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Inledning
Denna handledning vänder sig i första hand till dem som önskar utveckla utemiljöer för särskilda boenden. 
Att bygga upp en fin utemiljö som även tillfredsställer den boendes behov kräver kunskaper och ett struktu-
rerat arbetssätt. Fundera först över syftet med trädgården och vilka som ska använda den.  Behoven skiljer 
sig om det gäller utvecklandet av utemiljön vid ett servicehus, ålderdomshem eller ett gruppboende för 
människor med kognitiv svikt. Enligt all forskning som finns om naturens betydelse för människan, bör åtta 
aspekter finnas med i trädgården för att skapa den optimala miljön.
Det är: 

1. Det vilda området                  

2. Den rofyllda platsen                 

3. Den artrika platsen                 

4. Den rymliga platsen                 

5. Den lekfulla miljö

6. Den festliga miljön ”lustgården”

7. Det gröna torget

8. Den kulturella platsen
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Naturens betydelse för hälsan 
Många undersökningar har gjorts om naturens betydelse för hälsan. Dessa visar att regelbunden utevistelse gör 
människor allmänt friskare och mindre deprimerade, som i sin tur leder till minskat intag av läkemedel. Hjärnan 
har utvecklats för att upprätthålla vår fysiska och mentala balans i relation till naturen omkring oss. Flödet av ljus, 
ljud, dofter och smaker i naturen är rätt för att vår hjärna ska få en lagom mängd intryck och kunna stressa av. 

Dessa hälsoeffekter av utevistelse har konstaterats:
• Större välmående
• Sänkt stressnivå
• Sänkt blodtryck vid regelbunden utevistelse
• Koncentrationsförmågan ökar
• Pulsen förbättras
• Diastoliskt blodtryck förbättras
• Sjukdomssymptomen minskar hos Alzheimerspatienter
• Oron och depression minskar
• Upptaget av D-vitaminer förbättras
• Syresättning blir bättre
• Förbättrad kondition

KASAM
Frågan är varför vissa människor mår psykiskt dåligt och vad som gör att andra människor förblir psykiskt friska. 
Aaron Antonovsky är grundaren av begreppet KASAM, som betyder ”Känsla av sammanhang”. Han anser att 
detta är avgörande för hur en människas välbefinnande är. En känsla av sammanhang är avgörande för din 
hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala 
någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. 
En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och menings-
fullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

Hanterbarhet
När omvärlden ställer krav på oss och när olyckliga händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss själva 
som hjälplösa offer. Det är viktigt att individen upplever att hon har resurser för att hantera motgångarna. 
Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot ohälsa.

Begriplighet
Människor mår bra av en struktur och regelbundenhet i sina liv. Vi vill kunna förutsäga händelser. Om något 
överraskar oss, så vill vi ändå kunna förklara det. Människor som är bra på att göra händelser i livet begripli-
ga förblir i högre utsträckning friska.

Meningsfullhet
För att vi ska må bra, är det också viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför, som värda att investera 
energi i. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser hon ställs inför mår bättre än 
de som inte gör det.

Maslows behovshieraki
Människan har många behov som behöver tillfredsställas som:
• Behov av mat, vatten, syre, värme, sömn, rörelse, sex och undvikande av smärta.
• Behov av trygghet som en stabil vardag, rutiner och enklare regler för att inte känna ångest och rädsla.
• Behov av kärlek och gemenskap med andra människor, familj och vänner.
• Behov av uppskattning.
• Behov av självförverkligande är ett behov som ständigt förändras och bara en liten del av världens befolk-

ning har möjlighet att nå denna nivå.
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Viktiga inslag vid utevistelsen
Spontan uppmärksamhet och riktad koncentration
Kaplan har funnit fyra olika kännetecken för en rehabiliterande miljö.

1) Being away - att vara på annan plats
Vi slappnar av och släpper tankarna på alla måsten när vi förflyttar oss till en annan plats, samtidigt som våra 
sinnen stimuleras.

2) Extent – omfattning
Storleken och rymden i den miljö vi vistas i är viktigt för välbefinnandet. Miljön ska innehålla spännings-
moment som leder till att vi vill utforska den.

3) Fascination
I naturen använder vi oss av en spontan uppmärksamhet som också kan kallas fascination. Detta sker när vi 
hör fåglars kvitter, naturens skiftningar, grönska, grenar som knäcks eller andra naturljud. Allt detta får oss 
att slappna av.

4) Compability – förenlighet
För den äldre är närmiljön extra viktig som balkongen, utsikten från den och entrén till bostadshuset.
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Att tänka på
För att utveckla en bra utemiljö vid ett särskilt boende finns det många aspekter som är viktiga att beakta.  
Tillgängligheten till trädgården är det primära, då det ska vara lätt att ta sig ut och in antingen på egen hand, 
med rullstol eller rollator. Entrén till trädgården kan förstärkas med bilder, pilar med text och saker som ger 
association till trädgård/utevistelse.  Se till att det finns fina vyer ut i trädgården inifrån.

Gångstråken i trädgården ska vara tillräckligt breda för att två personer med rollator ska kunna mötas dvs. 
140 cm breda. De ska dessutom ha en slät och lättgången beläggning för att undvika fall. Undvik mörk 
markbeläggning som kan upplevas som en avgrund hos personer med kognitiv svikt. Gångarna ska helst 
vara i en slinga utan branta kurvor. Sätt upp handledare vid brantare partier. För en person med en demens-
sjukdom, är det viktigt att kunna orientera sig i utemiljön. Detta skapar trygghet, som är viktigt för att göra 
utevistelsen lustfylld. Förstärk knutpunkter i trädgården med någon form av landmärken. Det kan vara en stor 
sten, vatten, en staty eller rabatter med olika karaktärer. 

För att uppmuntra utevistelse under alla årstider måste framkomligheten garanteras genom att sand, grus, 
löv och snö tas bort. Funktionella kläder är viktiga för både boende och personal. Extra ytterkläder bör finnas 
i anslutning till utgången till trädgården. Sätt upp en klädhängare med hatthylla, där kepsar/solhattar/syd-
väst kan ligga. Det är bra om det finns några par skor/stövlar samt ytterkläder till personalen och de boende 
som är rullstolsburna. Det ska vara lätt att gå ut. Staket bör döljas med växtlighet för att undvika känslan av 
instängdhet. Grindar ska ha tvåhandsfattning, eller elektronisk öppning och även dessa ska helst bäddas in i 
grönskan. Undvik lås med vajer. 

Det bör vara gott om sittplatser i grupp och i avskildhet, både i sol och i skugga, som även är lätta att sätta 
sig och ta sig upp ifrån. En berså som inte är för hög kan bli en inbjudande och omgärdad plats, där det både 
går att få stillhet men även kan skapa social samvaro. 

Trädgården ska tillfredsställa alla sinnen. Färg, form, smak, doft och hörsel kan stimuleras med olika typer av 
växtlighet, olika materialval, vatten, klangspel etc. Förstärk olika platser, föremål och växter med skyltar, som 
en hjälp för minnet. Många aktiviteter kan förläggas i trädgården för att ge ytterligare en dimension, t.ex. 
olika rörelseaktiviteter. Hitta gärna någon form av aktivitet utomhus, som både kan vara rolig för den boende 
och för barn som hälsar på.

Undersök noga innan iordningställandet av ex boulebana eller uteredskap om det finns tillräckligt många 
som klarar av att spela boule eller använda utegymmet.  Alltför många gånger satsas det stora belopp på 
att bekosta miljöer som sedan endast kräver skötsel, men inte används av de boende. Ett sätt att säkerställa 
nyttjandet kan vara att upprätta ett samarbete med lokala pensionärsföreningar, som önskar använda boule-
bana/utegym.  Folk och rörelse i trädgården uppmuntrar till utevistelse.

Utemiljön bör vara säker, lättillgänglig, hemlik, lättolkad, skyddad från insyn/sol/regn och vind, utan att vara 
för steril och välskött. En häck på 1.20 är ett bra skydd och kan dessutom inte passeras.

Balkongerna är extra viktiga för de som är svårt sjuka eller allmänt orkeslösa. Det går lätt att göra dem till 
grönskande oaser. Satsa på lite färre men större krukor som inte torkar ut så lätt heta dagar. Bottna krukan 
med lecakulor. Efter planteringen går det att täcka ytan för att minska behovet av vattning. Det finns också 
många typer av självvattnande krukor på marknaden. 
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Trädgårdsrum
En trädgård bör ha en rumsindelning för att tillfredsställa olika behov hos besökaren. För att skapa rum 
behövs väggar, golv och tak. Väggarna skapas av växtmaterial i form av buskar eller högre klätterväxter på 
spaljéer, staket, murar eller annan fysisk avskiljare. Väggarna kan dels vara runt en trädgård, men även sättas 
upp för att skapa en känsla av rum i rummet. Taket utgörs av större träd eller regn/vind/solskydd. Golvet är 
markbeläggningen som kan bestå av stenmjöl, grus, sten, bark, trä eller asfalt. På särskilda boenden passar 
beläggning av stenmjöl, sten eller asfalt bäst. Det finns även färgad asfalt. 

Viktiga inslag i trädgården
Vatteninslag i någon form är viktigt i trädgården. Rinnande vatten ger en sinnlig förnimmelse som vi alla har 
en relation till. Det finns många enkla installationer med en nedsänkbar pump som inte är så dyra. El måste 
dock finnas i närheten.

I ett eldfat går det att elda säkert om ni har ett gallerlock. Det är dock viktigt att den placeras på en hårdgjord 
yta av sten, asfalt eller stenmjöl. En grill går att använda i stort sett hela året, inte bara soliga sommardagar. 

Sittmöblerna ska vara sittvänliga, rustika men inte för tunga om de ska kunna flyttas runt. Det finns lösa 
byglar/armstöd som går att montera på de flesta soffor, för att underlätta uppstigandet. Undvik billiga plast-
möbler, som kan vara vingliga. Sol/regn/vindskydd i någon form uppmuntrar utevistelse. Det finns både enkla 
lösningar i form av ”partytält” som går att förankra väl till mer permanenta skydd.

Möjlighet till aktiviteter i form av olika spel bör finnas lättillgängligt för att förenkla användandet. Betong-
plattor går ex. att lägga i schackrutor.

Plantera mängder med lökar på hösten för att ge ett ymnigt vårflor. Om ni har harar och rådjur bör ni satsa 
på Narcisser, lökar av arten Fritillaria (Klockliljesläktet)eller snödroppar, då de är svagt giftiga (inga förgift-
ningar är dock kända). Våra vilda djur äter det mesta och det är därför oftast de giftiga växterna som ratas. 
Allmänt kan dock sägas att de ogillar doftande växter, ex. lavendel, kantnepeta, kryddörter m.fl. 

Det är härligt att kunna plocka smultron, hallon, vinbär, krusbär eller annat ätbart. Plantera inte fler bärbuskar 
och fruktträd än att ni kan ta vara på skörden.

Odling i litet format går lätt att göra i pallkragar som staplas på varandra för att nå önskad höjd. 3 stycken 
brukar vara lagom för att slippa böja sig. Odla kryddgrönt som är lättodlat och inte kräver så mycket. Täck 
med fiberduk.  Undvik grödor som ska gallras om det inte finns personal och boende som är mycket idoga 
och trädgårdsintresserade. Pumpa och squash är frikostiga växter som får en frodig grönska och riklig skörd. 
Potatis är också enkel att odla men bör kupas för att undvika gröna potatisar.

Mycket av den rörelseträning som görs inne går att flytta ut i trädgården.

Sinnlighet är att skapa olika doft, smak och känselminnen. Varför inte skapa en ”minnenas stig”, där remini-
scens kan tillämpas. Tänk in saker och växtlighet för alla årstider.

Uppmuntra fåglar genom att ha lämpliga holkar uppsatta. Genom att plantera nektarrika växter lockar ni 
fjärilar att komma in i trädgården. Örter och växter med aromatisk doft är gynnsamma.
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Trädgården som en mötesplats
Det finns ett behov av naturliga aktiviteter i vardagen, där en fin och trivsam utemiljö kan bidra till en 
meningsfull vardag. En trädgård kan skapa naturliga möten mellan de boende eller personal. För anhöriga 
kan trädgården vara en bra plats för det goda samtalet. Många boende längtar efter att få sitta i enskildhet 
med sina tankar och minnen. Naturen stimulerar minnen med sina ljud, doft- och synintryck.

Inventering/Ansvar/Schema
Skapa en skötselpärm, med vad som kan göras i trädgården vid olika tider på året. Årstidshjulet för trädgår-
den ska vara en inspiration till växter och aktiviteter året om. 

Gör en inventering av vem i personalen som önskar vara i trädgården. Lust ökar engagemanget. Ha utevistel-
se som en stadig punkt på APT-möten, där olika idéer kan tas upp för att delge övriga. Utse några personer 
som är trädgårdsinspiratörer, som ska se till att arbetet med att öka utevistelsen utvecklas. Skapa ett schema 
över vem som har ansvaret för att de boende kommer ut. 

Ta reda på hur kontraktet mellan fastighetsägaren och skötselentreprenören ser ut. Om de endast kommer och 
rensar ogräs ett par gånger per år behöver ni som verksamhet ta ett ökat ansvar för skötseln under sommar-
halvåret för att få en fin utemiljö. Gör detta på gemensamma arbetsdagar.

Färger
Färgens betydelse
Genom färgforskning har vi fått en större kunskap om färgens betydelse när det gäller människor med olika 
demenssjukdomar. Färgen fungerar som ett stöd i miljön.  Det är framförallt färgskillnader mellan det vi 
betraktar och dess bakgrund som avgör hur tydligt vi uppfattar tingen omkring oss. Med stigande ålder blir 
synskärpan sämre och måste kompenseras med god belysning, utan bländning. 

En färg fungerar som stöd för igenkännande. Den ger förtydligande och orienterbarhet. Färg kan både dra 
till sig oönskad uppmärksamhet, samtidigt som avsaknaden av färg kan göra att den inte uppfattas av den 
äldre.  Det är viktigt att tänka på att färger är kulturellt betingade. Låt färgerna i trädgården skapa en större 
orienterbarhet. 
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Trädgården återspeglar naturens livsrytm och ska därför återspegla månadernas och 
årstidernas skiftningar när det gäller aktiviteter.

Trädgårdsaktiviteter, vikten av fysisk aktivitet och motion
Trädgårdsarbete har det goda med sig att det både ger frisk luft och fysisk aktivitet, men även att bara vistas 
i naturen har visat sig vara bra för att öka välmående. Utevistelse är nödvändigt för att kroppen ska kunna 
skapa D-vitaminer och för att undvika benskörhet. Ljuset påverkar sömnen, prestationsförmågan och ämnes-
omsättningen.

Trädgården kan ha ett:

1. Upplevelsebaserat perspektiv  

2. Aktivitetsperspektiv  

3. Rehabiliterande perspektiv  
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Arbetsdag
Gemensamma arbetsdagar vår och höst är ett trevligt återkommande inslag, där de boende kan vara med 
utifrån deras ork. Att bara sitta och titta på kan också vara stimulerande. Den äldre lever sig in i arbetet och 
kan många gånger ha känslan av att han/hon har varit delaktig i arbetet. 

Det är viktigt med bra arbetsredskap som är lätta och ergonomiska. Införskaffa ett par räfsor, krattor, spadar, 
maskrosborttagare, handskar, skottkärra, kompostgaller, vattenkanna, vattenslang. Investera i en mindre 
redskapsbod/redskapslåda, där allt kan förvaras lättillgängligt. Gör ett tydligt schema över vad som behöver 
göras i trädgården, så att alla som vill hittar något meningsfullt som är anpassat till kunskap och ork. 
Arbetsdagen avslutas med gemensam lunch eller eftermiddagsfika.

Tillvägagångssätt
• Bilda en trädgårdsgrupp.
• Skaffa en ritning på gården.
• Titta på vilka behov er verksamhet har.
• Diskutera var i trädgården ni önskar placera de åtta olika aspekterna som inleder detta häfte.
• Skriv en lista med era behov.
• Prioritera efter den tid, ekonomi och de behov ni har.
• Skapa en femårig utvecklingsplan för utemiljön.
• Inventera resurser bland personal och anhöriga.
• Fundera på vilket sätt det går att förverkliga planen, utifrån ekonomiska resurser, möjlighet till sponsring 

och egeninsats.
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Växter
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Växter 
Ettåriga växter

Ringblomma

Blåklint

 Jungfrun i det gröna

Sommardahlia

Rosmarin

Gurkört

Rosenskära

Indiankrasse

Solrosor

Sommaraster
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Perenner för sol
*(inga förgiftningar kända men kan vara lätt irriterande)

Vår-försommar

Rölleka*   

Silverarv

Aubrietia

Mossflox

Fjädernejlika

Gullviva

Nätnäva

Backsippa

Martorn

Kattfot
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Sommar

Trädgårdsiris*

Brudslöja

Timjan

Gul fetknopp

Purpurklätt

Ormrot

Praktveronika

Blodnäva

Storbl. nattljus

Höstvädd

Praktveronika

Silverhavre



15

Sommar-sensommar

Röd rudbeckia 

Lavendel

Kantnepeta

Lammöron

Krypmalört

Stjärnklocka

Anisisop

Stäppsalvia

Pipört

Fackelblomster

Stjärnflocka

Trädgårdssmörboll
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Sensommar-höst

Grekisk vädd 

Kärleksört

Solbrud

Ulleternell

Sköldpaddsört

Astilbe

Vitpytta

Flox

Strålrudbeckia

Höstglim

Taklök

Daglilja
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Perenner för halvskugga-skugga
Vår-försommar

Hjärtbergenia

Sockblomma

Vintergröna

Jättedaggkåpa

Flocknäva

Ormöga

Julros*

Koreansk plymspirea

Kaukasisk förgätmigej

Myskmadra

Spetsmössa

Skuggröna
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Sommar

Stort treblad   

Viol

Rosenplister

Alunrot

Strutbräken

Brunnäva

Plymspirea

Japansk viva

Fingerrodgersia

Skuggnepeta
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Sensommar-höst

Läkesilverax  

Funkia

Hasselört

Rödbladig klippstånds

Tremastarblomma

Japansk starr

 Vit skogsaster

Kämpestarr

Kambräken

Pärlbräken
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Vintergröna växter 

Det kan vara roligt att ha några växter som även är vintergröna i trädgården. Dessa växter är lite känsliga för 
uttorkning när vårsolen börjar skina och bör vattnas rikligt på hösten för att överleva.

Vintergröna perenner
1. Vintergröna (skugga-sol)
2. Skuggröna (halvskugga-skugga)
3. Walsteinia (sol-skugga)
4. Storfryle (sol-skugga)
5. Europeisk hasselört (halvskugga-skugga)
6. Rosenplister (sol-halvskugga)
7. Strutbräken (halvskugga-skugga)
8. Våriberis (sol-halvskugga)
9. Silverhavre (sol)

 Vintergröna buskar
1. Lagerhägg
2. Thuja
3. En
4. Tall
5. Vissa former av benved *(Frön från benved innehåller giftiga ämnen)
6. Hybrididegran *(En del Idegranar har giftiga bär)

Växter där inga förgiftningssymptom hittats enligt Giftcentralen
Akleja
Nejlika    
Aronia    
Nunneört
Aster    
Nypon
Begonia    
Pelargon
Bellis    
Pensé
Blåklocka    
Petunia
Cissus    
Pion
Cotoneaster   
Plättar i luften
Dahlia    
Porslinsblomma
Doktor Westerlunds hälsoblomma  
Prästkrage
Fetknopp    
Pärlhyacint
Flitiga Lisa   
Rallaros
Fläder (äkta)   

Ringblomma
Forsythia    
Rölleka
Fuchsia    
Rönn
Fönsterviva   
Saintpaulia
Gullviva    
Schefflera
Hagtorn    
Schersmin
Havtorn    
Sibirisk ärtbuske
Hemtrevnad   
Silverbuske
Hundkäx    
Slån
Häggmispel   
Solros
Hägg    
Styvmorsviol
Höstglöd/Våreld   
Syren
Jasmin    
Vide

Johannesört  
Viol
Julkaktus  
Ölandstok
Kornettblomma
Krasse
Krokus
Krysantemum
Kungsängslilja
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Vind, lä, sol och skugga
För att få en prunkande trädgård är det vik-
tigt att ge växterna rätta förutsättningar när 
det gäller jord, lä, sol eller skugga. 

Jorden är A och O, då växternas rötter måste 
ha tillgång till luft och vatten. En bra jord 
håller kvar tillräckligt med vatten samtidigt 
som den släpper ner luft. En lerig jord är 
näringsrik och håller kvar vatten, en sandjord 
är näringsfattig och genomsläpplig. Jordför-
bättra regelbundet med torvmull, barkmull, 
planteringsjord eller kompost. Var noga med 
att rensa bort allt flerårigt ogräs innan plan-
tering. Grundgödsla jorden med naturgödsel, 
4-8 l/kvm på våren.

Se till att jorden är väldränerad, dvs. släpper 
igenom överskottsvatten till djupare jord-
lager. Få växter klarar av när rötterna blir 
stående i vatten. Upphöjda planteringar är 
ett bra sätt att undvika detta, då överskotts-
vattnet lätt rinner undan.

Ha som regel att placera växterna där de trivs bäst och med den jord de önskar. I plantskolan finns det alltid 
information om växten trivs i sol, halvskugga eller skugga. Vissa växter önskar sur jord och andra önskar en 
jord med ett högt pH, dvs. med hög kalkhalt.            

Att tänka på vid anläggande av perennrabatter
Plantera många plantor av samma sort så blir intrycket bättre. Välj växter med lite olika karaktärer. Fyllnads-
växter kan vara en bas, dvs. nävor, daggkåpor. Blanda in karaktärsväxter som ex. Röd solhatt, Iris, Daglilja, 
Höstsilverax eller Stor blåklocka. Vävarväxter är växter som får rabatten att få ett mjukt och naturligt intryck 
som ex. Grekisk vädd, Brudslöja, Stenkyndel och gräs av olika slag. Tänk på att välja växter utifrån tanken att 
det alltid ska finnas något som blommar i rabatten från tidig vår till sen höst. Försök att även tänka in hur 
växten ser ut efter blomningen. Arbeta med kontraster för att skapa djup i rabatten. Blanda inte in för många 
olika färger utan håll en viss färgskala med kontrastfärger ur färgtonscirkeln.
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Psykiska, fysiska och organisatoriska hinder
Psykiska hinder
Det kräver ett nytt tänkesätt för att börja arbeta med utevistelse året runt på särskilda boenden. För en del 
personer känns detta helt naturligt och för andra finns ett större motstånd, då de varken upplever det lustfyllt 
eller tycker sig ha tid pga. alla gängse rutiner.

Fysiska hinder
Särskilda boenden som är byggda i ett plan har ofta en bättre tillgänglighet till trädgården. Det är viktigt att 
se till att dörrarna är tillräckligt breda och att de är lättöppnade. Om boendet har flera våningar kan hissen 
vara en begränsande faktor för utevistelse. Ytterkläder för både personal och boende bör finnas lättillgängligt 
i anslutning till utgången till trädgården.

Organisatoriska hinder
För att möjliggöra utevistelse året runt krävs en bra schemaläggning, där tid finns avsatt för att personal 
tillsammans med boende ska kunna gå ut. Rehabpersonalen har en viktig roll i att förlägga rörelseträning 
ute året runt.  Utse en grupp trädgårdsinspiratörer bland personalen som kan ha rollen av idégivare och 
igångsättare för olika aktiviteter utomhus. Våga ändra rutiner.
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Slutord
Trädgården är en bra mötesplats för boende, personalen och anhöriga på särskilda boenden. Det finns nya 
sinnesförnimmelser att uppleva i naturen året runt. Detta inbjuder till det goda samtalet som stärker minnen och 
relationer.

I ett kapitel av boken Healing Gardens sammanfattar Clare Cooper Marcus några kärnpunkter hur trädgår-
den kan göras tillgänglig. Clare Coopers handfasta råd och handledningens rekommendationer kan förhopp-
ningsvis inspirera till ett aktivt trädgårdsarbete där personal, anhöriga och boende kan mötas och utvecklas 
tillsammans. 

Möjlighet att se trädgården
Trädgården bör vara visuellt tillgänglig på två sätt, dels är det viktigt att det märks att det finns en trädgård 
som kan användas när man kommer till byggnaden och när man rör sig i byggnaden, dels är det en fördel 
om trädgården är synlig inifrån så många rum som möjligt, exempelvis samlingsrummen men också från de 
boendes olika rum.

Möjlighet att komma till trädgården
Tillgänglighet är en aspekt som är beroende av flera omständigheter, dels att det syns att det finns en träd-
gård att använda, dels att personalen har insikter i betydelsen av utevistelse. 

Trädgårdens stigar ska vara så utformade att försvagade och funktionshindrade personer lätt kan ta sig fram 
med de hjälpmedel de behöver. 

Känsla av säkerhet och trygghet i trädgården
Särskilt äldre, försvagade och fysiskt funktionshindrade kan behöva en fysiskt stödjande miljö med sittplatser 
med jämna mellanrum, särskilt vid entréerna. Räcken att stödja sig på och underlag som gör att man inte 
riskerar att halka är andra viktiga inslag i miljön. Det är också viktigt att få vara trygg känslomässigt. Det är 
bra att utforma trädgården så att den är omgärdad så att man inte känner sig uttittad i den.

Fysisk komfort i trädgården
För att trädgården skall vara så användbar som möjligt är det viktigt att den innehåller olika platser med olika 
fysiska förutsättningar, exempelvis platser i sol och skugga, vindskyddade platser och sittplatser som man kan 
luta sig tillbaka på och verkligen koppla av.

Tystnad
Vanligtvis är trädgården viktig för att få lugn och ro och avkoppling och man vill därför undvika störande ljud 
från omgivningen. Ett undantag kan vara boenden för äldre där utevistelsen kan vara ett sätt att motverka 
tristess, varför händelser och ljud från omgivningen kan vara välkomna.      
 
               

  Daina Måsviken 2015
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