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ABSTRACT 

Vikström, H. 2017. Tillgänglighet, grönområden och välmående. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  

 

Relationen mellan vistelse i grönområde och ökat välmående är ett välgrundat samband som har bevisats genom 

många studier. För att detta samband ska komma till sin fulla potential krävs det dock att tillgängligheten till 

grönområden är god. Idag lever vi i ett samhälle med en allt mer åldrande befolkning, och äldreboendenas roll 

ökar i takt med detta. För att möjligen försäkra ett gott samhälleligt välmående, kan därmed relationen mellan 

tillgänglighet till grönområden och välmående på äldreboenden bli nyckeln till framgång om planeringen sker på 

rätt sätt. Denna studie syftar till att i sin helhet undersöka hur tillgängligheten ser ut för äldreboende, med hänsyn 

till både de boendes syn men även kommunens roll samt hur tillgängligheten påverkar sambandet mellan vistelse 

i grönområde och ökat välmående. Genom studier av kommunala styrdokument, en intervju och en 

enkätundersökning visar denna uppsats, med förankring i tidigare teori och forskning, på hur tillgängligheten till 

grönområde ser ut för boende på två geografiskt placerade äldreboenden, hur kommunens syn och roll förhåller 

sig till denna och avslutningsvis hur tillgängligheten till grönområde påverkar välmående hos de boende. 
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1. INLEDNING 

 

Grönområdens påverkan på människors välmående är ett väl utrett samband som genom 

historien konstaterats. Redan under antikens Grekland studerade Hippokrates relationen mellan 

den rumsliga miljön och mänskligt välmående (Philo, 2009), och studier över denna relation 

görs än idag. En studie gjord på nederländska vårdcentraler med nära 350 000 personer 

undersökta, visar på att närhet till grönområden minskar risken för fysisk ohälsa åtskilligt, och 

platser med avsaknad av grönområden, såsom tätbebyggda innerstäder, har högre andel 

dokumenterade fall av depression (Maas, J. et al. 2009). Den största bidragande faktorn till 

varför den psykiska och fysiska hälsan förbättras är dock svår att urskilja från dessa typer av 

studier. Vissa menar att det är just den fysiska aktiviteten som är den övervägande aspekten, 

andra menar att grönområden underlättar möjligheten till social kontakt. Oavsett vilket, kan 

sambandet mellan välmående och grönområden inte förnekas (Maas, J. et al. 2009). 

En specifik typ av plats, där psykisk och fysisk ohälsa ofta är ett utbrett problem, är 

äldreboenden. Att kroppen vid hög ålder inte längre fungerar lika väl som den en gång har gjort 

är förståeligt. Detta är dock ingen anledning till att helt förbise faktumet att det, för att må bra, 

krävs någon typ av fysisk aktivitet. Forskning visar på att fysisk aktivitet kan lindra depression 

lika väl som läkemedel eller terapi, men att det praktiska arbetet sällan använder sig av metoden 

inom behandlingarna (Karolinska institutet, 2014). Detta skulle kunna kopplas till varför 

mängden dokumenterade fall av till exempel depression på äldreboende är ett så pass 

omfattande fenomen. Äldre rör följaktligen på sig för lite, och data från 2015 visade på att 43% 

av kvinnorna över 85 år i Stockholm enbart kommer ut högs ett par gånger i månaden 

(Folkhälsomyndigheten). Anledningen till att dessa höga siffror förekommer är inte helt 

självklar, men möjligtvis kan det bero på hur tillgängligheten för äldre ser ut. 

Tillgänglighet kan kort sagt ses som möjligheten för individen att transportera sig mellan 

platser eller möjligheten att använda funktioner inom den rumsliga miljön, alternativt 

“möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt” (Nationalencyklopedin, tillgänglighet). 

Tillgänglighet kan ses som en rättighet, då alla som vill ska, enligt svensk lag, ges samma 

möjlighet att nyttja och delta i samhällets funktioner på rättvisa villkor (Boverket, 2015). 

Det finns idag ett gap inom forskningen i hur tillgänglighet, grönområden och välmående 

korrelerar, då dessa tre perspektiv sällan ses ihop. Om planeringen utgår ifrån att öka 

tillgängligheten, och vidare implementerar tillgängligheten till just grönområden för boende på 

äldreboenden, kommer fallen av fysisk och psykisk ohälsa på äldreboenden teoretiskt sett 

minska. Med forskningen om grönområdens påverkan på välmående, tillsammans med 

geografiska teorier, stöds påstående till viss del. Om detta i praktiken kommer ske är fortfarande 

oklart, och behöver därmed undersökas på en djupare nivå. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur tillgängligheten till grönområden ser ut för boende på 

äldreboenden och hur tillgängligheten kan påverka välmående. Hänsyn har tagits till både de 

boendes perspektiv men även kommunen. Undersökningen är en fallstudie baserad på 

äldreboenden inom Uppsala kommun.  
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1.2 Frågeställningar 

Hur ser tillgängligheten och användandet av grönområden ut för boende på äldreboenden i 

Uppsala? 

Hur arbetar Uppsala kommun med frågor relaterade till tillgänglighet till grönområde för 

boende på äldreboenden? 

Hur påverkar tillgängligheten till grönområden välmående hos boende på äldreboenden i 

Uppsala? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Tillgänglighet: Begreppet tillgänglighet syftar i denna undersökning till de individuella 

förutsättningarna att transportera sig från en plats till en annan. Aspekter som påverkar graden 

av tillgänglighet baseras till största del på avstånd och medel, det vill säga den geografiska 

sträckan mellan platserna och de sätt att genomföra resan som finns tillhandahållna. Personliga 

tillstånd är ytterligare en viktig del i studerande av tillgänglighet. Detta medför att tillgänglighet 

till en viss plats eller funktion till stor del kan variera beroende på de olika personernas tillstånd 

(Hägerstrand, 1970). 

 

Välmående: Begrepp välmående är brett och svårt att precisera, och handlar inte enbart om det 

hedonistiska konceptet av lycka. Rent övergripande kan man säga att välmående är ett 

samlingsbegrepp för flera olika faktorer som social, fysisk, psykisk och ekonomisk hälsa. 

Forskare har dock försökt att hitta en mer konkret innebörd av begreppet, för att således 

underlätta för framtida forskning (Ryan och Deci, 2001). Den ekonomiska hälsan kommer i 

denna studie dock bortses ifrån, då ekonomi förväntas anta spela en mindre viktig roll för 

välmående hos boende på äldreboenden. 

 

Grönområde: Grönområde syftar i denna undersökning till tätortsnära natur som är lämplig för 

social och fysisk aktivitet. Detta innefattar därmed inte villagårdar, åkermark, gräsytor mellan 

trafikerade vägar med mera. (Statens folkhälsoinstitut, 2009) 

 

Äldreboende: Äldreboende eller tidigare ålderdomshem kan innebära olika typer boende. 

Vanligtvis är boendet permanent och de boende är främst de med stort omvårdnadsbehov då 

personal finns på plats dygnet runt (Vardaga.se).  
 

1.4 Disposition  

Denna uppsats kommer beskriva metodvalen för min undersökning, vilka var en 

dokumentstudie, en intervju och en enkätundersökning gjord på två olika äldreboenden i 

Uppsala, och detta görs i kapitel 2. I kapitel 3 diskuteras teorier och tidigare forskning som är 

relevanta för att förklara och ge en tydligare bild av mitt valda ämnesområde. I kapitel 4 

beskrivs kommunens arbete och roll, detta genom dels tre olika plandokument/program 

framtagna av kommunen, men även genom en intervju med Mia Gustafsson som jobbar på 

äldreförvaltning i Uppsala kommun. I kapitel 5 beskrivs uppsatsens urvalsgrupp, de boende på 

äldreboendenas syn på deras tillgänglighet till grönområden och deras välmående. Kapitel 6 

innehåller slutsatserna av min fallstudie, samt diskussion och reflektioner 
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2. METOD  

 

I detta kapitel förklaras och diskuteras metodvalen för undersökningen. Utgångspunkten med 

undersökningen har varit att studera hur tillgängligheten till grönområden påverkar välmående 

hos boende på äldreboenden. Då studien har fokuserat enbart på Uppsala kommun, kan den 

kallas för fallstudie. Undersökningen kan ses vara av induktiv karaktär, då syftet med studien 

stod klart redan i den inledande fasen av arbetet (Bryman, 2011, s.27–29). 

Undersökningen har genomförts genom studier av kommunala styrdokument, en intervju med 

en tjänsteman på kommunen som är relevant för ämnesområdet och insamling av data genom 

enkätformulär besvarade av boende på två olika äldreboenden. Anledningen till denna variation 

av metodval begrundas i att både objektiva och subjektiva perspektiv behandlas genom just 

dessa, både kvalitativa och kvantitativa val. Detta medför att validiteten och reliabiliteten ökar, 

då fler perspektiv tas i beaktning.  

 

2.1 Dokumentstudie 

För att få kunskap kring hur Uppsala kommuns arbete kring tillgänglighet till grönområde för 

äldreboende har jag studerat tre kommunala dokument: 1. Äldrenämnden, Uppsala kommun 

(2015-08-27), ”Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen” 2. Äldreförvaltningen, 

Uppsala kommun (2016-04-20), ”Drift- och kvalitetsplan för Äldrenämnden” 3. Uppsala 

kommun (2009-09-28), ”Senior i Uppsala – nu och fram till 2030”. Jag har inte använt mig 

utav något metodologiskt tillvägagångsätt i studerandet, utan mestadels sökt efter kommunala 

riktlinjer och mål relevanta för mitt ämnesområde samt kommunens generella användande av 

begreppet tillgänglighet, vilket presenteras senare i uppsatsen. 

 

2.2 Intervju  

En del av metodvalen för min undersökning var intervju. För att få en nyanserad bild av 

ämnesområdet intervjuades en person som ansvarar för frågor kopplade till de äldre i samhället, 

vilket blev Mia Gustafsson. Efter mer än 25 år inom äldreomsorgen sitter Mia Gustafssons idag 

som avtalsstrateg på äldreförvaltning inom Uppsala kommun, men har tidigare jobbat som 

exempelvis biståndshandläggare, boendesamordnare, verksamhetschef och mycket mer. Utan 

att överdriva kan man enkelt påstå att Mia Gustafssons både är otroligt kunnig och engagerad 

inom området, vilket gjorde henne till den perfekta intervjurespondenten. Intervjuns 

övergripande karaktär kan ses som semistrukturerad. Detta innebär att jag utgick ifrån ett 

intervjuschema som förbereddes i förhand, men att möjligheten för vidare diskussion gavs. 

Anledningen till valet av detta beror på att jag redan innan intervjun hade ett tydligt fokus på 

vad jag ville undersöka, och då är den semistrukturerade metoden mest passande för att hantera 

specifika frågeställningar (Bryman, 2011, s. 416). För mig som intervjuare underlättade även 

det semistrukturerad inslaget i intervjun genom att den blev mer flexibel. Det vill säga att, för 

att öka chansen för att få mer innehållsrika svar krävdes flexibilitet, då möjligheten att ställa 

följdfrågor ökade och risken för missförstånd hos respondenten minskade (Ibid, s 415). Vidare 

lät jag även respondenten bestämma valet av plats och tid för att förbättra förutsättningarna för 

en trygg och avslappnad intervjustämning. Intervjun skedde den 28/11–2017 på 

äldreförvaltningens kontor i Fyrisborg, Uppsala. 
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Vid utformning och genomförande av intervjun var jag noggrann med att följa vissa specifika 

tumregler. Till att börja med såg jag till att jag var påläst på ämnet så att frågorna blev relevanta, 

men även för att visa för respondenten att jag var insatt vid intervjun. Vidare försäkrade jag mig 

om att frågorna var tydligt ställda och att intervjun i helhet var strukturerad. Detta innebär att 

jag dels inte använde mig av, för respondenten, obegripliga termer och att jag var tydlig med 

syftet med studien. Specifikt vid intervjutillfället såg jag även till att jag hade en bra blandning 

mellan ett kritisk kontra sensitivt förhållandesätt och ett styrande kontra öppet förhållandesätt. 

Detta var viktigt för att dels bibehålla en empatisk ställning under intervjun men även försäkra 

mig om att jag skulle få ut det som planerats av intervjun. Slutligen såg jag till att var etiskt 

medveten. För att lyckas med detta var jag tydlig kring allt kopplat till intervjun, vilka typer av 

frågor som kommer behandlas och vad svaren kommer användas till. Jag såg även till att 

respondenten var medveten och accepterade att intervjun spelades in, och syftet med detta (Ibid, 

s. 419–420). 

 

2.3 Enkätundersökning  

För att undersöka de boendes syn på deras tillgänglighet till grönområden och hur 

tillgängligheten påverkar välmående valde jag att använda mig av en enkätundersökning som 

metod. Anledningen till valet av enkätundersökning som metod beror till stor del på att det är 

ett effektivt sätt att samla in en stor mängd data. Jag började med att undersöka utbudet av 

vårdhem/äldreboenden i Uppsala för att bestämma mitt urval och skickade ut förfrågningar om 

godkännande att utföra min undersökning. Många tackade nej av olika anledningar men tillslut 

ställde två rent geografiskt varierande boenden upp. De två äldreboendena var Förenade Care 

Balder, som är beläget i centrala Uppsala, och Attendo Fortuna-Onnela, som är beläget nära 

Sävja i Uppsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över Uppsala med de två äldreboendena markerade 

 (Hitta.se, hämtad 6/12–2017) 
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 Då tid och resurser har varit begränsade under undersökningens gång ansåg jag att en 

enkätundersökning skulle ge ett bättre övergripande perspektiv inom detta subjektiva 

ämnesområde. Andra positiva aspekter med enkätundersökningar är att de inte medför några 

intervjuareffekter och att de är lätta att anpassa efter respondenternas behov. Eftersom att 

undersökarens påverkan på respondenternas svar utesluts vid enkätundersökning, försäkras 

resultatet att spegla verkligheten till hög grad. Även att det inte finns någon kort tidsram, som 

det ofta finns vid intervjuer, ger ett mer sanningsenligt resultat då respondenterna kan ta sin 

goda tid att tänka igenom sina svar (Bryman, 2011, s. 228–229).  

Vid användning av enkäter som undersökningsmetod är det viktigt att förstå hur enkäten 

upplevs för de responderade. Eftersom att det, till skillnad från intervjuer, inte finns någon 

intervjuare närvarande som kan förtydliga eller förklara frågorna måste frågorna generellt sätt 

vara lätta att besvara. För att lyckas med detta valde jag att använda mig av övervägande stängda 

frågor av den simpla anledningen att öppna frågor tenderar att vara mer svårbesvarade. Vidare 

försäkrade jag mig om att enkätens utformande var lättförståelig för att därmed minimera risken 

för att respondenten missar att besvara följdfrågor. Avslutningsvis var det viktigt att enkäten 

inte upplevdes för tung att besvara. Därmed valde jag att formulera 16 korta och stängda frågor, 

och på så sätt minskade risken för “enkättrötthet” (Ibid, s. 228).   

Enkättrötthet är en av många anledningar till bortfall. För att minska bortfallet såg jag till 

att på ett bra sätt ge respondenterna en introduktion om enkätens innehåll och innebörd. Här 

förklarades syftet med undersökningen, hur urvalet av respondenter skett och utlovande om att 

svaren behandlas konfidentiellt, vilket gjorde att respondenterna blev mer benägna att besvara 

enkäten (Ibid, s 231). Ytterligare en viktig del för ett minskat bortfall är att enkäten var estetiskt 

tilltalande. Återigen skulle enkäten inte se för tung ut, genom att till exempel minskande av 

typsnittet eller ökande av radavståndet. Detta var dock inte aktuellt i min enkät, då 

synsvårigheter hos äldre är vanligt och därför ville jag försäkra mig om att alla boende hade 

möjlighet att läsa texten. Än viktigare än detta var dock layouten, som gavs tid åt i utformandet. 

Jag såg till att på ett konsekvent sätt variera mig i stilformat mellan rubrik, anvisningar, frågor 

med mera för att ge enkäten ett inbjudande utseende (Ibid, s. 232–233). 

När enkäten var färdigt utformad, gav jag mig ut till de två äldreboendena och delade ut 

enkäterna. För att underlätta för de arbetande, ansvarade jag själv personligen för att dela ut 

enkäterna till varje enskild respondent. Jag erbjöd mig även att hjälpa respondenterna att 

besvara frågorna, då förutsättningarna att besvara enkäten hos de boende såg annorlunda ut mot 

vad jag hade förväntat mig. Många av respondenterna hade exempelvis svårigheter med synen, 

och därför fick jag själv läsa upp varje fråga med tillhörande svarsalternativ för dessa. Detta 

kan möjligen påverkat resultatet, då mycket av de positiva med enkätundersökningen 

försummades genom att jag medverkade vid besvarandet. Dock så var detta en nödvändighet 

för att jag skulle få något resultat alls, samt att jag försökte vara så objektiv som möjligt i 

förklarandet av frågorna för att inte ge ett ledande intryck. Respondenterna kunde heller inte 

väljas ut slumpvist, utan det var verksamhetschefen samt personalen som fick vägleda mig i 

vilka som hade möjlighet att kunna besvara min enkät. Detta kan möjligen ha påverkat 

resultatet, då en stor del av de boende blev exkluderade från undersökningen vilket gjorde att 

perspektivet smalnade av en aning. Ytterligare ett problem som uppstod i och med 

begränsningar i valet var att respondenterna valdes ut ifrån olika avdelningar. Vissa bodde på 
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avdelningen för omvård och vissa bodde på korttidsavdelning, vilket innebär att erfarenheterna 

och förutsättningarna bland respondenterna skiljde sig en aning. Detta innebär inte i teorin några 

egentliga problem om samma andel av respondenterna från de båda boendena bodde på 

respektive avdelningar, vilket inte var fallet. Exempelvis så var de två på Attendo Fortuna-

Onnela som bodde på korttid, medans ingen av respondenterna på Förenade Care Balder bodde 

på denna avdelning.  Sammanfattningsvis kan man alltså säga att enkätundersökningen tyvärr 

blev mer som 14 väldig korta och strukturerade intervjuer, men som sagt var detta en 

nödvändighet.   

 

2.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär hur väl en undersökning faktiskt mäter det som ska mätas och hur 

väl ett teoretiskt begrepp stämmer överens med det praktiskt använda begreppet (Bryman, 2011, 

s. 163). Jag har i denna undersökning använt mig av två begrepp som är värda att diskutera här, 

tillgänglighet och välmående. Båda dessa begrepp kan ses som samlingsbegrepp för flera olika 

faktorer, och har därmed behövts specificeras. Tillgänglighet, till att börja med, har under hela 

arbetet avgränsats till avstånd och möjligheter att ta sig från en plats till en annan, mer specifikt 

från äldreboende till grönområde. I både intervjun och i enkätundersökningen har dessa 

avgränsningar använts i frågorna, och även ytterligare preciseras för att åtminstone ge resultat 

som kan förankras i den teorin jag använt mig av. Vidare till välmående, som har varit den 

största utmaningen. Eftersom att begreppet välmående är så pass svårdefinierat och subjektivt 

samt att forskarna fortfarande inte riktigt har kommit överens om betydelsen, har inga specifika 

indikationer som pekar på välmående används. Detta innebar att jag inte gick längre än att dela 

upp begreppet i tre delar (Social, fysisk och psykisk), och ställde tre frågor på varje del av dessa. 

Detta kan åtminstone ses som begreppsvaliditet, då de tre olika delarna till stor del 

sammanfattar hela begreppet välmående och mätte därmed det som skulle mätas (Ibid, s 163). 

Reliabilitet avser pålitligheten hos mätningar och mått, till exempel att resultat vid två 

påföljande mätningar ska vara desamma (stabilitet) och att måtten som används är oberoende 

av vem som svarar på en enkät eller intervju (intern reliabilitet) (Ibid, s. 161). Stabiliteten i 

denna undersökning kan vara diskuterbart, men det finns förklaringar som kan kopplas till 

begreppsanvändningen av välmående. Om jag hade delat ut min enkät till samma boende 

ytterligare en gång hade resultatet möjligtvis kunnat skilja sig mer än marginellt. Jag anser dock 

inte att detta beror på hur jag valt att mäta välmående, utan att just välmående tenderar att vara 

i ständig förändring. Vissa dagar mår man bättre än andra, vilket är helt förståeligt. Som Bryman 

säger “Det finns inget enkelt sätt på vilket vi kan skilja mellan effekterna av låg stabilitet när 

det gäller måttet och “verkliga” förändringar i människors hälsa” (Ibid, s 161) Utöver detta 

skulle jag påstå att min undersökning är övervägande stabil, då många av de andra frågorna inte 

tenderar att ge olika svar om ingen enorm förändring i exempelvis tillgängligheten sker. 

Intern reliabilitet är inte speciellt relevant att diskutera i kontexten av min undersökning. 

Genom att jag varken använt mig av några indikatorer eller något omfattande “poängsystem” i 

analyseringen av resultat. Mitt mål med undersökningen var följaktligen bara att få en överblick 

av den nuvarande situationen hos de boende. 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER 

 

I detta kapitel kommer relevanta teorier och forskning knutna till mitt valda ämnesområde 

diskuteras. Den första delen av urvalet baseras på teorier kretsande kring geografiska faktorer 

och beteende för att försöka förklara den faktiska kontra den upplevda tillgängligheten till 

grönområden. Det andra delen av urvalet baseras på tidigare forskning kring grönområdens 

påverkan på välmående. 

Det finns mycket forskning kring hur tillgänglighet bidrar till ökat användande av 

grönområden samt hur användandet av dessa påverkar välmående (se tex Maas.J et. al. 2009; 

Mass.J et. al. 2009; Artmann et. al 2017). Ett gap inom forskningen är dock hur grönområden 

påverkar välmående för en specifik grupp (Kabisch et al., 2015), och därmed finns även ett gap 

inom hur tillgängligheten till grönområden påverkar välmående för en specifik grupp. I och 

med den enkla logiken i att om: A (tillgänglighet) bidrar till B (användande av grönområden) 

och B (användande av grönområden) bidrar till C (ökat välmående), följer det att A bidrar till 

C. Detta innebär alltså att sambandet mellan tillgänglighet till grönområden och välmående 

högst troligen är existerande.  

 

3.1 Tillgänglighet 

Torsten Hägerstrand ses av många som en av de mest inflytelserika personerna inom 

kulturgeografin under 1900-talet, och hade en stor roll inom den svenska stadsplaneringen 

under 60- och 70-talet (Öberg, 2005, s. 340). En av flera sakfrågor Hägerstrand argumenterade 

för, kretsar kring hur man ska se relationen mellan individ och plats, vilket är ett perspektiv 

som brukar kallas för place-based vs. people-based. För att förstå tillgänglighet, måste man 

förstå relationen mellan rummet och individen. Detta perspektiv behandlar vikten av att inte 

enbart ta hänsyn till det geografiska rummet vid studerande av tillgänglighet, utan även beakta 

individen i det. I det moderna och ständigt flytande samhället vi lever i, krävs perspektivet om 

individens roll i tid och rum för att få en djupare förankring i verkligheten. Med denna mer 

nyanserade bild, kan tillgängligheten enklare förklara den allt mer raffinerade och 

svåröverskådliga relationen mellan individ och plats, och således även faktiska kontra den 

upplevda tillgängligheten (Miller, 2007). 

Perspektivet Space-based vs. people-based är alltså en del av hur man borde förstå 

tillgänglighet, vilket i sin tur är en del av det omfattande begreppet tidsgeografi. Tidsgeografi 

är ett teoretiskt paraplybegrepp som behandlar både vad som möjliggör specifika mänskliga 

aktiviteter och interaktioner i tid och rum, men även vad som förhindrar dem (Pred, 1977 

refererad i Miller, 2007). Hägerstrand kan återigen kopplas till det tidsgeografiska 

angreppssättet, och menar att det finns tre huvudsakliga faktorer som begränsar individens 

möjligheter i rummet: Kapacitet, kopplingar och auktoriteter. Kapacitet syftar till både det 

fysiska tillståndet hos individen, men även hur resurser begränsar tillgängligheten. Begränsade 

resurser innebär här att till exempel en individ som saknar tillgång till en bil har mindre 

möjligheter att transportera sig inom ett visst område än en individ som har bil. Kopplingar 

syftar till hur en individ inte enbart är begränsad av det personliga faktorerna, utan även 

beroendet av andra individer eller saker för att utföra vissa handlingar. Här kan till exempel 

individer som av varierande anledningar är i behov av daglig vård ses som begränsade, då de 
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behöver en eller flera människor kring sig för att kunna klara vardagen. Auktoriteter syftar till 

saker som individen själv inte kan styra över, såsom lagar och regler. Genom sanktioner som 

ges vid brytande av dessa begränsas individens frihet att handla helt efter eget behag 

(Hägerstrand, 1970).  

Med förståelse för både perspektivet i space-based vs. people-based och de tre 

huvudsakliga begränsningarna inom tidsgeografin kan individers tillgänglighet på ett 

välgrundat sätt appliceras på en rad olika sätt, såsom tillgängligheten till grönområden för äldre. 

För att samhället ska bli tillgängligt krävs det dock att planeringen sker på rätt sätt. Planerare 

måste inse att, om de ämnar sitt arbete till att öka välmående i samhället, måste tillgänglighet 

som ett centralt problem adresseras. Detta menar Ferreira och Batey i sin avhandling “Re-

thinking accessibility planning”, där fem olika sätt att närma sig begreppet tillgänglighet 

diskuteras. Ferreira och Batey anser att innebörden av tillgänglighet består av flera ”skikt”, där 

varje skikt består av ett av dessa angreppsätt som växt fram genom historien (Ferreira; Batey, 

2007). De fem angreppsätten till tillgänglighet och dess övergripande innebörd är följande: 

1. ”The transport-based approach” - Graden av tillgängligheten av en plats beror på hur 

väl kopplad den är till transportmöjligheter.   

2. ”The demand-aware approach” - Graden av tillgängligheten av en plats beror på hur väl 

utbudet möter efterfrågan av transportmöjligheter. 

3. ”The time-aware approach” - Graden av tillgängligheten av en plats beror inte enbart på 

de geografiska aspekterna, utan även till vilken grad människors handlingar är 

genomförbara inom platsen med avseende på tidsbegränsningar. Detta är vad som med 

andra ord kan kallas för tidsgeografi. 

4. ”The perceptions-aware approach” - Graden av tillgänglighet beror på alla premisser 

som tas hänsyn till inom tidsgeografi, men med ytterligare hänsynstagande till de 

individuella kognitiva processerna.  

5. ” The institutionally aware approach” - Graden av tillgänglighet beror på alla premisser 

som tas hänsyn till inom tidsgeografi, men med ytterligare hänsynstagande till 

institutionella krafter och hinder, som exempelvis att man undviker att åka bil på grund 

av oron för bilköer. 

 

Med medvetenheten kring dessa angreppsätt, som är beståndsdelarna av det flerskiktiga 

koncepter av tillgänglighet, borde planera hjälpas förstå vad och på vilket sätt som praktiskt 

måste göras. Det flerskiktiga konceptet kräver analysering av verklighetens mångfald, utan 

förutfattade antagstaganden, för att planeringen ska leda fram till den bästa lösningen, vilket är 

just detta som Ferreiras och Bateys avhandling enligt de själva syftar till att göra (Ferreira; 

Batey, 2007)    

 

3.2 Grönområden och välmående 

Grönområden eller Urban green space (UGS) har de senaste åren blivit en bristvara och en allt 

mer värdefull resurs. Med ett ständigt ökande flöde av människor som önskar att bo i innerstäder 

och en mer modern livsstil, pågår en ständig kamp mellan bevarande av grönområden eller att 

tillgodose dessa behov. Jane Jacobs är en framstående person inom urban design och har genom 

sina studier och kritik influerat stadsplanering i hög grad (Putnam et al. 2007). I sin bok The 
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Death and Life of Great American Cities från år 1961 studerar hon hur relationerna mellan de 

många komplexa faktorerna inom staden påverkar de boende individernas livskvalité, som är 

synonymt med välmående. Huvudsakligen har Jacobs idéer, historiskt sett, influerat den 

brottsförebyggande och trygghetsorienterade delen av stadsplanering, men har på senaste tiden 

blivit mer och mer applicerade inom forskning kring välmående i samhället, där grönområden 

visat sig spela en stor roll (Putnam et al. 2007).     

I en aktuell studie, gjord av Martina Artmann m.fl. som publicerades i tidskriften Urban 

Forestry & Urban Greening 2017, undersöktes just relationen mellan individers livskvalité och 

det rumsliga faktorerna. Mer specifikt studeras grönområdens roll för äldre och genomfördes 

på 126 vårdhem, utspridda över 17 länder. Med hjälp av en standardiserad kvantitativ 

enkätundersökning, kunde tre huvudsakliga slutsatser dras: 

 

1. Boende på vårdhem med trädgård använder grönområden mer än de som saknar 

2. Tillgång till grönområden är en huvudsaklig anledning till att besöka grönområden 

3. Trädgårdar är viktigt för fysisk aktivitet och socialisering 

 

Dessa resultat visar på den viktiga rollen trädgårdar och grönområden har för de boendes 

välmående. Bara att tillgången till grönområdet existerar, underbygger ett mer aktivt beteende 

som har positiva sociala och fysiska effekter. I det större perspektivet är detta otrolig viktigt, 

vilket konstateras i studien. I och med att vi lever i en tid med en allt mer åldrande befolkning, 

krävs det att äldre på individnivå mår bra för att försäkra en samhällelig hållbar utveckling 

(Artmann et al. 2017).  

För att förstå hela sambandet mellan grönområden och välmående måste dock ytterligare 

perspektiv tas i beaktning. Studier som Artmanns med flera, och många andra, må visa på att 

välmående förbättras vid användning av grönområden, men det kan förmodligen finnas fler 

påverkande faktorer, som till exempel tillgänglighet. Det går med detta sagt, inte enbart att påstå 

att existensen av grönområden direkt leder till ökat välmående. Placeringen kan till exempel 

mycket möjligen vara den drivande faktorn i hur användandet av grönområdet i praktiken 

utspelar sig (Bedimo-Rung et al. 2005).    
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4. KOMMUNENS ARBETE 

 

I detta kapitel kommer kommunens arbete och syn på tillgänglighet till grönområde för boende 

på äldreboenden beskrivas. Kapitlet består av dels olika dokument och program framtagna av 

kommunen men även en intervju med Mia Gustafsson på äldreförvaltningen, Uppsala kommun, 

som analyseras och diskuteras i löpande text. 

 

4.1 Riktlinjer inom äldreomsorgen 

Enligt socialtjänstlagen ska alla äldre få leva ett värdigt liv och känna ett välbefinnande, detta 

gäller alla kommuner och verksamheter som arbetar med äldreomsorgen. I praktiken följer 

kommunerna och verksamheterna en viss värdegrund som går under namnet TITORB i 

utformandet av arbetet. TITORB är ett samlingsord bestående av 6 värdebegrepp: 

 

Trygghet       Inflytande       Tillgänglighet      Oberoende       Respekt       Bemötande 

 

Detta handlar övergripande om att tillgodose de behov som finns och samtidigt respektera den 

enskildes integritet. Det kan handla om självbestämmande, delaktighet och anpassning så att 

individen till stor del ska kunna välja hur och när service ska ges. Utöver TITORB har Uppsala 

kommuns äldrenämnd, som bär huvudansvaret för äldreomsorgen, antagit ett antal 

värdighetsgarantier. Specifikt för vård- och omsorgsboenden ska den enskilde bland annat 

kunna påverka tidpunkt för utevistelse/promenad, välja att promenera i grupp eller att 

promenera enskilt med stöd av personal och ha inflytande i när och hur utevistelse ska utföras 

(Uppsala kommuns äldrenämnd, 2016).  

Vidare diskuteras inte hur arbetet på äldreboenden specifikt ser ut, utan fokus ligger på 

hemtjänsten. Hemtjänst innebär att individen bor i sitt ordinarie boende men har tillgång till 

service och liknande. Denna typ av verksamhet är nödvändigtvis inte relevant för min 

undersökning, men kan ändå användas för att få en bild över hur kommunens arbete med 

tillgänglighet ser ut. Ledsagning diskuteras här som en stor del i ökandet av möjligheten att leva 

ett självständigt liv och för att motverka isolering. Ledsagning innebär kortfattat att individen 

kan få hjälp att ta sig till och från en plats, om det krävs för att individen ska uppnå en god 

levnadsnivå. Dock är detta enbart tillgängligt för de personer som inte kan tillgodose sina behov 

på andra sätt som till exempel färdtjänst. Att detta koncept finns, bidrar till ökade sociala stimuli 

och ger individen möjlighet att vara delaktig i samhällslivet (Uppsala kommuns äldrenämnd, 

2015). 

Värdegrunden, värdighetsgarantierna och ledsagningen kan ses som ett sätt kommunen 

arbetar för att hantera äldreboendens tillgänglighet. De boende har ofta problem med kapacitet 

och kopplingar, faktorer som Hägerstrand (1970) diskuterar begränsar tillgänglighet, men kan 

genom dessa direktioner i arbetssätt kontrolleras och hanteras på förebyggande och utvecklande 

sätt.  Det går även att påstå att de boende är övervägande mycket auktoritärt begränsade. Denna 

typ av begränsning förklarar Hägerstrand (1970) som sådana aspekter som individen själv inte 

kan kontrollera eller styra över. Det finns nämligen begränsningar i antal timmar i månaden 

utevistelse får tilldelas, vilket leder till att individen själv inte kan kontrollera hur mycket de 

kan få hjälp att vistas utomhus, exempelvis i grönområden. 
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Hur arbetet kring tillgängligheten till specifikt grönområden ser ut går dock inte att utläsa enbart 

från dessa övergripande kommunala direktiv, vilket möjligtvis kan bero på att det är väldigt 

varierande beroende på plats. Dock så kan individerna själva välja att deras utevistelser eller 

ledsagningar ska ske till grönområden, men det finns inga kommunala krav. 

Ytterligare ett dokument som analyserats är Senior i Uppsala som är ett cirka 20 år löpande 

äldrepolitiskt program framtaget av kommunfullmäktige. Planen togs fram 2009 och berör 

viktiga aspekter inom arbetet med äldre. Som tidigare nämnt är problematiken kring att vi lever 

i en tid med åldrande befolkning högst aktuell, och för att hantera de växande behoven krävs 

en väl förberedd plan. För att bemöta utvecklingen på bästa sätt avser kommunen att genom sin 

planering underlätta för bland annat utökande av egenansvaret (till vilken grad individen kan 

klara sig utan assistans), boendesituationen, kommunikationer, delaktighet i samhället och 

infrastruktur. Vidare ska alla nämnder i sin planering följa dessa politiska mål, men samtidigt 

även ta hänsyn till värdegrunden och värdegarantierna tidigare diskuterade. Kommunen har här 

lagt fram fem kärnpunkter som planen utgår ifrån:  

 

• Utveckla stödet till anhöriga och närstående 

• Verka för bättre bostäder för seniorer, t ex trygghetsbostäder 

• Ha en förebyggande folkhälsosyn och aktiviteter för ”friskvård” inkluderat samverkan 

med ideella sektorn 

• Möjliggöra delaktighet, inflytande och engagemang hos seniorer 

• Verka för attraktiva närområden, bättre tillgänglighet och en anpassad kollektivtrafik 

 

Dessa mål kan anses vara viktiga för att tillgodose tillgängligheten till grönområden för äldre. 

Genom förbättrade kommunikationer och infrastruktur underlättas äldre att ta sig till önskad 

plats på ett bättre och enklare sätt. Delaktigheten är även den viktig, då planeringen ämnas rikta 

in sig på ett sätt som ser till att de äldres behov tillgodoses (Uppsala kommun, 2014, s. 4) 

Vidare diskuteras det i en del av planprogrammet hur planering och hälsa korrelera. Kommunen 

skriver själva att förståelsen för hur samhällsutformandet påverkar hälsan är grunden för deras 

arbete och för att förstå vad god hälsa för äldre innebär nämns fyra särskilt viktiga områden. 

Bland dessa fyra finner jag en som är intressant för min studie, nämligen fysisk aktivitet.  

För att öka den fysiska aktiviteten syftar kommunens planering inom infrastrukturen till att 

öka tillgängligheten till samhällets olika platser, varav en som nämns är specifikt grönområden. 

Grönområdets vikt beskrivs övervägande ingående här, där både relationen mellan fysisk 

aktivitet och hälsa samt grönområdens påverkan på hälsan diskuteras.   

Exempelvis skriver kommunen: 

 

“Även om faktorer som ärftlighet och sjukdomar påverkar hur vi åldras, är det helt klart att 

regelbunden fysisk aktivitet och träning kan reducera och förebygga olika åldersrelaterade 

fysiska och psykiska förändringar.” (Uppsala kommun, 2014, s. 12) 

 

“Forskningen visar att en naturbaserad livsstil är en bra försäkring för ett friskare liv. 

Trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, depression och många andra 

stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen…” (Uppsala kommun, 2014, s. 13) 
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Detta kommunala äldrepolitiska program i sin helhet anser jag peka på mycket. Dels så visar 

det på att Putnam, som nämndes inom teoridelen, verkar ha rätt i påståendet om att Jane Jacobs, 

har haft och gör fortfarande, en stor påverkan på planeringen genom sina studier om de olika 

faktorerna i samhällets påverkan på individers välmående. Alternativt skulle det kunna vara de 

många studier som gjorts, exempelvis Artmann et al. (2017), som influerat planeringen. Oavsett 

vilket, visar detta program på att kommunen i sitt arbete har en förståelse för hur grönområden 

kan har en väsentlig påverkan på välmående i samhället, och därefter applicerat det i 

planeringen. Även tillgänglighet diskuteras genom hela programmet, och om målen följs inom 

kommunens arbete kan de begränsningar som finns för de äldre rörande kapacitet och 

kopplingar underlättas. Detta genom att kommunen strävar efter att de äldre ska kunna bli mer 

självständiga genom förbättringar inom kommunikationen och infrastrukturen. Detta pekar på 

att platsen inte är det enda som tas hänsyn till, utan kommunen genom sina framtida planer 

inkluderar det viktiga relationen mellan just person och plats.   

Kritik mot programmet är dock att det inte diskuteras kring några konkreta projekt som 

kommunen strävar efter att genomföra. För att nå de önskade målen bör därför kommunen ha 

en tydlig bild över vad som praktiskt ska göras för att minska risken att antingen målen inte 

lyckas uppnås, eller att de viktiga perspektiven kring person och plats glöms bort någonstans i 

processen. 

 

4.2 Äldreförvaltningen, Mia Gustafsson 

Angående situationen kring äldreboendena i helhet, berättar Mia Gustafsson i en intervju att det 

idag finns totalt 36 äldreboenden i Uppsala. De samtliga boende på dessa boenden har fått ett 

biståndsbeslut som innebär att det inte längre är säkert för den enskilde att bo på egen hand. Av 

dessa 36 äldreboenden, är 11 interna boenden, vilket innebär att de är fullständigt ägda och 

drivna av Uppsala kommun själva. Vidare finns det även 8 äldreboenden som ingår i något som 

kallas LOU-systemet, vilket innebär att kommunen enbart fungerar som hyresvärd för dessa 

äldreboenden. Detta betyder i praktiken att det bedrivs privata verksamheter i kommunalt ägda 

fastigheter, och därmed har kommunen ingen kontroll över hur verksamheterna drivs, bortsett 

från de övergripande kommunala kraven och vilka det är som placeras på dessa boenden. Detta 

kan ses som ett effektivt sätt att driva äldreomsorgen i Uppsala, men Mia Gustafsson menar att 

det även är på gott och ont. Mia Gustafsson sammanfattar situationen kring äldreboendenas 

fastigheter som att alla har olika utomhusmiljöer, men att de fastigheterna som kommunen 

själva har byggt och styr har ett hänsynstagande till tillgänglighet till grönområden tagits. Ett 

exempel på detta som används är Ebbagården, som ligger väldigt centralt men att det där finns 

hissar som tar de boende rakt ner till trädgården.  

Angående situationen kring de boende och deras välmående menar Mia Gustafsson att det 

är viktigt att bedriva en individanpassad vård för att bemöta de boendes viljor och behov. Detta 

är dock svårt, då det faktiskt är de allra mest sjuka som bor på äldreboendena, vilket är något 

som ofta kan höras ifrån verksamhetscheferna ute på boendena. Men det kommunen i alla fall 

försöker göra är att kartlägga varje boendes enskilda behov, vad den har tyckt om att göra 

tidigare i livet och hur man vill fortsätta leva sitt liv. Här spelar de olika värdegarantierna, som 

diskuterades i tidigare avsnitt, en stor roll. Kort sammanfattat innebär garantierna att varje 

enskild boende exempelvis ska ha en egen talan i när och hur en individuell aktivitet ska 
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genomföras. Enligt Mia Gustafsson är detta något som kommunen har fått kritik för från de 

boende. Kritiken ligger i att de boende tycker att fokuset hamnade mer på att lyckas 

dokumentera att varje enskild faktiskt har fått göra sin valda aktivitet än hur den faktiskt 

genomfördes. Det blev med andra ord, mer en kontrollpunkt att kryssa av än en trevlig stund.  

Det politiska programmet Senior i Uppsala, som kretsar kring att göra Uppsala mer 

äldrevänligt, berör punkter som tillgänglighet genom ökad kommunikation och infrastruktur 

med mera. Mia Gustafsson berättar att man i dagsläget har gjort och fortfarande gör 

kartläggningar kring olika aspekter av samhället. Exempelvis kan det vara att undersöka 

bussystemet och hur möjligheten för äldre att använda det ser ut. Det viktiga här är att man 

faktiskt tar hänsyn till enskilda boenden lika väl som samhället i helhet. Man planerar med 

andra ord både på den stora och den lilla nivån, där alla äldres förutsättningar och behov tas i 

beaktning. Mia Gustafsson menar här att kommunen arbetar på ett sätt där man inte försöker 

generalisera de äldre. Till exempel så behöver det inte vara så att, bara för man är äldre klarar 

man inte av att åka buss och därför måste man möjliggöra att det faktiskt går att åka buss för de 

som kan och vill. Kritik som jag bar med mig sen innan var att det fanns en avsaknad av exempel 

på konkreta åtgärder som har gjorts eller ska göras för att öka tillgängligheten, specifikt till 

grönområden, i planerna och programmen. Inga exempel gavs heller i intervjun, utan 

diskussionen var mer övergripande kring tillgänglighet i stort och mestadels inne i boendena.  

Något som klargjordes under intervjun är att vistelse i trädgårdar tillhörande äldreboendena 

verkar vara det centrala sättet att använda grönområden. Trädgårdar verkar alltså kunna 

tillgodose eventuella behov eller viljor av vistelse kopplade till grönområden. Ett perspektiv 

som kallas ”Sinnenas trädgård” används här, och är ett sätt att utforma trädgårdar för att gynna 

flera olika aspekter som kan kopplas till välmående hos de boende. Mia Gustafsson förklarar 

det som att trädgårdarna ska vara en plats där det händer saker. Trädgårdarna ska husa 

aktiviteter som odling och promenader, vilket gör det lättillgängligt för de boende att får vara 

med och göra saker i en naturlig kontext. Det är även viktigt att dessa trädgårdar planeras på ett 

estetiskt tilltalande sätt så att det blir mer attraktivt att vistas i de. Detta är något som kommunen, 

enligt Mia Gustafsson, alltid försöker att implementera. Ytterligare ett sätt att ta vara på naturen 

är att faktiskt ta in den inuti boendena. Detta är egentligen inte den tillgängligheten till 

grönområden som undersöks, men Mia Gustafsson menar att det är viktigt att kunna få uppleva 

årstiderna även fast man inte kan komma ut, och detta är ett sätt att tillgodose behovet av natur. 

Avslutningsvis vill Mia Gustafsson påpeka att vistelse i grönområde självklart är otroligt 

viktig, men att det är personalen som framförallt är nyckeln till de boendes välmående. Deras 

bemötande, påhittighet och allmänna driv är det som kan få de boende att bli mer aktiva i 

vardagen vilket är viktigt när man själv börjar tappa sina funktioner. Om personalens arbete 

påverkas av närhet till grönområde är dock oklart, men ett samband skulle möjligen kunna 

existera. 
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5. ÄLDREBOENDENA 

 

I detta kapitel kommer de två äldreboendena diskuteras, dels deras geografiska placeringar och 

karaktärer men även de boendes syn på frågor kopplade till mitt ämnesområde. Med hjälp av 

information kring de båda äldreboendena kommer förutsättningarna för boendena beskrivas. 

Dessa kommer senare jämföras med resultatet från enkätundersökning som de boende 

besvarade. Genom detta ges en bild över relationen mellan de faktiska förutsättningarna och de 

subjektiva uppskattningarna från de boende, som sedan kommer jämföras mellan de båda 

äldreboendena. 

 

5.1 Äldreboendenas förutsättningar  

Förenade Care Balder är det mest centralt belägna vård- och omsorgsboendet i Uppsala. 

Fastigheten ligger mitt i centrum med närhet till affärer, restauranger, caféer samt god 

tillgänglighet till buss och tåg. Boendet har även en tillhörande trädgård på baksidan av 

fastigheten. Boendet har alltså en stark innerstadskaraktär. På deras hemsida skriver de att 

gemensamma aktiviteter sker både utom- och inomhus som syftar till att skänka välbefinnande 

och livskvalité och när vädret tillåter spenderas mycket tid i den tidigare nämnda trädgården. 

Förenade Care Balder har totalt 3 enhet/våningar, 2 avsedda för personer med somatiska 

sjukdomar och en för personer med demenssjukdom. Sammanlagt har boendet 51 lägenheter 

med 17 personer på varje enhet (Förenade Care).    

Attendo Fortuna-Onnela är ett äldreboende beläget nära Sävja, en bit utanför centrala 

Uppsala. Boendet har en stark naturkaraktär, med andra ord nära till naturen. På deras hemsida 

beskrivs boendet som inriktat mot utevistelse och trädgård, där uteaktiviteter är ett stort inslag 

i vardagen, alla dagar i veckan. Fastigheten har en tillhörande trädgård med planteringsbäddar, 

fruktträd och uteplatser, vilket ger god möjlighet till vistelse i grönområde. Attendo Förtuna-

Onnela har totalt 3 enheter uppdelade på 2 våningar. En enhet avsedd för personer med 

demenssjukdom, en avsedd för korttidsboende och en avsedd för omsorgsboende. Sammanlagt 

har boendet 40 lägenheter (Attendo Fortuna-Onnela). 

 
Urvalbeskrivning Förenade Care Balder Attendo Fortuna-Onnela 

Könsfördelning 4 av 7 Kvinnor 

3 av 7 Män 

6 av 7 Kvinnor 

1 av 7 Män 

Median av ålder 92 år 92 år 

Hjälpmedel 3 av 7 Rullator 

3 av 7 Rullator och Rullstol 

1 av 7 Rullstol 

0 av 7 Inget 

3 av 7 Rullator 

2 av 7 Rullator och Rullstol 

0 av 7 Rullstol 

2 av 7 Inget  

Median av boendetid 2 år eller mer 1 år 

 
Tabell 1. Kön, ålder, hjälpmedel och boendetid för respondenterna vid de två olika 

äldreboendena (data från enkätundersökningen) 
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Som vi ser i Tabell 1. har 7 personer på respektive boenden besvarat min enkät. På Förenade 

Care Balder var könsfördelningen av de besvarade mer jämlik, nämligen 4 kvinnor och 3 män, 

medans på Attendo Fortuna-Onnela var det enbart 1 man och 6 kvinnor som besvarade enkäten. 

Även de fysiska förmågorna skiljde sig en aning, då samtliga respondenter på Förenade Care 

Balder var i behov av åtminstone något hjälpmedel medans det på Attendo Fortuna-Onnela 

enbart var 5 av 7 som behövde ett hjälpmedel överhuvudtaget, samt att det var fler som kunde 

klara vardagen med endast rullator. Medianen av ålder av respondenterna var densamma på 

respektive boende, men att tiden som respondenterna hade bott på sitt äldreboende var högre 

på Förenade Care Balder än Attendo Fortuna-Onnela. 

 

5.2 Synen på tillgänglighet till grönområde och välmående hos äldreboende 

För att få förståelse för hur tillgänglighet till grönområde möjligtvis kan påverka välmående 

hos äldreboende gjordes alltså en enkätundersökning. Enkäten bestod av 16 frågor, vars svar i 

ditt avsnitt kommer presenteras i tabeller och diagram.  

 

 

Tabell 2. Respondenternas syn på deras tillgänglighet till grönområde (data från 

enkätundersökningen) 

 

I Tabell 2. går det att utläsa hur respondenterna på respektive äldreboende har svarat på 

enkätfrågorna angående deras syn på tillgänglighet till grönområden. En markant skillnad i hur 

ofta respondenterna vistas i grönområden kan utläsas, då 5 av 7 på Attendo Fortuna-Onnela 

vistas i grönområden flera gånger i veckan om inte varje dag. På Förenade Care Balder svarade 

enbart en person att den vistas i grönområden några gånger i veckan. Äldreboendenas trädgårdar 

kan förmodligen vara den bakomliggande faktorn till dessa skilda svar, i och med att Attendo 

Fortuna-Onnela har en stor och attraktiv trädgård intill sig, medans Förenade Care Balder ligger 

väldigt centralt och därmed finns inte möjligheten till att ha en lika utbredd trädgård. Vidare så 

går det även se att de boende faktiskt vill vistas mer i grönområden, men att fler på Förenade 

Care Balder svarade Ja, vilket speglas i deras svar på hur ofta de förnärvarande vistas i 

Tillgänglighet till grönområde Förenade Care Balder Attendo Fortuna-

Onnela 

Vistelse i grönområde 0 av 7 Varje dag  

1 av 7 Några  

gånger/vecka 

2 av 7 Några 

gånger/månad 

2 av 7 En gång/månad 

2 av 7 Aldrig 

3 av 7 Varje dag 

2 av 7 Några 

gånger/vecka 

0 av 7 Några 

gånger/månad 

0av 7 Engång/månad 

2 av 7 Aldrig 

Vill vistas mer i  

grönområden 

6 av 7 Ja 

1 av 7 Nej 

4 av 7 Ja 

3 av 7 Nej 

Möjlighet att välja tidpunkt  

för att vistas i grönområden 

3 av 7 Ja 

3 av 7 Delvis 

1 av 7 Nej 

4 av 7 Ja 

3 av 7 Delvis 

0 av 7 Nej 

Begränsade av möjlighet att 

vistas i grönområden och anledning 

3 av 7 Ja, personal och 

egen fysik 

4 av 7 Nej 

2 av 7 Ja, egen fysik 

5 av 7 Nej 
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grönområden. Avslutningsvis så ser svaren angående möjligheterna att vistas i grönområden 

relativt lika ut, med en liten skillnad i vad det är som begränsar deras vistelse. De flesta, vilket 

gäller båda boendena, anser inte att de är begränsade, men de som svarade Ja ansåg att det var 

deras personliga fysik som begränsade deras möjligheter. Dock så svarade 3 av 7 på Förenade 

Care Balder att det även var personalen som på sätt och vis kunde ses som en begränsning, 

medans inga av respondenterna på Attendo Fortuna-Onnela ansåg det, vilket pekar på att 

personalen kan ha en stor påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den upplevda fysiska-psykiska- och sociala hälsan hos respondenterna (data från 

enkätundersökningen) 

 

Vidare till det upplevda välmående hos respondenterna på de olika äldreboendena. För att 

undersöka välmående delades begreppet upp i tre delar: fysisk, psykisk och social hälsa. Dessa 

ihop visar alltså hur välmående på respektive äldreboende ser ut med hjälp av respondenternas 

svar. I Figur 2. går det att utläsa skillnaderna i svaren mellan de olika boendena, och en stor 

variation kan ses. Ett genomgående tema tycks vara att det upplevda välmående i helhet är 

högre på Attendo Fortuna-Onnela än på Förenade Care Balder. Dock så är tron på ett samband 

mellan välmående och vistelse i grönområde, som visas i Figur 3. på påföljande sida, stor på 

båda boendena, men i lite större utsträckning på Attendo Fortuna-Onnela. Återigen kan dessa 

svar mycket möjligen speglas i hur mycket respondenterna vistats i grönområden. Exempelvis 

kan det vara så att de respondenterna som vistas oftare i grönområden, kan vara mer benägna 

att tro på sambandet då de själva upplever en ökning i deras välmående. Oavsett vad, går det 

med säkerhet att fastställa att det är den psykiska hälsan som, vid båda äldreboendena, är av 

högst standard i jämförelse med de andra två typerna av hälsa. 
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Figur 3. Tron på ett samband mellan vistelse i grönområde och fysisk-psykisk- och social hälsa 

(data från enkätundersökningen) 

 

Avslutningsvist visar Figur 4. på påföljande sida förslagsvis den större bilden av hur 

tillgängligheten till grönområde kan påverka välmående, jämfört mellan de två olika 

äldreboendena. Diagrammet visar medelvärdet av dessa tre perspektiv, där svarsalternativen 

har kodats om till siffror. Tillgänglighet till grönområde har baserats på två olika svarsresultat 

från enkäten, möjlighet att välja tidpunkt för vistelse i grönområde samt om respondenterna 

upplever begränsningar i möjlighet av att vistas i grönområden. Vistelse i grönområde är enbart 

baserat på respondenternas svar angående hur ofta de vistas i grönområde. Välmående är som 

tidigare nämnt baserat på de tre olika delarna av välmående, nämligen fysisk, psykisk och social 

hälsa. Det högsta möjliga medelvärdet av varje del av diagrammet är 4.0, vilket indikerar på att 

respondenten varken är begränsad i möjligheten av att vistas i grönområde samt att man själv 

får välja när, vistelse i grönområde sker varje dag och att välmående är väldigt bra hos 

respondenten. 

Med detta sagt visar svarsresultaten att respondenterna från Attendo Fortuna-Onnela 

upplever att deras tillgänglighet och välmående är någorlunda bättre än respondenterna på 

Förenade Care Balder samt att de vistas ungefär dubbelt så mycket i grönområden. 
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Figur 4.1 Jämförelse mellan de två äldreboendenas svar angående tillgänglighet till 

grönområde, vistelse i grönområde och välmående (data från enkätundersökningen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tillgänglighet till grönområde är medelvärdet av respondenternas svar på begränsningar att vistas i 
grönområde samt om de själva får välja tidpunkt och hur vistelse i grönområde ska ske. Alla följer samma skala 
där 4.0 är det högsta värdet. Skala: Inte begränsad=4.0, delvis begränsad=2.0 och begränsad=0. Får välja när 
och hur=4.0, delvis välja när och hur=2.0 och får inte välja när och hur=0. Uträkning: (Alla svar på respektive 
boende adderade/antal respondenter) /Antal frågor=Medelvärde av tillgänglighet till grönområde. 
 
Vistelse i grönområde är medelvärdet av respondenternas svar på hur ofta de vistas i grönområde. Skala: Varje 
dag=4.0, några gånger/vecka=3.0, några gånger/månad=2.0, en gång/månad=1.0 och aldrig=0. 
 
Välmående är medelvärdet av respondenternas svar på de tre frågorna uppskattad fysisk-psykisk- och social 
hälsa. Skala: Väldigt bra=4.0, bra=3.0, okej=2.0, dålig=1.0 och väldigt dålig=0. Uträkning:  Alla svar på respektive 
boende adderade/antal respondenter) /Antal frågor=Medelvärde av tillgänglighet till grönområde. 
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6. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I detta kapitel kommer diskussion och reflektion kring resultatet av min studie ske. Syftet med 

arbetet har varit att undersöka hur tillgängligheten till grönområden ser ut för boende på 

äldreboenden i Uppsala, hur det kommunala arbetet med frågor kring tillgänglighet till 

grönområde för äldreboende ser ut och hur tillgängligheten till grönområden påverkar 

välmående hos de boende. 

 

6.1 Hur ser tillgängligheten och användandet av grönområden ut för boende 

på äldreboenden i Uppsala? 

Resultatet av enkätundersökningen kan peka på mycket, dels deras syn på tillgängligheten till 

grönområden men även hur de kommunala riktlinjerna med värdegrunder och värdegarantier i 

praktiken fungerar. För det första så kan en tydlig skillnad mellan boendena ses, främst i hur 

ofta vistelsen i grönområde sker. Detta beror mycket troligen på att Attendo Fortuna-Onnela, 

där respondenterna i stor utsträckning vistas mer i grönområden, har en stor och händelsefylld 

trädgård tillhörande boendet. Den simpla slutsatsen som kan dras ifrån detta är att boenden på 

äldreboenden med välplanerade och attraktiva trädgårdar är mer benägna att vistas i 

grönområden än de äldreboenden som saknar. Martina Artmann et al. (2017) studie kunde 

konstatera desamma, och även fast Förenade Care Balder hade en trädgård påverkar ändå 

estetiken och hur välplanerad den är en viktig roll då tillgängligheten inte varierade något 

markant mellan de undersökta boendena. Detta går att utläsa i Figur 4. där vi som sagt bara ser 

en liten skillnad i tillgänglighet, men en enorm skillnad i hur ofta vistelse i grönområde sker. 

Ytterligare en aspekt som här kan vara en bakomliggande faktor till graden av vistelse, är 

personalen. Deras roll i det hela är otroligt viktig för att öka de boendes vistande i grönområden 

genom fysisk lika väl som psykisk assistans. De flesta av de boende kan ses är begränsade i 

kapacitet och kopplingar som Hägerstrand (1970) valt att kalla det, då exempelvis enbart 2 av 

de 14 respondenterna svarade att de inte använde något hjälpmedel som rullator, rullstol med 

mera. Med tanke på de boendes fysiska förutsättning är de beroende på många sätt av 

personalen, exempelvis att transportera sig till grönområdena eller behov av hjälp under själva 

vistelsen. Den psykologiska påverkan är även den viktig. Utan ett gott bemötande, det vill säga 

att personalen visar vilja och ork, kommer vistelse i grönområde begränsas vilket kan ses 

minska tillgängligheten. Om inte de boende ser att personalen har ett driv i sig att genomföra 

aktiviteter och liknande i grönområden, blir hela upplevelsen mindre attraktiv och därmed kan 

möjligtvis undvikas i högre grad. För att konkretisera detta så visade exempelvis min 

enkätundersökning att respondenterna på Attendo Fortuna-Onnela vistades dubbelt så mycket 

i grönområden än respondenterna på Förenade Care Balder. Kopplar man sedan detta till 

respondenternas svar på vad de anser begränsar dem, så svarade ingen på Attendo Fortuna-

Onnela att personalen begränsade, medans 3 av 7 på Förenade Care Balder såg personalen som 

en begränsning.  

Värt att nämna för att kunna få en rättvis förståelse för resultatet av enkätundersökningen 

är att samtliga respondenter inte tillhörde en ”homogen” grupp. Med detta menar jag att, 

eftersom att urvalet ej kunde ske slumpartat och det fanns brist på potentiella respondenter, 

finns det stora skillnader i förutsättningarna för besvarandet. Exempelvis så led näst intill alla 
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på Förenade Care Balder av något typ av somatisk sjukdom, vilken innebär att frivilliga rörelser 

är svårkontrollerade vilket självklart begränsar den kroppsliga förmågan att vistas i 

grönområde. På Attendo Fortun-Onnela å andrasidan var 3 respondenter tagna från avdelningen 

avsedd för demenssjukdom, 2 respondenter från avdelningen avsedd för omvårdnad och 2 

respondenter från korttidsavdelningen. Som förstått kan detta spridda urval haft en markant 

påverkan på resultat. Exempelvis var de korttidsboendes syn på deras tillgänglighet väldigt 

varierad mot resten av boendet och anledning ligger till att de enbart hade varit på boendet i 

cirka 2–3 veckor och därmed hade de ingen riktig erfarenhet ännu. 

   

6.2 Hur arbetar Uppsala kommun med frågor relaterade till tillgänglighet 

till grönområde för boende på äldreboenden? 

Efter att ha studerat kommunala plandokument och politiska program, samt kompletterande 

information genom en intervju med Mia Gustafsson på Uppsala kommuns äldreförvaltning, har 

en tydlig bild utav Uppsala kommuns arbete givits. Inledningsvis kan jag konstatera att 

kommunen i överlag tar hänsyn till äldreboendes tillgänglighet, då begreppet används flitigt i 

samtliga av de tre dokument som jag studerat. Vidare visar även intervjun med Mia Gustafsson 

på att kommunen åtminstone försöker beakta de boendes behov och viljor. Med en 

individanpassad vård, där kommunen och personalen förhåller sig till värdegrunderna och 

värdegarantierna som ställts upp, ökar möjligheten för de boende att deras syn på tillgänglighet 

till grönområden bemöts. Detta anser jag visar på en förståelse för hur man bör arbeta med 

begreppet tillgänglighet, då relationen mellan individen och rummet tas i beaktning. Det här 

perspektivet är något som kan återfinnas i teorin Space-based vs. People-based, som 

exempelvis Hägerstrand (1970) och Pred (1977) argumenterade för som det rätta sättet att förstå 

tillgänglighet. Dock så berättade Mia Gustafsson under intervjun att dessa värdegarantier 

faktiskt var något som kommunen hade fått mycket kritik för, vilket möjligtvis kan speglas i 

dels hur mycket de boende vistas i grönområden, men även att de faktiskt vill vistas mer.  

Kommunen jobbar även med att göra Uppsala i sin helhet mer äldrevänligt i och med det 

politiska programmet Senior i Uppsala. Genom detta program kartlägger kommunen hur och 

var åtgärder bör ske, exempelvis hur busslinjer bör dras. Målet med detta program är att 

sammanfattningsvis öka möjligheter för äldre att leva ett aktivt och så problemfritt liv som 

möjligt. Som jag fortsätter att belysa är de flesta av respondenternas tillgänglighet begränsad 

genom deras kapacitet och kopplingar, vilket dessa mål från kommunens sida kan underlätta. 

 Hur kommunen väljer att använda begreppet tillgänglighet, vad de anser att begreppet 

rymmer, är fortfarande delvis oförklarat. För det första så används begreppet som tidigare 

nämnt flitigt, men väldigt varierat. Exempelvis är tillgängligheten till grönområden en mycket 

liten del av det som styrdokumenten hanterar, och även i intervjun med Mia Gustafsson stod 

inget klart. För det andra vore det intressant att se något konkret exempel på en åtgärd som 

gjorts, varför man har gjort den och hur den ökar tillgängligheten för äldre. Detta hade kunnat 

ge en tydligare bild utav hur planeringen från kommunens sida fungerar, exempelvis om de 

använder det flerskiktiga konceptet av tillgänglighet som Ferreira och Batey (2007) ser som 

viktigt för planeringen. Som sagt har jag haft svårigheter med att få en uppfattning om deras 

syn på tillgänglighet, men med viss säkerhet skulle jag åtminstone påstå att det finns en stor 

portion av The demand-aware approach i deras planering.  
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6.3 Hur påverkar tillgängligheten till grönområden välmående hos boende 

på äldreboenden i Uppsala? 

Att vistelse i grönområde har en positiv påverkan på välmående är redan ett bevisat samband, 

och därför har det inte varit av min avsikt att studera enbart det. Något som jag finner intressant 

är däremot hur tillgängligheten spelar in i relationen, vilket jag i denna studie, med hjälp av två 

specifika äldreboenden, försökt göra.  

Hjärtat av min uppsats kan ses som Figur 4. där resultaten från enkätundersökningen 

konkretiserades. Från vänster till höger går det att utläsa hur respondenterna på de båda 

boendena upplever deras tillgänglighet till grönområde, hur ofta de använder grönområden och 

tillslut deras upplevda välmående. Diagrammet visar alltså skillnaderna på äldreboendena i 

helhet, där Attendo Fortuna-Onnela hamnade lite högre i tillgänglighet till grönområde och 

välmående, men vistades nästan dubbelt så mycket i grönområde än boende på Förenade Care 

Balder. Detta kan peka på flera olika saker, vissa mer rimliga än andra. För det första skulle 

resultaten kunna innebära att en liten ökning av tillgänglighet till grönområde ger upphov till 

en stor ökning av vistelse i grönområde. Förmodligen är inte det här fallet, utan mer troligen 

ligger svaret i estetiken och attraktiviteten hos äldreboendenas trädgårdar. Som jag tidigare 

nämnde och som även Martina Artmann et al. (2017) studie visade på, är vistelse i trädgårdar 

det primära sättet att använda grönområde på och om en trädgård är händelserik och trevlig att 

vistas i kommer därmed flera vilja vistas i den. Varför jag tror att det här är anledningen till att 

vistandet i grönområde skiljde så markant mellan boendena är för att deras trädgårdar var 

mycket olika. Attendo Fortuna-Onnela hade den större, mer estetiskt välplanerade och 

händelserika trädgården, medans Förenade Care Balder hade en mindre och i mina ögon mindre 

attraktiv trädgård. Detta är självklart förståeligt då förutsättningarna för en utbredd trädgård är 

annorlunda i centrala Uppsala än längre utanför, men detta är åtminstone en rimlig förklaring 

till varför svaren skiljde sig åt med nästan 100 %. 

Den andra saken resultatet från enkätundersökningen skulle kunna innebära är att vistelse 

i grönområde inte alls har en särskilt stark påverkan på välmående. Som sagt så differerade 

vistelsen i grönområde markant men välmående skiljde sig inte särskilt mycket mellan 

boendena i jämförelse med detta.  Återigen är detta inte troligt med tanke på att sambandet 

faktiskt konstateras flera gånger om i tidigare studier. Vad jag däremot tror är att det finns 

många positiva aspekter med ett centralt belagt boende som kan påverka välmående. Även fast 

de boende på Förenade Care Balder, som är det centrala boendet av de två, inte vistas i 

grönområden i samma utsträckning som de boende på Attendo Fortuna-Onnela, har de ändå 

närhet till mycket annat som kan ge en positiv effekt på välmående. Ett centralt boende har 

exempelvis närmare till centrum där, där sociala aktiviteter kan utföras. Kommunikationen och 

infrastrukturen är även den bättre i centrala Uppsala än i utkanten vilket medför att 

tillgängligheten för närstående till de boende, är bättre. Det här är perspektiv som måste beaktas 

för att inte dra förhastade slutsatser från resultatet. På sätt och vis kan det här kopplas till vad 

Bedimo-Rung et al. (2005) menar med att fler perspektiv måste tas i beaktning vid studerande 

av sambandet mellan grönområde och välmående. Tidigare nämnde jag att tillgänglighet kunde 

vara ett av de, men självklart kan påståendet tolkas på flera olika sätt.  
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6.4 Slutsats 

Min studie visar på att tillgängligheten till grönområde är duglig men skiljer sig en aning mellan 

olika äldreboenden i Uppsala, trädgårdar tillhörande äldreboendet är den centrala platsen för 

vistelse i grönområde, tillgängligheten till grönområde påverkar användande av grönområden, 

användningen av grönområde påverkas av trädgårdens grad av attraktivitet och att personalen 

har en viktig roll i att tillgängliggöra användande av grönområden. Vidare visar min studie även 

på att kommunen genom sina styrdokument beaktar äldreboendes behov, viljor och krav genom 

att de bedriver dels en individanpassad vård, men samtidigt har ett översakligt perspektiv inom 

sin planering angående tillgänglighet till grönområde. Avslutningsvis visar min studie även på 

att tillgänglighet till grönområde rimligen spelar en delvis betydande roll för sambandet mellan 

användande av grönområde och välmående men att mer ingående och omfattande studier krävs 

för att helt säkerställa sambandet. 
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Bilaga 1. Intervjuschema 

1. Berätta lite om dig själv, hur kommer det sig att du sitter på äldreförvaltningen? 

 

2. Vad går ditt jobb ut på? Vilka olika samarbeten krävs för att ditt jobb ska funka (med tex 

aktörer organisationer osv)?  

 

3. Hur ser din bild rent generellt ut över situationen för äldre i Uppsala?  

 

4. Angående deras hälsa/välmående, vilka är de största problemen/svårigheterna?  

    Olika typer av välmående 

 

5. Hur arbetar du och dina kollegor på kommunen för att lösa och förbättra välmående för de 

äldre? Vilka är förutsättningarna och vilka är de huvudsakliga redskapen här? 

 

6. Inom äldreomsorgen har ni på kommunen en värdegrund, där tillgänglighet är 1 av 6 ledord. 

Hur ser din bild av tillgänglighet ut och hur jobbar ni specifikt med tillgänglighet utanför själva 

boendet? 

 

7. Vidare har kommunen även vissa värdegarantier där boende ska kunna påverka när och hur 

promenader eller annan utevistelse ska ske. Hur fungerar detta i praktiken, hur är dessa 

promenader/aktiviteter vanligtvis utformade och vilken betydelse har dessa “tidpunkter” för de 

äldre tror du? (möjligtvis vet?) 

 

8. Kommunfullmäktige tog år 2014 fram ett äldrepolitiskt program Senior i Uppsala. Ett av 

målen med programmet var att öka tillgängligheten genom förbättringar inom kommunikation 

och infrastruktur. Hur har diskussionerna gått kring detta och vad är det som praktiskt kommer 

ske? 

 

9. Hur ser du på relationen mellan grönområde och välmående? Är detta samband något ni tar 

hänsyn till och hur samt till vilken grad fokuserar ni ert arbete på att förbättra möjligheterna att 

ta sig till grönområden för de äldre?     
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Bilaga 2. Enkäten  

Hej! Mitt namn är Herman Vikström och jag är student vid den kulturgeografiska 

institutionen, Uppsala universitet. Denna enkätundersökning sker i samband med 

ett C-uppsatsarbete vars syfte är att studera hur tillgängligheten till grönområden 

ser ut för boenden på vårdhem samt hur välmående kan kopplas till detta. Urvalet 

av vilka som ingår i undersökning består utav boenden på två olika vårdhem inom 

Uppsala kommun. Enkäten består av 16 korta frågor, den är helt frivillig att 

besvara och alla svar kommer behandlas konfidentiellt i undersökningen av det 

tidigare nämnda syftet. Vänligen följ anvisningarna vid besvarande av frågorna 

och tack för ditt medverkande! 

 

Vänligen ringa in ditt/dina svar på samtliga frågor, förutom fråga 4 och 7 där du 
har möjlighet att skriva ett par ord på den angivna raden. 

 

Kön: _________________      Ålder: ___________________ 

 

1. Ungefär hur länge har du bott på ditt nuvarande äldreboende? 

 

3 Månader eller mindre         6 Månader         1 år           2 år eller mer               

 

2. Om du har nedsatt rörelseförmåga, vilket av följande är ditt hjälpmedel? 

(Ringa in en eller flera)  

 

Käpp               Rullator             Permobil             Rullstol           Annat 

 

3. Hur ofta vistas du i grönområden (parker, trädgårdar etc.)? 

 

Varje dag           Några gånger i veckan      Några gånger i månaden          

 

En gång i månaden          Aldrig 

 

4. Skulle du vilja vistas mer i grönområden? 

 

Om Ja, varför? _______________________________________________ 

 

Om Nej, varför? ______________________________________________ 

 

5. Får du själv välja när och hur du ska vistas i grönområden? 

 

Ja           Nej        Delvis 
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6. Anser du att dina möjligheter att vistas i grönområden (parker, 

trädgårdar etc.) på ytterligare sätt är begränsade? 

 

Ja          Nej         Vet inte 

 

7. Om Ja på fråga 6, på vilket/vilka sätt anser du att möjligheterna 

begränsas? (Ringa in en eller flera) 

 

Avstånd             Transport till och från         Egna fysiska möjligheter      

 

Personal             Annat 

 

Om annat, vad? ______________________________________________   

 

8. Hur skulle du uppskatta att din fysiska hälsa är? 

 

Väldigt bra           Bra           Okej            Dålig          Väldigt dålig 

 

9. Tror du att vistelse i grönområden har påverkat din fysiska hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

10. Tror du att vistelse i grönområden kan förbättra din fysiska hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

11. Hur skulle uppskatta att din psykiska hälsa är? 

 

Väldigt bra           Bra           Okej            Dålig          Väldigt dålig 

 

12. Tror du att vistelse i grönområden har påverkat din psykiska hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

13. Tror du att vistelse i grönområden kan förbättra din psykiska hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

14. Hur skulle du uppskatta att din sociala hälsa (exempelvis umgänge) ser 

ut? 

 

Väldigt bra           Bra           Okej            Dålig          Väldigt dålig 
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15. Tror du att vistelse i grönområden har påverkat din sociala hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

16. Tror du att vistelse i grönområden kan förbättra din sociala hälsa? 

 

Ja                 Nej               Kanske           Vet inte 

 

 


