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1. Inledning och bakgrund  

 

Hur ska alla få behålla sin personlighet livet ut?  

Hur kan kulturlivet bli eller förbli tillgängligt även när du blir äldre? 

 

Att både ta del av och vara delaktig i skapandet av konst- och kultur är en mänsklig 

rättighet (referens.1). Även om du har flyttat in på ett äldreboende. Med vårt 

projekt ville vi möta hyresgäster, personal och organisation på äldreboendet 

Vegahusen och ta reda på hyresgästernas upplevelse av de befintliga 

kulturaktiviteterna. Vi ville ge hyresgästerna en möjlighet att få utöva 

kulturaktiviteter specifikt skapade efter deras intressen och låta individuella 

personligheter komma till uttryck. 

 

Utifrån önskemål och behov från hyresgästerna tog vi fram ett flertal 

kulturaktiviteter som blev ett komplement till den kultur som redan finns på 

Vegahusen. Projektet skapade möten och upplevelser för hyresgästerna men även 

för oss i projektgruppen. Under arbetets gång kom flera minnen och starka känslor 

till uttryck.   

 

1.1 Tre Stiftelser  
 
Tre Stiftelser driver idag tre olika boenden främst för personer över 65 år, runt om 

i Göteborg, Vegahusen är en av dessa. Här bedrivs all vård och omsorg utifrån ett 

salutogent förhållningssätt där det friska står i centrum.  

 

På Vegahusen bor hyresgästerna i egna lägenheter men med tillgång till 

gemensamma kök och vardagsrum på varje våningsplan. I bottenplan finns fler 

gemensamma lokaler, en stor trädgård och ett café och restaurang öppen för 

allmänheten.   

Tre Stiftelser har en omfattande kulturverksamhet på alla tre adresser. 

Programmen revideras och kompletteras löpande efter hyresgästernas önskemål 

och prioriteringar. Varje vardag erbjuds ett flertal aktiviteter, så kallade cirklar, i 

Träffpunkterna som är mötesplatser för hyresgästerna på varje av de tre 

adresserna. Där sker allt från zumba, Ipad-cirkel, en egen variant av Antikrundan, 

och konserter. Kulturverksamheten är uppdelade i evenemang och cirklar. På 

enheterna finns även kulturombud som anordnar olika arrangemang. (referens 2) 
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2. Projektuppdrag 

 

Uppdraget från Tre Stiftelser var att skapa förutsättningar för hyresgästerna att 

uppleva ny kultur och att få möjlighet att nås av den kultur som större delen av 

invånarna i Göteborg stad tar för givet. Att hyresgästerna som har behov också ges 

möjlighet att själva få skapa. De önskade även förutsättningar och tillfällen där 

hyresgäster på de olika adresserna kan mötas i gemensamma kulturevenemang.   

 

2.1 Avgränsningar 

 

Eftersom Tre Stiftelser är en stor organisation med tre adresser (Vegahusen, 

Änggårdsbacken och Otium) Bestämde vi oss för att enbart fokusera på Vegahusen 

som är den näst största adressen, med 138 hyresgäster och ungefär lika många 

personal.   

 

2.2 Projektmål 
 

1. Ta reda på hyresgästernas inställning till aktiviteter som Tre Stiftelser 

anordnar. 

2. Ta reda på om hyresgästerna har önskemål om andra kulturaktiviteter. 

3. Utifrån hyresgästernas önskemål skapa en kulturaktivitet.   

4. Att underlaget som vi tar fram kan tillämpas på Tre Stiftelsers andra två 

adresser.  

 

3. Metod 

 

Början av projektet handlade om att samla in så mycket kunskap som möjligt för 

att få en större inblick i Tre Stiftelsers verksamhet, samt fördjupa oss i 

uppdragsgivarens behov och önskemål. Dels gick vi på studiebesök, deltog i cirklar 

och träffade våra uppdragsgivare för samtal, samt pratade med personalen som vi 

träffade på.  

 

Vi var tidigt eniga om att utföra ett projekt där vi först skulle ta reda på vad vår 

målgrupp hade för önskemål på aktiviteter innan vi började ta fram några egna 

förslag. Vi ville ge hyresgästerna inflytande över vilka kulturaktiviteter som sker i 
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Vegahusen, samt på vilket sätt. Därför bestämde vi oss för att utföra intervjuer 

med hyresgäster samt genomföra en enkätundersökning med personalen.  

 

3.1 Intervjuer med hyresgästerna 

 
För att ta reda på vilken eller vilka kulturaktiviteter vi skulle skapa valde vi att 

intervjua hyresgäster på Vegahusen. Vi ville att vår kulturaktivitet skulle spegla 

önskningar och förslag som finns hos de som bor där. Frågorna vi förberedde 

handlade om hur hyresgästerna uppfattar informationen om ordinarie cirklar, om 

de deltar, har egna önskemål eller kulturintressen och hur de trivs i allmänhet på 

Vegahusen. Vi arbetade länge med att frågorna skulle vara lätta att förstå, öppna 

och generera ett material som skulle gå att bearbeta och avläsa.  

 

Vi arbetade två och två och besökte Vegahusen flera gånger under en 

treveckorsperiod. Intervjuerna skedde i grupp eller som individuella samtal. Vi 

träffade hyresgästerna i deras gemensamma vardagsrum, i restaurangen eller i 

deras respektive bostäder. Utöver intervjuerna samtalade vi även med fler 

hyresgäster under mindre formella förhållande exempelvis före, under och efter 

cirklarna, i trädgården eller i kön till caféet.  

 

3.2 Enkät till personal 

 
Under vår förstudie blev det tydligt att personalen på Vegahusen är viktiga både 

när det kommer till att sprida information om aktiviteter som sker och att hjälpa 

hyresgäster att komma ihåg och ta sig till cirklarna. Därför skickade vi ut en enkät 

till personalen. Enkäten hade fokus på hur personalen upplever information om 

cirklarna och hur de tror att hyresgästerna tar sig an den nuvarande 

informationsstrukturen. Även vad personalen tror är de största anledningarna till 

att hyresgäster deltar eller inte deltar i cirklar i Träffpunkten. Tidsperioden 

enkäten var utskickad tills vi började sammanställa svaren var 2 veckor. Samtliga i 

personalen på Vegahusen fick enkäten och utav ett hundratal svarade 10 personer. 

Se bilaga 3 för personalens svar i enkäten och för mer information om 

frågeställningarna och resultat.  
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4. Projektets resultat 

4.1 Intervjuer med hyresgästerna 

 

Tillvaron som beskrivs i intervjuerna är en trivsam men också ensam sådan. Alla vi 

talat med har någon gång närvarat vid någon av cirklarna eller andra event som 

hänt nere i Träffpunkten, men bara några deltar mer regelbundet. Sviktande hälsa 

är en gemensam anledning till att flera inte går så ofta. Många är också ganska 

upptagna med besök från anhöriga, läkarbesök eller liknande. För många är orken 

heller inte så stor, så en planerad händelse per dag kan vara fullt tillräckligt.  

 

De flesta vi talat med har många intressen, alltifrån opera, litteratur, att skriva 

eller måla, historia och trädgårdsarbete för att nämna de populäraste. Bland de 

befintliga cirklarna som anordnas är morgongymnastiken, fredags-bingon och 

antikrundan de mest besökta.   

 

En gemensam upplevelse från samtliga intervjuer är att behovet av samtal, någon 

som lyssnar och har tid, är stort. Detta gjorde stort intryck på oss, och är något 

som vi tog med oss när vi skulle ta fram de olika kulturaktiviteterna. Oavsett vad 

aktiviteten innehöll så önskade vi skapa ett sammanhang som i sitt upplägg främjar 

just samtal och möten mellan deltagarna.  

 

Intervjuerna var stundvis utmanande. Det var svårt att hitta hyresgäster som kunde 

och ville delta, främst på grund av antingen tidsbrist eller sviktande hälsa. Varje 

intervju tog också längre tid än vi hade räknat med, mellan en och två timmar, och 

var också väldigt känslomässigt uttömmande. Många av samtalen blev väldigt 

privata och drabbande. Ibland var det även svårt att hålla kvar intervjupersonen i 

ämnet och svårt att bearbeta svaren när det blev osäkert om personen hade 

uppfattat frågan rätt eller när den gav tvetydiga svar. 

 

Detta kan förklara varför vi inte nått upp till det mål vi från början satt om att 

intervjua 20% av hyresgästerna på Vegahusen - 13 personer som deltar ofta och 13 

personer som deltar mindre ofta. Istället nådde vi upp till nästan hälften av vårt 

uppsatta mål när vi intervjuade tio personer totalt.  

Se bilaga 2 för mer information om frågeställningarna.  
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4.2 Enkäten till personalen 

 

Även om underlaget från enkäten är lågt ger det ändå en viss inblick i hur 

personalen uppfattar och upplever information om de cirklar som Tre Stiftelser 

anordnar på Vegahusen. Även hur de tror hyresgästerna tolkar informationen. 

 

Svaren gav en bild av att cirklarna påverkar personalens arbetsbelastning positivt. 

Däremot tyder enkäten på att hyresgäster kan behöva mer stöd för att delta och 

mer dialogbaserad information om cirklarna för att kunna delta i högre 

utsträckning. I nuläget består informationen av utskick via post en gång i veckan 

till hyresgästerna och affischer på anslagstavlor i allmänna lokaler. Enligt enkäten 

till personalen och från intervjuerna med hyresgästerna tyder det på att 

information i allmänna lokaler är den främsta informationskällan. Personalen får 

främst information via mail och infoblad.  

 

Enkäten visar också att benämningen om vad som händer i Träffpunkten är olika. 

Personal som är Kulturombud säger “cirkel” och övrig personal säger namnet på 

aktiviteten tex, boule, bingo, antikrundan. 

Se bilaga 3 för mer information om frågeställningarna och resultat.  

 

4.3 Cirklarna 

 

Utifrån intervjuerna med hyresgästerna kunde vi få en bild om några genomgående 

teman. De önskemål som kom fram var aktiviteter med fokus på litteratur, 

föreläsningar och musik. Därefter utformade vi fyra förslag som vi skickade till våra 

uppdragsgivare som de i sin tur fick bedöma. Valet föll på ett förslag om att skapa 

fyra cirklar med fokus på konst- och museiverksamhet. Vi valde att använda 

formatet med cirklar både för att kunna fånga upp flera intressen och önskemål, 

också för att det är ett väl inarbetat upplägg hos hyresgästerna.  

 

Vi anordnade fyra cirklar under en tvåveckorsperiod med gästande föreläsare och 

cirkelledare. De föreläsare som kom representerade Vasamuseet, Maritiman, Urban 

Konst & Tjolöholm Slott samt en musiker som bjöd på underhållning. Våra cirklar 

var ca 1h/tillfälle, besöksantalet var varierande beroende på dagens tema. Som 

lägst kom nio personer och som högst fjorton personer. En ordinarie cirkel brukar 

ha ett besöksantal på cirka tio till femton personer, så våra cirklar låg i linje med 

ordinarie besöksantal.   

 

7 



 
Projektrapport Kulturverkstan 2017 14-12-17 
 

Vi avslutade varje cirkel med en frågestund och öppnade upp för samtal. 

Responsen från hyresgästerna var positiv. Deltagarna bestod utav både frekventa 

besökare och ett fåtal nya. Se bilaga 1 för bilder från cirklarna.  

 

4.4 Katalogen 

 

Under arbetet med att anordna cirklarna kom vi i kontakt med flera kulturaktörer 

som var intresserade av att samarbeta med Tre Stiftelser längre fram. Den 

sammanställningen av uppgifter samlade vi i en katalog som våra uppdragsgivare 

kan använda i sitt fortsatt arbete. Varje aktör har en tydlig presentation, 

kostnadsuppgifter och bild från dess verksamhet.  

 

5. Slutsatser och förslag  

 

Hur tillför man kultur och aktiviteter till en verksamhet som redan gör “allt”?  

Tre Stiftelser erbjuder redan ett stort utbud av aktiviteter och möten för de 

boende. På Vegahusen är det flera aktiviteter dagligen som passar olika typer av 

människor. Vår lärdom av intervjuerna blev därför en förståelse att den kultur som 

för en del kan ses som lättillgänglig och självklar runt om i Sverige inte är det för 

alla. En kvinna vi talade med såg Naturhistoriska Museet från sitt fönster men hade 

ingen möjlighet att besöka det. Sådana berättelser och önskningar från de boende 

om föreläsningar och samtal kring ämnen, gamla som nya ledde oss till att vi ville 

flytta in museiverksamheter till Vegahusen. 

 

I våra intervjuer och möten med hyresgästerna ändrades även vår agenda, 

intervjusituationen kunde omöjligt vara några snabba ja och nej frågor utan blev i 

stället samtal som var lika givande för oss som för hyresgästerna. Allt tog så 

mycket mer tid än vad vi någonsin hade kunnat ana, trots det visar intervjuerna 

inte bara det resultat som kom ut på pappret utan alla var vi rörande överens om 

att behovet att prata och berätta för andra människor är stort. I retrospekt kan vi 

se att vi lade onödigt mycket tid på att förbereda våra intervjuer. Inga av 

intervjuerna gick helt enligt planerna, så säkerligen hade det varit bättre att 

istället släppa lite av den vetenskapliga ambitionen och mer direkt börja vistas på 

Vegahusen i början av projekttiden och arbeta fram underlaget till intervjuerna på 

plats tillsammans med hyresgästerna. Då hade vi kanske kunnat nå fler hyresgäster 

men även kunnat komma igång med arbetet att ta fram innehåll till cirklarna 

tidigare. Antalet besökare på våra cirklar hade kanske också ökat om vi hade 

arbetat bättre med marknadsföringen.  
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Vi har haft en lärorik tid på Vegahusen och har även sett många av de svårigheter 

som finns med att arbeta mot en målgrupp där minnet eller hälsan sviker. Ibland 

har det även varit svårt att sortera ut sanningshalten i det som sägs eller 

tidsbegreppet i det som berättas. Dock undrar vi hur uppdraget hade tagit form 

och sett ut på ett boende som inte har samma resurser som Tre Stiftelser har eller 

erbjudit några aktiviteter alls? Vi har många gånger känt oss överflödiga då så 

mycket kultur redan sker på Tre stiftelsers adresser. De tankar och idéer som drivit 

oss framåt har ofta redan utförts på Vegahusen eller på någon av Tre Stiftelsers 

andra adresser, och därför har våra kulturaktiviteter inte heller skiljt sig så mycket 

från det som redan sker på Vegahusen. Samtidigt hade vi ett tydligt formulerat mål 

från början att skapa aktiviteter som utgår ifrån hyresgästernas önskemål och 

intressen.  

 

 

6. Referenser 
1. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter:  

http://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-k
onventioner-om-manskliga-rattigheter 

 
 
      2. Mer bakgrund om Tre Stiftelser 
          www.trestiftelser.se  
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Bilaga 1. Bilder från cirklar 

Längst upp från vänster: Cirkel om Skeppet Vasa, Urban Konst målarövning. 

Mitten från vänster: Urban Konst målarövning, Föreläsning Tjolöholm Slott 

Längst ner: Resultat av målarövning Urban Konst, Föreläsning Tjolöholm slott 

Foto: Projektgruppen. 
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Bilaga 2. Sammanställning intervjuer med 

hyresgäster.  

 

Frågeställningar: 

Namn, ålder, våning (ej med i bilagan) 

Livet på Vegahusen (trivsel i allmänhet, hur länge den har bott på Vegahusen) 

Intressen (tidigare & nuvarande intresse) 

Känner du till träffpunkten/cirklarna? 

Brukar du gå på Cirklarna, varför/varför inte? 

Önskemål om aktiviteter? 

Övrigt/egna anteckningar (något speciell kommentar som vi ville skriva tex. nuvarande 

hälsotillstånd eller andra påverkansfaktorer). 

 

Utdrag av svar från intervjuer med två personer genomförda vid olika tillfällen. 

Tidsåtgång ca 1h - 1,5h/tillfälle.  

       

Livet på Vega  

S1: Har bott här sedan 2017, hon trivs bra - kan inte önska bättre.  

Äter mest på våningen (vardagsrummet)  

S2: Har bott här i ca 4 år, trivs mycket bra.   

 

Intressen:  
S1: Läsa. Har varit mycket på biblioteket på Vega. Nu mest GP. Har varit för trött. Vill inte 

skriva, bara läsa! Njuter av att vara i trädgården. Åker på stan med dottern ibland.

       

S2: Har seglat väldigt mycket och rest. Gillar böcker.  

       

Känner du till träffpunkten/cirklarna?  

S1:Får inget infoblad i posten, hämtar själv i Träffpunkten.  

S2: Ser all info om Träffpunkten i hissen.  

      

Brukar du gå på Cirklarna, varför/varför inte?  

S1: Har varit på Boule. Har även varit på Antikrundan, fredagsfika. 

S2: Tycker om Antikrundan och Fredagsmyset. Tycker om föreläsningar. "om nån har något 

intressant att säga" gillade cirkeln med “Amerikaväskan”.  

 

Önskemål om aktiviteter?  

S1:Kan vara trevligt att läsa bok och prata om den!  

S2: Cirkeln om “Amerikaväskan” tyckte hen om och önskade mer sånt. 

 

Övrigt/våra anteckningar: 
S1:Vet ej vad cirkel är. Känner ingen som bor på samma våning.  
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S2: Pratar mkt, och svävar iväg. Det blev ett väldigt personligt samtal. Hen verkade vara 

ganska ensam.  

 

Bilaga 3. Enkät till personal
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Svarsallternativ: 

En till flera gånger/vecka 

En till flera gånger/månad 

Mindre än en gång/månad 
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Svarsalternativ:  

Får information i brevlådan 

Ser information i allmänna lokaler 

Information via personal. 

 

 

 

 

 

 

6. Vad tror du är den vanligaste anledningen till att vissa 

hyresgäster inte går till Träffpunkten? 

8 svar 

● många orkar inte 

● Trötta 

● Svårt att få hjälp ner till träffpunkten 

● Det kanske inte är lockande att gå till har andra intressen. 

● De som klarar sig själv har en annan möjlighet att ta sig till aktiviteterna. De som 

måste ha med sig någon kommer sällan dit tyvärr. 

● Att. Inte orka att inte höra ( hörselnedsättning vanlig) att inte känna någon. Rädsla 

att ej ingå i gemenskap i början. Personal betyder mycket när personen är 

nyinflyttad att vara med tex. 

● De vill ej 

● Vill ej 
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8. Har du i ditt arbete hört något önskemål om en aktivitet som 

saknas på Vega 

5 svar 

● inte just nu 

● Herraktiviteter, pubafton, inbjudna gäster 

● nej 

● En anhörig hade en önskan om att hennes pappa skulle få åka till jul på Liseberg 

med andra boende och personal. 

● Inga 
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12. Är det något du skulle vilja lägga till kan du skriva det här.  

2 svar 

 

Jag önskar att vi satsar mycket på dans o rörelse. Borde ske varje dag på samma tid o 

plats. Personal o hyresgäster tillsammans typ lunchdisko. 

 

Inget 


