sin riktigt privata sfär men ändå känner 
samma omhändertagande i allrummet med spisen, och att sitta med folk (…), det var en tolkning av 
hemkänsla”. Arkitekterna skapade en arkitektur med referenser till sommarbebyggelsen i Höllviken. 
Postiljonen är en byggnad som ”ligger väldigt tydligt vid torget, den är självsäker (…), det är inte en 
anonym byggnad (…), utan just det huset, med den färgen, och med den självsäkerhet som möjligen 
ett pensionat har”, säger arkitekterna.  
 
 Samarbetet med omsorgsplanerarna beskriver arkitekterna som en ”nyanserad diskussion om 
mjuka parametrar” och ”trivselfaktorer”. Arkitekterna kände att beställarna ”litade på” dem och deras 
sätt att gestalta byggnaden. Gestaltningen ”byggde på egna idéer” och samtal ”med anhöriga som har 
gamla som bor på sjukhem, (…) som berättade om sina upplevelser (…), hur de hade svårt att hitta, 
och hur de tog sikte på en färgklick, en tavla, för att hitta dörren”. Den ena arkitekten menar att 
”tydliga grepp (…) i utformningen” användes för att förenkla för de äldre på äldreboendet. 
Färgsättningen var enligt samma arkitekt viktig för att skapa ”en upplevelserik miljö”, och fortsätter att 
”äldre människor (…) behöver (…) lite större djup i färgerna för att uppfatta dem”. Arkitekterna 
sammanfattar designprocessen som att ”man har fått lov att tala om att saker ska bli vackra (…), inte 
minst när man som äldre kan bli sittande i en stol hela dagarna och betrakta bara en liten bit av 
trädgården eller av ett rum där man sitter”.  
 

 

                                            
257 Regnier, Victor, 2002: Design for assisted living, guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & 
Sons Inc. Sid. 224-228. 
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Fotografi 7. bildcollage över Postiljonen 

2.1.3 omsorgsmässiga avsikter för äldreboendet 
Omsorgsplaneraren beskriver trädgården som Postiljonens främsta kvalitet, ”vi la ned mycket kraft på 
att få innergården trevlig, med små rabatter, och lite rosor (…) en boende var helt övertygad om att 
han var på en fransk vingård när han såg rosorna välla över rabatten”. Avsikten för Postiljonen var ett 
”eget boende”, något som omsorgsplaneraren tycker ha blivit övertolkat vid utformningen av 
arkitektur och omsorgsverksamhet. ”Det är ju inte bara arkitekterna som tror att det är en viss grupp 
som ska flytta dit, (…) att det är en grupp som är mycket piggare, även personalen har (…) den 
föreställningen”, säger omsorgsplaneraren.  
 
 Omsorgsplaneraren upplevde att arkitekterna ”var mer intresserade av en tjusig byggnad med 
tjusiga material och så en inredning som passade ihop med huset, och så fick de som flyttade in där 
anpassa sig”. Omsorgsplaneraren menar att arkitekterna gestaltade Postiljonen ”rätt så rent, lite 
estetiskt”, och planeraren menar att byggnaden måste ”stökas till” med ”lite kuddar, gröna växter, lite 
prydnadssaker” och ”lite fula bruna saker” så att det skapas en miljö för äldre som ”kan få dem att 
minnas på något vis”. I en bra miljö för äldre, så ”hänger inte allt på byggnaden, utan (…) även 
innehållet i verksamheten”, förtydligar omsorgsplaneraren. Matrummen utformades för pedagogiska 
måltider för personal och sex boenden, men situationen med flera svårt sjuka äldre har medfört en 
annan rumsanvändning. ”Personalen tyckte att det blev rationellare att klämma ihop alla tolv och så 
satt de inte själva med, utan det blev en utfodring”. Enligt omsorgsplaneraren blir 
omsorgsverksamheten ”lätt (…) väldigt vårdinriktad” och det är svårt att skapa förståelse över 
åldersgränser eftersom ”det är svårt för en tjugoåring att ha ett innehållsrikt samtal med en 
nittioåring”. 

2.2 fall 2 – Vigs Ängar, Ystad kommun 
Den andra fallstudien handlar om äldreboendet Vigs Ängar, som ligger i ett öppet ängslandskap i 
utkanten av samhället Köpingebro, några mil utanför Ystad. Äldreboendet invigdes 1995, och drivs 
som en alternativ vårdform inom den kommunala äldreomsorgen i Ystad kommun. Äldreboendet 
innehåller 32 boendeformer för äldre med somatisk sjukdom (12 lgh serviceboende, 12 lgh 
ålderdomshemsboende) eller demens (8 lgh gruppboende). Antroposofin har betydelse för 
utformningen av arkitektur och omsorgsverksamhet. Byggnaden är en envåningskonstruktion i trä 
formad kring tre innergårdar. Två av gårdar har ett bevarat inslag av träd och vegetation, som 
kompletterats med vattenspel och hårdgjord gångyta. Vigs Ängar är det första och enda kommunalt 
drivna antroposofiska äldreboendet i Sverige. I anläggningen finns en spa-avdelning med en 
handikappanpassad bassäng för simning och vattenterapi. Beröring och kroppsvård ingår i 
omhändertagandet. På äldreboendet arbetar 40 personer. Personalsamman-sättningen är blandad, 
hälften av personalen har vårdutbildning, 3 sjuksköterskor och 18 undersköterskor, medan övriga har 
olika yrkesbakgrund258. Äldreboendet drivs på entreprenadavtal av vårdbolaget Barevadsnäs AB259.  

2.2.1 designprocessen för äldreboendet 
Husberg Arkitektkontor AB, Simrishamn, har ritat äldreboendet. Ett studiebesök på antroposofernas 
sjukhem Vidarkliniken i Järna, Södertälje fungerade som en upptakt till äldreboendet Vigs Ängar. Enligt 
arkitektkontoret fattades det nästan omedelbart efter besöket ett beslut om att skapa en liknande 
boendeform för äldre i Ystad kommun. Genom studiebesöket på Vidarkliniken etablerades en bärande 
idé för utformningen av arkitektur och omsorgsverksamhet i det kommande projektet. Även 
kommunpolitiskt fanns det en politisk samsyn kring idén om att bygga ett antroposofiskt boende i 

                                            
258 Föreståndare Vigs Ängar, 2005: muntl. Telefonsamtal 18 juli 2005. 
259 Vårdbolaget Barevadsnäs AB är ett dotterbolag till Husberg Arkitektkontor AB. Husberg, L., 2004: muntl. Samtal. Den 22 mars 2004.  
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kommunen. En från början tveksam inställning till projektet bland allmänheten vändes genom ett 
informationsarbete från Socialkontoret och den antroposofiska intresseföreningen, som bildats för 
äldreboendet efter besöket i Järna. 1990 togs de första skisserna på äldreboendet fram av 
arkitektkontoret, vilka året därpå ledde över i ett formellt arkitektuppdrag. Uppdraget innebar att 
skapa en arkitektonisk gestalt till byggnaden samt att formulera ett program för den antroposofiska 
omsorgsverksamheten. Arkitektkontoret fick ett ovanligt uppdrag av Socialkontoret. Planeringsarbetet 
för byggnaden utgick från en kommunal bostadsförsörjningsplan260 för att definiera antalet nödvändiga 
lägenheter, medan programmet för omsorgs-verksamheten utarbetades av arkitektkontoret 
tillsammans med en konsult för vårdfrågor med erfarenhet av att planera antroposofisk 
omsorgsverksamhet. För designprocessen av byggnaden arbetade en arbetsgrupp på sex personer på 
arkitektkontoret (1 uppdragsansvarig arkitekt, 1 projekterande arkitekt, 1 projekterande ingenjör, 1 
konstruktör, 1 landskapsarkitekt, 2 inredningsarkitekter). Bygglovhandlingar lämnades in under våren 
1992, och underlagshandlingar för den kommande produktframställningen, byggnationen av 
äldreboendet, producerades under 1993. 
 
 1993 började byggnaderna uppföras som totalentreprenad, men den anlitade byggentreprenören 
gick konkurs på grund av ränteläget i början av 1990-talet. Aktiebolaget Barevadsnäs AB, som den 
antroposofiska intresseföreningen hade bildat för verksamheten, hade först planer på att äga 
fastigheten och driva verksamheten via ett entreprenörsavtal med kommunen. Läget med den 
avbrutna byggnationen medförde att kommunen beslutade att gå in som fastighetsägare. 
Socialkontoret handlade upp omsorgsverksamheten från det antroposofiska aktiebolaget, som hyrde 
fastigheten från kommunens fastighetskontor. 1994 fortsatte PEAB byggnadsarbetena. Genom att det 
kommunala fastighetsbolaget övertog rollen som byggherre delades arkitektuppdraget mellan två 
kommunala uppdragsgivare, å ena sidan byggprojekteringen under Fastighetskontoret261, å andra sidan 
planering av omsorgsverksamhet med antroposofiska förtecken under Socialkontoret. De parallella 
uppdragen skapade situationer, där arkitektens dubbla uppdrag ifrågasattes av de övriga parterna 
inblandade i byggprocessen, men även internt mellan de kommunala förvaltningarna262.  
 

 
Fotografi 8. bildcollage över Vigs Ängar. 

 
 Under driftsskedet har Barevadsnäs AB prövat olika lösningar för ledningen av 
omsorgsverksamheten. Försök med en medicinskt utbildad föreståndare har inte fungerat, och istället 
har ledningen av äldreboendet blivit ett fortsatt uppdrag för den ansvarige arkitekten i projektet. 
Äldreboendet har av omvårdnadsforskare lyfts fram som ett lyckat exempel på en god miljö för 
äldre263, men liknande boenden med alternativa vårdformer för äldre har inte uppförts i Ystad 
kommun. Anläggningen är förebildlig även med hänsyn till luftklimat för personal och boende264. 

                                            
260 Avser Äldreboendeplanen 90, Ystad kommun. 
261 Centrala Byggnadskommittén, CBK, Ystad kommun 
262 Tid. anställd Socialkontoret, Ystad kommun, 2005: muntl. Samtal. Den 15 oktober 2004.. 
263 Jalakas, A., 2002: Forskaren om Vigs Ängar: jag har aldrig sett ett så bra äldreboende. Tidskriften Äldre i Centrum. Nr 1/2002. 
264 Nordström, Klas, 1947: Indoor environment and air quality in hospital units : symptoms and signs. Uppsala: Uppsala Universitet, Acta 
Universitatis Upsaliensis.  
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Senare uppförda äldreboenden inom kommunen har lånat drag av från arkitekturen på Vigs Ängar 
genom en invändig färgsättning i lasyrmålning samt skyddade atriumgårdar. 

2.2.2 arkitektoniska avsikter för äldreboendet 
Ett antroposofiskt synsätt på människa, åldrande och byggd miljö har präglat utformningen av 
arkitektur och omsorgsverksamhet för Vigs Ängar. Arkitekten beskriver sitt arbete med äldreboendet 
i två skilda intervjuer under våren och hösten 2004. Arkitektens inställning till designprocessen för 
arkitektur och omsorgsverksamhet på Vigs Ängar har varit, ”att arkitekten har ett större ansvar än att 
bara tillgodose en funktion, (…) det ska vara en dimension till”. För arkitekten är ”huset, arkitekturen, 
formen och miljön (…) (…) viktiga”, men att detta ”aldrig kan bli annat än en ram och ett stöd” för 
verksamheten. Arkitektarbetet handlar om att rita hus för ”hela livet omkring en”. Arkitekten säger 
att avsikten med arkitekturen beror av byggnadstyp och användningssätt, och betraktar byggnader för 
äldre ”som ett boende med stöd av sjukvårdsinsatser”. Arkitekturen på Vigs Ängar ”ska locka till en 
själslig närvaro hos de äldre, och sätta människan i centrum”. Rummets form tillsammans med dess 
inredning var viktiga för arkitekten, som förklarar att ”möbleringen har funnits med från första stund, 
(…) rumsligheten är väldigt viktig (…) så inget rum har kommit till utan möblering”. Avsikterna för 
arkitekturen för Vigs Ängar ligger i ”den ska ge en liten överraskning, att man stannar upp och 
kommer tillbaka till sig själv och upptäcker nya saker varje gång”. För arkitekten finns det en 
självidentifierande utgångspunkt för utformningen – ”hur jag själv skulle vilja ha det när jag blir gammal, 
att jag först skulle ta hand om mina vänner, och sedan skulle jag bo där med mina vänner.”  
 

 
Fotografi 9. bildcollage över Vigs Ängar 

2.2.3 omsorgsmässiga avsikter för äldreboendet 
För att få en uppfattning om Socialkontorets avsikter för omsorgen på Vigs Ängar har en person, som 
tidigare arbetat med projektet på förvaltningen, intervjuats. Informanten beskriver Vigs Ängar som 
”ett fullständigt unikt projekt, som inom ramen för en kommunal äldreomsorg (…) vuxit upp från 
gräsrotsnivå”. Informanten bekräftar den avgörande betydelsen för projektet av studieresan till Järna, 
och berättar att den, ”arrangerats av dåvarande landstinget” (landstingen i Skåne är numera ersatta av 
ett regionförbund med centrum i Lund), och samlade ”fackfolk från läkarnivå, ett antal sjuksköterskor, 
undersköterskor, men även personal från den kommunala äldreomsorgen”. Vid hemresan ”tog de 
nästan bokstavligen varandra i hand på att ’vi ska’ skapa ett antroposofiskt äldreboende i Ystad”. 
Informanten förklarar vidare att det fanns ”andra fackkunniga med i processen” men att arkitektens 
medverkan blev ”helt avgörande för att projektet skulle bli av”. Enligt informanten kunde 
arkitektkontoret till ”den antroposofiska visionen (…) lägga en arkitektonisk vision, (…) hur idéerna 
skulle förverkligas i själva byggnationen”, liksom att den ansvarige arkitekten hade en vision om ”hur 
verksamhetens mål skulle se ut och hur man skulle organisera det”. Inom Socialkontoret fanns det 
flera ledande personer ”som var starka vänner av alternativa vårdformer och som ville utveckla den 
individuellt anpassade vården”. Informanten anser att Vigs Ängar har flera upplevelsemässiga kvaliteter 
och menar att dessa bättre borde tas tillvara och bli vägledande för framtida utformning av 
boendeformer för äldre. Informanten menar att ”man på något sätt blir upplyft när man kommer till 
Vigs Ängar, det är lugnet och atmosfären”, samt ”att det finns utrymme för att vara människa på det 
bygget”.  
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2.3 fall 3 - Johanneslund, Haninge kommun 
Äldreboendet Johanneslund i Västerhaninge är den tredje fallstudien. Äldreboendet uppförs i två 
byggnadsetapper, där den första delen av boendet med 50 lägenheter invigdes 2004. Den andra delen 
kommer att öppna under hösten 2005. Totalt kommer äldreboendet att innehålla 100 lägenheter. 
Johanneslund har en samlingslokal med plats för ca 50 personer, som används för terapiverksamhet 
för boende, dagverksamhet för äldre utanför boende, samt för personalutbildning inom 
äldreomsorgen. Omsorgen på Johanneslund drivs av äldreomsorgen i Haninge kommun. Den del av 
Johanneslund som ingått i fallstudien innehåller boendeformer för äldre med demensproblem (18 lgh 
fördelat på 2 avdelningar) samt äldre med somatiska sjukdomar (32 lgh fördelat på 2 avdelningar). 
Äldreboendet ligger i ett bostadsområde med en blandad bebyggelse av enplansvillor och högre 
flerbostadshus. Ett blandat boende för äldre med 70 lägenheter (friska, somatiskt sjukdom, 
demensproblem), samt en förskola med dagisverksamhet ligger intill huset. Byggnaden är en 
tvåvåningslänga som ligger i tomtens ytterkant. Mitt på tomten ligger ett sjukhemsboende som 
inverkar på äldreboendets utformning och användning av tomten. På äldreboendet (etapp I) arbetar 3 
sjuksköterskor och 47 undersköterskor.  

2.3.1 designprocessen för äldreboendet 
Utformningsarbetet av Johanneslund började som en utredningsskiss som det kommunala 
fastighetsbolaget Tornberget Fastighetsförvaltning AB gav arkitektkontoret Multidesign AB i uppdrag 
att utföra i januari 2002. Skissen skulle utreda förutsättningarna för en byggnad med 100 enheter för 
äldre med demens eller somatisk sjukdom på den kommunalt ägda tomten. Arkitektuppdraget var att 
översätta Äldreomsorgsförvaltningens önskemål för boendet avseende antal enheter, vårdorganisation 
och kostnadsram till en färdig byggnad265. Skissen utgick från den framtidsbedömning om behov av 
lägenheter för äldre med särskilda behov av omsorg och vård som förvaltningen gjort. Övergripande 
planeringsförutsättningar för tomten avseende våningshöjd och volym tillsammans med ekonomiska 
villkor för omsorgsverksamheten, samt problem att rekrytera ny personal, medförde enligt 
Äldreomsorgsförvaltningen, Haninge kommun, ett krav på att bygga ”det stora huset” för att kunna ” 
jobba så effektivt och bra som möjligt för att få så bra kvalitet som möjligt”. Valet av tomt utgick från 
de samverkansfördelar omsorgsverksamheten skulle få genom en lokalisering nära centralorten 
Haninge. Genom att anpassa fasadlängden efter lägenheter på ca 30 kvadratmeter tillsammans med 
förutsättningarna för tomten, skapade arkitekten en u-formad tvåvåningslösning med vertikala 
kommunikationer förlagda till hörn och ett dubbelt korridorsystem som förband lägenheterna.  
 
 Kommunstyrelsen antog arkitektens förslag till utformning. Enligt Äldreomsorgsförvaltningen hade 
omsorgspersonal på nyligen uppförda äldreboenden konstaterat ett underskott på ”allmänna 
utrymmen”, vilket medförde svårigheter att genomföra aktiviteter som arbetsterapi eller samlingar av 
boende, anhöriga och personal. Äldreomsorgsförvaltningen ville därför ha ett större inflytande från 
den praktiska verksamheten på utformningen av Johanneslund. För designprocessen skapades en 
arbetsgrupp, där projektledaren från fastighetsbolaget, den ansvarige arkitekten från arkitektkontoret, 
samt två omsorgsplanerare från Äldreomsorgsförvaltningen ingick. Alla utformningsbeslut fattades av 
arbetsgruppen, men gruppen rådgjorde under processen med olika referensgrupper som 
representerade personal och fackliga representanter, äldre- och anhörigorganisationer, samt en 
särskild grupp för fastighetsförvaltningsfrågor (larm, övervaknings-utrustning, styr- och 
regleringsapparatur). Projektledaren hade samordningsansvar för projektet och samarbetet med 
referensgrupperna. Designprocessen utgick från arkitektens utredningsskiss, som detaljerades till en 
färdig byggnadslösning med tillhörande projekteringsunderlag. Utformningen hade en tydlig uppdelning 
i arkitektur- och omsorgsfrågor, och fokus för designprocessen var byggnadens arkitektoniska 
utformning.  
 
                                            
265 Haninge kommun har en särskild förvaltning för att hantera frågor som rör omsorg, vård och stöd till äldre inom kommun, Äldre-
omsorgsförvaltningen. 
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Fotografi 10. bildcollage över Johanneslund. 

 
 Inom arkitektkontoret arbetade som mest fem personer med projektet; 2 arkitekter och 3 
byggnadsingenjörer. Den ansvarige arkitekten ansvarade även för inredningsfrågor. Visualiseringar 
gjordes för att förklara byggnadsutformningen för rådgivande parter i projektet. Färger och material 
presenterades genom planscher. Inför den slutliga bearbetningen till förfrågningshandlingar rådgjorde 
arbetsgruppen kring aktuella frågeställningar med en av fastighetsbolaget tillsatt expertgrupp med 
skilda yrkeskompetenser; arkitektur, byggteknik, byggledning, äldreomsorg och geriatrik. Hela 
designprocessen för utformningen av äldreboendet övervakades dessutom av en styrgrupp på politisk 
nivå för att stämma av projektbudget mot kommunpolitiska ekonomiska mål. Byggnationen påbörjades 
2003 och genomförs som en totalentreprenad av byggbolaget Erik Wallin AB. Projektledaren på 
Tornbergets Fastighetsbolags AB övertog ansvaret för projekteringen i byggskedet. Arbetsgruppen 
från designprocessen avvecklades. Arkitekten och omsorgsplanerarna gick ur projekt. 
Underhandskontakter togs med en av omsorgsplanerarna för att bestämma utformningen an 
lägenheten och badrumslösningen genom den lägenhetsprototyp som uppförts i ett tidigt skede av 
bygget. 

2.3.2 arkitektoniska avsikter för äldreboendet 
Den ansvarige arkitekten beskriver avsikterna för arkitekturen som att äldreboendet måste ”passa in i 
omgivningen, volymmässigt, materialmässigt och färgmässigt”. Utformningen har enligt arkitekten ”en 
slags allmängiltighet” som gör att personal kan flytta ”från ena avdelningen till den andra utan att de 
behöver lära sig var olika saker finns”. Arkitekten menar att när man bygger för ”olika människor, 
olika sociala skikt och generationer, då måste utformningen vara så enhetlig och allmängiltig som 
möjligt”. Arkitekturen ska vara sparsmakad, ”man inte får göra rutiga spröjsverk på fönster och 
konstiga väggdekorationer (…), utan det ska vara väldigt stramt, så att det går att måla om och 
anpassas”. Arkitekten gjorde ett inredningsförslag för att ”få stramheten genomgående i hela 
anläggningen”. Ett äldreboende är för arkitekten ”en publik miljö” och ”personalen ska inte sätta sin 
prägel på en offentlig miljö (…), som inte bara är avsedd för personalen (…), utan för en helt annan 
mottagargrupp (…) patienter och anhöriga”. Om arbetsuppgiften säger arkitekten att kontoret 
tidigare ” jobbat väldigt mycket med sjukhus (…) kan lite övergripande om frågeställningen”, men 
”inte haft någon (…) tidigare erfarenhet av att rita äldreboenden, utan kunnat utgå från andra 
infallsvinklar”. Arkitekten menar dock att arbetsgruppen ”gemensamt skapat förutsättningarna och 
(…) programmerat projektet under arbetets gång”. ”Det hade (…) inte blivit som det nu har blivit 
utan referensgrupperna” och arkitekten ser positivt på samrådet under utformningen, ”det (…) var 
ett lyckokast att arbeta med dessa referensgrupper”. Det som den ansvarige arkitekten har saknat, är 
en diskussion om vilka äldre som flyttar in på ett äldreboende, ”man har egentligen inte talat om 
varför äldre ska komma dit eller när de ska komma dit, utan det var bara fråga att de skulle komma dit 
(…), alltså det var the point of no return, så väldigt tufft”.  
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Fotografi 11. bildcollage över Johanneslund. 

2.3.3 omsorgsmässiga avsikter för äldreboendet 
Inför projekteringen av äldreboendet Johanneslund genomförde Äldre-omsorgsförvaltningen en 
vårdresursmätning bland de äldre personerna som bor i kommunens särskilda boendeformer. Syftet 
var att definiera de äldres omsorgsbehov, den s.k. vårdtyngden eller omsorgsbehovet omräknat i 
arbetsmoment och personalinsats. Förvaltningen tvingades höja ”tröskeln för intag till särskilt boende” 
eftersom äldre idag är sjukare än tidigare. ”Vi har fortfarande som främsta uppgift att skapa en så 
hemlik miljö som möjligt, en så ickeskrämmande miljö som möjligt, för alla institutioner har en ju en 
förmåga att faktiskt bli lite skrämmande ganska snabbt”, och äldre som flyttar in på Johanneslund 
”kommer dit för att avsluta sina dar”. Den omsorgsplanerare som arbetat i designprocessen förklarar 
att projektet har innehållit ”ständiga avvägningar, hur mycket institution, och hur mycket trygghet och 
säkerhet (…) som måste göra intrång på den privata delen i boenderummet”. Omsorgsplaneraren 
anser att det inte går att ”upprätthålla det egna hemmet till fullo i våra särskilda boenden” och att 
arbetet med Johanneslund har varit ”en balansgång hela tiden, vi gör det här med hemlik miljö kontra 
normer för handikappvänlighet både för personal och boende”. Som motvikt till hemlikheten lyfter 
planeraren fram omsorgen. ”Vi kan skapa ett gott innehåll i vardagen (…), men (…) vi ska inte lura 
oss till att tro att vi kan förlänga det ordinära boendet och ’stoppa’ in det i det särskilda boendet, (…) 
utan där beror det på vad vi bygger in i innehållet, i verksamheten”. På Johanneslund placerades 
lägenheter för äldre med demensproblem en trappa upp i huset. Omsorgsplaneraren säger att denna 
ovanliga lösning noga övervägdes, men planeraren menar att det är de äldre dementa ”som minst kan 
gå ut på en fri gård, (…) de måste ha personal med sig, och då kan man ju lika bra åka ned en trappa”. 
Istället uppläts bottenvåningen för äldre med somatiska sjukdomar, så att ”den som är fysiskt 
handikappad får tillgång till att kunna rulla ut sin rullstol på gården”.  
 
 Enkäterna bland referensgrupperna visar på att det funnits en osäkerhet om vad deltagandet i 
projekt inneburit. Informanterna har svårt att uttrycka i ord väsentliga kvaliteter för 
byggnadsutformningen av äldreboenden. På fastighetsbolaget säger projektledaren att hans uppgift 
varit att ”bygga ett bra hus”. ”Äldreomsorgsförvaltningen får tala om vad de vill ha”, fortsätter 
projektledaren, ”så försöker jag lösa det rent tekniskt”. För omsorgsplaneraren är dagsljuset en viktig 
aspekt i utformningen, ”jag tror att man som personal och som boende, (…), kanske en känslig 
situation, en privat situation, så tror jag att det kan hjälpa till att få ett ljusinflöde (…), man är ändå på 
något sätt så nära varandra, och då tror jag att ljuset skapar luft och utrymme på något sätt, att det 
inte blir lika tight, men det är mer en känsla så där”. En annan aspekt som omsorgsplaneraren lyfter 
fram är färgsättningen. ”Det får inte bli institutionellt beige och ljus”, förklarar planeraren och säger 
att färgvalen gjorts för att skapa en ”form av personlighet för byggnaden”, så att ”det finns en färg i 
byggnaden och inget mörker”. Omsorgsplaneraren vill genom färgen ge ”byggnaden (…) en personlig 
(…) prägel”. 
 
 
 

3.0  diskussion om  tre designprocesser 
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Undersökningen av designprocessen för tre äldreboenden har syftat till att identifiera de avsikter och 
bärande idéer som arkitekter och omsorgsplanerare formulerat i idéfasen och som påverkat 
byggnadens arkitektur och omsorgsverksamhet. Av intervjuerna framgår att utformningen av de 
granskade äldreboendena utgår från ställningstaganden avseende både arkitektur och inriktningen på 
omsorgen för äldre. Olika tillvägagångssätt för att lösa designuppgiften framträder, när 
intervjupersonen använder fotokollektionen för att beskriva äldreboendet och svara på frågor om 
designprocessen. Svaren kan bero på efterhandskonstruktioner eller minnesförändringar, men ställt 
mot den färdiga byggnaden och omsorgsverksamheten blir intervjusvaren rimliga och troliga.  
 
 Det finns övergripande socialpolitiska mål för utformningen av boende för äldre som gör att 
äldreboendet har vissa likheter med en ”stram och fullständig institution”266. ÄDEL-reformen 1992 
styr utformningen av omhändertagandet till en byggnadsstruktur och en omsorgsverksamhet med 
bostads- och hemliknande aspekter. Hemmet har blivit synonymt med den goda platsen, medan 
institutionen är den onda platsen267. Designprocesserna bakom de tre undersökta äldreboendena 
utgår från skilda individuella tolkningar av målsättningarna i socialtjänstlag och rekommendationer för 
byggnadsutformningen. Sättet att tolka bostads- och hemlik verkar bero på den drivande 
föreställningen, som i de studerade designprocesserna handlar om åldrandet och ett boende i livets 
slutskede. Den drivande föreställningen kan beskrivas som den kreativa motor som skapar alternativa 
lösningar och möjligheter inom designuppgiften268.  

3.1 drivande föreställningar i de tre fallstudierna  
Genom intervjuunderlaget kan tre drivande föreställningarna om arkitektur, omsorg och åldrande i ett 
äldreboende urskiljas. Det första synsättet går att karakterisera som konceptuellt och som sätter in 
arkitektur och omsorg i ett sammanhang som handlar om åldrande, människa och omsorg. Ett andra 
synsätt kan beskrivas som kompensatoriskt, där byggnadsegenskaper syftar till att kompensera för 
inskränkningar som ett åldrande kan medföra. Det tredje synsättet är rationellt och står för en 
omfattande planeringsprocess som försöker tillgodose specifika verksamhetskrav för äldreomsorg 
men även övergripande mål av ekonomisk och förvaltningsmässig art. Synsätten skapar arkitektur för 
äldreboenden, där byggnadsegenskaper tillsammans med inriktningen på omsorgsverksamheten ger 
olikartade upplevelser av bostadslikhet och hemlikhet. Den drivande föreställningen för arkitekturen 
och omsorgen  i ett äldreboende kan beskrivas som hemassocierande, hotellinriktad eller vårdinriktad 
miljö.  

3.2 äldreboende som en hemassocierande  
Hemmet kan definieras som ”en säker plats i en osäker värld, en plats av visshet i en värld av ovisshet, 
en känd plats i en främmande värld”269. Äldreboendet Vigs Ängar, Ystad kommun, kan beskrivas som 
ett äldreboende med sådana egenskaper. Den drivande föreställningen sätter in åldrandet i ett 
sammanhang, som medför anpassningar av arkitektur och omsorg. Materialval, ljusföring, kontakt 
mellan ute och inne, och framförallt avdelningen för bad och kroppsvård beskriver aspekter som i det 
konceptuella synsättet är viktiga för att skapa en god miljö för ett boende i livets slutskede. 
Förhållandet arkitektur, omsorg och åldrande utgör en helhet som har förmåga att hantera 
existentiella problem, menar en expertbedömning av äldreboendet270.  
 
                                            
266 Foucault, M. 1975: Surveiller et punir. Utg. 2004 av Éditions Gallimard. Paris: Gallimard. Sid. 267-298. 
267 Bergh, A., 1996: Vad döljs bakom ”hemlikhetens vind”. I: Gaunt, D., Lantz, G., (red), Hemmet i Vården - vården i hemmet. Ersta 
vårdetiska institut och Stockholms FoU-enhet. Stockholm: Liber. Sid: 121 
268 Jansson, U., 1998: Op. Cit., Sid. 184. 
269 “Home is a place of security within an insecure world, a place of certainty within doubt, a familiar place in a strange world”, Kim-
berly Dovey. I: Marcus, C. C., 1995: House as a mirror of self, exploring the deeper meaning of home. Conari Press, Berkerley, 
270 Expertbedömning av Bauer-Alfredsson, B., 2002. I: Jalakas, A., 2002: Op. Cit.,  
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 En utvärdering av äldreboendet som omsorgsverksamhet pekar på att både äldre och personal, 
som bor eller arbetar på Vigs Ängar, upplever en större tillfredställelse i sin tillvaro och sitt arbete än 
på motsvarande äldreboende inom Ystad kommun271. I fallet Vigs Ängar bildar antroposofin det 
livsfilosofiska ramverket för ett konceptuellt synsätt på arkitektur och omsorg för den åldrande 
individen med demens eller somatisk sjukdom. En helhet mellan arkitektur och omsorg skapas, som 
tack vare antroposofin kan vidmakthållas genom designprocessens bärande idé för arkitektur och 
omsorg även under äldreboendets användningsskede med drifts- och förvaltningsaspekter. 
Äldreboendet Vigs Ängar blir i så måtto det goda exemplet  på ett boende för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom, men saknar en egen kraft att bli en förebild och vägledande för andra 
äldreboenden. 

3.2 äldreboende som en hotellinriktad miljö 
Äldreboendet Postiljonen, Vellinge kommun, utgår från associationer kring ett boende i livets 
slutskede. Genom en poetisk bildverkan272 via film och litteratur273 blir pensionatet den bärande idén 
för ett tillfälligt boende i livets slutskede med självklara associationer till svensk sommaridyll: En utvald 
skara människor i en givande samvaro i en bekväm miljö. Arkitekternas svar tyder på att den drivande 
föreställningen i designarbetet har varit en uppfattning om åldrandet som ett gradvis nedsättande av 
fysiska som psykiska förmågor, men möjliga att påverka genom sinnesupplevelser. Föreställningen 
resulterar i ett kompensatoriskt synsätt på åldrandet och en strävan att genom arkitektoniska 
kvaliteter skapa en vacker och upplevelserik fysisk miljö.  
 
 Den drivande föreställningen för omsorgsplaneraren handlar om hur sociala processer mellan 
personal och äldre kan uppkomma och hanteras för att bli ett tillskott i verksamheten. 
Omsorgsplaneraren visar på hur arkitektur och omsorg fortfarande hänger samman med 
omställningen från en medicinskt vårdinriktad verksamhet till en individbaserad omvårdnad, där syftet 
är att stärka kvarvarande förmågor hos den åldrande personen. Det kompensatoriska synsättet 
medför i detta fall en övertolkning av byggnadskvaliteter på bekostnad av en integration mellan 
arkitektur och omsorgsverksamhet. Ett helhetstänkande uppstår inte på samma sätt som i det 
föregående exemplet, där den bärande idén för arkitektur, omsorg och åldrande används för drifts- 
och förvaltningsskedet.  

3.3 äldreboende som en vårdinriktad miljö 
Utmärkande för utformningen av ett äldreboende med vårdinriktade egenskaper är anpassning till 
funktionella krav för verksamhet och arbetsmiljö, som skapar storrum, en rumstyp som används också 
för att lösa rumsprogram i sjukhussammanhang274. Storrummet medger genom sin stora yta flera sätt 
att använda rummet, men blir samtidigt svårt att möblera, att överblicka och orientera sig i. Gränsen 
mellan avskildhet och gemenskap blir svår att upprätthålla inom byggnaden. Äldreboendets storlek och 
utformning bidrar också till att boendet får vårdinriktade egenskaper. I flera avseenden stämmer 
äldreboendet Johanneslund, Haninge kommun in i denna beskrivning. 
 
 Den drivande föreställningen i designprocessen är både för arkitekten och för omsorgsplaneraren 
att uppfylla ett samhälleligt behov för omhändertagandet av den åldrande individen. Föreställningen 
formas till ett rationellt synsätt på äldreboendet som en arbetsmiljö avsedd för att bedriva vård i livets 
sista skede. De upplevelsemässiga aspekterna av bostads- och hemlikhet har jämkats mot 
                                            
271 Bauer-Alfredsson, B., 1999: Brukarens och personalens syn på kvalitet i särskilda boenden för äldre i Ystads kommun. Lund: Geron-
tologiskt Centrum.  
272 Bachelard, G., 1957 : La poétique de l’espace. Utg. 2001. 8e uppl. Paris: Quadrige/ PUF. Sid. 1-21. 
273 Nationalencyklopedin, 1994. Utg. under red. av Christer Engström. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Band 15. Sid. 43. 
274 Fridell, Solveig, 1998: Rum för vårdens möten, om utformning av fysiska vårdmiljöer för god vård. Stockholm: Inst för Arkitektur och 
Stadsbyggnad, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH. Sid. 174. 
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övergripande krav för den kommunala omsorgsverksamheten. En karaktär av institution uppstår i 
utformningen. Organisationsmodellen med deltagande av flera referensgrupper med anknytning till 
omsorgsverksamheten verkar ha lett till en betoning av organisationsfrågor och en effektiv 
omsorgsmiljö framför krav på en bostadslikhet för äldre. Trots en uttalad ambition att uppmärksamma 
erfarenheter från den praktiska omsorgsverksamheten tidigt i designprocessen, ger fallbeskrivningen 
ett intryck av att de äldres behov och krav på utformningen inte fått lika stor plats. 
 

3.4 den goda designprocessen för ett äldreboende 
Av de tre analyserade äldreboendena befinner sig Vigs Ängar närmast den politiska målformuleringen 
om bostaden och hemmet som utgångspunkt för utformning av arkitektur och omsorg för äldre. Mot 
bakgrund av detta blir Vigs Ängar en förebild, en god miljö för äldre med demens och somatisk 
sjukdom. Helhetstänkandet för byggnad och omsorg har påverkat utformningen av arkitektur och 
verksamhet. Designprocessen för Vigs Ängar framstår som ett ideal för uppgiften ’att utforma ett 
äldreboende’. Ändå har äldreboendet förblivit det enda exemplet av sitt slag i utbudet av 
äldreboenden både i hemkommunen och i Sverige. Frågan är om den antroposofiska tanken upplevs 
som främmande, och blockerar en saklig analys av boendets för- och nackdelar, eller om det är den 
allmänna utvecklingen med ett växande antal äldre i stort behov av äldreomsorg som påverkar 
äldreboendets kapacitet som förebild. Under 1990-talet har det ökande antal äldre medfört en 
resursökning av vård och omsorg på ca 1 procent per år 275, vilket skulle kunna förklara 
perspektivförändringen från fokus på den äldres behov till en fokusering på långsiktiga verksamhetsmål 
för den praktiska omsorgsverksamheten. 
 
 Äldreboendena Postiljonen och Johanneslund skapar förståelse för det goda exemplets bristande 
spridningsförmåga. Utformningen av Johanneslund beaktar funktionskrav och arbetsmiljö, men det 
rationella synsättet på arkitektur och omsorg förmår i detta fall inte att kombinera dem med 
anpassningar för den åldrande individens krav och behov. Det kompensatoriska synsättet för 
Postiljonen skapar arkitektoniska kvaliteter, men leder till svårigheter för omsorgsverksamheten att 
upprätthålla de goda föresatserna från designprocessen. Det goda exemplets kraft beror istället av 
viljan hos beställare, verksamhetsutövare, och byggnadsplanerare till öppenhet i diskussionen om 
innebörden av ett boende i livets slutskede, samt i arkitekters och omsorgsplanerares inbördes 
förmåga att förstå och komplettera varandras problemområden. Uppgiften för en designprocess av ett 
äldreboende blir i detta perspektiv att hitta lösningar där arkitektur och omsorgsverksamhet förklarar 
varandra och bidrar till en mening276 för både äldres och personals tillvaro i äldreboendet.  
 
               *   *   * 
 
Meningen skapas i mötet mellan människa, byggnad och omvårdnad och ger möjlighet till upplevelser - 
det förlösande skrattet över åldersbarriären, solljuset genom en bomullsgardin eller rummet som 
genom utformningen skapar referenser till hemmets köksbord eller vardagsrummet soffa. 
 

                                            
275 Lagergren, M, Meissner, S, 1993: Den demografiska prognosen, vad skulle det innebära att ge de äldre om tio år samma chans till 
vård som man har idag, givet att vårdresurserna utnyttjas på samma sätt. I: Scoialstyrelsen, 1993: De äldres behov år 2000. Forskare om 
framtiden. Utg under red av Mats Thorslund. Stockholm: Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 93:12. 
276 Josephsson, Staffan, 2004: Att skapa mening. I: Wijk, Helle (red), Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Vårdförbundet. Lund: Stu-
dentlitteratur. Sid. 127- 136. 
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artikel III 

d e l s t u d i e  I I I  

 
 
 

sju berättelser från ett äldreboende  
om användning och upplevelse av arkitektur  

hos äldre med omsorgsbehov 

 
 
Ett första utkast till artikeln diskuterades vid ett seminarium i forskargruppen Arc•Plan-gruppen i mit-
ten av april 2005. Efter seminariet har artikeln bearbetats för konferensen ”Den omvända ålderspyra-
miden”, Vadstena 1-3 juni, arrangerat av Vadstena Forum för samhällsbyggnad. Artikeln presenterades 
och diskuterades vid Vadstena Forum vid ett seminarium med temat: ”Hur ser bostaden ut för äldre?”  
 
Därefter har artikeln bearbetats enligt de synpunkter som framkom under seminariet för att ingå i den 
publikation som Vadstena Forum ger ut tillsammans med Linköpings Universitet i anslutning till konfe-
rensen. Rubriken på artikeln för denna publikation är: ”Arkitektur och åldrande, sju berättelser om 
användning och upplevelse av rum i boendemiljöer för äldre med omsorgsbehov”. Artikeln har bear-
betats ytterligare för att ingå i licentiatavhandlingen.  
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abstrakt 
 

Artikeln handlar om arkitektur och äldres uppfattning om utformning av boende för äldre 
med särskilt behov av omsorg och omvårdnad. Syftet har varit att undersöka hur äldre med 
demens eller somatisk sjukdom använder och upplever det byggda rummet i ett boende. 
Ros-Anders gården, Haninge kommun, har varit platsen för undersökningen. En oberoende 
källa har klassat boendet som en god äldremiljö. Boendemiljön i byggnaden har inventerats 
enligt TESS-NH skalan, ett amerikanskt instrument för att bedöma omsorgsverksamhet och 
byggnadsutformning. Kartläggningen av användning och upplevelse av rum hos äldre har ge-
nomförts med observationer och intervjuer. I intervjun har Photolangage metoden använts 
för att diskutera byggnadskvaliteter. Ur det empiriska materialet har sju berättelser sam-
manställts, som beskriver användning och upplevelse av rum hos äldre med demensproblem 
eller somatisk sjukdom. Studiens slutsats pekar på att utformningen av arkitektur för ett 
äldreboende bör värna om dagsljusinfall, utblickar, inre färgsättning samt skapa ett balanse-
rat inomhusklimat. Byggnaden bör placeras i en färdig bebyggelse med närhet till natur. 
Sammantaget tyder undersökningen på att kunskap om äldres rumsanvändning och rums-
upplevelse är viktig för att skapa fungerande byggnader och goda miljöer för äldre i framti-
den.  
 
 
 
 
Nyckelord: äldres rumsanvändning, äldres rumsupplevelse, särskild boendeform för äldre, 
arkitektur för äldre, TESS-NH skala, Photolangage metod.  
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inledning 
 
Inom romankonsten har beskrivningen av det privata bostadsrummet använts för att ge karaktär och 
mänsklighet åt en fiktiv romanfigur. I förordet till sin romansviten Den mänskliga komedin beskriver 
den franske författaren Honoré de Balzac sin ambition att i dokumentär form skildra människan och 
samhället i det samtida Frankrike i 1800-talets början. Som utgångspunkt för sitt arbete tar författaren 
”männen, kvinnorna och sakerna, alltså personerna och den materiella föreställningen de gör av sina 
tankar; kort sagt människan och livet”277. På samma sätt som en arkitekt skapar rum för liv genom att 
rita fasader, planer och sektioner till sina byggnader, gör Balzac ordrika beskrivningar av de byggnader 
där hans romanfigurer bor, lever och verkar. Vad romanförfattaren tycks vilja sätta fingret på är 
samspelet mellan människa och det byggda rummet.  
 
 De samband mellan människa och byggnad som Balzac beskriver i sina romaner kan tolkas som det 
ömsesidiga anpassande som uppstår mellan en individ och ett rum, när rummet skall tas i bruk för 
boende eller arbete.  Sociologer brukar kalla processen som sker för en tillägnelse278 av rummet. En 
beskrivning av en rumsinteriör från en av Balzacs romaner kan belysa detta skeende: ”På 
bottenvåningen fanns husets största rum, salen, som man nådde genom portlidret genom byggnaden, 
[…] salen var på en och samma gång hall, vardagsrum, kontor, damrum, och matsal; rummet var 
teatern där det dagliga livet utspelade sig” 279.  
 
 Syfte med denna artikel är att undersöka hur äldre med demens eller somatisk sjukdom använder 
och upplever det byggda rummet i äldreboende som faller inom ramen för en administrativ beteckning 
”särskild boendeform för äldre med särskilda behov”. Artikeln utgår från en föreställning om att god 
arkitektur kan bidra till en ökad livskvalitet för äldre som bor i ett äldreboende. Det rum som skapas 
genom planlösningen för en byggnad innehåller olika sorter av rum, där vissa förmedlar rörelse280 och 
andra rum bildar mål281 för en vistelse. Rum som är formade som en passage från en form av vistelse 
till en annan innehåller rörelse. Rum för rörelse kan vara korridorer, hallar, eller gallerier. Vistelsen 
kan bestå av en aktivitet som umgänge, vila, eller arbete. Rum för vistelse kan vara ett arbetsrum, ett 
sovrum, ett badrum, ett kök eller ett vardagsrum. Genom att betrakta det byggda rummet som 
alstrare av rörelse eller plats för vistelse kan individens samspel med rummet beskrivas grafiskt. 
Grafen blir en stelnade återgivning av tillfälliga rörelser och olika aktiviteter inom rummet. 
Arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz kallar det byggda rummet för ett arkitektoniskt 
rum282, och menar att samspelet mellan människa och byggnad tillhör ett existentiellt rum283, som inte 
har någon bestämd fysisk form utan bildas av människans rörelser i ett föränderligt upplevelserum. 
Arkitekturforskaren Inger Bergström skriver i sin avhandling hur utformningen av det byggda rummet 
påverkar sättet att röra sig, att rummets form tillsammans med öppningar skapar förhållanden som 
har en koreografisk och scenisk verkan284 på människans sätt att använda det.  
 
 Varje människa uppfattar och upplever det byggda rummet på sitt eget sätt. Individen fyller 
rummet med möbler och föremål av affektionsvärde, som tillsammans med dörrar, fönster och 
rumsformer skapar ett visst sätt att använda rummet på. Enligt Bergström speglar begreppet det 

                                            
277 Balzac, H. de, 1842: ”Avant-propos” I: La Comédie humaine. Éd. Gallimard. 1976. Paris. Del 1, Sid. 9. 
278 Lefebvre, H., 1974: La production de l’espace. 4:e uppl. Utg. av Éd. Anthropos. 2000. Paris. Sid.. 192. 
279 Balzac, H. de, 1843, Eugénie Grandet, Utg. av Le livre de poche Classique. 1996. Sid. 76.  
(egen översättning) 
280 Frey, Dagobert I: Norberg-Schulz, C., 1971: Existence, space & architecture. 

London: Studio Vista. Sid. 14. 
281 Frey, Dagobert I: Norberg-Schulz, C., 1971: Op. Cit., Sid. 14. 
282 Ibid. Sid. 37. 
283 Ibid., Sid. 11. 
284 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg: Chalmers T Högskola. Sid. 181-182. 
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upplevda rummet hur det byggda rummet ansluter till människans livsstil och sätt att använda en 
byggnad285. Begreppet kan vara en nyckel till förståelse av boendes användning och upplevelse av rum. 
Ytterst handlar det också om ett synsätt på sambandet mellan människa och byggnad. Vägledande för 
denna artikel har varit en beskrivning som den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty gör av den 
mänskliga perceptionen: ”Min kropp är den gemensamma ytan mot alla objekt, och den är åtminstone 
avseende den uppfattade världen, mitt huvudsakliga instrument för förståelse av den” 286.  

byggnader och byggd miljö 
Den amerikanske sociologen Kevin Lynch kartlade under 1950-talet upplevelsen av stadsmiljön i tre 
amerikanska storstäder. Män och kvinnor ombads att beskriva sin väg från hemmet till arbetet genom 
att rita upp en enkel karta på ett vitt ark. Utfallet visade att den byggda miljön översattes till en 
tvådimensionell grafisk bild, där den intervjuade hade noterat framträdande inslag i staden - ett 
kyrktorn, en hårt trafikerad gata, eller ett tveksamt kvarter att genomkorsa. Lynchs slutsats blev att 
det finns en läsbarhet287 i det mönster av byggd miljö som staden bildar.  
 
 Arkitekturforskaren Gitte Marling genomförde en liknande undersökning i den danska staden 
Ålborg i början av 2000-talet. Sex personer intervjuades om sin upplevelse och användning av den 
byggda miljön i staden. En av slutsatserna i undersökningen var att den grafiska bild som skapas av en 
människas användning av den byggda miljön inte bara är ett tomt mönster av streck och linjer. Marling 
betonade istället att bilden innehåller drömspår288 och jämställde dessa spår med de uråldriga sånger 
som aboriginerna använder för att orientera sig i den karga australiensiska öknen. Varje streck skulle 
vara en beskrivning som hänger ihop med vårt sociala väsen och vår upplevelse av staden och av 
stadens arkitektur289. Ett sådant drömspår går att spåra i den beskrivning som Balzac gör av en 
gatumiljö i en liten fransk småstad vid Loire: ”Denna gata, som numera används mindre ofta, är varm 
på sommaren, kall på vintern, mörk på sina ställen, men ändå speciell genom det ljud som uppstår på 
den kullerstensbelagda körbanan, genom snävheten i den vindlande sträckningen och genom den ro 
som husen i de gamla stadskvarteren utstrålar” 290. 

den äldre människan i en byggd miljö 
Gemensamt för resonemang om rum och byggda miljöer är att utgångspunkten ofta är en normerande 
människa, som varken är för ung eller för gammal, utan bara vuxen och lagom medelålders. Barnets 
kognitiva och spatiala tänkande hänger samman med den mänskliga hjärnans utveckling. Vid 16-18 års 
ålder når hjärnan sin fulla mognad291. Därefter försvinner förmågan till nyskapande av hjärnceller hos 
den vuxna individen, men hjärnan behåller en plasticitet292 som gör att vävnaden kan anpassa sig till nya 
erfarenheter och livssituationer. Det naturliga åldrandet kan dock göra att många kognitiva och spatial 
processer blir långsammare293, vilket gör att det kan krävas mer tid för en äldre person att utföra 
samma sak som en yngre individ.  
 

                                            
285 Bergström, I., 1996 : Op. Cit., Sid. 29-32. 
286 Merleau-Ponty, M. 1945 : Phénoménologie de la perception. Utg. Av Éd. Gallimard, Collection Tel. 2003. Paris. Sid. 272.  (egen 
översättning). 
287 Imageability I: Lynch, K., 1960: The image of the city. Cambridge Massachusetts USA: Massachusetts Inst. of Technology. Sid. 9. 
288 Översättning av danskans drømmespor från engelskans songline. I: Marling, G., 2003: Urban Songlines, hverdagslivets drømmespor. 
Ålborg: Aalborg Universitetsforlag. Sid. 9. 
289 Marling, G., 2003: Op. Cit., Sid. 13. (egen översättning) 
290 Balzac, H. de, 1843, Op.. Cit., Sid. 57. (egen översättning) 
291 Kolb, B. & Whishaw, I., 2002: Cerveau & comportement. Bryssel : De Boeck&Larcier SA. Sid. 273. 
292Kolb, B. & Whishaw, I., 2002: Op. Cit., Sid. 259-260. 
293Johansson, Boo, 2001 : Minne och tankeförmåga. I: Grimby, Agneta & Grimby, Gunnar (red.), Åldrandets villkor. Lund: 2001. Sid. 66-
87. 
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 En bärande tanke i denna artikel är att en rikedom i arkitekturen till en äldrebyggnad till viss del 
kan kompensera en minskad kroppslig rörlighet och därmed vara en källa till upplevelser i vardagen 
för den åldrande människan. En kartläggning av äldres föreställningar om att bo i servicehus294, 
genomförd under 1980-talet i Lund, visade på att lägenhetsutformning och läge hade betydelse för de 
intervjuade. En annan utvärdering av byggnader avsedda för särskild boendeform för äldre i 
Göteborgstrakten pekade på vikten av att stärka bostadslikheten i utformningen av äldreboendet295. 
Arkitekturforskaren Jan Paulsson har i sin skrift från 1997 tecknat äldrebyggnadens utvecklingshistoria 
från 1500-tal till nutid genom att visa hur sätt att utforma byggnader för äldre intimt hänger samman 
med föreställningar om hur omhändertagandet av äldre skall bedrivas296.  

sju berättelser om användning och upplevelse av rum 
Denna artikel är ett försök att beskriva den användning och upplevelse som äldre med olika 
åldersrelaterade besvär gör i det byggda rummet på ett äldreboende. Undersökningen har utförts som 
en fallstudie på Ros-Andersgården, Tungelsta, Haninge Kommun utanför Stockholm. Den amerikanske 
vårdforskaren och arkitekten Victor Regnier betecknar Ros-Andersgården som ett tydligt exempel på 
en god miljö för äldre med somatisk sjukdom eller demens, och äldreboendet finns med i amerikanens 
samman-ställning över goda äldremiljöer i Europa och Nordamerika297. Regnier listar i sin bok ett 
hundratal kriterier som han anser vara nödvändiga för att skapa en välfungerande byggnad för ett 
omhändertagande av svaga äldre. Några av dessa kriterier går att spåra i utformningen av Ros-Anders 
gården: småskalighet i byggnadsstorleken och i antalet boende, materialval som ger associationer till 
bostadsarkitektur, utformning som skapar sinnesupplevelser.  
 
 I två avsnitt presenteras sju äldre personer genom berättelser som beskriver olika användning och 
upplevelse för äldre med demensproblem eller somatiska besvär. Det första avsnittet handlar om 
äldre med olika demensdiagnoser och deras förhållande till det byggda rummet. Utgångspunkten har 
varit att beskriva deras upplevelse, att ”hitta det begripliga i det obegripliga”298 i deras ordknappa 
kommentarer om den byggda miljön. I det andra avsnittet berättar äldre med somatiska besvär om 
hur de ser på äldreboendet. Här beskrivs användning och upplevelse av rummet i äldreboendet hos 
fyra äldre personer, vars kroppsliga rörlighet begränsats genom åldrande och sjukdom, men som 
klarsynt kan kommentera fördelar och brister i den byggnadsmässiga utformningen. I ett tredje 
avslutande avsnitt kommenterar arkitekt och en person i ansvarig ställning på 
Äldreomsorgsförvaltningen miljön på Ros-Andersgården. Här utvärderas även byggnaden med ett 
inventeringsinstrument för att bedöma kvaliteten på miljön för äldre personer med demens och 
somatisk sjukdom. 
 
 
 

1.0  metoder 
 
Undersökningen har utförts som en fallstudie på ett äldreboende utanför Stockholm. Samtliga 
avdelningar på Ros-Anders gården har ingått i studien, 40 lägenheter fördelat på 4 avdelningar. 
Byggnaden invigdes 1999 och är planerad för demensboende i bottenvåningen, 20 platser, och 

                                            
294 Lindström, B. & Åhnlund, O., 1982: Utvärderingsstudier av särskilda boendeformer för pensionärer. Del 1, metodutveckling. Rapport 
R1:1986. Lund: Arkitektursektionen, Byggnadsfunktionslära, Lunds Universitet.  
295 Almberg, C., 1997: Servicelägenheter och gruppbostäder, en utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun. 
Göteborg: Inst. Byggnadskonst, avd. Bostadsplanering, Chalmers Tekniska Högskola.  
296 Paulsson, J., 1997: Det nya äldreboendet. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Handikappinstitutet, Byggforskningsrådet. 
297 Regnier, Victor, 2003: Design for assisted Living, guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: John Wiley & 
Sons, Inc. Sid. 215-219. 
298 Wertheimer, Jean, 1994: Le Sens du non-sens dans la démence à propos de la communication. Revue Médicale de la Suisse Romande, 
114, 1994. Sid. 281-285 
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ålderdomshemsboende en trappa upp, 20 platser. Behovet av demensboende har ökat inom Haninge 
kommunen de senaste 10 åren. Detta har medfört att ålderdomshems-avdelningarna under våren 
2004 ombildats till en blandad boendeform för äldre med somatiska besvär och äldre med 
demensproblem. Äldre med somatiska besvär har erbjudits andra alternativ, men flertalet har valt att 
bo kvar. På demensboendet på bottenvåningen bor äldre med en demens som innebär förändringar i 
personligheten, humörsvängningar och oro. Medelåldern på dessa avdelningar är cirka 81 år. 
Medelåldern på det blandade boendet en trappa upp är cirka 84 år. De flesta boende har en 
multiproblematik, som medför att det inte finns någon statistik om fördelning på demens eller 
somatisk sjukdom299. Studien har genomförts under fyra månader, perioden juni till september 2004. 
Undersökningen ingår som en del i ett doktorandprojekt om utformning av byggnader för äldre med 
somatisk sjukdom eller demens. Flera tillvägagångssätt har använts för att bilda ett empiriskt underlag. 

1.0.1 intervjuer med Photolangage metoden 
En intervjuguide med temafrågor har använts för att ta del av äldres upplevelse av det byggda rummet. 
Nio boende med olika åldersrelaterade besvär, demens eller somatisk sjukdom, har intervjuats. 
Genom löst strukturerade frågor har intervjun anpassats till den intervjuades förutsättningar och fått 
karaktären av ett avspänt samtal. Frågorna har behandlat personlig bakgrund, åsikter om arkitekturen 
och omsorgen. För att diskutera användning och upplevelse av Ros-Anders gården har Photolangage 
metoden300 använts. Metoden utgår från att en specifik frågeställning besvaras genom associationer 
kring fotografier. Bildkollektionen har bestått av fotografier från Bo01 i Malmö 2001, samt 
naturbilder301. Intervjupersoner har i efterhand mottagit en ljudinspelning av intervjun på kassett eller 
cd-skiva.  

1.0.2 observationer 
Observationer har varit en källa till kunskap om äldres användning av rummet. Varje observation har 
noterats i minnesanteckningar som haft formen av dagboksanteckningar. Totalt har 24 äldre personers 
användning av rummet studerats. Forskningsledaren har vid observationerna aktivt deltagit i samtal 
med boende, eller som observatör vid sidan av.  Samtalen har lett över i informella diskussioner med 
personal och boende om det byggda rummet, vilket har fördjupat förståelsen av observationerna. 
Interiörerna har i efterhand fotodokumenterats utan boende eller personal i bild.  

1.0.3 TESS-NH manualen  
Inventeringsinstrumentet är utvecklat av National Institute on Aging, (NIA), USA, och används för att 
bedöma kvaliteten i en vårdmiljö för äldre med demenssjukdomar302. Frågeställningarna bedömer 
kvaliteten på både omsorgsverksamhet och byggnadsutformning. I denna undersökning har enbart de 
allmänna utrymmena inventerats enligt instrumentet. I observationsinstrumentet finns en 
bedömningsskala, Special Care Unit Environmental Quality Scale (SCUEQS), med en bedömning på 0 
till 41poäng. Ett högt poängtal visar på en god miljö för äldre. Skalan har validerats på äldreboenden i 
USA303. Inventeringen ger en expertbedömning av en byggnad som miljö för äldre. 

                                            
299 Leena Niemi, Ros-Andersgården, 2005: skriftl. Email 2005-03-14.  
300 Baptiste, Alain, Belisle, Claire, Pechenart, Jean-Marie, Vacheret, Claudine, 1991: Photolangage, une méthode pour communiquer en 
groupe par la photo. Paris: Éd. D’Organisation. Sid. 20. 
301 Fotografier av författaren. 
302 Sloane, P D., Mitchell, C. M, Weisman, G, Zimmerman, S, Long Foley, K M., Lynn, M, Calkins, M, Lawton, M. P, Teresi, J, Grant, L, 
Lindeman, D and Montgomery, R, 2002:  The therapeutic environment screening survey for nursing homes (TESS-NH), an observational 
instrument for assessing the physical environment of institutional settings for persons with dementia. The Journals of Gerontology Se-
ries B: Psychological Sciences and Social Sciences 57: Sid. 69-S78 
303 TESS-NH Info, 2005: Therapeutic Environment Screening Survey for Nursing Homes (TESS-NH), An Overview for Potential Users. 
(2005-01-25). http://www.unc.edu/depts/tessnh/tess_info.htm. 
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1.1 analys och värdering av resultat 
Inventeringen enligt TESS-NH manualen har utförts enligt anvisningarna för instrumentet. Resultatet 
har beräknats genom bedömningsskalan SCUEQS och jämförts med amerikanska resultat. 
Inventeringen har kompletterats med en intervju med arkitekten för att spåra avsikter och intentioner 
för utformningen av byggnaden. En brukarrepresentant från Äldreomsorgs-förvaltningen har beskrivit 
vardagserfarenheter av byggnaden.  
 
Intervjuer, observationer, minnesanteckningar och fotodokumentation har bildat underlaget för 
förståelse av samspelet mellan en åldrande människa och det byggda rummet. Bearbetningen har gett 
sju olika berättelser om användning och upplevelse av rummet hos äldre. Namn och personlig 
bakgrund har anonymiserats, men den korrekta medicinska diagnosen bibehållits. För att skapa 
berättelserna har det litterära greppet att fånga individens karaktär genom en kort beskrivning av det 
privata rummet lånats av Honoré de Balzac. Personerna har getts fiktiva förnamn för att stärka känslan 
av närvaro. Användningen av rummet illustreras grafiskt genom att rörelse och platser för vistelse 
redovisas på en ritning över ett våningsplan med utgångspunkt från en lägenhet. Lägenhetsläget har 
frikopplats från den intervjuade personen och fiktionaliserats. I förekommande fall finns en redovisning 
av användning av den byggda miljön runt om äldreboendet.  
 
 Äldres upplevelse av äldreboendet sammanfattas genom det fotografi ur fotokollektionen som den 
intervjuade personen främst kommenterade vid intervjutillfället. Berättelserna försöker visa hur 
åldrande och sjukdom påverkar mönster rörelse och vistelse i det byggda rummet, men även ge en 
beskrivning hur sju äldre personer ser på att bo i en särskild boendeform för äldre med särskilda 
behov. 
 
 
 

2.0  tre äldre med demens berättar 
 
I detta avsnitt presenteras användningar och upplevelser som tre äldre personer med demensproblem 
gör i det byggda rummet på Ros-Anders gården. Beth och Fleming har bägge en diagnosticerad 
demens304, men de befinner sig i olika skeden av sjukdomen. Augustine har en outredd demens305, som 
hon är medveten om men döljer genom avledande fraser eller skämt. Augustine har utländskt påbrå 
och kan flera språk, som hon använder för att överbrygga minnesluckorna i svenskan. Beth uttrycker 
sig i korta och precisa fraser. Fleming har helt förlorat förmågan att tala, men kommunicerar genom 
beröring, gester och ansiktsuttryck. Hans uppfattningar om det byggda rummet bygger på 
observationer.  

2.1. berättelsen om Beth  
Beths lägenhet finns på andra våningen i Ros-Anders gården. Den ligger på Vildrosen bakom köket i 
ett nordostligt väderstreck. Beths lägenhet är möblerad med lackade trämöbler från 1950-talet. 
Möbleringen utgår från sängen, som står med kortändan mot korridorväggen. Sängen är placerad så 
att hon har huvudgärden in mot korridorväggen. Från sängen kan hon se ut genom fönstret och på 
tavlorna med landskapsmotiv som hänger på väggen (1). Bredvid sängen står en låg hylla med böcker. 
Ovanpå hyllan står prydnadssaker placerade på spetsdukar. Ovanför hänger flera tavlor med 
landskapsmotiv och några uppförstorade fotografier av hennes katt. Beth har små katter i porslin 
placerade runt om i rummet. Hon är 67 år och värmländska, men flyttade för att utbilda sig till 

                                            
304 Alzheimerssjukdom, tidig debut. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10. 
305 Åldersdemens NUD. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10. 
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sjuksköterska. Hon berättar att hon arbetat som sjuksköterska i Jönköping och i Stockholm. Beth har 
två döttrar som bor långt ifrån Tungelsta. Beth träffar sällan sina anhöriga.  

Beths rörelser och vistelser på äldreboendet 
Trots att Beth är rullstolsbunden, åker hon runt i de allmänna utrymmena på Vildrosen och 
grannavdelningen Klängrosen. Flera gånger om dagen passerar Beth dörren mellan avdelningarnas 
allrum. Beths rörelser har avdelningarnas kök som rundningsmärken i en promenad utan slut. Beths 
demenssjukdom gör henne orolig och hon söker sig till personalen för att få bekräftelse. Hon blir lugn 
i deras närvaro. Om hon inte ser någon i personalen brukar hon ropande fråga om det finns någon där 
och ger sig ut att söka. De platser som Beth vistas på hör ihop med rutinerna på äldreboendet, 
frukosten vid åttatiden på morgonen, lunchen klockan tolv och middagen klockan fem. Vid dessa 
måltider sitter Beth vid bordet i burspråket i matrummet vid köket (2). 
 

  

Figur 1. Beths platser för rörelse och vistelse  

 
  Beth kommer själv inte ihåg måltiderna utan hämtas av personalen. Efter frukosten brukar 
personalen placera Beth framför teven i allrummet (3). Bildväxlingarna på teven gör henne orolig och 
framkallar ett rökbehov. Beth får följa med i hissen tillsammans med någon av rökarna bland 
personalen ut till rökrutan framför entrédörren (4). Beth uppskattar dessa stunder. Hon har en 
rökpaus på förmiddagen vid klockan tio, och en efter eftermiddagskaffet klockan två. Kaffet dricker 
hon vid matbordet som har utsikt in mot gården (5). Demensen gör att Beth snabbt glömmer 
rökstunder, måltider och kaffepauser. Beth ber att få röka ett oändligt antal gånger under dagen. Beths 
oro påverkar de andra boende och personalen. För att bryta oron tar personalen ibland med henne 
för ärenden till livsmedelsbutiken några minuters promenad bort i Tungelsta (6) eller sitter 
tillsammans med henne i solen på balkongen (7).  
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Beths upplevelse av Ros-Anders gården 
Beth tycker inte om Ros-Anders-gården, och hon anser inte att hon bor där. Ändå säger hon att 
skylten på hennes dörr, en plastficka i A4 format med hennes namn handtextat, fanns där när hon 
”flyttade in”. Hennes riktiga hem är lägenheten i Jordbro. Beth säger bestämt att hon inte vill bo på 
Ros-Anders. Beth tycker inte om färgerna på Ros-Anders, utan anser att den gula väggfärgen ser 
smutsig ut306.  

 
 En ovidkommande fråga om benfrakturer gör att Beth 
byter personlighet och blir den röntgen-sköterska hon en gång 
var. Beth tittar motvilligt genom fotokollek-tionen. Inför en 
heminteriör stannar Beth till för ett ögonblick och tittar 
uppmärksamt på bilden. Hon säger att hon tycker att bilden är 
snygg. Bilden är en motsats till allrummet på Ros-
Andersgården, där alla väggar är glasade, där det inte finns 
några hyllor eller väggdekora-tioner, där alla möbler är 
moderna. På fråga om vad det är i bilden som Beth tycker om, 
så svarar hon efter en kort stunds eftertanke:  
− Alltihopa.   

 

 

 

 

 

Fotografi 12 Beths bild 

2.2. berättelsen om Fleming  
Fleming bor på bottenvåningen, i andra lägenheten räknat från entrétorget framför ingången, inne på 
Nyponrosen. Från sitt fönster ser Fleming rakt in i den höga granhäcken som skärmar av 
villafastigheterna på andra sidan gatan. Det gör att hans lägenhet är mörk. Fleming har sina persienner 
nedhissade i alla fönster utom i ett smalt fönster, där persiennen är upphissad och bildar en liten 
kvadratisk öppning som han kan titta ut genom. Lägenheten är möblerad med ett fåtal möbler, ett 
matbord med två pinnstolar. Över matbordet hänger en liten bild urklippt ur en tidning. Sängen står 
med långsidan in mot korridorväggen.  

Flemings rörelser och vistelser på äldreboendet 
Fleming är 69 år gammal. Han är född och uppvuxen utanför Tungelsta. Fleming har arbetat i 
närområdet som snickare och trädgårdsarbetare. Fleming är trots sin demens i god fysisk form, men 
har förlorat förmågan att läsa och tala. Fleming lever i sin egen värld. I alla badrum på Ros-Anders 
gården ligger det en klarblå plastmatta i halksäkert utförande på golvet. Varje morgon är en ständig 
kamp mellan Fleming och personalen att gå in i badrummet för att tvätta sig (1). Fleming vägrar gå på 
badrumsgolvet, och ger högljutt uttryck för sin rädsla för golvet. Personalen tror att han ser en 
vattenyta, och de försöker visa honom att det inte är någon fara genom att själva gå in. Efter denna 
dagliga kamp leder personalen Fleming fram till matrummet (2). Måltiderna under dagen gör att 
matrummet är en regelbunden plats för vistelse i Flemings vardag. Efter frukost brukar Fleming gå runt 
på avdelningen och plocka med möbler och saker. Fleming gör dagligen nya möbleringar på hela 

                                            
306 Väggarna på Ros-Andersgården är tapetserade med en gulmelerad tapet. Det kan vara meleringen som orsakar att Beth uppfattar 
den som smutsig. Mönster kan framkalla oro hos personer med demens.  

Fotografi 12. Beths bild 
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avdelningen. Allra längst ned i korridoren finns sitthörnan med utsikt mot omgivningen och ett fint 
solljus större delen av dagen. Här har Fleming sin vrå på Ros-Anders gården, där han vistas av och till 
under dagen (3). Här hamnar också saker som han flyttar runt från avdelningen. Före lunch sitter 
Fleming och slumrar i solljuset. Efter lunch vandrar Fleming av och an genom korridorerna på 
avdelningen. Fleming irriteras av de små dörrskyltarna, som sitter bredvid varje lägenhetsdörr. Han 
plockar bort eller river ned dem.  
 

 
 

Figur 2. Flemings platser för rörelse och vistelse  

Figur 3. Flemings promenader tillsammans med systern i Tungeslta 

 Efter lunch vistas Fleming framme vid den glasade entré-
dörren in till avdelningen och tittar på folk som kommer in 
eller går ut ur huset genom entréhallen (4). Han påkallar 
deras uppmärksamhet och visar på att han vill komma ut. 
Vid fint väder går Fleming ut i trädgården, där han går runt i 
timmar längs med de stensatta rabattkanterna. När han 
känner sig trött går han och sätter sig i en stol under 
balkongen (5). Fleming har inte varit gift, men har en nära 
kontakt med sin syster och hennes familj, som fortfarande 
bor i Tungelsta. Tillsammans med sin syster tar Fleming 
längre promenader i samhället och ibland övernattar han 
hemma hos sin syster (6).  

Figur 3. Flemings promenader i Tungelsta 
tillsammans med sin syster. 



 
 
 

115 

2.3. berättelsen om Augustine 
I ett soligt väderstreck, med utsikt in mot trädgården, ligger Augustines lägenhet. Den ligger på 
Solrosen, på bottenvåningen (1). Ett grovt bomullstyg i blåton med ett mönster med vita stiliserade 
flygande måsar hänger framför en stängd dörr, som leder till lägenheten intill. Framför tygstycket står 
det en vitmålade stol i barockstil. En liknande stol står framför fönstret, som inramas av vita silande 
bomullsgardiner. På väggarna hänger konst. Sängen står med huvudgärden in mot korridorväggen. Ett 
litet vitmålat nattduksbord i samma stil som stolarna står bredvid sängen. Augustine är stolt över sin 
lägenhet, särskilt gärna visar hon ett porträtt i olja, som en konstnärsvän målat av henne. Hon har i 
dagarna firat sin 91-årsdag och en blombukett står kvar på det lilla sidobordet vid stolen framför 
fönstret. Trots sin höga ålder har Augustine kvar sin kroppsliga rörlighet och en utmärkt syn. Hon 
kompenserar sina minnesproblem genom att skämtsamt och fantasifullt hitta omskrivningar, vitsar och 
undanflykter.  
 

  
 

Figur 4. Augustines platser för rörelse och vistelse  

 

Augustines rörelser och vistelser på äldreboendet 
Hennes mönster av rörelse och vistelse omfattar hela avdelningen. Hon har en bestämd plats vid 
matbordet i burspråket. Här intresserar hon sig för när äpplena ska mogna på ungträdet utanför (2). 
Utanför sin lägenhet hänger det en inramad oljemålning med ett skogsmotiv som Augustine alltid 
stannar till och betraktar (3). Det är en nordisk landskapsbild, men Augustine verkar återvända till sin 
barndom när hon ser tavlan. På en fråga ställd på hennes barndomsspråk berättar hon att bilden är 
från skogarna utanför Malmédy i Belgien, där hon är född. Hon sätter sig gärna i sitthörnan längst ned i 
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korridoren (4). Här sitter hon snett så att hon både kan se ut genom fönstret och ha kontroll på vad 
personalen gör i köket eller om någon besökare kommer in på avdelningen. Klockan två dricker hon 
sitt eftermiddagskaffe vid matbordet med utsikt in mot gården (5). Strax efter kaffet brukar Augustine 
bli trött och illamående. Hon kurar ihop sig i en skinnfåtölj med låg sitthöjd bredvid matbordet (5), 
eller så hjälper personalen henne tillbaka till hennes lägenhet, där hon kan vila (1). Om Augustine 
känner sig bra, gör en i personalen en liten promenad med henne inne på avdelningen. De diskuterar 
utblickarna från fönstren, tittar på tavlorna på väggarna eller sätter sig tillsammans i en soffa i ett 
utrymme innanför entrén. De småpratar eller sitter stilla tillsammans (6). Sedan går de tillsammans 
tillbaka till allrummet, där Augustine kan sitta i en bekväm fåtölj och titta på TV (7). Ibland går 
Augustine ut i trädgården tillsammans med personalen (8). En gång under försommaren åker hon med 
på äldreboendets bussutflykt till Dalarö, i Stockholms skärgård (9).  
 

Augustines upplevelse av Ros-Anders gården 
Augustine har svårt att ge någon åsikt om hur hon upplever miljön på Ros-Anders gården. Hon 
preciserar flera gånger att hon inte bor på boendet och aldrig har sovit där. Hon beskriver miljön 
snarare som en kontorsmiljö där hon arbetar i sitt gamla yrke, ekonom och översättare. Hon bläddrar 
genom bunten av fotografier tills hon kommer till en landskapsbild med en solnedgång. Här blir 
Augustine mycket koncentrerad och betraktar bilden. Hon börjar diskutera bildens beskärning, som 
hon säger är felaktig. Hon visar med händerna hur hon tycker bilden borde beskäras så att motivet 
mer fokuserar på kvällssolen som bryter igenom molnen.  
 
Under några minuter går det att diskutera inredningen på 
avdelningen. Hon påpekar att den horisontella gardinkappan i 
blått tyg kanske passar in just här, men att hon hellre sett 
vertikala gardiner. Hon säger att hon hellre vill ha varmare 
färger i rött eller gult, men att det gärna får vara blå klädsel på 
de stoppade möblerna. Hon tycker att golvet är mörkt, men 
tillägger:  
 
− Och vet du, om jag säger sanningen, det är inte så lätt att vara 
utlänning och fråga varför ni gör saker på ett visst sätt.”  
 
 

Fotografi 13. Augustines bild. 

 

Fotografi 13. Augustines bild. 
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3.0  fyra äldre med somatiska besvär berättar. 
 
I detta avsnitt följer beskrivningar av användning och upplevelse som fyra äldre med somatiska 
sjukdomar gör i det byggda rummet. Felix307 är förlamad i underkroppen och är sängliggande i sin 
lägenhet. Lovisa sitter i rullstol. Lovisa lider av en neurologisk åkomma308, som gör att hon har svårt 
att koordinera sina kroppsrörelser. Eugen går med rullator och har en somatisk sjukdom309. Laura är 
somatiskt sjuk310 som gör henne yr, och hon rör sig med rullator. Trots sina besvär har de kvar sin 
intellektuella förmåga och bedömer det omgivande rummet efter sina förutsättningar att röra sig och 
kunna vistas uppe.  

3.1. berättelsen om Felix 
Felix lägenhet ligger i ett nordvästligt läge på Klängrosen, en trappa upp, med utsikt mot 
bostadsområdet, en tvåvåningsbebyggelse olika färger. Balkongdörren står på glänt. Endast de mest 
nödvändiga möblerna finns i Felix lägenhet rummet; en låg hylla utmed den lägenhetsskiljande väggen, 
och en stor tv-apparat vid väggen mot badrummet. På väggen hänger det tavlor med landskapsmotiv, 
samt porträtt på familjen. En gardinkappa skärmar av fönstret upptill. Sparsamheten i möblering och 
utsmyckning beror på anpassningar till Felix handikapp. Sjukhussängen har placerats så att den skjuter 
rakt ut från korridorväggen med lika mycket utrymme på bägge sidor om sängen (1). Framme vid 
fönstret står en specialanpassad rullstol med stöd för ben och nacke. Felix behöver hjälp av två 
biträden för att kunna sätta sig upp i sängen. Genom fjärrkontrollen reglerar han teven.  

Felix rörelser och vistelser på äldreboendet 
Felix är 72 år och har bott på Ros-Andersgården i ett år. Felix berättar att han tidigare arbetade som 
kontrollant på Svensk Bilprovning. Bilar intresserar honom och han har kört både buss, lastbil och 
taxi. Felix och hans hustru har ett gammalt hus i Tungelsta. Hans hustru bor kvar i huset. De står på 
kö för en lägenhet på bottenvåningen i hyreshusområdet bakom Konsumbutiken i Tungelsta. I väntan 
på lägenheten har Felix flyttat in på Ros-Anders gården för att avlasta hustrun. Han skulle hellre vilja 
bo i en lägenhet tillsammans med hustrun och få hjälp av den kommunala hemtjänsten. Hemma är 
huset på kullen borta vid kyrkan i Tungelsta. Han berättar att han tillbringar större delen av dagen 
ensam i sin lägenhet, men tillägger att det inte bekymrar honom. Till frukost kommer personalen och 
hjälper honom över till den anpassade rullstolen och kör ut honom till matrummet (2). Efter frukosten 
brukar personalen flytta rullstolen en bit från bordet så att Felix kan se ut genom burspråket (3), bort 
mot kyrkan, upp mot höjden och hemmet där hustrun bor kvar (4). Felix sitter länge och tittar på hur 
dagen gryr över lövträden och husen. Alla andra måltider äter Felix inne i sin lägenhet (1).  

                                            
307 Förlamad i underkroppen efter en stroke. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10 
308 En neurologisk sjukdom med likheter med Parkinsons sjukdom. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10. 
309 Somatisk sjukdom. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10. 
310 Grav hjärtsvikt. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10. 
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Figur 5. Felix platser för rörelse och vistelse  

Fotografi 14. Felix 

Felix upplevelse av Ros-Anders gården 
Felix tycker att Ros-Anders gården som byggnad ”är rätt så 
bra”, som han uttrycker det, men han lovordar personalen och 
säger att de är toppen. Läget på boendet är bra, det är nära 
hemmet. Felix tycker att lägenheten känns liten, men förklarar 
inte om det beror på hjälpmedlen som tar en stor yta i anspråk. 
Han säger att han ofta tänker på att takhöjden i lägenheten på 
Ros-Anders känns lägre än hemma. Felix säger också att han 
alltid vill ha fönstret på glänt, för annars ”blir det lite unket, 
instängt”. För att komma in på toaletten måste Felix flyttas över 
till en duschstol och köras in i badrummet. I badrummet saknas 
möjligheten att hänga upp ett duschdraperi. Felix säger att han 
inte behöver något, men i ett tonfall som antyder motsatsen. 
Personalen beklagar att dörröppningen in till lägenheten är smal 
och att det saknas ett smalt tillkommande dörrblad. Deras 
arbete hade blivit lättare om det hade varit möjligt att låta Felix 
sitta kvar i sin säng, stället för att flytta över honom till en 
särskild rullstol. Personalen menar att Felix hade kunnat vara 
med vid fler aktiviteter som anordnas i huset (5). Felix har svårt 
att välja ut något fotografi som beskriver hans upplevelse av Ros-Anders gården. Felix berättar istället 
om hur han uppskattar sina tavlor och porträtten på familjen. En tavla visar en havsvik och Felix 
berättar att han är uppvuxen vid havet. Ett fotografi i kollektionen visar en lantlig bebyggelse med röda 

Fotografi 14. Felix bild. 
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och vita hus. När Felix tittat på fotografiet en stund, börjar han berätta om sin uppväxt och menar att 
bilden skulle kunna vara hans hemtrakt.  

bild 

3.2. berättelsen om Lovisa  
Lovisas lägenhet ligger på andra våningen, i ett soligt läge med utsikt in mot gården, inne på 
avdelningen Klängrosen. Lovisa har sparat det nödvändigaste från sin tidigare lägenhet i Handen, två 
fåtöljer, ett bord, en tv-bänk och en bokhylla. Möbelstommen är i ett mörkbetsat träslag, och klädseln 
på fåtöljerna är i guldgul sammet. Fåtöljerna verkar stora i rummet. Bokhyllan har placerats framför 
dörröppningen i den lägenhetsskiljande väggen. Lovisa berättar att ljud från dörren stör henne 
nattetid. Hon kan höra teven och telefonen inne hos grannen. Det är ljudproblemet som gjort att 
Lovisa möblerat längs med väggen. Längst in i hörnet med långsidan mot korridorväggen står sängen. 
Sedan kommer bokhyllan, så en fåtölj, soffbordet och så en fåtölj till. Fåtöljerna har en ganska låg 
sitthöjd så Lovisa måste ha kuddar omkring sig för att sitta bekvämt. Framför väggen till badrummet 
och ungefär mittemot fåtöljerna står tevebänken med en stor teveapparat. Lovisa är 83 år, och sitter i 
rullstol. Lovisa har hissat ned persiennerna för att stänga ute solen. Gardinerna går inte att urskilja i 
dunklet. Lovisa säger att det är sex stycken persienner att hissa ned på grund av fönstrets 
spröjsindelning. Lovisa tycker inte att de fungerar bra. De kräver en särskild knyck med handen för att 
fastna, och Lovisa har svårt att utföra små motoriska rörelser.  

Lovisas rörelser och vistelser 
Lovisa har en begränsad rörlighet i kroppen. Hon har få rörelser och platser för vistelse i rummet. 
Måltiderna äter hon vid matbordet (2), som står i anslutning till allrummet. Före lunch och efter 
eftermiddagskaffet, brukar hon sitta och titta på TV i allrummet (3). När hon kände sig bättre i 
lederna, rullade hon över till grannavdelningen Vildrosen och använde ett träningsredskap för armarna 
(4). Lovisa tillbringar mesta tiden inomhus, men kommer ut då sondottern kommer på besök, eller då 
hon följer med boendets sommarutflykt (5). Lovisa tycker att det bästa som kan hända på boendet är 
att: ”någon har tid att följa med en ut, att man får gå runt och titta, det är det bästa”. 
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Figur 6. Lovisas platser för rörelse och vistelse 

Lovisas upplevelse av Ros-Anders gården 
Lovisa berättar att hon har balkongdörren och fönstret i 
badrummet öppna för att få en luftväxling i lägenheten. Hon 
säger att hon inte mår bra i solljus och stark värme. Enligt Lovisa 
är det alldeles för varmt inomhus under sommaren, men kallt på 
vintern. Trots det har hon balkongdörren och fönstret öppna 
även vintertid, för att inte bli torr i halsen, som hon säger. Hon 
berättar att det ibland är så varmt i lägenheten att det blir för 
mycket för kylskåpet i pentryt. Lovisa säger att ”kylskåpet är 
rent förkastligt” och undrar hur man kan ställa in ett sådant 
kylskåp på ett äldreboende, där reglagen sitter försänkta i 
skåpets sockel. Hon brukar be om hjälp, när sondottern 
kommer på besök.  
I övrigt tycker Lovisa att lägenheten är långsmal, och att det är 
för många spröjsar på fönstret som hindrar utsikten. Lovisa 
tycker om det mesta i miljön på Ros-Anders gården. Hon 
flyttade in för fyra år sedan, på rekommendation av en väninna 
som redan bodde här. Hon beskriver att hennes första intryck 
var mycket positivt, ”det var ovanligt fint här”, och ”golven ser 
ut som om de är i trä”. Trots den gula väggfärgen i de allmänna utrymmena tycker Lovisa att 
färgsättningen är neutral, men som hon säger: ”Jag tittar mer på utsikten och blommorna.” Lovisa 
hittar inte någon bild som beskriver hur hon upplever Ros-Anders, hon fastnar istället för en bild som 
skulle kunna vara från skogen mittemot Ros-Anders gården. Lovisa säger: 
 

Fotografi 15. Lovisas bild.  
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− Det är jättefint med skog, att luften är härlig ute i skogen.  

Fotografi 15. Lovisas bi 

3.3. berättelsen om Eugen 
Eugen bor på andra våningen i Ros-Anders gården, i en lägenhet som vänder sig mot sydost på 
avdelningen Vildrosen. Lägenheten är en hörnlägenhet och ett fint ljus sprider sig från fönstret och 
balkongdörren i hörnet. Lägenheten är praktiskt och funktionellt inrett för att fungera för Eugen. 
Sängen står med långsidan in mot korridorväggen. En bit ifrån sängen står en möbelgrupp, som består 
av en nätt fåtölj från 1950-talet, ett litet matbord med en duk på. På väggen hänger några av Eugens 
akvareller. En pinnstol står med ryggen ut mot balkongdörren. Det finns en TV-bänk mot väggen in till 
toaletten. Hyllorna är fyllda med böcker. Ytterligare en låg bokhylla står vid sängens kortända. Mellan 
rummet och hallen finns det en öppen träspaljé. Lutad mot spjälverket står en hopfälld rullstol. Eugen 
rör sig snabbt och vant i sitt rum med hjälp av sin gröna rullator. Eugen har fyllt 95 år, och tänkte fira 
födelsedagen genom en resa till hösten. 
 

 
Figur 7. Eugens platser för rörelse och vistelse  

 

Eugens rörelser och vistelser  
Eugen har flera rörelser över avdelningarna Vildrosen och Klängrosen för att komma till de platser 
han vistas på. Han äter alla sina måltider vid matbordet med utsikt in mot gården (2). Efter frukosten 
tar han sin tidning och går till en skön plats. Ibland sitter han i burspråket utanför sitt rum (3), men 
oftast går han över till andra avdelningen och sitter där istället (4). Hans kropp blivit hopsjunken, men 
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han rör sig fortfarande obehindrat med sin rullator. Under den varma delen av året tar Eugen med sig 
tidning och går bort till parken bakom Konsum (5). Eugen gör ofta promenader med sin rullator. 
Ungefär en timme före lunchen klockan tolv, tränar han armstyrka och benstyrka i terapihörnan på 
avdelningen (6). Efter lunchen vilar han lite i sin lägenhet, men ofta har han något projekt på gång, som 
gör att han söker efter litteratur i bokhyllorna som finns på avdelningarna (4, 7-10). Ofta sitter han 
kvar och läser på dessa platser, eller, så är det någon aktivitet som Svenska Kyrkan lockar med, och då 
går Eugen dit med hjälp av sin rullator (11). Parallellt med sin resa till Tyskland planerar Eugen att följa 
med den årliga utflykten till Muskö (12). 

Eugens upplevelse av Ros-Anders gården 
Eugen har bott på Ros-Anders gården sedan boendet invigdes 
1999. Han fick ett förslag genom biståndshandläggaren på Äldre-
omsorgsförvaltningen, och han valde att flytta in. Han är positiv 
till utformningen på Ros-Anders, men han tyckte först att 
lägenheten var liten. Eugen har en praktisk syn på ägodelar, och 
avyttrade så mycket han kunde till barnen. Eugen har arbetat 
inom byggbranschen och studerar noggrant hur olika detaljer 
utförts vid byggnationen av Ros-Anders. Han beskriver hur 
balkongdörrarna borde ha justerats bättre, då hade man sluppit 
att dörrarna kärvade i karmen, och han är fundersam över valet 
av golvmaterial i  
huset.  
 
Eugen har ingen åsikt om utseendet på golvet, utan funderar 
mer över varför plattorna började släppa några månader efter 
inflyttningen. Eugen tycker att det är onödigt mycket lampor i 
taket. ”Det är något sådant här diffust allmänljus” säger Eugen, 
och menar att det skulle ”varit mer av direktljus på vissa 
platser”. Eugen hittar snabbt ett fotografi som beskriver hans upplevelse av Ros-Anders gården. Han 
menar att ”det är dåligt med samvaron, det var mer tidigare”. Eugen förtydligar att han saknar ett 
hobbyrum, och säger: 
  
− Jag hade velat ha mer aktiviteter på boendet. 

Fotografi 16. Eugens bild 

Fotografi 16. Eugens bild 
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3.4. berättelsen om Laura 
Lauras lägenhet ligger längst ned på Vildrosen, men har en fin utsikt in mot trädgården och den 
omgivande skogsklädda kullen. Laura har hängt upp ljusa spetsgardiner med en samlande horisontell 
kappa i brokadmönstrat tyg. Hon vill släppa in solen i lägenheten som hon säger. Framför fönstret och 
balkongdörren står en gråmålad matsalsgrupp med fyra stolar i gustaviansk stil. På bordet ligger en 
stor virkad spetsduk med ett stort fång tulpaner i en glasvas. Matsalsgruppen står på en 
röllakansmatta. Rummet i lägenhet delas genom möbleringen upp i två tydliga zoner, en zon för 
aktivitet framme vid fönstret och en inre för vila. Lauras säng står med långsidan in mot väggen mot 
korridoren. Mot träspaljén står en teveapparat i mörk träimitation. Laura har huvudgärden på 
motsatta sidan, så hon kan titta på teve när hon vilar sig. Bredvid huvudgärden står ett nattduksbord 
och ett skänkskåp som ser ut att tillhöra samma möblemang som matsalsgruppen. På motsatta väggen 
mot pentryt framme vid matbordet hänger en väggklocka med pendel som tickar svagt i rummet. Ute i 
hallen står en enkel rak stol med en broderad stolsits. Laura sitter i solljuset vid matbordet och läser 
tidningen. Laura är 90 år och har bott på Ros-Anders gården sedan äldreboendet invigdes 1999. 
Tidigare bodde hon i en lägenhet i Farsta två trappor upp. Där bodde hon och hennes man i 35 år, 
men efter att ha opererat hjärtat och makens död orkade hon inte längre att bo kvar utan hiss.  
 

 
 
Figur 8. Lauras platser för rörelse och vistelse 
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Lauras rörelser och vistelser 
Som nyinflyttad råkade Laura ut för en olycka när hon försökte öppna den kärvande balkongdörren. Dörren satt så hårt 
fast att hand  

taget istället lossnade, och Laura slungades bakåt. Hon skadade en kota i ryggen och går sedan dess 
med en smärta i ryggen. Ryggsmärtan tillsammans med hjärtproblemet gör att Laura mest vistas inne i 
sin lägenhet (1). Laura berättar att hennes medicin ger henne balansrubbningar. Det stör henne att det 
inte finns ledstänger i korridorerna. Hon använder därför alltid sin rullator. I samband med måltiderna 
går hon till matrummet (2), och vid eftermiddagskaffet, (3), brukar hon sitta kvar en stund i 
vardagsrummet (4), men Laura menar att ”man inte kan sitta och hänga framför teven jämt”. Laura 
önskar sig istället aktiviteter som engagerar. Tidigare höll hon på med handarbete, men nu börjar 
synen svikta så det klarar hon inte längre. Hon läser och skriver istället, och har engagerat sig för att 
förbättra de äldres villkor i samhället. Laura beskriver sig själv som en riktigt skånsk matmamma, och 
hon menar att man borde uppmärksamma vikten av en näringsrik och vällagad mat som är anpassad 
för äldre med olika åldersrelaterade besvär. Den nya blandade boendeformen mellan somatiskt sjuka 
och dementa oroar Laura. När oron blir för stor ringer hon sin son och åker hem och bor hos 
honom en till två veckor. Han bor i Stockholm, och Laura beskriver hur viktig den möjligheten till 
”flykt bort” är för henne (5).  
 

Lauras upplevelse av Ros-Anders gården 
Hon berättar att hon såg fram mot att få flytta in på boendet, 
för byggnaden såg så fin ut både invändigt och utvändigt. Att hon 
valde Ros-Anders gården berodde främst på att det skulle bli 
hemlagade måltider på boendet, och ett sällskapsliv med 
aktiviteter för äldre personer. Hon valde mellan Tungelsta eller 
att flytta ned till sin födelseort i Skåne. Hon är ledsen på 
byggnaden, och klagar över den torra inomhusluften och en för 
hög inomhusvärme. Hennes olycka ledde till en översyn av 
dörrar i huset, men Laura tycker att problemet kvarstår vid 
årstidsväxlingar. Hon ångrar att hon inte flyttade till Skåne. 
Personalens arbete lovordar hon, men hon tycker synd om dem 
för de stressar för att hinna med att ta hand om de boende.  
 
Medan Laura bläddrar igenom fotokollektionen så berättar hon 
om sin oro. Äldreomsorgs-förvaltningen i kommunen har 
erbjudit henne en annan lägenhet, men Laura säger att hon inte 
orkar flytta en gång till. Hon försöker ta hand om de personer 
som är dementa på Ros-Anders gården, men det skapar en oro 
inom henne. Hon säger att hon kan ligga vaken om natten och oroa sig för vad skulle hända om hon 
inte skulle kunna klara sig längre själv. Laura har bläddrat igenom nästan alla bilder i kollektionen, och 
tycker inte att hon hittar någon bild som beskriver hennes upplevelse av att bo på Ros-Anders gården. 
Den sista bilden får henne att stanna upp och utbrista:  
 
− Åh, så sött, en liten misse! Det skulle vara roligt att ha en katt, men det får man ju inte ha här. Men 
det finns en katt som går runt huset.  

Fotografi 17. Lauras bild. 

Fotografi 17. Lauras bild 
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4.0.  Ros-Anders gården som  
arkitektur och omsorgsverksamhet 

 
Björn Karlsson, arkitekt SAR/ MSA och ansvarig för utformningen av Ros-Anders gården, intervjuades 
i november 2004 om bakgrunden till utformningen av boendet. Enligt arkitekten hade uppdragsgivaren, 
Äldreomsorgsförvaltningen i Haninge kommun, som mål att hitta ett nytt sätt att utforma byggnader 
för äldre med särskilda behov av omsorg och omvårdnad. Karlsson betonar att utformningen av Ros-
Andersgården beror av den tolkning av uppgiften som skedde under utformningsarbetet, men 
instämmer i kvaliteter som byggnaden lovordats för. Volym och yttre arkitektonisk gestalt har 
anpassats till kommunens detaljplanering för Tungelsta som en trädgårdsstad. Våningshöjd och 
förankring i gatukanten av tomten beror av dessa angivelser.  
 

 
Fotografi 18. Ros-Anders gården, exteriörbilder. 

4.1. arkitektens kommentarer om Ros-Anders gården 
I den inre utformningen har arkitektoniska kvaliteter använts för att forma en ”vänlig boendemiljö” för 
en person med demens eller somatisk sjukdom. Utgångspunkten för utformningen har varit att 
stimulera till rörlighet och upplevelser hos äldre personer med begränsad rörlighet eller demens. 
Köket på avdelningen är centralt placerat och står i öppet samband med övriga rum. Dagrum, kök och 
matplats saknar rumsbildande väggar. Färgsättning i de gemensamma delarna går i en gulton med en 
låg blå bröstning, och de stora fönstren ger ett rikligt inflöde av dagsljus. Öppenheten mellan 
rumsfunktioner är medveten, berättar arkitekten. Intentionen, som arkitekten beskriver den, är att 
skapa en ”gatumiljö som öppnar sig till bredare rum”.  Arkitekten menar att ”en karaktär av gatumiljö, 
där rumsgränserna är utsuddade” inbjuder till att en boende kan ”strosa omkring och plötsligt 
bestämma sig för att sätta sig ned”. Genom denna lösning menar arkitekten att ”man behöver inte 
komma i samma situation som när man går in över en mental tröskel och in i ett rum”. 
 

 
Fotografi 19. Ros-Anders gården, interiörbilder. 

 
Ambitionen med en stimulerande rumsutformning har kombinerats med arkitektyrkets traditionella 
metoder för att skapa inflöde av dagsljus, utblickar, möblerbarhet, funktionalitet och ändamålsenlighet. 
Runt det öppna gemensamma utrymmet grupperas bostadslägenheter på 30-31 kvm. Lägenheterna har 
studerats för att medge olika sängplaceringar och tänkbara möbleringar. Äldreboendet tillhandahåller i 
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varje lägenhet en sjukhussäng på hjul med ett höj- och sänkbart sängplan för att garantera goda 
arbetsförhållanden för personalen. Taklyft finns monterad över sängplatsen. Badrummen har dagsljus 
och vädringsfönster. I lägenheten finns ett smalt tekök, bredd 60 cm.  

4.2. Äldreomsorgsförvaltningens åsikt om Ros-Anders gården 
En person i ansvarig ställning på Äldreomsorgsförvaltningen instämmer i att Ros-Anders gården är en 
fin boendemiljö för äldre, men menar samtidigt att boendekvaliteten i vissa fall skett på bekostnad av 
ytor som behövs för omsorgsarbetet. Utrymmen för omsorgsverksamheten är optimerade och har 
medfört att personalen i efterhand fått göra flera anpassningar på plats för att kunna bedriva 
verksamheten i byggnaden. Bland annat sker medicinhantering och journalföring i köken, vilket enligt 
informanten inte är eftersträvansvärt och minskar sekretessen kring varje boendes problem. 
Personalen uppskattar boendemiljön och känner tillfredsställelse i sitt arbete, förklarar informanten, 
och menar att detta gör att det finns en större benägenhet hos personalen att överse med byggnadens 
tillkortakommande avseende lokaler för omsorgsverksamheten och personalen. 
 

 

Figur 9. Ros-Anders gården, våningsplaner (efter Anova Arkitekter AB ©) 

4.3. en utvärdering av miljön på Ros-Anders gården 
Inventeringen enligt TESS-NH manualen bekräftar en hög nivå i utformningen och ett fint 
omhändertagande av de boende. Samtliga avdelningar i Ros-Anders gården får ett genomsnittligt värde 
enligt SCUEQS för hela boendet på 28,75 poäng. Poängen är högre på avdelningarna för 
ålderdomshemsboendet, men sjunker på avdelningarna för boende med demens där 
sjukdomsproblematiken kan påverka inredningen av det byggda rummet. Vid utarbetandet av skalan 
1991 användes 53 vårdhem för dementa inventerade av en forskargrupp vid University of North 
Carolina, USA. Medelvärdet för samtliga anläggningar var 26,3 poäng, där poängsumman för en enskild 
anläggning spände från 13 till 38 poäng311. Utvärderingen av Ros-Anders gården är en professionell 

                                            
311 Sloane, P D., Mitchell, C. M, Weisman, G, Zimmerman, S, Long Foley, K M., Lynn, M, Calkins, M, Lawton, M. P, Teresi, J, Grant, L, 
Lindeman, D and Montgomery, R, 2002: Op. Cit., Sid. 75. 
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expertbedömning som genomförts av artikelförfattaren. Trovärdigheten ligger i arkitektens 
kompetens att utvärdera miljöer och arkitektoniska lösningar. 
 
 
 

5.0  diskussion 
 
Den underliggande föreställningen som präglat artikeln är att god utformning och arkitektur kan bidra 
till en större livskvalitet för äldre som bor i ett äldreboende. Den japanske arkitekten och forskaren 
Tadashi Toyama studerade 1988312 samspelet mellan äldre och den påverkan som uppstod i samband 
med en flytt till en lägenhet i ett servicehus313. I sina slutsatser anger Toyama sju faktorer som avgör 
hur väl den äldre anpassar sig till den nya miljön. Faktorerna beror av hushållets storlek (par- eller 
enpersonshushåll), initiativförmåga, flyttavståndet, sjukdom, orsaken till flytten (frivillig eller påtvingad 
av omständigheterna), tidigare vana av att flytta samt familjeband314. Om det uppstår ett 
jämviktsförhållande mellan individ och den nya situationen så förefaller möjligheterna till en positiv 
anpassning vara som störst. Några av berättelserna pekar på att ett sådant jämviktsförhållande 
uppstått vid flytten till Ros-Anders gården. Berättelserna om de somatiskt sjuka äldre visar på att de i 
första hand förknippar äldreboendet med den omsorgsverksamhet som bedrivs, men det framkommer 
att de är eller har varit positivt inställda till byggnadens invändiga och utvändiga arkitektur liksom 
lokaliseringen till det lilla grönskande järnvägssamhället. Genom sina tidigare erfarenheter av 
arkitekturen på andra äldreboenden, väljer de att flytta in på Ros-Anders gården. Inventeringen enligt 
det amerikanska inventeringsinstrumentet, TESS-NH manualen, stödjer deras positiva omdömen om 
byggnaden och om omsorgen.  

5.1. arkitektur och åldrande 
De aspekter på arkitekturen till Ros-Anders gården som inger positiva känslor hos de intervjuade 
personerna tycks vara placeringen i en färdig social miljö, stora fönster med utblickar mot natur och 
invändiga rum som både har utblick och solljusinfall. Berättelserna visar också att arkitekturen kan 
innebära att en negativ anpassning kan uppstå. Felix, Lovisa och Laura påtalar ett dåligt inomhusklimat, 
för torr luft och varierande rumsvärme. Eugen klagar på en alltför stark inomhusbelysning utan 
uppdelning i allmänljus och stämningsljus. Felix möjlighet till deltagande i aktiviteter och livet inom 
boendet begränsas genom en för knapp dörröppning. Fleming får en försämrad livskvalitet i och med 
att det blå badrumsgolvet dagligen framkallar en stor rädsla hos honom. Psykologen Eugénia Ratiu 
pekar på att anpassningen till en ny miljö beror av hur individen lär känna den nya miljön, och av vilka 
kognitiva, emotionella och värderande processer som sker inom individen för att uppnå ett 
jämviktsläge315. Det är rimligt att anta att arkitekturupplevelsen omfattar samtliga av de processer 
Ratiu nämner, men i olika grad och omfattning.  

5.2. det upplevda rummet i ett äldreboende 
Av de nio intervjuade personerna på Ros-Anders gården valde åtta personer ut bilder, men gav 
motiveringar som verkade vara helt frikopplade från upplevelsen av det byggda rummet på Ros-
Anders gården. En person lade bildkollektionen åt sidan och valde att hämta sitt eget fotoalbum för att 
börja berätta sina egna minnen kring dessa bilder. Augustines bildval och motivering verkar visa på hur 

                                            
312 Toyama, Tadashi, 1988: Identity and Milieu, a study of relocation focusing on reciprocal changes in elderly people and their environ-
ment. Stockholm: Dpt for Building Function Analysis, The Royal Institute of Technology.  
313 Toyamas tudie omfattade 22 personer, 9 män och 13 kvinnor. 
314 Toyama, T. 1988 : Op. Cit., Sid. 166-168 
315 Ratiu, Eugénia, 1997: Modalités d’appropriation d’un environnement de transition. I : Moch, Annie & Moser, Gabriel (red.), Psycholo-
gie française, psychologie environnementale : perspectives actuelles. Paris: PUG. Sid. 150-156. 
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betydelsefullt det är för henne att skapa en vacker miljö och i hennes ögon en harmonisk inredning 
kring sig. Felix uppfattar inte Ros-Anders gården som sitt hem, och väljer istället en bild som för 
honom innehåller associationer till hans barndom. Lovisa väljer en bild från en lövskog. Bilden 
påminner om utsikten från hennes lägenhet, men samtidigt beskriver hon sin upplevelse av skogen, 
dofter och förmågan att kunna klara sig själv där trots sitt handikapp. Beth är öppet negativ till miljön 
på Ros-Anders gården och väljer ett fotografi som verkar vara från ett verkligt hem. Valet verkar 
bekräfta hennes uppfattning att Ros-Anders gården inte är hennes hem. Eugen väljer ut en bild som 
förklarar hans inställning till att hantera nya livssituationer. Aktiviteter och stimulans är det som han 
saknar på Ros-Anders. Laura använder alla bilder för att uttrycka den oro hon känner inför ett blandat 
boende mellan somatiskt sjuka och dementa. Hennes berättande stannar vid en situation som går att 
se utanför äldreboendet. I undersökningen fanns det en förhoppning om att särskilt viktiga aspekter 
för den arkitektoniska utformningen av en äldrebyggnad, skulle kunna fångas genom associationer 
kring fotografier som främst visar en byggd miljö. Sammantaget tycks samtalet kring fotokollektionen 
snarare beskriva de enskilda strategier som varje intervjuad har för att anpassa sig till åldrandet och de 
inskränkningar som åldern innebär i den personliga friheten.  

5.3. rörelser och vistelser i ett äldreboende 
De sju berättelserna visar hur rörelse och vistelse inom, och till viss del även utanför byggnaden, 
beror av graden av åldersrelaterade besvär. Intervjupersonernas rumsanvändning kan sammanfattas i 
en uppställning, där rörelsen kopplats till eget initiativ, kroppslig oro, personalstöd, fasta rutiner eller 
till besök av anhörig. Vistelsen sammanfaller med den aktivitet som utförs på den uppsökta platsen – 
samvaro, fast rutin, avkoppling eller vila, solljus och utblickar, kontakt med personal eller egen 
aktivitet. Felix är helt hänvisad till personalstöd och anhöriga för att kunna röra sig. Laura och Eugen 
rör sig efter eget initiativ i byggnaden med hjälp av sina rullatorer. Lovisa sitter i rullstol och har 
tidigare kunnat röra sig efter eget tycke, men i takt med sin sjukdom så har hon blivit allt mer 
beroende av personalens hjälp. Augustine har trots sin åldersdemens kvar en stor rörlighet och har 
ett mönster av rörelse och vistelse som kretsar kring platser som verkar skapa sinnesupplevelser för 
henne. Beth saknar platser för vistelse, utan de uppstår först då någon annan människa kan inge henne 
lugn och trygghet. Fleming har kvar sin rörlighet, och använder rummet för att få utlopp för den 
kroppsliga oro demenssjukdomen orsakar. Eugens användning av rummet visar på ett mönster av 
rörelser och mål, som speglar hans praktiska grundinställning till livet och åldrandet.  
 

    
   

Tabell 6. Rörelser och vistelser efter orsak och påverkan 

 
På Ros-Anders gården bidrar arkitekturen till de äldres rumsanvändning genom en rumsutformning 
som är inbjudande och framkomlig med rullator och rullstol. Samtliga äldre har rörelser och vistelser 
som beror av dagliga fasta rutiner, frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällskaffe. 
Arkitekturens uppgift i detta avseende kan beskrivas som att skapa rum både för social samvaro och 
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avskildhet. Dagrummet och matrummet är rum för en varierad social samvaro kring mat, samtal, 
tevetittande eller en aktivitet. Avskildhet finns i sitthörnan i slutet på avdelningarnas korridorer. De 
flesta boende söker sig hit för utblicken och solljuset. Här finns samtidigt en samlad uppsikt över vad 
som händer på avdelningen, vilket verkar ha betydelse för äldre med demens. Äldre med somatiska 
besvär använder sitthörnan för att läsa sin tidning eller för något eget projekt. En fjärde typ av rörelse 
kräver stöd av personalen, som till exempel rökpausen för Beth, korta utflykter i samhället eller den 
årliga sommarutflykten. Denna rörelse sträcker sig utanför det byggda rum som äldreboendet bildar 
och är beroende av personaltäthet och sättet att organisera personalen inom boendet. Slutligen finns 
det en femte typ av rörelse som är svår att fastställa genom berättelserna, besök av anhöriga. 
Anhöriga spelar en stor roll för de äldres rörelser i den byggda miljön omkring Ros-Anders gården. 
Rörelserna har karaktären av utflykter och beror av den gemensamma bakgrund som familjen bildar. 
Denna rumsanvändning av det offentliga rummet underlättas av samhällets generella krav på 
handikappanpassning av den byggda miljön.  

5.4. arkitekturens uppgift i ett äldreboende 
I en byggnad för äldreboende är det rimligt att ställa sig frågan vad som är lämpliga rumsfunktioner 
och rumsmått för lägenheter som skall fungera som hem för äldre försvagade av åldersrelaterade 
sjukdomar och besvär. Genom detaljerade möbleringsplaner från före och efter flytten, beskriver 
Toyama i sin studie hur deltagarna i studien formar sin nya boendemiljö. Ritningsmaterialet visar att 
trots omflyttningen, så bibehålls invanda mönster att placera möbler på. I en modell över förhållandet 
mellan åldrande och miljö, den ”ekologiska åldrande modellen” hävdar äldreforskarna Lawton och 
Nahemow att beteendet hos en åldrande människa är en konsekvens av individuella förutsättningar 
och stress orsakad av omgivningen316. En sådan stressfaktor kan vara att flytta in i en lägenhet som 
bara rymmer delar av en möblering som skapats under ett helt liv. Vidare kan åldersrelaterade 
sjukdomar och besvär leda till att större delen av den fria rumsytan försvinner i anpassningar för att 
möta arbetsmiljökrav för personal och förvara hjälpmedel för den nya tillvaron med en sjukdom. Det 
finns en upplevelsemässig gräns för när rummet slutar att vara bostad och bli ett sjukrum. 
Beteckningen dagrum för det utrymme som motsvarar hemmets vardagsrum eller sällskapsrum har 
använts i normerande ritningar för äldrebyggnader sedan de första typritningarna från 1920317. Samma 
beteckning används i arkitekthandlingarna till Ros-Anders gården. Intervjupersonernas rörelser genom 
dagrummen på äldreboendet beskriver hur en stor del av rummet försvinner i passageyta för rullstol 
eller rullator, vilket leder till problem att möblera rummet.  
 
De allmänna slutsatser som går att dra om arkitekturens uppgift i ett äldreboende bygger på 
observationer och intervjuer med nio äldre personer, där sju personer presenterats närmare i 
artikeln. Det inre klimatet i byggnaden är viktigt, och här verkar inte systemet på Ros-Anders gården 
fungera helt optimalt. Omsorg i färgsättning och i utformning av gemensamma delar har betydelse för 
rumsupplevelsen. Placeringen av äldreboendet i en byggd miljö med ett färdigt socialt sammanhang 
underlättar för äldre med begränsad rörlighet. Lokaliseringen ger möjlighet till utblickar till natur och 
omgivande byggd miljö som den äldre känner igen eller kan associera till genom egna tidigare 
erfarenheter. Stora fönster och burspråk i soliga väderstreck är aspekter i utformningen som äldre 
personer verkar uppskatta. Följaktligen är det grundläggande kvaliteter i arkitekturen som framstår 
som avgörande för utformningen av goda miljöer för äldre. Målet i ÄDEL-reformen från 1992 var att 
främja en bostadslik utformning av äldreboende. Kravet på bostadslikhet föranleder en djupare 
reflektion kring vad ett hem är. Undersökningen om äldres rörelser och vistelser i det byggda rummet 
i denna artikel har därför resulterat i nya frågeställningar: Hur tolkas begreppet bostadslik? Vad 

                                            
316 Lawton, MP & Nahemov, L, 1973: Ecology and aging process. I: Eisdorfer, C & Lawton MP (red), The psychology of adult development 
and aging. American Psychological Association, Washington: 1973.  
Sid. 619-674. 
317 Civildepartementet, 1920: Normalritningar till Åldersdomshem, barnhem, mm. Utg. av Civildepartementet. Stockholm: Victor Pet-
tersons Bokindustriaktiebolag.  
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innebär hem och hemlikhet? Vilka aspekter i arkitekturen främjar eller begränsar möjligheten för den 
enskilde äldre att skapa en hemlikhet?  
 
               *   *   * 
 
Syfte med artikeln har varit att undersöka hur äldre med demens eller somatisk sjukdom använder 
och upplever det byggda rummet i äldreboende som kallas särskild boendeform för äldre med 
särskilda behov. Framställningen visar att arkitekturen kan bidra till en större livskvalitet i ett sådant 
boende genom en medvetenhet om byggnadens placering, utformning och färgsättning av 
gemensamma utrymmen i äldreboendet. Genom att förse det byggda rummet med detaljer skapas 
möjligheter till igenkänning, vilket kan skapa trivsel och hemkänsla. Samtidigt visar undersökningen att 
goda byggnadsegenskaper bara är en del i ett omhändertagande av äldre med demens eller somatiska 
sjukdomar. Den mest betydelsefulla delen är personalens dagliga omsorgsarbete av de äldre och det är 
viktigt att detta arbete integreras i byggnaden på ett riktigt sätt. Till detta kommer så den omtanke 
som familjen ägnar den äldre som bor på ett äldreboende. De anhöriga vidgar äldres rumsanvändning 
till delar av det offentliga rummet. Photolangage-metoden visar sig vara ett sätt för att skapa ett öppet 
tankeutbyte, men som artikeln visar har metoden i detta sammanhang snarare avslöjat livsstrategier 
för åldrande än aspekter i arkitekturen.   
 
Att rita äldrebyggnader handlar ytterst som arkitekt att förstå en åldrandeprocess och ett 
omsorgsbehov. Om särskild boendeform för äldre med särskilda behov är den framtida lösningen för 
äldre med stort behov av omsorg och omvårdnad, då måste kunskapen öka om den påverkan 
åldersrelaterade problem innebär för arkitekturen och gestaltning av rum. Artikeln är en del i ett 
doktorandprojekt vid Arkitekturskolan, KTH, och handlar om att förstå dels de avsikter och 
intentioner som finns vid planeringen av framtida äldrebyggnader och därmed kan bli styrande för 
utformningen av byggnaden, dels de kommentarer och vardagserfarenheter som brukare, boende och 
personal gör i sin dagliga kontakt med en arkitektur särskilt skapad för en omsorgsverksamhet. Ytterst 
handlar det om en kartläggning av vilken arkitektur vi vill skapa för äldre i dagens samhälle.  
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artikel 1V 

d e l s t u d i e  I V  

 
 

nyanser av bostad och hem i ett äldreboende  
om ett fullskaleförsök på Ros-Andersgården, Tungelsta 

 
Artikeln utgår från en kartläggning av äldres och personals åsikter om miljön på ett äldreboende, samt 
ett fullskaleförsök i arkitektur och inredning på en boendeavdelning för 10 äldre med blandade diagno-
ser av demens och somatiska sjukdomar på Ros-Andersgården, Tungelsta, Haninge kommun. Medel 
för att kunna genomföra fullskaleförsöket har skett genom forskningsanslag från F-stiftelsen, Sweco-
FFNS. 
 
Artikeln finns även publicerad med samma rubrik som i avhandlingen genom ett särtryck som veten-
skaplig rapport: Trita-Ark-forskningspublikationer 2005:6, ISSN 1402-7453, ISRN KTH/ARK/FP-05:06 
SE, ISBN 91-7178-115-3. 
 
Artikeln kommer att presenterats som en populärvetenskaplig text i tidningen Äldreomsorg, nummer 
2005:6.  
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abstrakt 
 

Den föreliggande artikeln handlar om en undersökning av två vanliga begrepp som före-
kommer i rekommendationer för utformning av arkitektur och inredning i äldreboenden, 
bostadslikhet och hemlikhet. Syftet har varit tvåfaldigt, dels att undersöka äldres och per-
sonals åsikter om arkitektur och inredning på ett äldreboende, dels att testa undersök-
ningsresultatet genom ett fullskaleförsök. Äldreboendet Ros-Andersgården, Haninge kom-
mun, har varit platsen för undersökningen. Undersökningen av brukargruppernas åsikter 
har skett genom enkäter och djupintervjuer. Aspekterna av bostadslikhet och hemlikhet 
som framkommit har sedan prövats genom ett fullskaleförsök på en boendeavdelning på 
boendet. Fullskaleförsöket har bestått av förändringar i möblering, ljussättning samt kom-
plettering med utsmyckning och dekorativa föremål. Studiens slutsats är att äldre granskar 
miljön med referenser tillbaka till det egna hemmet eller tidigare arbetsplatser, medan det 
för personalen handlar om referenser till andra äldreboenden som de känner genom yrkes-
erfarenhet. En annan slutsats är att bostadslikhet kan definieras som fysiska egenskaper i 
arkitekturen, medan hemlikhet avser innehållet i arkitekturen och omsorgsverksamheten. 
Det kan vara kontroversiellt att hävda att universella skönhetsvärden i arkitekturen även är 
viktiga för äldre människor med demens eller somatisk sjukdom. Genom brukargruppens 
ändrade förmåga till spatialt tänkande, som orsakas av sjukdom, uppstår en följdfråga om 
arkitektur i ett äldreboende har en större betydelse än i andra sammanhang. Härvidlag upp-
står dock även ett behov av vidare forskning inom fler forskningsområden för att fördjupa 
kunskapen. Sammantaget tyder undersökningen på att bostadslikhet och hemlikhet ändå 
måste beaktas i lika grad vid utformning av boendeformer för äldre med omsorgsbehov. 
  
Nyckelord: bostadslikhet, hemlikhet, arkitektur, äldreboende, äldre, demens, somatisk 
sjukdom. 
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inledning 
 
Under 1980-talet lanserades den bostadslika utformningen som motbild till den tidens 
institutionaliserade sjukhusvård av äldre med omsorgsbehov. Ett fullskaleförsök på en sjukhusmiljö för 
äldre patienter genomfördes under åren 1982-1983 på Värnhems Sjukhus i Malmö, och försöket 
studerades ur medicinsk, arkitektonisk och miljöpsykologisk synvinkel. En för ett sjukhus typisk 
matrumsinredning förändrades genom möbler och utsmyckning till en interiör med referenser till den 
tidsperiod, vilken de äldre patienterna bedömdes kunna ha minnesbilder från, 1930- och 1940-talen. I 
förändringen förändrades också måltidssituationen från en brickserverad måltid till en måltidssituation 
med ett uppdukat matbord med bestick, glas och duk. Medicinskt gick det att konstatera att de äldre 
började äta bättre genom förändringen och därmed fick ett bättre födointag318. Erfarenheterna från 
Värnhemsprojektet vidareutvecklades genom studier av boendemiljön för äldre med demens, med den 
slutsatsen att ”en gammaldags och familjär stil” hade ”en stimulerande och aktiverande effekt på 
patienter med åldersdemens”319.  
 
 Liknande erfarenheter uppstod vid en ombyggnadssituation av ett ålderdomshem i i Upplands-Bro 
kommun. En temporär lösning behövdes och äldre med somatiska besvär och demenssjukdomar 
evakuerades till ett tillfälligt boende i sammanslagna lägenheter i ett flerbostadshus, det s.k. 
Råbyhemmet320. ”Småskalighet och hemlikhet”321, som fanns i utformningen av hemmet 
uppmärksammades, och erfarenheterna blev viktiga för utformning av andra boenden för äldre322. 
Dessa exempel på miljöns betydelse för äldre som bor på ett äldreboende, har legat till grund för ett 
fullskaleförsök, som har handlat om upplevelse av arkitektur och inredning på Ros-Andersgården i 
Stockholm. Syftet har varit att belysa aspekter på två centrala begrepp för utformandet av ett 
äldreboende, bostadslikhet och hemlikhet.  

ÄDEL-reformen 1992 
Genom ÄDEL-reformens införande 1992 samlas samtliga boendeformer för äldre323 inom det 
administrativa begreppet ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad” 324 för äldre. Reformen 
ålägger kommunen ansvaret att tillhandahålla boende med omsorg och service för äldre med sådant 
behov, samt att erbjuda en primär sjukvård genom vårdcentraler. Förändringen medför att både 
personal och boendeformer för äldre övergår från en regional förvaltningsnivå till en kommunal 
skötsel och drift. Landstingen bibehåller ansvaret för akutsjukvård och medicinsk specialistvård. 
Statliga stimulansbidrag utgår för att förverkliga reformens intentioner och öka antalet platser i 
boendeformer för äldre. Som en följd sker under 1990-talet en upprustning och en utbyggnad av 
kommunernas utbud av äldrebostäder.  
 
 ÄDEL-reformens intentioner kan anas redan i den ändring som sker under 1980-talet av 
Socialtjänstlagen. Formuleringen finns fortfarande kvar och beskriver inriktningen för ett boende för 
äldre i behov av omsorg och service som en plats, där det går att ”leva och bo självständigt under 

                                            
318 Elmståhl, S., 1987: Hospital nutrition in geriatric long-stay medicine, dietary intake, body composition and effects of experimental 
studies. Lund: Dpt Community Health Sciences, University of Lund, Värnhem Hospital, Malmö, Sweden. Egen översättning av “A chang-
ed meal environment resulted in an increased intake of energy and nutrients from originally low levels”. Sid 92.  
319 Küller, R., 1991: Familiar design helps dementia patients cope. I: Preisler, WFE, Vischer, JC, & White, ET (red), Toward a more hu-
man architecture. Design International. New York: van Nostrand Reinhold.  
320 Socialstyrelsen, 1983: Annorlunda Långvård. Stockholm: Socialstyrelsen redovisar, 1983:2.  
321 Öhlander, M., 1996: Det goda livet i hemlikheten. I: Gaunt, David & Lantz, Göran (red), Hemmet i vården, vården i hemmet. Ersta 
Vårdetiska instituts skriftserie. S. 136- 154. Sid 142. 
322 Paulsson, J., 2002: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. Sid. 36. 
323 ålderdomshem, servicehus, gruppboende, lokala sjukhem eller bostäder med särskild service 
324 Hedin, B., 1991: Framtidens boende- och handikappomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen & Handikappinstitutet. Sid. 21. 
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trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”325. 1993 ändras 
bygglagstiftningen till ett nytt regelverk med allmängiltigt hållna målformuleringar istället för 
specificerade funktionskrav och mått. Lagstiftningen utgår från intentionerna i sociallagstiftningen och 
betonar bostadens och bostadsområdets kvaliteter som viktiga för äldrebostäders utformning326. 
Lagtexten anger att en lägenhet i ett äldreboende skall uppfylla ett samhällets krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga327. Boendet skall även ha 
nödvändiga funktioner för arbete, matlagning och vila så att bostaden i särskild boendeform för äldre 
blir en fullvärdig bostad328. Vissa avsteg medges genom att ytor för matlagning och vistelse i lägenheten 
kan överföras till samutnyttjade utrymmen inom boendeformen.  

hemmet som den goda platsen för äldre 
Boverket och Handikappinstitutet har i olika versioner av skriften ”Bygg ikapp, handikapp” förtydligat 
intentionerna genom rekommendationer för äldreboendets utformning som befäster en bostads- och 
hemlikhet i uttrycket. Bostaden har genom erfarenheterna från 1980-talets äldreomsorg blivit förebild 
för omhändertagandet av äldre med demens och somatiska besvär. Hemmet har blivit den goda 
platsen för omhändertagandet av äldre i samhället329. I avsnitt om gruppboende för äldre med 
demensproblem i ”Bygg ikapp, handikapp” preciseras att arkitektur och inredning bör sammanfalla till 
en ”bostadsmiljö med för orten traditionell utformning och med traditionell inredning och möblering” 

330. Demensförbundet kompletterar detta specifika miljökrav genom att referera till ”en lugn, hemlik 
atmosfär” 331. Inom den anvisade bostads- och hemlikheten för äldreboendet bedrivs sedan ett 
omsorgsarbete som utformats efter den enskildes individuella behov av omvårdnad och service. Även 
i länsstyrelsens tillsynsarbete av kommunernas utbud av äldreboenden, går det att se att den bostads- 
och hemlika aspekten i boendeformen har fått en egen betydelse. Några länsstyrelser har utarbetat 
särskilda bedömningskriterier av miljön i ett äldreboende i syfte att just granska och bedöma den 
äldres möjlighet till integritet i den gemensamma boendeformen332.  
 
 Det som utmärker intentionerna i sociallagstiftningen och rekommendationerna i 
bygglagstiftningen är en tilltro till att en beskrivande formulering med ord skapar tydliga och klara 
riktlinjer för utformning av arkitektur, inredning och omsorgsverksamhet i ett äldreboende. Det finns 
en underliggande förhoppning om att begreppen bostadslikhet och hemlikhet aktiverar samma 
kulturella och språkliga kunskapsområden333 hos arkitekter och de representanter från den 
kommunala förvaltning som ansvarar för vård och stöd till äldre. Avsikten är att associationer kring 
orden bostad och hem ska sätta igång en process för arkitektur och omsorg, så att en miljö skapas där 
en äldre person upplever de rumsliga och känslomässiga egenskaper som förknippas med ett privat 
hem. Den bärande tanken i denna artikel är att upplevelsen av arkitektur och inredning är en 
utvärderande process, där individens tidigare upplevelser av byggd miljö kombineras med 
känslomässigt färgade erfarenheter av rum och rumsutformningar. Det finns därför en inbyggd svaghet 
i den samhälleliga ambitionen för att utforma äldreboenden - en miljö är alltid föremål för en 
individuell tolkningsprocess. 

                                            
325 Socialtjänstlagen. SFS 2001:453. Sid. 5-6. 
326 Handikappinstitutet, 1995: Bygg ikapp handikapp. Solna: AB Svensk Byggtjänst. Sid. 116-124. 
327 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. SFS 1994:847. 2§, punkt 8. 
328 Tekniska Nomenklaturcentralen, 1994: Plan och byggtermer 1994. Tekniska Nomenklaturcentralens publikationer nr 95. Sid. 97. 
Uppslagsord fullvärdig bostad. 
329 Bergh, Anders, 1996: Vad döljs bakom ”hemlikhetens vind”. I: Gaunt, David, Lantz, Göran, (red), Op. Cit.,  Sid: 121 
330 Handikappinstitutet, 1995: Op. Cit., Sid. 126. 
331 Demensförbundet, 1992: Riktlinjer gällande grupp-boende för människor med demens. 2:a uppl. Stockholm: Riksförbundet för de-
mentas rättigheter. Sid. 12. 
332 Länsstyrelsen V Götaland, 2005: Tillsyn av äldreomsorgen i Göteborgs stad. Gunnared. Rapport 2005:11. 
333 Eco, U., 1985, Lector in fabula, Paris, Bernard Grasset. 
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vad är hem, vad är bostad? 
Upplevelsen av rum i arkitekturen kan beskrivas som kognitiv utvärdering av tredimensionella 
förhållanden som hänger ihop med rummets form och upplevelsemässiga intryck av miljön. I 
utvärderingen aktiveras rumsliga erfarenheter och känslomässiga intryck, som lagrats som medvetna 
och undermedvetna minnesbanor i hjärnans innersta delar334. Sammankopplingen mellan erfarenhet 
och intryck leder till ett beteende som är resultatet av informationen som rummet ger. 
Miljöpsykologisk forskning pekar på att en utvärdering av rum skapar samspelsvariabler med den 
byggda miljön som resulterar i ett beteende som kan vara interagerande med eller reagerande mot 
miljön335.   
 
 Amerikanska äldreforskare har genom den ”ekologiska åldrandemodellen” 336 skapat en teori som 
visar på hur omgivningen å ena sidan och den individuella förmågan å andra sidan påverkar en äldre 
människas beteende i en viss miljö. Forskarna menar att individens sätt att agera med situationen 
”beror av en inre föreställning om den yttre världen”337. Samspelet skapar situationer där skillnaden 
mellan individuell förmåga och omgivningens tydlighet leder till kontrollerade respektive stressade 
beteenden hos en äldre människa. Ställt mot den bakgrunden blir utformningsuppgiften i ett 
äldreboende att förklara arkitekturens rumsliga form och iscensätta det rumsliga innehållets funktion 
och användning – att skapa ett begripligt rum. 

nyanser av bostad och hem på ett äldreboende  
Artikeln har samlat erfarenheter av bostads- och hemliknande aspekter i arkitektur och inredning 
genom att undersöka äldre personers och personals kommentarer om miljön. Undersökningen har 
varit utgångspunkten för förändringar i ett fullskaleförsök på en boendeavdelning för 10 äldre med 
blandade diagnoser av demens och somatisk sjukdom. Fullskaleförsöket i arkitekturen och inredningen 
har prövat aspekter på begreppen bostadslikhet och hemlikhet. Äldreboendet Ros-Andersgården i 
Tungelsta, Haninge kommun, har varit platsen för undersökningen och försöket.  
 
 Artikeln är uppdelad i två separata delar. I den första delen presenteras undersökningen av de 
äldres och personalens upplevelse av miljön på äldreboendet. Varje brukargrupp redovisas för sig och 
avsnitten avslutas med slutsatser om gruppens upplevelse av miljön. I det andra avsnittet beskrivs 
utgångspunkterna för fullskaleförsöket på boendeavdelningen. Därefter presenteras resultatet genom 
att kommentarer från äldre och personal redovisas tillsammans med observationer från försöket. 
Avsnittet avslutas med några slutsatser kring fullskaleförsöket. I artikelns avslutande finns en 
diskussion kring begreppen bostadslikhet och hemlikhet på ett äldreboende, samt några kommentarer 
kring resultatet av undersökningen och fullskaleförsöket.  
 
 
 

1.0  metoder för intervjuundersökningen 
 
Kartläggningen av äldres och personals upplevelse av miljön har genomförts som en fallstudie på Ros-
Andersgården, Tungelsta, Haninge Kommun. För att kartlägga miljöupplevelsen har sammanlagt 25 
intervjuer genomförts tillsammans med äldre och personal för att beskriva brukarens erfarenhet av 

                                            
334 Kolb, B. & Whishaw, I., 2002: Cerveau & comportement. Bryssel: de Boeck&Larcier SA. S 489-527 
335 Stokols, Daniel, 1978: Environmental psychology, i Annual Review of Psychology 1978. 29:253-295 
336 Lawton, M. P., & Nahemov, L, 1973: Ecology and aging process. I: Eisdorfer, C. & Lawton M. P. (red), The psychology of adult deve-
lopment and aging. American Psychological Association, Washington: 1973. Sid. 619-674.  
337 Lawton, M. P. & Nahemov, L. 1973: Op. Cit., Sid 627. 
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äldreboendet. Ett urval av några äldre personer338 och några personer bland personalen har 
djupintervjuats.  
 
Personalens upplevelse av äldreboendet undersöktes först genom ett enkätutskick till hela 
personalstyrkan. För att komplettera enkätsvaren, djupintervjuades sedan fem personer på olika 
avdelningar inom huset, 1 person på avdelning Klängrosen, 1 person på Vildrosen (bägge 1 trappa upp 
i huset), samt 3 personer på Solrosen (demensboende på bottenvåningen). Följande två metoder har 
använts för kartläggningen av äldres och personals upplevelse av miljön i äldreboendet. 

1.0.1 enkätutskick till personal 
Personalens upplevelse av miljön, arkitektur och inredning, på Ros-Andersgården har kartlagts genom 
ett enkätutskick all personal på boendets samtliga fyra avdelningar, totalt 29 personer. Enkäten 
innehöll frågor kring yrkesbakgrund, omsorgsarbetet, samt frågor om miljön (ljud, ljus, luft, färg och 
form) på äldreboendet. En frågekonstruktion med snäva ja- eller nej-alternativ användes för att 
stimulera till egna kommentarer om miljön. Svarsfrekvens blev 41 procent, med 12 personer som 
svarade. Den låga svarsfrekvensen resulterade i att datainsamlingen kompletterades med 
djupintervjuer med några slumpmässigt utvalda personer bland personalen.  

1.0.2 djupintervjuer om miljön på äldreboendet 
Djupintervjuerna har utgått från en frågeguide med frågor om personlig bakgrund, åsikter om 
arkitektur och inredning på boendet samt om omsorgsverksamheten. Under intervjun diskuterades 
arkitekturen och inredningen genom bildassociationer, Photolangage-metoden339. Bildkollek-tionen 
bestod av 25 fotografier från Bo01 i Malmö 2001 kompletterad med naturbilder, se bilaga A. 
Djupintervjun med bildassociationer spelades in digitalt, och den intervjuade personen tillsändes en 
cd-skiva eller en bandkassett med hela intervjun. 
 
 

 
2.0  upplevelser av arkitektur och inredning 

2.1. äldres upplevelse av miljön  
Elva äldre personer som bor på avdelningarna en trappa upp i huset på Ros-Andersgården har 
djupintervjuats. Urvalet bestod av sju kvinnor och fyra män. Av personerna hade sju stycken en 
somatisk sjukdom, och fyra personer hade en olika långt framskriden demens (Alzheimersjukdom med 
tidig debut, eller åldersdemens NUD). Av de äldre personerna hade tre valt att flytta till Ros-
Andersgården efter ett besök på plats, medan fyra bestämde sig för att flytta in efter en 
rekommendation om boendet från en bekant eller person inom äldreomsorgen. Två personer hade 
fått plats på boendet genom biståndshandläggaren på Äldreomsorgsförvaltningen. Medelåldern bland 
de boende var 84 år, och de hade i snitt bott 2,7 år på boendet. 

2.1.1 den gemensamma miljön– allmänna synpunkter 
De äldre anser att Ros-Andersgården är, som en av de intervjuade uttrycker det, en ”mycket positiv” 
boendemiljö ställt mot deras tidigare erfarenheter av boende för äldre. Det finns en öppenhet i 
planlösningen som verkar tilltalande. En person säger sig ”känna rymd”, och pekar ut en särskild hörna 
                                            
338 Boenden på Ros-Andersgården lider av multidiagnoser som kan vara demens eller somatisk sjukdom. Leena Niemi, Ros-
Andersgården, 2005: muntl. Telefonsamtal 2005-03-14.  
339 Baptiste, Alain, Belisle, Claire, Pechenart, Jean-Marie, Vacheret, Claudine, 1991: Photolangage, une méthode pour communiquer en 
groupe par la photo. Paris: Éd. D’Organisation. Sid. 20. 
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i dagrummet där han brukar sitta för att se vad som händer i köket, i matrummet och vem som 
kommer in och går ut från avdelningen. De äldre uppskattar även de stora fönstren och det rikliga 
infallet av dagsljus, men framförallt att öppenheten skapar utblickar mot den omgivande naturen och 
bebyggelsen. Korridoren anses vara ”lagom breda för att kunna mötas”, och korridorens avslutning 
kallar de boende för sitthörna med kommentaren ”sitthörnan är fin, solig med fin utsikt”. 
Avdelningarna står i kontakt med varandra genom en dörr i den glasade väggen mellan avdelningarnas 
dagrum. En äldre man menar att kontakten mellan avdelningarna gör att det ”går att byta miljö” och 
”hitta platser där man kan sitta ifred”.  
 
 I den egna lägenheten uppskattas tillgången till ett eget kylskåp och en mindre diskbänk, men 
placering och utförande ifrågasätts. En äldre kvinna ställer sig frågande till placeringen av tekniska 
reglage till skåpet på golvnivå, och menar att kylskåp mot soliga väderstreck har svårt att hålla kylan 
och läcker. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografi 20. Byggnadskvaliteter enligt boende: Utblickar mot natur och bebyggelse -öppenhet i planlösningen - 
sitthörna i solljus med utblickar - eget kylskåp i lägenheten - avskild plats att vara ifred på. (Bilder från 
Klängrosen, referensavdelning för fullskaleförsöket.)  

 
 De stora fönsteröppningarna medför ett klimatproblem som de äldre påtalar. Flera av de 
intervjuade tycker att inomhusklimatet är besvärligt. De menar att luftomsättningen är bristfällig och 
att ”luften är torr och svår att andas”. Kvinnorna i gruppen menar att problemet pågår året om. 
Under sommaren är det för varmt och under vintern för kallt. Några av de boende tål inte direkt 
solljus och påpekar att både dagrum och balkong ligger i direkt solljus under sommaren. De saknar 
möjligheten att kunna sitta ute i skugga.  
 
 Färgsättning, materialval och möbler uppfattar de äldre genomgående positivt. En person påpekar 
dock att golvplattorna i de gemensamma utrymmena har en tendens att lossna. Lösa golvplattor 
skapar ojämnheter i golvet och personen menar att det uppstår en risk för att snubbla eller ramla. En 
annan äldre person anser att möblerna ser likadana ut som på de flesta andra äldreboenden, medan en 
annan tycker att det är ”trevliga möbler och bekväma att sitta i”. Den gasoleldade braskaminen i 
dagrummen uppskattas som idé, men döms ut som funktion. En äldre menar att ”braskaminen inte 
känns som en riktig spis”. Kaminerna har haft flera driftsstörningar sedan invigningen 1999, och är 
sedan 2003 avstängda340. En person tycker att det hade varit bättre att lägga pengarna på ”en riktig 
mangel, för strukna lakan har inte samma känsla som ett manglat, det skulle dessutom bespara 
personalen arbete”. En äldre man ställer sig frågande till utformningen av det gemensamma utrymmet i 
boendet. Han påpekar att ”det brukar finnas ett hobbyrum på ett äldreboende”, och han störs av 
detta. Flera äldre klagar också på att det finns få aktiviteter på äldreboendet.  

                                            
340 Personalen menar att gasol läcker ut i dagrummet eller mellan våningsplanen. Omsorgspersonal, Ros-Anders gården, 2004: muntl. 
Intervju 2004-12-27. 



 

 
 
 

142 

2.1.2 avdelningen för fullskaleförsöket – allmänna synpunkter 
Avdelningen för fullskaleförsöket bär namnet Vildrosen och bebos av sju av de intervjuade äldre 
personerna, fem kvinnor och två män. Dagrummet kallas här för ”teverummet”. Rummet används 
dagligen under förmiddag och eftermiddag för de äldres tevetittande. Vid kvällskaffet klockan sju 
används rummet av både äldre och personal, som slår sig ned tillsammans med de boende, när 
middagsbestyren är över. Frukost, lunch och middag, serveras på två matplatser runt köket. Det ena 
matbordet, med utsikt mot trädgården, är till för de äldre som kan äta utan hjälp från personalen. Den 
andra matplatsen består av flera bord där några platser genom ett burspråk har utsikt mot den 
omgivande bebyggelsen. En plats precis innanför entrédörren, som är avsedd för träning och terapi, 
kallas ”där borta” eller ”där jag trampar cykel”. Det finns två platser av det gemensamma utrymmet 
som inte har fått något namn av de äldre. Bägge platserna rör korridorernas avslutande burspråk med 
utsikt mot entrén eller mot trädgården. Det finns en skillnad mellan Vildrosen och 
referensavdelningen Klängrosen; på grannavdelningen har korridoravslutet med utsikt in mot 
trädgården ett namn, och kallas där för sitthörna. 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografi 21. Avdelning för fullskaleförsök, från vänster till höger: Matplats med utsikt in mot gården - vy mot 
sitthörnan med en framdragen vikskärm och röda gardiner - vy mot dagrum - möblering i dagrum med skydds-
överdrag över stolssits - braskaminen i dagrummet. (Bilder från Vildrosen, före fullskaleförsöket.)   

 
 Det råder skilda meningar bland de äldre om färgsättningen i teverummet. En boende menar att 
det ”inte är färger så att man säger oh, så vackra precis”. Möblerna anser de äldre vara ”ganska 
trevliga” men klädseln är ”alltför mörk”. Gardinerna upplever kvinnorna i intervju-gruppen som fula – 
”horisontella gardiner är inte precis vackra”. De hade hellre sett vertikala gardinvåder.  Glasväggarna i 
rummet kommenteras av de äldre. En person hade föredragit att se en tavla på en tät väggen, medan 
en annan ifrågasätter varför en glasvägg ska skärmas av med gardiner. En manlig boende undrar hur en 
glasvägg kan fungera som en brandvägg, vilket är den förklaring som anges bland äldre och personal för 
väggen mellan avdelningarnas dagrum. Den gula väggfärgen beskrivs som ”en bra färg” för platsen för 
träning och terapi, men i övrigt kommenteras inte inredningen i på platsen. En person ifrågasätter 
varför entrédörren in till avdelningen, som ligger precis intill utrymmet, fått en kraftig röd färgton. 

2.1.3 slutsatser om de äldres upplevelse av miljön 
I sina svar om äldreboendets arkitektur och inredning används bostaden före flytten till äldreboendet 
som en bakgrund till svaret om miljön på äldreboendet. Två av de djupintervjuade hade tidigare bott 
på ett annat äldreboende, medan de övriga flyttat till Ros-Andersgården direkt från den egna 
lägenheten. En kvinna berättar att utsikten mot skogspartiet från hennes fönster påminner om en skog 
som fanns utanför hennes tidigare lägenhet. En man vill hellre diskutera de hus han byggt under sitt liv, 
och i synnerhet ett sommarhus som han fortfarande ofta åker ut till. Personer med demensproblem 
förklarar bestämt att de inte bor på äldreboende, utan uppger sin gamla hemadress. De beskriver 
äldreboendet som en offentlig miljö, och de förknippar miljön med sina tidigare arbetsplatser, ett 
kontor eller ett sjukhus.   
 
 De boende tvekar att diskutera egenskaper i arkitekturen och inredningen på äldreboendet. 
Arkitektur, inredning och omsorgsarbetet upplevs som en helhet. Istället framgår det av intervjusvaren 
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att de äldre jämställer byggnaden med kvaliteten på personalens arbete och omsorgsverksamheten i 
stort. Kritik av byggnad och inredning upplever de äldre vara en indirekt kritik av omsorgspersonalen. 
Omsorgsarbetet bedöms vara ”av hög kvalitet”, men utfört under tidspress och underbemanning. 
Personalen framhålls som ”mycket positiv” och ”uppskattad”. Sammankopplingen mellan byggnaden 
och omsorgsverksamheten gör att åsikter om äldreboendets byggnadsegenskaper inte kan urskiljas, 
utan måste tolkas genom de äldres motiveringar i svar på andra frågeställningar.  
 
 I intervjuerna framträder ett indirekt samband mellan rumsanvändningen, identifieringen av platser 
och platsens inredning. Platser som inte används ogillas av de äldre antingen på grund av inredningen 
eller på grund av personalens sätt att använda dessa för eget bruk. Ett konkret exempel på detta är att 
avslutningen på korridoren med utsikt in mot trädgården, som på Vildrosen inte fått något namn. 
Flertalet av de äldre upplever soffan som ”låg”, ”obekväm”, ”svår att sitta i” och ”svår att komma ur”. 
En annan orsak kan vara den vikskärm som de äldre säger ställts dit av personalen. De äldre menar att 
personalen vill markera platsen som sin egen, och att de viker ut skärmen för att skapa avskildhet. De 
rödfärgade gardinerna i fönstren uppfattar två kvinnor som ”fula”. Likaså saknar den andra 
korridoravslutningen mot entrésidan på Vildrosen både namn och användning. En kvinna föreslår att 
den kunde betecknas som ”en viloplats eller någonting”. En annan kvinna säger att hon skulle kunna 
sitta där och läsa en bok, men påpekar sedan hur gardiner och möbler skämmer och stör henne. 
Gardinerna på platsen anser de kvinnliga deltagarna i intervjugruppen som ”minimala och för hårt 
sammandragna”. Kvinnorna konstaterar att gardinerna därmed varken är ”fula eller fina, de går inte att 
se”.  
 
 Den övergripande slutsatsen från de äldres svar om bostads- och hemlika kvaliteter i arkitekturen 
och inredningen, är att dessa aspekter hänger samman med deras tidigare erfarenheter av att bo 
under andra förhållanden. De äldres beroende av omsorg och service påverkar upplevelsen av 
arkitektur och inredning till att hänga samman med omsorgsverksamheten. De aspekter i arkitekturen, 
som de äldre menar främjar en bostads- eller hemlikhet i miljön är de stora fönstren, starkt 
solljusinfall, utsikt mot natur och omgivande bostadsbebyggelse, täta väggar, och en öppenhet i 
planlösningen. Associationer till bostad och hem förmedlas även genom rummets innehåll i form av 
möbler, tavlor, vertikala och breda gardinvåder, samt en färgsättning i varma och ljusa färger. Inslag 
som de äldre uppfattar som främmande, en fristående braskamin eller en horisontell gardinhängning, 
har en störande inverkan på de äldres tolkning av miljön och gör det svårare för dem att hitta 
referenser till bostad och hem.   

2.2 personalens upplevelse av miljön  
Personalen som arbetar på Ros-Andersgården har i snitt en sammanlagd yrkeserfarenhet från arbete 
på äldreboende på cirka 19 år. Erfarenheten av Ros-Andersgården som arbetsplats och miljö är i snitt 
fyra år för de svarande i personalgruppen. Samtliga informanter i undersökningen har varit kvinnor.  

2.2.1 den gemensamma miljön– allmänna synpunkter 
Personalen uppfattar arkitekturen och inredningen på äldreboendet som ”fin och harmonisk”. En 
person som djupintervjuats säger att ”det är en hemtrevlig miljö, men inget hem”. Andra svar från 
djupintervjuerna beskriver ett äldreboende som har en ”fin atmosfär”, och som upplevs som 
”jättehemtrevligt, ljust och trivsamt”. De stora öppningsbara fönstren och det stora dagsljusinfallet på 
avdelningarna uppskattar personalen. Flera bland personalen lovordar planlösningen för att den ger 
”öppenhet”, en ”kontakt mellan inne och ute” och en upplevelse av vara ”öppen” utan ”raka 
korridorer”.  
 
 Färgsättning betecknas som ”glad, vänlig och fridfull” och färgerna som ”ljusa och varma”. Valet av 
tapet på väggarna beskrivs genomgående som ett positivt materialval. Åsikterna går isär om 



 

 
 
 

144 

golvmaterialet. Några enkätsvar pekar på att golvet uppfattas som snyggt, men svårskött och hårt att 
gå på. Andra negativa kommentarer handlar om en dålig köksfunktion och trånga dörrpassager till 
lägenheterna. Placeringen av personalrummet en våning ovanför boendeavdelningarna uppfattas som 
en dålig lösning. Eftersom arbetet kan bli både fysiskt och psykiskt krävande, menar flera i personalen 
att det uppstår ett behov av att kunna gå ifrån en stund och att personalrummet då måste ligga nära. 
Närhet är för personalen på samma våningsplan eller inom avdelningen. Trädgården anses vara alltför 
stensatt, utan skugga och i avsaknad av en ”grön känsla”. Flera svar i enkätundersökningen innehåller 
önskemål om en samlingslokal som kan användas för aktiviteter för de äldre, anhörigeträffar, samt för 
att samla hela personalen vid ett tillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografi 22.  Avdelning för fullskaleförsök, från vänster till höger: Matrummet – Burspråket i matrummet – Passage från 
matrum till entrédörr till avdelning –  Terapi innanför entrédörren – Burspråk med utsikt mot entrésidan.  (Bilder från 
före fullskaleförsök.) 

 
 Den gasoleldade kaminen upplevs samfällt som ett onödigt inslag i dagrummet – ”braskaminen har 
ingen funktion”. Utformningsambitionen att skapa trevnad kring en öppen eld fungerar inte som 
planerat, och personalen konstaterar att den inte blir ”någon samlingspunkt”. Ljudklimatet i byggnaden 
anses av flertalet vara lugnt och skönt, men en stor andel av de svarande menar att inomhusklimatet 
är varmt och kvalmigt. I djupintervjuerna framkommer det att personalen upplever besvär i luftvägarna 
och upplever inomhusluft som torr. De flesta av de svarande bland personalen tycker att de 
horisontella gardinkapporna är fina och har en bra funktion, samtidigt som ingen kan tänka sig liknande 
gardiner i sitt eget hem. Personalen framhäver möblerna som praktiska, men institutionsliknande, 
”mer som ett väntrum”. Möbleringen anses vara komplett, men inte fullt hemlik, både ordnad och 
flexibel. Några svar antyder att den stundtals kan upplevas som rörig och svår att hålla ordning på. 

2.2.2 Avdelningen för fullskaleförsöket – allmänna synpunkter 
Personalen ger namn på de delar av det gemensamma utrymmet på Vildrosen som används 
regelbundet. Korridorens avslutande burspråk kallas ”därnere” eller ”hörnan”, och är en plats att sitta 
på som är ”lugn och skön, med en solig utblick mot natur”. Personalen använder sitthörnan för egna 
aktiviteter som att ”läsa, äta lunch, vila lite” eller att ”sitta och blunda”. En informant menar att även 
äldre använder platsen, att ”dementa går hit och sätter sig”. Personen säger att man brukar ”sitta och 
pyssla med de boende” på denna plats, eftersom det är ”trevlig utsikt och dagsljus”. Personalen 
berättar att man här tidigare hade gardiner i en röd färg för att förstärka känslan av en behaglig plats 
att vistas på. Personalen beskriver korgmöblerna i sitthörna som ”sköna att krypa upp i”, men 
”trasiga”.  
 
 Dagrummet beskriver personalen som de boendes sällskapsrum eller vardagsrum. Rummet 
uppfattas som positivt genom solinfallet. De aktiviteter som sker inom äldreboendet genomförs ofta 
på Vildrosen. En i personalen menar att rummet ger ett ”institutionsaktigt” intryck med en stor 
fönstervägg mot trädgården. Enligt samma informant hänger det institutionella intrycket också samman 
med de passager som alstras av dörrplaceringar till balkong och grannavdelning. Några kommentarer 
handlar om glasväggen mellan avdelningarna och trapphuset. En informant säger att ”glasade väggar är 
jobbiga och irriterar de boende”. Möbleringen i dagrummet kommenteras inte i detalj, men man 
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påpekar att ”det är ständiga omflyttningar av möbler” och att det är svårt att skapa en ”hemtrevnad” 
på grund av rumsformen. Personalen anser att rummet är ”svårmöblerat” och ”rörigt”.  Kaminen 
beskrivs som fin att se på när den fungerar, men personalen understryker att större delen av tiden har 
kaminen stått oanvänd på grund av problem med gasollukt i huset. Personalen tycker också att 
kaminen påverkar möbleringen av rummet.  
 
 Delarna av det gemensamma utrymmet, där det går att sitta eller träna, kallas ”där borta” eller 
”ingenting, bara rörigt”.  Följdkommentaren utstrålar en negativ inställning till platserna, ord som 
”uppställningsplats” eller ”avdumpningsplats” används. Samma förhållande gäller korridoravslutet med 
fönster mot entrétorget, som kommenteras som ”tråkig genom utsikten mot bebyggelsen”. 
Blandningen av dagsljus och elektrisk belysning beskriver personalen som ”varierad och behaglig” 
snarare än ”hemlik och varm”.  

2.2.3 slutsatser om personalens upplevelse av miljön 
Personalens kommentarer om bostads- och hemlika aspekter i arkitekturen och inredningen påverkas 
av tidigare deras erfarenheter från andra äldreboenden. Personalens erfarenhet är att stora 
fönsteröppningar som ger ett stort solljusinfall med en utsikt mot omgivande natur och 
bostadsbebyggelse främjar en känsla av bostads- eller hemlikhet i arkitekturen. En färgsättning i ljusa 
och varma färger bidrar till att skapa en harmonisk miljö på avdelningen. Öppningsbara fönster, 
öppenhet i planlösningen och avsaknad av korridorkänsla är andra viktiga rumskvaliteter. Det finns en 
tveksamhet till glasade väggar och fristående braskaminer. Även om bedömningen utgår från olika 
perspektiv så finns det en samsyn om arkitektur och inredning på äldreboendet mellan de äldre och 
personal. Den skillnad som går att spåra mellan brukargruppen avser gardiners utformning, 
upphängning och genomsläpplighet av ljus.  
 
 Det samlade intrycket av miljön på varje avdelning hänger ihop med skeenden som både äldre och 
personal påverkat. I samband med idrifttagandet av Ros-Andersgården deltog personalen i arbetet 
med att skapa den inre miljön på äldreboendet. För att få en samhörighet inom den nyanställda 
personalstyrkan anslogs medel för att inreda och skapa en individuell boendemiljö på varje 
avdelning341. Denna form av medinflytande kan vara en bidragande anledning till personalens 
övervägande positiva kommentarer om miljön. Arkitekten och chefen för boendet bestämde 
tillsammans en basmöblering för de gemensamma utrymmena342, men inom varje avdelning varierar 
tillkommande utrustning beroende på hur anslaget fördelats. I några fall sydde personalgruppen själva 
gardinerna och de kunde därmed använda anslaget till ett större möbelinköp. De äldre påverkar 
avdelningen genom sin vilja att placera delar av sitt medhavda bohag i de gemensamma utrymmena. I 
vissa fall har anhöriga överlåtit möbler till avdelningen vid en släktings bortgång343, vilket också spelar 
en roll för avdelningens förmåga att skapa en enhetlig miljö. 
 
 
 

                                            
341 Brukarrepresentant, Boendeomsorgsförvaltningen, Haninge kommun, 2004-10-07. 
342 Samtliga möbler har levererats av Albin i Hyssna. 
343 Boendes möjlighet till möblering i gemensamma delar sker i samråd med personal, boendets chef och andra boenden. 
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3.0  fullskaleförsöket på Vildrosen 
 
De aspekter av bostads- och hemlikhet som framkommit genom kartläggningen av brukarnas 
kommentarer om arkitektur och inredning har prövats i ett fullskaleförsök på en boendeavdelning. 
Försöket har utgått från att strukturera platserna genom möblering, färg och utsmyckning i syfte att 
skapa de rumsfunktioner som anges på arkitektritningen. Två bostadsavdelningar, belägna en trappa 
upp byggnaden, har använts i försöket, en som referensavdelning, en för fullskaleförsöket. Varje 
avdelning har 10 boende i enrumslägenheter på 30-31 kvm. Avdelningen för fullskaleförsöket, 
Vildrosen, används för sammankomster och aktiviteter för de boende. Delar av den gemensamma ytan 
inom denna avdelning användes tidigare av den kommunala hemtjänsten för kontorsgöromål344. 
Referensavdelningen förevisas i samband med externa studiebesök och har en tydlig miljö. 
Referensavdelningen har använts som jämförelse i observationerna av användningen av ytorna på 
avdelningen. Platserna för fullskaleförsöket har markerats på nedanstående planritning över 
våningsplanet med en grå ring bakom sifferförklaringen. Avdelningarna har identiska planlösningar, fast 
spegelvända mot varandra. 

3.1 metoder för fullskaleförsök  
Djupintervjuerna och enkätsvaren har legat till grund för åtgärder i fullskaleförsöket. Planeringen och 
genomförandet av fullskaleförsöket syftade till att genom en ändring i inredning skapade en mer 
trivsam miljö sett ur ett brukarperspektiv.  
 

 

                                            
344 Utrymme kallat terapi på planritningen. 
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Figur 10.  Plan 1 trappa, referensavdelning och avdelning för fullskaleförsök. 

3.1.1 intervju med boende och personal  
Inför fullskaleförsöket har boende och personal intervjuats på den aktuella avdelningen. Intervjuerna 
utgick från Photolangage-metoden med bilder från platserna på avdelningen, som avsågs förändras i 
fullskaleförsöket. Fem boenden345 och sex personer bland personalen intervjuades med frågor om 
användning, uppfattning, namn samt när platserna användes.  

3.1.2 observationer 
Före och under fullskaleförsöken genomfördes observationer av användningssätt av försöksplatserna 
under två dagar på referensavdelningen och på avdelningen för fullskaleförsöket. Användningen 
observerades 1-2 gånger i timmen. Ett särskilt observationsprotokoll användes tillsammans med 
minnesanteckningar för att dokumentera försöket. 

3.1.3 utrustning 
Fullskaleförsöksstudien genomfördes med inköp av möbler för hemmiljöer. Förändringsarbetena 
genomfördes på avdelningen under fem dagar. Under förändringen fördes minnesanteckningar över 
händelser som uppstod i samband med förändringen. Allt förändringsarbete utfördes av 
artikelförfattaren. Försöket ägde rum under jul- och nyårshelgen, från den 15 december 2004 till den 
6 januari 2005. Under samma tidsperiod provade personalen en ny möblering av dagrummet.  

3.1.4 avslutning av fullskaleförsök 
Efter avslutat fullskaleförsök har personal och boende valt att låta förändringarna kvarstå. Införskaffat 
material till fullskaleförsöken har överlåtits till boendeavdelningen. Därmed blir det möjligt att 
återkomma till avdelningen för att pröva långsiktiga effekter av fullskaleförsöket. 

3.2 utgångspunkter för fullskaleförsök  
Försöket har inneburit en miljöskapande förändring genom möblering, utsmyckning, och ljussättning. 
Målet för färgsättningen i försöket har varit att skapa en neutral bakgrund i vitt eller beige för att 
framhäva färgaccenter på möbler, kuddar eller plädar. Fönster har försetts med en vit vertikal 
spetsgardin, som silar inkommande dagsljus och skapar en mjuk övergång mellan ljus och mörker. För 
markera varje försöksplats visuellt har platsen försetts med ett stämningsljus. Utsmyckning har använts 
för att definiera en möbelgrupp, men har även placerats i strategiska lägen för att bilda blickfång för att 
stärka möjligheten till orienteringen i de gemensamma boendeutrymmena. Samtliga väggdekorationer 
har varit färgfotografier, format A3 eller A2 med träram, liggande eller stående orientering346. Motiven 
har varit naturmotiv från lövskog och kustlandskap, enstaka bilder visar byggnader. I fullskaleförsöket 
har även utanpåliggande dörrskyltar med plats för namnskylt och minnessaker prövats, i första hand 
avsedda för boende med demensproblem. 
 

                                            
345 Varav tre boende även djupintervjuades enligt det första avsnittet. Två hade en somatisk sjukdom, och tre en demensproblematik 
(två hade åldersdemens, en hade Alzheimerssjukdom med tidig debut). 
346 Format A3: 29,7 cm x 42,0 cm (bxh ), format A2: 42,0 cm x 59,4 cm (bxh) 
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3.2.1 försöksplats sitthörnan  
På försöksplats sitthörna används den nya sittmöbelns ljusa klädsel för att framhäva färgaccenter på 
kuddar och en pläd. Gardinen och ljusarmaturen samverkar för att skapa en ljus vägg vid kvällsljus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografi 23. Försöksplats sitthörna. Dagsljus, nattljus och eftermiddagsljus i genomförd förändring.   

 

3.2.2 fullskaleförsöksplats dagrummet 
På försöksplats dagrum har en tät vägg med tavlor skapats genom spända lakan. Golvarmaturer 
används för att markera sittgrupper i rummet och kvällstid ge ett stämningsljus. En låg hylla har 
kombinerats med en stor tavla för att bilda en samlande punkt i rummet och skärma av mot 
trapphallen. Plädar bildar färgaccent mot den mörka möbelklädseln. Ljuseffekter från infallande sol 
avskärmas genom silande vita spetsgardiner, som kvällstid fungerar som reflektionsytor för 
stämningsljus.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Fotografi 24. Försöksplats dagrum. Kvällsljus och dagsljus i genomförd förändring. Den yttersta bilden visar ett fotomonta-
ge över dagrummet med täta väggar i gult. (bilden har använts i intervjuer om fullskaleförsöket).  

 

3.2.3 fullskaleförsöksplats terapihörna 
I terapihörnan har träningsredskap samordnats med ett allmänt förvaringsbehov på avdelningen genom 
en rumsbildande hylla. För att variera det gulaktiga sken som uppstår genom väggarnas tapeter och 
glödljus i taket, har hyllan klätts in med ett rött lakan. Väggarna har markerats genom tavlor och 
platsen har försetts med en stämningsbelysning.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografi 25.  Försöksplats terapihörna. Kvällsljus i genomförd förändring.  Befintlig möblering har strukturerats i två funk-
tioner, träning och förvaring.  



 

 
 
 

149 

3.2.4 fullskaleförsöksplats burspråket 
En brits för sjukgymnastik har flyttats hit för att bilda en soffliknande möbel. Möbeln markeras genom 
en pläd och kuddar i accentfärger. En upphängd spetsgardin förstärker stämningsljuset från 
golvarmaturen. Väggarna har försetts med tavlor för att ge platsen en egen karaktär. Den befintliga 
bokhyllan har kombinerats med ett bord för en mindre vävstol till en enhet, förstärkt genom en rutig 
duk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografi 26. Försöksplats burspråk. Dagsljus, skymningsljus och kvällsljus i genomförd förändring.  Tavla, och dörrskylt-
ning. 

3.3 användning av platser i fullskaleförsöket 
Observationer på avdelningen för fullskaleförsöket och referensavdelningen genomfördes enligt det i 
förväg upprättade protokollet, med tider för observationerna samordnade med de fasta rutinerna på 
boendet (frukost från kl. 08.00 till 09.30, lunch kl. 12.00, eftermiddagskaffe kl. 14.00, middag kl 17.00, 
kvällskaffe mellan kl. 18.30 och kl. 19.00). Ett mönster som gick att identifiera för bägge avdelningarna 
var att dagrummet hade störst användning av både äldre och personal. Användningen hade en direkt 
koppling till att teveapparaten fanns i rummet, där aktiviteten främst var att följa programmen på 
teven strax före lunch, före eftermiddagskaffet, eller före och efter middagen på kvällen.  
 
 Antalet personer i dagrummet på Klängrosen uppgick aldrig till mer än 5-7 personer samtidigt, och 
under de fyra observationsdagarna347 använde i genomsnitt 21 personer dagrummet för tevetittande. 
Det var företrädesvis de äldre som använde rummet, där några personer regelbundet återkom vid 
flera tillfällen under dagen. Personalen använde rummet efter bestyr i samband med lunch och middag. 
Motsvarande siffror för avdelningen för fullskaleförsöket, Vildrosen, var att 4-5 personer vistades 
samtidigt i dagrummet. Under observationsdagarna använde i genomsnitt 11 personer dagrummet för 
tevetittande. Det var till majoriteten de äldre som använde rummet vid återkommande tillfällen under 
dagen. Personalen använde dagrummet i enstaka fall, vanligen på kvällen efter middagen.  
 
 Det fanns andra skillnader mellan referensavdelningen och fullskaleavdelningen. Äldre från 
Klängrosen och Vildrosen gick mellan avdelningar i ungefär samma omfattning, men motiven skiljde sig. 
Några äldre män gick över från referensavdelningen för att utnyttja träningsredskapen på förmiddagen 
någon dag i veckan, medan en äldre man från fullskaleavdelningen regelbundet gick över till Klängrosen 
för att söka litteratur i de bokhyllor som finns placerade vid sitthörnan och burspråket. Sitthörnan på 
Klängrosen användes av äldre från bägge avdelningarna för att sitta och läsa tidningen på, eller att sitta 
i solen och titta på utsikten. Detta inträffade vanligen strax före lunch eller strax före 
eftermiddagskaffet. Däremot användes motsvarande sitthörna på fullskaleavdelningen endast vid 
enstaka tillfällen av äldre under observationsdagarna. Burspråket på Klängrosen användes av äldre på 
eftermiddagen för att titta ut över omgivande bebyggelse i samband med en slags promenad som de 
äldre företog. Motsvarande mönster saknades helt på Vildrosen, där burspråket överhuvudtaget inte 
användes.  
 

                                            
347 Under observationerna inför fullskaleförsöket firades lucia, då sammanlagt 22 personer från bägge avdelningarna samlades i dagrum-
met på Klängrosen, detta värde ingår inte i genomsnittet. 
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 Observationerna efter fullskaleförsöket visade på att sätten att använda platserna på Klängrosen 
var invanda och upprepade sig på samma sätt som före försöket på Vildrosen. Däremot avtog 
användningen av platserna på för-söksavdelningen under fullskaleförsöket. Under det pågående 
fullskaleförsöket inträffade ett dödsfall i kräksjuka på avdelningen, och personalen menade att 
avdelningen drabbats av en epidemi.  

3.4 redovisning av de äldres åsikter om fullskaleförsöket 
De äldres åsikt om förändringarna på fullskaleförsöksplatserna är positiv, och de kommenterar 
åtgärderna som att det blivit ”bättre”, ”känns mera ljust och trevligt”, och att försöket inneburit att 
”det blev lite omväxling”. En äldre kvinna med demens tycker dock fortfarande efter fullskaleförsöket 
att miljön på äldreboendet är en slags ”kontorsmiljö”. Tavlor, kuddar och spetsgardiner är de detaljer 
som kommenteras. En boende har sagt till personalen att hon tycker ”det ser bra ut, men hoppas att 
det inte medför någon hyresökning”348. För en boende var ”gardinen det bästa av allt”.  
 
 Tavlornas motiv uppfattas som för neutrala och svåra att ta till sig. En äldre kvinna beskriver 
förhållandet genom kommentaren att ”hade det varit en bild på en kär anhörig skulle jag tycka om 
den”. För en annan kvinna med demens väcker dock en tavla med ett kustmotiv associationer till 
hennes hemtrakter i finska Karelen. Hon ger en ordrik beskrivning om det hårda livet under finska 
vinterkriget, och tvångsförflyttningen till Finland. Väggens utformning som tät eller glasad diskuteras av 
de boende genom att hitta fördelar och nackdelar för bägge alternativen. Den gasoleldade öppna 
spisen kommenteras fortsatt i negativa ordalag. Den utanpåliggande dörrskylten kommenteras inte 
överhuvudtaget inte. 

3.5 redovisning av personalens åsikter om fullskaleförsöket 
Personalens upplevelse av fullskaleförsöket är på samma sätt som de boende positiv. Förändringen 
beskrivs som att ”det blir mer ombonat och hemtrevligt ”, och resultatet som ”fräschare” eller ”vi var 
skräpavdelningen tidigare, det är vi inte längre”. Personalen behåller sina namn på försöksplatserna 
från tidigare. Flera i personalen menar att en mer hemliknande miljö skapats i dagrummet genom 
förändringarna i försöket. Personalen uppfattar försöket med att skapa en tät vägg för utsmyckning i 
dagrummet som positivt. En kommentar om väggens utformning lyder ”det ser mer hemtrevligt ut”.  
 
 Försöket att skapa en hel vägg mellan avdelningarnas dagrum leder över i diskussioner om 
problemen med att hitta en bra och stabil möblering för rummet. Rummets form betecknas som 
”knasig” och att glasväggarna är ”tråkiga”. Fyra personer anser att den avskärmade väggen gett ett slut 
på rummet, och antyder att detta tillsammans med den ändrade möbleringen i dagrummet bidragit till 
en lugnare stämning på avdelningen. Personalen förordar en tät vägg och anser en sådan som mer 
lämplig i en blandad boendeform mellan dementa och somatiska sjuka. 
 
 Den silande gardinen och stämningsljuset anses markera platsen. Tavlor och kuddar beskrivs som 
viktiga inslag för att göra miljön ”mer ombonad och hemtrevlig”.  Personalen är precis som de äldre 
fortsatt negativa till den gasoleldade kaminen. Den utanpåliggande dörrskylten uppskattas av 
personalen. Flertalet tycker att det är ett snyggt alternativ till att skylta upp de boendes namn på 
dörrarna349, men menar samtidigt att skylten har liten betydelse för äldre med demensproblem 
eftersom oförmågan att hitta beror på den minnesstörning som demenssjukdomen skapar350.   

                                            
348 Omsorgspersonal, Ros-Andersgården, 2004: muntl. Intervju 2005-01-05. 
349 På äldreboendet används en plastficka med den boendes namn i större stil, tejpad på dörrbladet. 
350 Omsorgspersonal, Ros-Andersgården, 2004: muntl. Intervju 2005-01-05 
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2.6 slutsatser från fullskaleförsöket 
Fullskaleförsöket visar inte på att användningen eller namngivningen av platserna har ändrats av 
boende och personal. Dagrummet används mest av de boende. De positiva verbala omdömena har 
inte resulterat i någon synlig förändring av rumsanvändningen hos de boende. Däremot har 
fullskaleförsöket påverkat personalens sätt att ordna rummet för de boende. Ljusblå inkontinensskydd 
för att skydda de stoppade möbeldynor351 har försvunnit eller byts ut mot diskreta dynor i randigt tyg.  
 
 Användningen av terapihörnan minskar under försöket. Användningen av de övriga delarna av det 
gemensamma utrymmet blir också mindre. En tänkbar förklaring kan ligga i att avdelningen för 
fullskaleförsöket drabbades av en magsjuka, och en av de boende avled i sviterna av sjukdomen under 
försöket. Referensavdelningen uppvisar under fullskaleförsöket ett stabilt och oförändrat 
användningssätt. En annan rimlig förklaring i skillnader av användning av platserna kan ligga i att de 
äldre på avdelningarna har olika åldersrelaterade sjukdomar som ger olika former av inskränkningar i 
möjligheten att använda de gemensamma utrymmena.  
 
 Sammantaget blir resultatet från fullskaleförsöket blandat. Vissa förändringar i inredning och 
utsmyckningen resulterar i positiva omdömen från både boende och personal, men det uppstår inte 
några entydiga förändringar i användning och uppskattning av rum. Åsikter om förändringarna av den 
inre miljön beskrivs av personalen i termer av hemlikhet, medan boende ger mer generella omdömen 
utan referenser till bostad eller hem. De olika brukargrupperna bedömer boendet i ljuset av sina 
tidigare erfarenheter av att bo eller av att arbeta i äldreboende, vilket medför ett behov för 
äldreboendet att skapa igenkännbara miljöer med inslag av traditionella och vardagliga värden av 
bostad och hem.  
 
 Erfarenheten från kartläggningen av äldres åsikter om arkitektur och inredning visar att äldre med 
demensproblem ser sig som besökare på anläggningen, samt att upplevelsen av arkitektur och 
omsorgsarbete för de äldre är en helhet. Båda dessa slutsatser måste därmed samspela så att miljön 
framstår som lätt att förstå och orientera sig i, och därmed även som stödjande för äldre som på 
grund av demens eller somatisk sjukdom får en begränsad möjlighet att ta till sig miljön.  
 
 
 

4.0  diskussion  
Fallstudien med en kartläggning av åsikter och ett fullskaleförsök har syftat till att utveckla och 
definiera aspekter i arkitekturen som har betydelse för att befrämja en bostads- och hemlikhet i en 
särskild boendeform för personer med demens eller somatisk sjukdom. Att studera den fysiska 
utformningen av en byggnad med en sådan infallsvinkel leder fram till ett begreppsligt problem. Vad 
innebär en likhet med en bostad, vad innebär en likhet med ett hem? Ansatsen utmynnar i ett behov 
att granska innebörden av orden bostad och hem, eftersom begreppen genom sin användning som 
värdeladdade och vägledande begrepp både påverkar utformningen av den fysiska formen och 
innehållet i den. Orden måste definieras för att fysiska egenskaper skall kunna beskrivas, förstås och 
sorteras på ett tydligt sätt.   

4.1 bostad och hem – en plats eller byggnad att bebo 
Etymologiskt har orden bostad och hem samma grundbetydelse - en plats eller byggnad att bebo352. 
Genom ett inflytande från litteraturen under slutet av 1700-talet har ordet hem sammankopplats med 
                                            
351 Samtliga plymåer i stolar är skyddade mot urinläckage och tygöverdrag är avtag- och tvättbara. 
352 uppslagsord HEM och BOSTAD,  I: Svenska Akademins ordlista.  
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/95/24136.html (2005-04-04) 
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/38/9586.html  (2005-04-04) 
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en sentimental och upplevelsemässig känslostämning353. Ordet bostad354 har behållit sin ursprungliga 
betydelse och har kvar en tydlig koppling till de fysiska betingelserna för en plats eller byggnad. Hem 
avser ett innehåll som tillsammans med de fysiska betingelserna frammanar en karaktär som tolkas till 
en individuell känslostämning. En syntes för en praktisk användning av orden blir att människor flyttar 
in i en bostad med det uttalade syftet att genom sina tillägg i innehållet till den fysiska formen göra den 
till sitt hem. Hemmet framträder som ett känslomässigt tillägg till den fysiska formen, som är bostad. 
 
 Den fortsatta klassificeringen av de nyanserna av bostads- och hemlikhet, som framkommer 
genom intervjuundersökningen, utgår från att aspekterna på begreppen bör kopplas till rummets 
fysiska betingelser eller till rummets upplevelsemässiga innehåll. Genom att rekommendationer för 
äldreboendets utformning refererar till bostadslikhet och hemlikhet uppstår en dualitet355 i 
utformningsarbetet. Hänvisningen till bostaden för arkitekturen skapar ett helhetsperspektiv, där 
frågeställningen är om formen väcker referenser till att bo. Hänvisningen till hem skapar ett 
detaljperspektiv, där frågeställningen blir vilka upplevelser som arkitekturen tillsammans med 
inredningen kan frammana för en individ påverkad av åldersrelaterade besvär. Utformningsarbetet av 
ett äldreboende blir att iscensätta en miljö som skapar intryck och upplevelser som leder fram till 
individuella tolkningar av hemkänsla. 

4.2 bostadslikhet och hemlikhet 
Äldre och personal lyfter i sina kommentarer fram detaljer som går att hänföra till byggnadens 
utformning. Det är infallet av dagsljus, utblickarna mot natur och omgivande bebyggelse, öppenheten i 
rumsutformningen och färgsättningen. Dessa detaljer är återkommande och har en karaktär av ”att 
det här är det första jag tänker på när jag tänker på Ros-Andersgården i Tungelsta”. Det blir rimligt att 
koppla dessa upplevelser av arkitekturen till fysiska egenskaper i byggnaden, och därmed till begreppet 
bostad. Med bostadslikheten angiven som fysiska betingelser i boendets form sammanfaller begreppet 
med föreställningar om god arkitektur. Till sådana föreställningar hör placeringen av byggnaden i ett 
sammanhang där det både finns natur, omgivande bebyggelse och ett socialt sammanhang, 
väggöppningar för att leda in solljus i byggnaden, en rumsutformning med inre rumssamband som är 
lätt att överskåda och blir möjliga att orientera sig i. Inom begreppet bostadslikhet ryms rumsliga 
anpassningar av arkitekturen som burspråk, nischer och balkonger för att sitta i dagsljus, kunna se ut, 
betrakta omgivningen eller dra sig tillbaka och uppleva avskildhet. På referensavdelningen för 
fullskaleförsöket är sitthörnan i slutet på korridoren ett exempel på en sådan anpassning för utblick 
och solljus. Dagrummet på avdelningen för fullskaleförsöket visar på hur arkitekturens form med 
öppningar, dörrar till grannavdelningen och balkongen, skapar rörelsemönster som påverkar sättet att 
använda och inreda rummet. Bostadslikhet innebär att fylla arkitekturen med möjligheter för individen 
att skapa sina egna mönster av rörelser och vistelser inom den arkitektoniska formen.  
 
 Hemlikheten ligger i detaljeringen av arkitekturen genom materialval, färgsättning och sättet att 
hantera dagsljus och inomhusbelysning. Hemlikheten uppstår också genom hur arkitekturen iscensätts 
genom möbler, textilier, och dekorativa detaljer. Spåren från en sådan detaljering i inredningen skapar 
en individuellt präglad miljö som främjar upplevelsen av hemkänsla. En erfarenhet från fullskaleförsöket 
är att ett föremål på en väggyta tillsammans med en möblering uppskattas av både äldre och personal 
eftersom en identifierbar plats för en viss aktivitet skapas i rummet. Äldre och personal har dock olika 

                                            
353 uppslagsord HEM I: Svenska Akademins ordlista.  
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/95/24136.html (2005-04-04) 
354 uppslagsord BOSTAD I: Svenska Akademins ordlista.  
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/38/9586.html  (2005-04-04) 
355 uppslagsord DUALITET (senlat. dua´litas 'tvåtal', 'tvåfaldighet'), matematisk term som har sin upprinnelse inom projektiv geometri, 
där det råder en "dualitet" mellan objekten punkt och linje och dessutom mellan konstruktionerna skärningspunkten mellan två linjer 
och förbindningslinjen mellan två punkter. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=156704&i_word=Dualitet (2005-10-07) 
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uppfattning om hur det infallande dagsljuset i rummet ska hanteras genom färg på textilier och 
utförande. De äldre kvinnorna i intervjugruppen föredrar vertikala gardiner i ett silande ljust tyg, 
medan personalen på äldreboendet valt en samlande horisontell kappa i hel fönsterlängd i kraftiga 
färger. Personallösningen för gardinerna skapar en kraftig kontrastverkan mellan ljust och mörkt. Den 
lösning de äldre lyfter fram skapar en mjukare övergång mellan ljushet och mörker. Ögats naturliga 
åldrandeprocess, med ett minskat genomsläpp av ljus genom linsen och därmed ett behov av en större 
ljusmängd för att kunna se klart356, kan vara en förklaring till skillnaden, liksom kulturella föreställningar 
och generationsskillnader. Den lösning de äldre rekommen-derar ter sig som den lämpligast i 
sammanhanget. 
 

 
 

Illustration 4. bostadslikhet och hemlikhet skapas i en iscensättning av arkitekturen på olika nivåer. 

 
 Egenskaper som är att betrakta som bostadslika tillhör en övergripande arkitektonisk nivå och 
påverkar möjligheten till att skapa hemlika kvaliteter. De glasade väggarna i dagrummet skapar en 
tveksamhet hos både äldre och personal att förstå rummets begränsningar. Personalen menar att den 
täta väggen i fullskaleförsöket förenklar möjligheten till att använda och inreda dagrummet, medan de 
boende intar en mer avvaktande inställning. Ett annat exempel på hur hemlikheten kan påverkas av 
detaljeringen av arkitekturen är den gasoleldade kaminen i dagrummen. Både äldre och personal ser 
den trevnad som en levande eld skulle kunna ge, men kaminen blir istället genom sin placering och 
form en arkitekturform som har en repellerande påverkan357 på användning av och vistelse i rummet. 
Formen påverkar äldres och personals rörelser och vistelser, samt möjligheten till en möblering i 
rummet. Kaminen motverkar sitt syfte och minskar upplevelsen av hemkänsla. 
 

                                            
356 Kolb, Bryan & Whishaw, Ian, 2002: Op. Cit,. Sid 283. 
357 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola. Sid 181. 
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4.3 arkitektur och inredning i ett äldreboende 
Syftet med denna fallstudie har varit att beskriva och praktiskt pröva aspekter på bostads- och 
hemlikhet som äldre och personal på ett äldreboende upplever i miljön. Resultatet ger inget entydigt 
stöd för artikelns antagande att arkitekturens form kan förklaras och iscensättas genom innehållet. En 
orsak till detta kan vara att försöket pågick under en för kort tid och i samband med jul- och 
nyårshelgen 2004. En annan orsak kan vara att avdelningen drabbades av ett dödsfall. Samtidigt skapas 
en möjlighet att långsiktigt utvärdera fullskaleförsöket genom att personalen på avdelningen valde att 
behålla förändringarna i försöket. Den slutsats som kan lyftas fram är att upplevelsen av bostadslikhet 
och hemlikhet beror av tidigare erfarenheter hos både äldre och personal, men att utgångspunkten 
skiljer sig. Personal i äldreboendet betraktar arkitekturen i förhållande till sina tidigare 
yrkeserfarenheter från olika äldreboenden, men frikopplat från sina egna hem. De äldre i 
undersökningen betraktar arkitekturen, inredningen och omsorgsverksamheten som en helhet. Detta 
förhållande kan påverka viljan hos äldre att formulera en åsikt om miljön i äldreboendet, men deras 
svar pekar på att de ställer upplevelsen av bostadslikhet och hemlikhet i äldreboendet mot sina 
tidigare arbets- och hemmamiljöer.  
 
               *   *   * 
 
 Det uppstår också en intressant följdfråga som inte kunnat behandlas inom ramen för denna 
artikel. I en uppföljning från ett gruppboende för personer med ett omfattande hjälpbehov konstaterar 
Socialstyrelsen att institutioner med fasta rutiner och regler ofta begår misstaget att förbise det friska 
hos människan, och fokuserar på det sjuka, vilket leder till ett beroende358. Istället föreslås den hemlika 
miljön som det alternativ som skapar möjlighet för att bevara individuella erfarenheter, privata sfärer 
och möjlighet till kontroll över den egna livssituationen359. Om hemmet är den goda platsen för 
omhändertagandet av äldre med demens och somatisk sjukdom, hur kan arkitektur, inredning och det 
dagliga omsorgsarbetet samverka för att stärka känslan av bostad och hem hos äldre? På samma sätt 
som personalens omsorgsarbete inriktas på att stötta friska funktioner hos den äldre personen bör 
arkitektur och inredning utformas för att stimulerar sinnesfält hos den åldrande individen. Det uppstår 
därmed ett behov av kunskap om hur arkitektur, inredning och omsorgsarbete kan interagera och 
påverkar upplevelsen av hemkänsla. Fullskaleförsöket visar att en sådan kunskapsuppbyggnad tar tid 
och kräver en långsiktig uppföljning, men den visar också att en tvärvetenskaplig ansats som berör 
arkitektur, omvårdnadsforskning och geriatrisk medicin är önskvärd för en mer fullständig utvärdering.  
 
 

                                            
358 Socialstyrelsen 1990: Hem eller boende. Hur människor med omfattande hjälpbehov ser på sin livssituation. Sos-rapport 1990:13. 
Stockholm: Socialstyrelsen. Sid 105.  
359 Socialstyrelsen 1990: Op. Cit., Sid. 99-102. 
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b i l a g o r  

bilaga A: inventeringsprotokoll äldreboende (delst I) 
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bilaga C:  intervjuguide, samtal med arkitekter/ omsorgsplanerare  (delst II), samtal 
med omsorgsplanerare (delst III) 
 
bilaga D:  intervjufrågor, samtal med förvaltning, omsorgsplanerare/ 
 projektledare (delst II) 
 
bilaga E:  inventeringsprotokoll TESS (delst III) 
 
bilaga F:  intervjuguide, samtal med äldre och personal på äldrebo-
 ende (delst III/ delst IV) 
 
bilaga G:  enkätutskick till omsorgspersonal (delst IV) 
 
bilaga H:  intervjuguide före/ efter fullskaleförsök (delst IV) 
 
bilaga I:  observationsprotokoll före/ efter fullskaleförsök  
 (delst IV) 
 
bilaga J:  forskningsplan fullskaleförsök (delst IV) 
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b i l a g a  A  

INVENTERINGSPROTOKOLL, delstudie I.  
Goda äldremiljöer, mars 2004.  
 
Upplägg för inventering:  
Ca 30-60 min guidad visning där svar spelas in på diktafon. Därefter ca 30 min för att känna av miljön 
och fotografera intressanta detaljer i byggnadsmiljön.  
 
Fotografier: 
Fotografier visar bara miljöer utan människor med hänsyn till äldre, personal och anhöriga. Om 
problemet skulle uppstå retuscheras fotografiet i efterhand i Adobe Photoshop. 
 
Bakgrundsfakta: 
Namn på äldreboende:  
Datum för besök: 
Kontaktperson: 
 
Frågor att ställa vid besöket: 
1. När är anläggningen byggd? 
2. Hur många boende finns det i huset? 
3. Fördelning funktionshinder och demensproblem? 
4. Hur många avdelningar är de boende uppdelade på? 
5. Hur stor är personalen som arbetar i huset? 
6. Statistiskt hur blir utfallet personal per boende? 
7. Om något särskilt projekterats med avseende på funktionshinder och demens? 
8. Hur uppskattar personalen byggnaden? 
9. Hur uppskattar boende och anhöriga byggnaden? 
10. Finns det någon särskilt som du tycker är utmärkande för byggande och som skiljer det här 
äldreboendet från andra du känner till, på positivt eller negativt sätt? 
 
Byggnadsdetaljer att inventera: 
val av golvmaterial 
väggmaterial och färger 
utformning av dörrar till boenderum 
takmaterial och belysning 
 
Övrigt värt att notera: 
Kommentarer skrivs in i protokoll eller talas in på diktafon. 
 
Sammanfattande intryck av anläggningen: 
Kommentarer skrivs in i protokoll eller talas in på diktafon. 
 
Efterbehandling: 
Anteckningar till inventeringsprotokoll renskrivs till ett digitalt dokument. Inspelat material renskrivs, 
sammanfattas och infogas i dokumentet. Dokumentet skickas tillsammans med ett frankerat 
svarskuvert för godkännande till kontaktperson vid äldreboendet. 
 
Inventeringsprotokoll samlas i en pärm där originalanteckningar, utskickat dokument och återsänt 
dokument samlas.  
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b i l a g a  B  

ENKÄT TILL ARKITEKTER, delstudie II. 
    

 kvinna   man 
Yrke: 

 arkitekt     inriktning: 

 ingenjör   inriktning: 

 annat   inriktning: 
 
Samtliga uppgifter som Du lämnar i enkäten behandlas konfidentiellt i forskningsprojektet. Det innebär att 
namnuppgifter förstörs när enkäten tagits emot och registrerats i en central faktabas. Sammanställningen av all 
insamlad fakta kommer att presenteras i en licentiatavhandling under 2005. Äldreomsorgsförvaltningen, Haninge 
kommun, finansierar projektet genom stipendium. Lägg ditt svar i det bifogade kuvertet. Kuvertet är redan fran-
kerat så det är bara att skicka iväg. Om Du behöver ytterligare information, går det bra att kontakta forsknings-
ledaren. 
 
Jag behöver ditt svar senast:…………………………… 
Med vänlig hälsning 
Jonas E Andersson, KTH, Campus Haninge 
Forskningsledare 
Tfn xxx-xxx xx xx 
 
Instruktion: 
Denna enkät är uppdelad i olika avsnitt och handlar om byggnadsplanering av boende- och vårdmiljöer för per-
soner med demens eller stort omvårdnads-behov (särskilda boendeformer för äldre med särskilda behov). Enkä-
ten är en kvalitativ undersökning, och har få fördefinierade svar. På så vis kan det ta olika lång tid för olika per-
soner att genomföra enkäten. Ett arbetssätt kan vara att först läsa igenom samtliga enkätfrågor, och därefter 
lägga ifrån sig enkäten och senare återvända till den för att besvara den när tid och möjlighet finns. Det är inne-
hållet i motiveringen till varje svar som innehåller den viktigaste informationen. Försök därför att svara så utför-
ligt som möjligt på varje fråga.  Dina svar kommer att ge värdefull information om byggnadsplanerings-processen 
bakom ett särskilt boende för äldre med omvårdnadsbehov eller demensproblem. 
Tack för att du tar dig tid! 
 
 
1.0 yrkesbakgrund: 
1.1 När är du född? 
1.2 När tog du din yrkesexamen, ange beteckning på examen och årtal? 
1.3 Innan du gjorde ditt slutgiltiga yrkesval, praktiserade du först ett antal år inom yrket?  

  nej, inte alls      javisst, självklart 
 
Försök motivera ditt svar: 
 
1.4 Försök uppskatta antalet år du arbetat i olika arbetsroller: 
Chefsposition    antal år: 
Ansvarig i projekt    antal år: 
Handläggande i projekt  antal år: 
Medverkande i projekt  antal år: 
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1.5 Hur stor uppskattar du din erfarenhet vara av att arbeta med särskilda boendeformer för äldre med särskil-
da behov? 

  liten      stor 
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
 
1.6 I projekt äldreboende X, Kommun Y,  i vilken yrkesroll har du främst arbetat? 
 

 Ansvarig för projektet    Handläggande i projektet 

 Medverkande i projektet   Uppdragsansvarig 

 ekonomiskt ansvarig    annat  ……………………. 
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
2.0 uppdragsorganisation av  projekt X 
2.1 Hur många personer var sysselsatta i projekt X framtill anbudsskedet? 

 1- 2 personer inkl mig själv  > 1-2 personer inkl mig själv  

 1-5 personer inkl mig själv  annat…………………… 
 
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
2.2 Beskriv kontorets egen projektorganisation för projekteringen av projekt X? 
 
2.3 Vilken yrkesbakgrund har övriga inom kontoret som varit sysselsatt i projekt X framtill anbudsskedet?  

 arkitekt    ingenjör  

 högskoleingenjör   inredningsarkitekt 

 landskapsarkitekt   annat  …………………………. 
 
2.4. Uppskatta antalet yrkesverksamma år per sysselsatt i projekt X?  
Gör en uppskattning per sysselsatt, inkludera yrkesår på kontoret, och eventuellt tidigare före anställning på 
kontoret. 
 
2.5 Vilka ansvarsområden har de personer som arbetat med projekt X haft? Använd en klassificering enligt upp-
dragsansvarig, handläggande, medverkande. 
 
2.6 Beskriv sättet att internt inom kontoret föra över information till sysselsatta i projekt X? 
 
2.7 Hur är ålderssammansättningen på de som varit sysselsatta i projekt X framtill anbudsskedet? 
 
2.8 Vilka av sysselsatta i projekt X framtill anbudsskedet har deltagit i aktivt i möten utlysta av projektledningen?  

 Ansvarig för projektet   Handläggande i projektet  

 Medverkande i projektet  Uppdragsansvarig 

 ekonomiskt ansvarig   annat  ……………………. 
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
 
2.9 Beskriv rutinen för överföring av information från deltagare i möte med projektledning och beställare till den 
egna projektorganisationen inom kontoret i projekt X framtill anbudsskedet? 
 
2.10 Uppfattar du att projekt X vad gäller organisationen av projektledning, kontakter med beställare/ uppdrags-
givare varit annorlunda mot tidigare erfarenheter av projektering av särskilt boende för äldre? 
 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
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3.0 tidigare erfarenheter av projekt för särskilda boendeformer för äldre med särskilda behov  
 
3.1 Ange kontorets tidigare erfarenheter av att rita och projektera särskilt boende för äldre? 
 
3.2 Vilka tidigare erfarenheter har de som varit sysselsatta i projekt X av att rita och projektera särskilt boende 
för äldre? 
Gör en slags uppskattning per sysselsatt i projektet. 
 
3.3 Kan alla medarbetare på kontoret projektera särskilt boende för äldre, eller sker det en uppdelning av upp-
drag efter medarbetares kunskapsprofil? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
 
Försök motivera ditt svar: 
 
4.0 rutiner för kompetensuppbyggnad kring särskilt boende. 
4.1 Skaffar sig kontoret regelbundet ny kunskap om vilka krav som gäller för projektering av särskilt boende? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
 
Försök motivera ditt svar: 
 
4.2 Finns det särskilda rutiner för fortbildning av medarbetare inom kontoret? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
4.3. Följer kontoret upp och återför kunskap till övriga i kontoret om genomförda projekt av särskilda boende-
former för äldre med särskilda behov? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
4.4 Har kontoret några särskilda humanistiska grundvärden som används vid utformning av byggnader för sär-
skilda boendeformer för äldre med särskilda behov? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
5.0 arbetsmetoder, databehandling, facklitteratur 
5.1 Har någon särskild projektlitteratur använts för projekteringsarbetet i projekt X? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.2 Vilka arbetsmetoder har använts för att framställa ritningsunderlag i projekteringen av projekt X?  
Kommentera vilken metod kopplat mot vilket skede i projektet. 
Skede: PROGRAMHANDLING 

  handskisser      handritade perspektivskisser 

  databaserade skisser    databaserade perspektivskisser 

  linjalritade underlag    dataritade underlag 
Skede: SYSTEMHANDLING 

  handskisser      handritade perspektivskisser 

  databaserade skisser    databaserade perspektivskisser 

  linjalritade underlag    dataritade underlag 
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Skede: FÖRFRÅGNINGSHANDLING 

  handskisser      handritade perspektivskisser 

  databaserade skisser    databaserade perspektivskisser 

  linjalritade underlag    dataritade underlag 
 
5.3 Vilka ritningsskalor har främst använts i ritningsredovisning av översiktliga samband i byggnaden? 

 skala 1:200  skala 1:100   skala 1:50 
kommentar: 
 
5.4 Vilka ritningsskalor har främst använts i ritningsredovisning av detaljer i planlösningen i byggnaden? 

 skala 1:100  skala 1:50   skala 1:20 
kommentar: 
 
5.5 Har ritningsmaterialet främst varit handritat i enkelt maner, eller ritningsmaterialet främst varit databehand-
lat i lagerhantering för senare projektering? 

 främst handritat material som sedan ritats upp i enkla dataritningar. 

 främst dataritat material med lagerhantering direkt från början för att  underderlätta i den se-
nare projekteringen. 
Kommentar: 
5.6 Vid databehandlad ritningsframställning finns egenskaper för enkel 3D-visualisering med direkt från början? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
5.7 I vilket skede började ritningarna förses med möbelsymboler? 

 från programskedet 

 från systemskedet 

 från förfrågningsskedet 

 önskemål från beställare 
Kommentar: 
 
5.8 Efter vilka anvisningar möblerades ritningarna upp? 

 efter egen bedömning av lokalanvändning och lokalprogram 

 anvisningar och program från beställare 
Kommentar: 
 
5.9 Är särskilda anvisningar för möblering och rumsfunktion ett stöd för förståelse av användning av rum och 
ytor i en särskild boendeform för äldre med särskilda behov? 

  nej, inte alls      javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
5.10 Hur har beskrivningar (Rumsbeskrivning, Rumsfunktionsprogram etc) och anvisningstexter på ritningar i 
projekt X tillkommit?  

  egen beskrivn.mall särsk boende  beskrivn.mall från beställare 

  helt nyskapade worddokument  sammanfogade worddokument 

  annat………………………………………..   
Försök motivera ditt svar: 
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6.0 kontakter med projektledning och beställare 
6.1 Hur erhölls  projekt X som uppdrag? 

 egen ackvisition     förfrågan från beställare  

 förfrågan från projektledning   anbudsförfarande  

 rekommendation av beställare   rekommendation av projektledning 

 kontakter med beställare   kontakter med projektledning 

 inbjuden arkitekttävling    allmän arkitekttävling 

 annat………………………………………….. 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.2 Vilken av följande organisationsscheman anser du bäst beskriver hur projekt X varit organiserad: 
 

 bild 1, se nästa sida FÄRDIGT FÖRSLAG   

 bild 2, se nästa sida FÄRDIGT FÖRSLAG 

 bild 3, se nästa sida FÖRSLAG ATT KOMPLETTERA 
 
Om varken bild 1 eller bild 2 skulle passa organisationen av X, komplettera och gör en egen förklaring i bild 3 
med förklarande texter, beteckningar och sambandslinjer.  
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FRÅGA 6.2 bild 1: projektorganisation för särskilt boende, programskede, systemskede och förfrågningsunderlag
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FRÅGA 6.2, bild 2: projektorganisation för särskilt boende, programskede, systemskede och förfrågningsunder-
lag 
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FRÅGA 6.2, bild 3:  projektorganisation för särskilt boende, programskede, systemskede och förfrågningsunder-
lag
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6.3 Hur tycker du att organisationen för projektet fungerat? 

  inte alls      mycket bra  
Försök motivera ditt svar: 
 
6.4 Har du några egna synpunkter på hur organisationen varit sammansatt och hur den arbetat? 

  nej, inte alls     ja, väldigt många 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.5 Tror du att organisationens sammansättning har varit viktig för den slutgiltiga byggnadsbyggnadsplaneringen 
av i projekt X? 

  nej, inte alls     ja, väldigt mycket 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.6. Skulle du rekommendera en liknande organisation som i projekt X för andra projekt som handlar om att 
byggnadsplanera ett särskilt boende för äldre? 

 nej, inte alls     ja, väldigt mycket 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.7 Har du saknat någon kompetens i organisationen för i projekt X? 

  nej ingen alls     ja, några 
 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.8 Anser du att organisationen borde har varit organiserad annorlunda för att få ett annat resultat av byggnads-
planeringen av i projekt X? 

  nej inte alls     ja, helt annorlunda 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.9 Är det några frågor som du tycker är viktiga för byggnadsplaneringen av ett särskilt boende för äldre, men 
som inte kom upp under byggnadsplaneringen av i projekt X? 

  nej inte alls     ja, väldigt många 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.10 Är det några frågor som du tycker är viktiga för byggnadsplanering av ett särskilt boende för äldre som 
togs upp och diskuterades igenom under byggnadsplaneringen av i projekt X? 

  nej, inte helt och hållet   ja, mycket väl  
Försök motivera ditt svar: 
 
6.11. Anser du att det finns något utmärkande för organisationen och arbetssättet i byggnadsplaneringen av sär-
skilt boende i projekt X? 

  nej, inte alls      ja, väldigt mycket 
Försök motivera ditt svar: 
 
6.12 Tycker du att det skulle vara en fördel att ha kontakt med särskilda representanter från brukare, anhöriga, 
fack, och pensionärsorganisationer under byggnadsplaneringen? 

  nej inte alls      ja, väldigt många 
Försök motivera ditt svar: 
 
7.0 om byggnadsutformning i allmänhet 
7.1 Hur ser du på din roll i en projektering av ett äldreboende? 
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 Jag behöver korrekta ingångsuppgifter från Äldreomsorgsförvaltningen för att kunna skapa ett bra underlag 
till planlösning. Deras uppgifter måste vara utförliga och tydliga avseende lokalbehov, vårdfunktioner, personal-
ytor och ytor för boenden. Äldreomsorgsförvaltningen måste tydligt ange vilka kriterier som skall utgöra hem-
känsla i byggnaden. I den mån det saknas tillfrågar jag alltid Äldreomsorgen först. 

 Jag behöver korrekta ingångsuppgifter från Äldreomsorgsförvaltningen för att kunna skapa ett bra underlag 
till planlösningen. Deras uppgifter måste vara utförliga och tydliga avseende lokalbehov, vårdfunktioner, perso-
nalytor och ytor för boenden. Äldreomsorgsförvaltningen kan ge vägledande uppgifter för vilka kriterier som 
skall utgöra hemkänsla i byggnaden. I den mån det saknas utgår jag från egna erfarenheter och uppfattningar om 
vilka kriterier som kan skapa hemkänsla i byggnaden. 
Försök motivera ditt svar: 
 
7.2 Tycker du projektet inneburit en större medverkan från din sida än mot andra projekt? 

  nej inte alls      ja, väldigt mycket 
Försök motivera ditt svar: 
7.3  Anser du mängden av ritningsmaterialet och illustrationerna varit nödvändiga för att skapa förståelse av 
projektet? 

  nej inte alls      ja, väldigt mycket 
Försök motivera ditt svar: 
 
7.4 Vilka kvaliteter anser du som yrkesman vara viktiga att få med i ett projekt för särskilda boendeformer för 
äldre med särskilda behov? 
ALTERNATIV A. 

 Jag ger råd och förslag till lösningar, men särskilda kvaliteter i äldrebyggnader måste formuleras av beställa-
ren inför projektets start. 
KOMMENTAR 
 
ALTERNATIV B. 

 Jag ger råd och förslag till lösningar, och det finns några kvaliteter jag tycker skall finnas i ett äldreboende, 
men det är beställaren som måste avgöra. 
KOMMENTAR 
 
ALTERNATIV C. 

 Jag ger råd och förslag till lösningar, och jag har tydliga uppfattningar om vilka kvaliteter som måste finnas i 
en byggnad för äldreboende. Valet av kvaliteterna måste ske i samråd med brukaren, beställaren och mig som 
arkitekt.  
KOMMENTAR 
7.5 Tycker du byggnader för särskilt boende för äldre med särskilda behov måste utformas utifrån särskilda av-
vägande om människa, åldrande och sjukdom? 

  nej, inte alls     javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
7.6 Gör du några särskilda åtgärder för att tillvarata viktiga humanistiska och mänskliga värdena under byggnads-
planeringen av en byggnad? 

  nej, inte alls     javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
7.7 Behöver arkitekter särskilda kunskaper för att kunna utforma en bra boendemiljö för äldre och en bra ar-
betsmiljö för vårdpersonalen? 

  nej, inte alls     javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
7.9 Till sist, om du tänker dig själv som gammal, skulle du då vilja bo på ett äldreboendesom är utformat som X? 
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  nej, inte alls     javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
 
Tack för att du tog dig tid! 
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b i l a g a  C  

INTERVJUGUIDE: KONSULT/ BESTÄLLARE, delstudie II/ III. 
Uppskattat tid max 1,5 timmar 
 
1.0 FÖRBEREDELSER inför intervjun 
a. tidigare besvarad enkät om ett aktuellt särskilt boende. 
 
2.0 UTRUSTNING till intervjutillfället 
a. diskret bandspelare med mikrofon, typ Olympus MD 2200 
b. informationsfolder över forskningsprojektet, färgutskrift 
c. fotokollektion om 25 st fotografier, format A5, frågeområde 3.4 
d. ett intyg om anonymitet och konfidentialitet, 
e. utskrift av intervjuguide för notering 
 
3.0 INTERVJUTILLFÄLLET: 
3.1 INLEDNING: 
Bandspelare monteras ihop, och placeras på ett bord mellan den intervjuade och forskningsledaren. 
Bandspelaren sätts på inspelning. Intervjun inleds med att forskningsledaren presenterar sig igen med 
namn och avsikten med besöket. Forskningsledaren presenterar sedan muntligen forskningsprojektet 
och dess mål och syften. Informationsfoldern överlämnas till den intervjuade. Forskningsledaren 
förklarar att intervjun får ta den tid som den boende vill avsätta för den, men max 1,5 timme. 
 
3.1 FRÅGEOMRÅDE 1 – om det avslutade projektet och byggnadsuppgiften. 
Den intervjuade ombeds att berätta om det avslutade projektet genom att bläddra igenom en 
fotokollektion. I det fall ett fotografi ger associationer till något som inträffat under projektet berättar 
den intervjuade om sina tankar.  
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3.2 FRÅGEOMRÅDE 2 –åsikter om den färdiga byggnaden 
Här diskuteras vad den intervjuade tycker om äldreboendet avseende 
personalen, maten och aktiviteter på boendet. Frågor konstrueras fritt kring följande teman: 
- om något skulle göras annorlunda. 
- intryck av personals samverkan med byggnad 
- intryck av boendes samverkan med byggnad 
- något som varit unikt för projektet 
- är byggnadsuppgiften särskilt boende som alla andra uppdrag 
 
4.0 AVSLUTNING  
4.1 avslutning av intervjun (anonymitet och konfidentialitet) 
Intervjun avslutas och forskningsledaren tackar för samtalet. Forsknings-ledaren förklarar att hela 
intervjun är anonym och konfidentiell. Forskningsledaren förklarar vad dessa begrepp innebär. 
Forskningsledaren förklarar också vad uppgifterna kommer att användas till: en licentiatavhandling med 
planerad publicering till september 2005. 
 
4.1 UPPFÖLJNING av intervjun (dokumentation) 
Intervjun renskrivs till ett textdokument. En omgång skickas till den intervjuade för påseende och 
godkännande. Bifogat till utskicket finns ett undertecknat intyg om anonymitet och konfidentialitet. 
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b i l a g a  D  

INTERVJUFRÅGOR, delstudie II. 
 
Vissa forskare menar att begreppet ”Äldreomsorg” är alldeles för brett och otydligt definierat. Vad 
innebär äldreomsorg i Haninge kommun?  
 
Hur många personer är anställda inom Äldreomsorgen i Haninge Kommun? 
 
Finns det några statistiska siffror på vad förhållandet anställd per boende i äldreboende i kommunen 
blir? 
 
Jag har hört en del om vårdresursmätningen som genomförts i kommunen, men vad var anledningen 
till att påbörja en sådan utredning? 
 
När det gäller boende för äldre, medger staten fortfarande stimulansbidrag för att bygga gruppboende 
8-10 pl för dementa, servicehus, ålderdomshem? 
 
Finns det andra statliga anslag för att bygga äldreboenden? 
 
Vilka typer av boende för äldre erbjuds i Haninge Kommun, gruppboende för dementa/ handikappade, 
servicehus och ålderdomshem? 
 
Är det även en politisk ambition att skapa nya förutsättningar i projekteringen av äldreboenden i 
Haninge Kommun? 
 
Kan du beskriva bakgrunden till behovet av 100 nya äldrelägenheter i Haninge? Är 
befolkningssammansättningen främsta skälet och bygger bygger behovet på framtidsprognoser 
angående befolkningsutvecklingen? 
 
Boendet i Johanneslund är det främst avsedd för vilken typ av boende? Servicehus, ålderdomshem 
eller sjukhem? 
 
Vilka mjuka, humanistiska eller mänskliga värden vill Du att Johanneslund tillvaratar i byggnadens 
utseende, planering och rumsdisposition? 
 
Fanns det ett specificerat program i inledningsskedet från Äldreomsorgen? Eller, var det ett allmänt 
behovsprogram som genom planeringsprocessen förtydligades? 
 
Fanns det tydliga mål från Äldreomsorgsförvaltningens sida i början av processen avseende utformning, 
kostnader, vårdorganisation, material?  
 
Är det något särskilt i arbetet med Johanneslund som Du tycker är viktigt att betona, som varit 
annorlunda enligt Din erfarenhet? 
 
Om jag förstår den ansvariga arkitekten rätt så startades projektet upp mycket ambitiöst, en slags 
samling av alla parter som skulle ingå i processen kombinerat med föredrag och seminarier? Går det 
att ta del av programmet för denna dag så här i efterhand? 
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Anser du att planeringen av det här projektet skiljer sig från din erfarenhet av att planera 
äldreboenden? Jag menar hela processen och diskussioner mellan personal, brukare, experter, 
förvaltare och inkopplade byggkonsulter? 
 
Hur många personer har deltagit i projekteringen från Äldreomsorgens sida? 
 
Vilka beslutsrättigheter har de 2 deltagarna från Äldreomsorgen haft i projekteringen, eller var varje 
beslut nödvändigt att förankra inom Äldreomsorgsförvaltningen först? 
 
Har deras roll varit att arbeta fram ett underlag för byggnaden, som sedan diskuterats inom 
Äldreomsorgsförvaltningen och sedan ytterst beslutats av den politiska nämnden, Vård&Service? Vad 
är det rätta namnet på den politiska nämnde som fattar det avgörande beslutet? 
 
Det finns avsteg från generella rekommendationer angående demensboende, bland annat att placera 
det en trappa upp. Har det beslutet stött på stora diskussioner inom nämnden och andra inom 
Länsstyrelsen? 
 
Arbetsmiljön – upprättade personalen / äldreomsorgen specifika krav på hur den skulle utformas? 
 
Är det någonting Du anser kunde gjorts annorlunda i arbetet med Johanneslund? 
 
Anser Du att jag bör prata med någon ytterligare person för att få den korrekta bilden av 
tillblivelseprocessen av Åby 1:23? 
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b i l a g a  E  

TESS-NH-UTVÄRDERING, delstudie III. 
Material för att göra en TESS-NH utvärdering av en miljö för äldre med demens eller somatisk 
sjukdom finns att ladda ned på följande internet-site: 
 
 http://www.unc.edu/depts/tessnh 
 
Bifogat följer det formulär för inventering som använts i delstudie III. 
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b i l a g a  F  

INTERVJUGUIDE, SAMTAL ÄLDRE & PERSONAL, delstudie III/  IV. 
 
1.0 FÖRBEREDELSER inför intervjun 
Urval av intervjuperson sker genom svar avlämnade i enkätundersökning, eller kontakter under 
inventering på det särskilda intervjuadet, eller spontana samtal som uppstått under inventering på 
äldreboendet. Uppskattat tid 1,5 timme 
 
2.0 UTRUSTNING till intervjutillfället 
diskret bandspelare med mikrofon, informationsfolder över forskningsprojektet, fotokollektion med 
25 st fotografier i format A5, intyg om anonymitet och konfidentialitet, utskrift av intervjuguide för 
notering 
 
3.0 INTERVJUTILLFÄLLET: 
Intervjun inleds med att forskningsledaren presenterar sig med namn och avsikten med besöket. 
Forskningsledaren presenterar muntligen forskningsprojektet och dess mål och syften. En 
informationsfolder överlämnas. Forskningsledaren förklarar att intervjun får ta den tid som den 
boende vill avsätta för den. 
 
3.1 FRÅGEOMRÅDE  –bakgrund (yrke, familj, anhöriga, eget boende) 
Frågorna i detta avsnitt behandlar hur länge den intervjuade arbetat i det aktuella särskilda boendet, 
tidigare yrkeserfarenheter, förankring i omgivningen, släkt, vänner, barn och familj, tidigare eget 
boende. 
 
3.2 FRÅGEOMRÅDE  –åsikter om  boendet (skötsel, drift, personal, aktiviteter). Här diskuteras vad 
den intervjuade tycker om äldreboendet och hur det är att bo på äldreboendet, att arbeta på 
äldreboendet, arbetsuppgifter, mat, gemenskap mellan boende, gemenskap inom personalen, 
aktiviteter på boendet,  trygghet i boende, trygghet i anställning, medbestämmande, arbetsplanering, 
inflytande på arbetets utformning och sysslor, möjlighet till vidareutbildning och fördjupning inom 
yrket 
 
3.3 FRÅGEOMRÅDE  –åsikter om boendet (färgsättning, ljussättning, möblering, klimat, 
orienterbarhet). Den intervjuade tillfrågas om färgsättning, ljussättning, möblering i de gemensamma 
delarna i äldreboendet, inomhusklimatet, värmen, luftkvalitet och luftomsättning, orienterbarhet, om 
hur denne brukar röra sig på avdelningen, användning av gemensamma lokaler.  
 
3.4 FRÅGEOMRÅDE – upplevelse av miljön (känsla av trivsel i äldreboendet). Här diskuteras vad den 
intervjuade känner för äldreboendets utformning, om den intervjuade upplever trygghet i boendet/ på 
arbetsplatsen, om den intervjuade upplever trivsel i boendet/ i sitt arbete. Diskussionen utgår från att 
den intervjuade berättar genom att välja fotografier ur fotokollektionen för att beskriva sin känsla av 
trygghet och trivsel. Kortens inbördes ordning är slumpvis.  
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3.5 FRÅGEOMRÅDE  –åsikt om arbetlokal (funktion, planering, ytor i boendet). Här diskuteras vad 
den intervjuade tycker om lägenheten, sköterskeexpeditionen, köket, dörrar, fönster, ljudproblem, 
ventilation, utblickar från rummet, rumsfunktioner för arbetet. 
 
3.6 AVSLUTNING av intervjun (anonymitet och konfidentialitet)  
Intervjun avslutas och forskningsledaren tackar för samtalet. Forskningsledaren betonar återigen att 
alla uppgifter är anonyma och konfidentiella och kommer att användas som underlag i en 
licentiatavhandling.  
 
Forskningsledaren förklarar att hela samtalet kommer att dokumenteras och att en ljudinspelning 
kommer att överlämnas till den intervjuade. 
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b i l a g a  G  

ENKÄT PERSONAL, ROS-ANDERSGÅRDEN, delstudie IV. 
 
Kryssa i lämpliga alternativ: 
(följande alternativ tillsammans med en ikryssbar ruta) 
 
vårdbiträde    undersköterska    sjuksköterska   fackl förtroende man paramedicin/ sjukgymnastik           
annat, ange  
 
Förklaringstext: 
Samtliga uppgifter som Du lämnar i enkäten behandlas konfidentiellt. Det innebär att namnuppgifter 
förstörs när enkäten tagits emot och registrerats i en central databas. Sammanställningen insamlad 
fakta kommer att presenteras i en licentiatavhandling under 2005. Äldreomsorgsförvaltningen, 
Haninge kommun, finansierar projektet genom stipendium. Äldreomsorgsförvaltningen kommer att ta 
del av insamlade resultat, förvaltningen saknar dock tillgång till faktabas. Lägg ditt svar i det bifogade 
kuvertet. Kuvertet är redan frankerat så det är bara att skicka iväg. Om Du behöver ytterligare 
information, går det bra att kontakta forskningsledaren. 
 
Instruktion: 
Denna enkät handlar om byggnadsbyggnadsplanering av boende- och vårdmiljöer för personer med 
demens eller stort omvårdnadsbehov. En byggnad har både ett planeringsskede och ett bruksskede. 
Denna enkät riktar in sig på hur en brukare (vårdpersonal mfl) upplever miljön. Enkäten är en 
kvalitativ undersökning, och har få fördefinierade svar. På så vis kan det ta olika lång tid för olika 
personer att genomföra enkäten.  
 
Ett arbetssätt kan vara att först läsa igenom samtliga enkätfrågor, och därefter lägga ifrån sig enkäten 
och senare återvända till den för att besvara den när tid och möjlighet finns. Det är innehållet i 
motiveringen till varje svar som innehåller den viktigaste informationen. Försök därför att svara så 
utförligt som möjligt på varje fråga. Dina svar kommer att ge värdefull information om 
byggnadsplaneringsprocessen bakom ett särskilt boende för äldre med omvårdnadsbehov eller 
demensproblem. 
Tack för att du tar dig tid! 
 
1.0 egen yrkesbakgrund: 
1.1. Hur länge har du arbetat på Ros-Anders gården i Tungelsta 

 har arbetat här sedan invigningen 1999   

 har nästan arbetat här 5 år 

 har arbetat här mindre än 5 år   

 annat  
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
1.2. Hur vill du beskriva din erfarenhet av att arbeta i en särskild boendeform för äldre med särskilda behov? 

  liten        stor 
Ge en kort bakgrund till ditt svar: 
1.3. Hur skulle du beskriva ditt yrkesval att börja arbeta inom den kommunala äldreomsorgen? 

  ett omedvetet val      ett medvetet val 
Försök motivera ditt svar: 
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1.4. Om du hade möjlighet att göra ett nytt yrkesval, skulle du då välja äldreomsorgen igen? 

  nej, inte alls       javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
2.0 om sättet att arbeta på Ros-Andersgården, generella frågor: 
2.1. Trivs du med ditt arbete på Ros-Anders gården på Tungelsta? 

  nej, inte alls,        javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
2.2. Finns det någonting i sättet att organisera arbetet på Ros-Anders gården som Du tycker skulle ändras? 

  nej, det är bra som det är     ja, det måste förändras 
Försök motivera ditt svar: 
2.3. Finns det någonting i byggnadens planering av Ros-Anders gården som Du tycker påverkar sättet att arbeta? 

  nej, det är inte byggnaden     ja, byggnaden påverkar 
Försök motivera ditt svar: 
3.0 åsikter om ljud, ljus, luft och klimat inomhus på Ros-Anders: 
3.1. Vad tycker du om inomhusluften på Ros-Anders gården? 
sommarhalvåret: 
Fräsch 1 2 3 4 5 instängd 
Sval  1 2 3 4 5 kvalmig 
Fuktig  1 2 3 4 5 torr 
vinterhalvåret: 
Fräsch 1 2 3 4 5 instängd 
Sval  1 2 3 4 5 kvalmig 
Fuktig  1 2 3 4 5 torr 
Försök motivera ditt svar: 
3.2. Vad tror du är orsaken till att du upplever inomhusluften som: 
sommarhalvåret: 

 fräsch   instängd   sval   kvalmig 

 fuktig  torr  
vinterhalvåret: 

 fräsch   instängd   sval   kvalmig 

 fuktig  torr  
Försök motivera ditt svar: 
3.3. Vad tycker du om ljudnivån på Ros-Anders gården? 
Dagtid:  
tyst  1 2 3 4 5 bullrigt 
icke störande  1 2 3 4 5 störande 
Nattetid: 
tyst  1 2 3 4 5 bullrigt 
icke störande 1 2 3 4 5 störande 
Försök motivera ditt svar: 
3.4. Vad tycker du om dagsljusintaget från fönster i de gemensamma utrymmena? 
Dagtid:  
vackert 1 2 3 4 5 fult 
flödande 1 2 3 4 5  bländande  
Försök motivera ditt svar: 
3.5. Vad tycker du om storlek och utformning av fönster i de gemensamma utrymmena? 
Dagtid:  
små  1 2 3 4 5 överstora 
tillskott 1 2 3 4 5 utelämnade 
Nattetid: 
Små 1 2 3 4 5 överstora 
tillskott 1 2 3 4 5 utelämnade 
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Försök motivera ditt svar: 
 
3.6. Vad tycker du om elljuset från lampor i de gemensamma utrymmena på Ros-Anders gården? 
Dagtid:  
tillräckligt 1 2 3 4 5 otillräckligt 
Nattetid: 
tillräckligt 1 2 3 4 5 otillräckligt 
Försök motivera ditt svar: 
3.7. Hur skulle du beskriva karaktären på elljuset från lampor i de gemensamma utrymmena på Ros-Anders går-
den? 
 Dagtid:  
Som hemma 1 2 3 4 5 som en arbetsplats 
Nattetid: 
Som hemma  1 2 3 4 5 som en arbetsplats 
Försök motivera ditt svar: 
3.8. Om du själv skulle sätta ord på de känslor du får när du tänker på ljudklimatet i Ros-Anders gården, vilka 
skulle du välja då? 

 lugnt och skönt   störigt och irriterande 

 tyst och dämpat   högt och hårt 
annat: 
 
 
3.9. Om du själv skulle sätta ord på de känslor du får när du tänker på luftklimatet i Ros-Anders gården, vilka 
skulle du välja då? 

 svalt och skönt   varmt och kvalmigt 

 temperat och behagligt   otempererat och obehagligt 
annat: 
3.10. Om du själv skulle sätta ord på de känslor du får när du tänker på dagsljus och elbelysning i Ros-Anders 
gården, vilka skulle du välja då? 

 silande och vackert  hemlikt och varmt 

 effektivt och okänsligt   varierat och behagligt 
annat: 
3.11 Vad tycker Du om utblickarna från fönstren i korridorer, matrum, samvarorum på Ros-Anders gården? 
4.0 åsikter om material, färger, möbler, tyger på Ros-Anders: 
4.1. Tycker du att det saknas någon typ av möbel i möblemanget på Ros-Anders gården? 

  nej, inget alls    ja, det saknas 
Försök motivera ditt svar: 
 
4.2 Vad tycker Du om möbleringen i korridorer, matrum, samvarorum? 
rörig  1 2 3 4 5  ordnad  
fast 1 2 3 4 5  flexibel  
otillräcklig 1 2 3 4 5  tillräcklig  
sjukhuslik  1 2 3 4 5  hemlik  
otrevlig 1 2 3 4 5  trevlig  
obekväm  1 2 3 4 5  bekväm 
Försök motivera ditt svar: 
4.3. Tycker du att en persienn i ett fönster kan ha vilken färg som helst? 

  nej, inte alls    ja, visst 
Försök motivera ditt svar: 
4.4. Vad tycker du om gardinerna i de gemensamma utrymmena på Ros-Anders gården? 

 fina   fula   bra funktion    dålig funktion 
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 tygrika  tygsnåla  skulle kunna ha dem hemma 
Försök motivera ditt svar: 
4.5 Om du fick föreslå nya gardinerna i de gemensamma utrymmena på  
Ros-Anders gården, vad skulle du då föreslå? 
4.6 Vad tycker du om färgerna på väggarna i de gemensamma utrymmena på Ros-Anders gården? 

 glada  tråkiga  vänliga   ovänliga 

 ljusa  mörka  kalla  varma 

 livliga  fridfulla  skulle kunna ha färgerna hemma 
Försök motivera ditt svar: 
4.7. Vad tycker du om golvet i de gemensamma utrymmena på Ros-Andersgården? 

 snyggt   fult  kallt   varmt 

 bra svikt   hårt   halkigt  svårt att halka på 

 fin färg  ful färg  skulle kunna ha det hemma 
Försök motivera ditt svar: 
4.8 Vad tycker du om att välja tapet på väggarna i ett äldre boende? 

 bra val  dåligt val  praktiskt val   

 opraktiskt val 
Försök motivera ditt svar: 
4.9. Vad tycker du om att välja mörkblå persienner till alla fönster på Ros-Anders gården? 

 bra val  dåligt val  praktiskt val   

 opraktiskt val 
Försök motivera ditt svar: 
4.10. Om du själv skulle sätta ord på de känslor du får när du tänker på material, färger, möbler och tyger på 
Ros-Anders gården, vilka skulle du välja då? 

 fint  fult  harmoniskt  

 oharmoniskt 
Försök motivera ditt svar: 
 
5.0 åsikter om funktion, arbete och planering på Ros-Anders: 
5.1 Tycker du köket på Ros-Anders fungera som arbetsplats för köksarbete och samtidigt som sköterskeexpedi-
tion? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.2 Vad tycker du om personalutrymmena på Ros-Anders gården? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.3 Vad tycker du om placering av strömbrytare och liknande på Ros-Anders? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.4 Vad tycker du om balkongen eller uteplatsen på Ros-Anders? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.5 Vad tycker du om trädgården till Ros-Andersgården? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.6 Vad tycker du om planeringen av funktioner på Ros-Anders, bidrar den till ditt sätt att arbeta? 
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  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.7 Om du fick chansen att fritt förändra något i planeringen av byggnaden Ros-Anders, skulle du föreslå något? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.8 Finns det någon typ av utrymme du saknar för egen del, eller för de boendes del i planeringen av byggnaden 
Ros-Anders? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.9 Vad tycker du om de gasoleldade kaminerna på Ros-Anders? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.10 Vad tycker du om boenderummen på Ros-Anders som boendemiljö? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.11 Vad tycker du om boenderummen och boendebadrummen på Ros-Anders som arbetsmiljö? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.12 Är det lätt att hitta strömbrytare till belysningen i de korridorer, matrum, samvarorum? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.13 Upplever Du att belysningen i de korridorer, matrum, samvarorum oftast är: 

 tända   släckta  för starka   för svaga 
Försök motivera ditt svar: 
5.14. Vad tycker Du om fönstren? Är det lätt att öppna, att putsa?  
Små 1 2 3  4 5 stora  
Fula   1 2 3 4 5 fina 
För stora  1 2 3 4 5 lagom  
Svår att öppna   1 2 3 4 5 lätt att öppna  
5.15. Vad tycker Du om balkongdörren, är den lätt att öppna, är den svår att öppna?  
Svår att öppna   1 2 3 4 5 lätt att öppna  
5.16 Behöver arkitekter särskilda kunskaper för att kunna utforma en bra boendemiljö för äldre och en bra 
arbetsmiljö för vårdpersonalen? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
5.17 Till sist, om du tänker dig själv som gammal, skulle du då vilja bo på ett äldreboende som är utformat som 
Ros-Anders? 

  nej, inte alls    javisst, självklart 
Försök motivera ditt svar: 
Tack för att du tog dig tid! 
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b i l a g a  H  

H1 - INTERVJUGUIDE FULLSKALEFÖRSÖK, före, delstudie IV. 
- genomförs under 2 dagar, kl 10.00-18.30 
 
Uppskattat tid 15-30 minuter 
 
1.0 FÖRBEREDELSER inför intervjun 
Urval av intervjuperson sker på basis av: 
1. tidigare gjorda intervjuer/ kontaktskapande med boende 
2. tidigare gjorda intervjuer/ kontaktskapande med personal 
3. spontana samtal som uppstår under inventeringen 
 
2.0 UTRUSTNING till intervjutillfället 
1. diskret bandspelare med mikrofon, typ Olympus MD 2200 
2. fotokollektion om 12 st fotografier, format A5 
3. ett intyg om anonymitet och konfidentialitet 
4. utskrift av intervjuguide för notering 
 
3.0 INTERVJUTILLFÄLLET: 
3.1 inledande förutsättningar: 
Ett informationsbrev om fullskaleförsöksstudien har gått ut till berörda parter på avdelningen där 
fullskaleförsöken kommer att ske. Referenser till brevet fungerar som inledning för att etablera 
kontakt och för att undersöka om det finns intresse av delge sina synpunkter. Forskningsledaren 
förklarar att hela intervjun är anonym och konfidentiell. Forskningsledaren förklarar vad dessa begrepp 
innebär. Ett särskilt formulär överlämnas till den intervjuade. 
 
3.2 intervjufrågor (bild A-B) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Tycker du om den här platsen? 
4. När brukar du använda den här platsen? 
 
 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
5. Vid vilken tidpunkten på dagen brukar du använda den  här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
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- nattetid 
 
6. Vad brukar du göra när du använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
7. Hur uppfattar du andra använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
3.3 intervjufrågor (bild C -E) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Tycker du om den här platsen? 
4. När brukar du använda den här platsen? 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
5. Vid vilken tidpunkten på dagen brukar du använda den  här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
6. Vad brukar du göra när du använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
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- träffa andra i personalen 
7. Hur uppfattar du andra använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
3.4 intervjufrågor (bild F-H) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Tycker du om den här platsen? 
4. När brukar du använda den här platsen? 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
5. Vid vilken tidpunkten på dagen brukar du använda den  här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
6. Vad brukar du göra när du använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
7. Hur uppfattar du andra använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
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3.5 intervjufrågor (bild I-L) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Tycker du om den här platsen? 
4. När brukar du använda den här platsen? 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
5. Vid vilken tidpunkten på dagen brukar du använda den  här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
6. Vad brukar du göra när du använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
7. Hur uppfattar du andra använder den här platsen? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
3.6 bildsammanställning 
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3.7 AVSLUTNING av intervjun (anonymitet och konfidentialitet)  
Intervjun avslutas och forskningsledaren tackar för samtalet.  
Forskningsledaren betonar återigen att alla uppgifter är anonyma och konfidentiella och kommer att 
användas som underlag i en licentiatavhandling.  

H2 - INTERVJUGUIDE FULLSKALEFÖRSÖK, efter, delstudie IV. 
 - genomförs under 2 dagar, kl 10.00-18.30 
Uppskattat tid 15-30 minuter 
 
1.0 FÖRBEREDELSER inför intervjun 
Urval av intervjuperson sker på basis av: 
1. tidigare gjorda intervjuer/ kontaktskapande med boende 
2. tidigare gjorda intervjuer/ kontaktskapande med personal 
3. spontana samtal som uppstår under inventeringen 
 
2.0 UTRUSTNING till intervjutillfället 
1. diskret bandspelare med mikrofon, typ Olympus MD 2200 
2. fotokollektion om 12 st fotografier, format A5 
3. ett intyg om anonymitet och konfidentialitet 
4. utskrift av intervjuguide för notering 
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3.0 INTERVJUTILLFÄLLET: 
3.1inledande förutsättningar: 
Ett informationsbrev om fullskaleförsöksstudien har gått ut till berörda parter på avdelningen där 
fullskaleförsöken kommer att ske. Referenser till brevet fungerar som inledning för att etablera 
kontakt och för att undersöka om det finns intresse av delge sina synpunkter. Forskningsledaren 
förklarar att hela intervjun är anonym och konfidentiell. Forskningsledaren förklarar vad dessa begrepp 
innebär. Ett särskilt formulär överlämnas till den intervjuade. 
 
3.2 intervjufrågor (bild A-B) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Vad upplevde du om förändringen i möbleringen? 
4. Påverkade förändringen i möbleringen ditt sätt att använda platsen? 
5. Hur ofta använde du platsen när möbleringen ändrats? 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
6. Under vilka tider använde du den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
7. Vad gjorde du på den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
8. Upplevde du att andra började använda platsen mer när möbleringen ändrats? 
 
3.3 intervjufrågor (bild C -E) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Vad upplevde du om förändringen i möbleringen? 
4. Påverkade förändringen i möbleringen ditt sätt att använda platsen? 
5. Hur ofta använde du platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
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- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
6. Under vilka tider använde du den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
7. Vad gjorde du på den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
8. Upplevde du att andra började använda platsen mer när möbleringen ändrats? 
 
3.4 intervjufrågor (bild F-H) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Vad upplevde du om förändringen i möbleringen? 
4. Påverkade förändringen i möbleringen ditt sätt att använda platsen? 
5. Hur ofta använde du platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
 
6. Under vilka tider använde du den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
7. Vad gjorde du på den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
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- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
8. Upplevde du att andra började använda platsen mer när möbleringen ändrats? 
 
3.5 intervjufrågor (bild I-L) 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Ser du var jag tagit de här bilderna? 
2. Har du något namn som du kallar den här platsen? 
3. Vad upplevde du om förändringen i möbleringen? 
4. Påverkade förändringen i möbleringen ditt sätt att använda platsen? 
5. Hur ofta använde du platsen när möbleringen ändrats? 
 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- varje dag 
- någon dag i veckan, få fram vilken dag 
- vid fint väder 
- vid dåligt väder 
6. Under vilka tider använde du den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- mellan 07.00 till 10.00 
- mellan 10.00 till 11.30 
- mellan 11.30 till 14.30 
- mellan 14.30 till 17.30 
- mellan 17.30 till 20.30 
- nattetid 
 
7. Vad gjorde du på den här platsen när möbleringen ändrats? 
Ge följande förslag om det är svårt att få något svar: 
- titta i en tidning 
- läsa i en bok 
- koppla av  
- titta på utsikten 
- träffa andra boenden 
- träffa anhöriga 
- träffa andra i personalen 
 
8. Upplevde du att andra började använda platsen mer när möbleringen ändrats? 
 
3.6 intervjufrågor om tavlor och dörrskyltning 
Lägg fram bilderna i ordning på ytan mellan intervjuare och intervjuad. Ställ följande frågor: 
1. Hur upplevde du att det hängdes upp tavlor i korridoren? 
2. Hur upplevde du att dörrarna till två lägenheter kompletterades med ett dörrskylt? 
3. Upplevde du att de boende här hade lättare att hitta till sina rum? 
4. Upplevde du någon annan förändring i användningen av rummen på avdelningen under 
fullskaleförsöken? 
 
3.7 bildsammanställning (bilder från fullskaleförsöken) 
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3.8 AVSLUTNING av intervjun (anonymitet och konfidentialitet)  
Intervjun avslutas och forskningsledaren tackar för samtalet.  
Forskningsledaren betonar återigen att alla uppgifter är anonyma och konfidentiella och kommer att 
användas som underlag i en licentiatavhandling. 
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b i l a g a  I  

OBSERVATIONSPROTOKOLL FULLSKALEFÖRSÖK, delst. IV. 
före/under/efter 
 - genomförs under 2 dagar 
  
TIDSBLOCK 1.  KL 09.30 – 12.00 
TIDSBLOCK 2. KL 12.00 – 14.00 
TTDSBLOCK 3. KL 14.00 – 16.00 
TIDSBLOCK 4.  KL 16.00 – 18.30 
 
1.0 genomförande av observationer 

 
 
Observationer genomförs 2 ggr under ett tidsblock, en slags promenad på max 30 minuter. Gå in 
genom entrédörren och stanna precis innanför dörren i höjd med braskaminen. Skapa en överblick 
över vad som händer på platserna 1 och 2. Gör en lov genom plats 2 ned till plats 1. Om tillfälle bjuds 
växla några ord med boende och personal. Gå tillbaka från plats 1 över köket bort mot plats 3 och 
plats 4. Memorera vad som händer på platserna. Upprepa samma promenad på grannavdelningen för 
att kunna få en jämförelse. Grannavdelningen är rumsligt sett bra möblerad. Observationerna 
renskrivs direkt efter promenaden. 
 
 
2.0 dokumentation av observationer 
1. ett avsnitt med fria minnesanteckningar som beskriver stämningar, tolkningar, och andra upplevelser 
av människor i samspel med inredning och byggd miljö. Minnesanteckningar skrivs direkt in i en datafil. 
2. ett särskilt upprättat observationsprotokoll som beskriver neutral fakta som klockslag, aktivitet, 
antal personer, kategori av personer. Observationsprotokoll upprättas på papper och förs direkt in i 
datafil. 
 
3.0 minnesanteckningar (digitalt protokoll) 
Fria anteckningar ur minnet, iakttagelser, upplevelser, och kommentarer. 
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b i l a g a  J  

FORSKNINGSPLAN FULLSKALEFÖRSÖK, delstudie IV. 
– en studie av äldres användning av rumsbildningar i byggd miljö på ett särskilt boende”  
 

 
Figur 1. planlösning över avdelning i särskild boendeform, gråtonat anger rumsbildning 
 
1.0 Syfte med forskningsstudie 
Syftet med studien är att studera hur rumsbildningar inom en planlösning används i vardagen av äldre, 
boende i en särskild boendeform för äldre med särskilda behov. Med rumsbildningar avses de ytor 
som enligt arkitektritningen avsatts för olika rumsfunktioner som terapi, sitthörna, dagrum, eller 
motsvarande. Studien utgår från arkitektritningens definition av funktionsanvändning och jämför den 
användning ytan fått i vardagen. 
 
Studien inventerar utformning (möbler och annan lös inredning, färgsättning, utsmyckning), funktion, 
användning av äldre och personal, samt belyser äldres och personals åsikter om rumsbildningar i en 
planlösning.  
 
Inom ramen för studien genomförs en fullskaleförsök för att studera om en förändring i utformning 
(möbler och annan lös inredning, färgsättning, utsmyckning), påverkar äldres sätt att använda 
rumsbildningarna i vardagen, skapar nya användningar eller aktiviteter, samt eventuellt deras beteende 
mot andra boende eller personal. Förändring i rumsbildning avser en ommöblering med befintliga 
möbler/ komplettering med inlånade möbler, tillkommande textilier, belysningsarmaturer och 
vägghängd utsmyckning 
 
2.0 Förutsättningar för genomförande av forskningsstudie 
Följande förutsättningar gäller för genomförande av studien: personer som berörs av studien omfattas 
av anonymitet och konfidentialitet personer och namn på boende eller personal får inte förekomma i 
bilddokumentation. Personer retuscheras genom konturering och täckning i gråfärg på.  
Äldreboendets namn förblir anonymt tills studiens färdigställts. 
 
3.0 Tidslängd på forskningsstudie 
Tidslängden på fullskaleförsöksstudien planeras till ca 14 dagar, enligt: 
2 dagar observation, befintlig användning av rum i vardagen 
1 dag, intervju boende och personal, befintlig användning 
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2 dagar, förändringsarbeten i rumsbildningar 
7 dagar, fullskaleförsök, med 2 dagars observation 
1 dag, återställande av rumsbildningar 
2 dagar, intervju boende och personal, åsikter om fullskaleförsöken 
 
4.0 kartläggning av forskningfrågor för forskningsstudie 
Forskningsfrågorna om användning och åsikter av rumsbildningar i byggd miljö, samt påverkan av 
beteende och användning av rumsbildning kartläggs genom följande forskningsmetoder: 
intervjuer av boende och personal enligt ett halvstrukturerat frågeformulär (åsikter om befintlig 
utformning, samt förändring) 
observationsprotokoll (användning i befintlig utformning, samt användning i förändrad utformning) 
 
5.0 Upplägg av forskningsstudie 
Forskningsstudie förankras till sitt upplägg genom en nära diskussion med enhetschefen för det 
aktuella boendet. Fullskaleförsöken är samtidigt ett naturligt steg i en kontinuerlig översyn av möbler 
och annan utrustning till boendet. Enhetschef tillsänds forskningsplan för studien. Boenden och 
personal informeras genom ett informationsbrev, samt genom enhetschefens interna 
veckoinformation till boende och personal. Intressenter som kan vara intresserade av att låna ut 
materiel till fullskaleförsöken kontaktas före studiens genomförande. Kontakten följs upp av mail som 
informerar allmänt om doktorandprojektet. Forskningsstudie tillsänds sponsorer i samband med 
forskningsstudiens start.  
 
6.0 sponsorer till fullskaleförsöksstudie 
Sponsorer har kontaktats men avböjt medverkan. Endast en sponsor deltar i projektet och kommer 
att omnämnas förutom finansiären av fullskaleförsöket i förordet till arbetsrapporten.  
 
7.0 tidplan fullskaleförsök: 
förberedelser: 22 november – 5 december 2004 
utskick brev:  30 november boende/ personal, infobrev  
 6 december upplägg forskn.studie 
inventering före: 9 – 13 december 
förb. förändring: 14 – 15 december 
fullskaleförsök: 16 – 28 december 
återställning:  29 december 
inventering efter: 05-06 december 2005  
 
8.0 buget fullskaleförsök: 
Budgeten för fullskaleförsöket var 10.000 kronor. Allt som allt uppgick omkostnaderna för försöket 
till 8,650 kronor.  
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9.0 utgångspunkter för förändringsarbeten: 
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