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PÅ BESØG HOS 
BEBOERNE 



BEBOERNES DAGLIGDAG 

•  Interviewene er med til at give et indtryk af hvordan 

beboerne anvender deres bolig 

•  Hver beboer anvender deres bolig på hver deres måde 

•  Svært at generalisere, da omgivelserne og personerne forandres 

fra bolig til bolig 

•  Dog er der nogle fællestræk.. 

•  Beboerne er blevet spurgt ud om deres hverdags-aktiviteter 

og rutiner, men vi har ikke fulgt dem direkte i deres hverdag 

•  Beboerne tager udgangspunkt i situationer fra hverdagen 

•  Beboernes udtalelser er blevet skrevet ned under interviewene 



TEMAER 

•  Hverdagsaktiviteter, hobbyer eller rutiner 

•  Hvor beboerne opholder sig 

•  Hvilke lysforhold de foretrækker 

•  Hvilken betydning vinduerne og udsigten har 

•  Hvordan de oplever temperaturer og træk 

•  Om de generes af støj 

•  Hvordan de forestiller sig at deres hverdag 

ændres i den nye bolig 

•  Hvordan den nye indretning vil være 



SMÅ FORTÆLLINGER 
FRA GL.  JERNBANEVEJ  



AFSLAPNING OG ARBEJDE 

•  Beboerne har en tendens til at inddele boligens areal i 

afslapnings- og arbejdszoner 

•  Sove-/afslapningszonen er ofte ud til gården, pga. støjgener 

•  Nogle beboer veksler mellem de to slags zoner i løbet af deres 

hverdag 

Se tv, spise, hvile, læse og opbevaring 

•  Nogle beboere kombinerer flere 

zoner eller funktioner det samme 

sted, pga. den lille plads 

 

Mest arbejde 

Mest ro 



VARIERET BELYSNING 

Beboerne søger forskellige typer af belysning, 

om det så er dagslys eller kunstig belysning.  

De ønsker valgfrihed 
til at justere lyset til 
deres hverdags-
situationer, som 
eksempelvis læsning, 
se tv eller strikke. 

Eksempelvis: 

•  Roligt og afdæmpet belysning 

•  Stærkt og kraftigt læselys 

•  Dagslys fra vinduerne 

•  Blødt lys fra diverse genstande 

•  Hygge belysning – uden mørke i hjørnerne 
 



KROGE, HJØRNER OG HULER 

•  Flere beboere peger på, 

at de godt kan lide kroge 

og hjørner i deres boliger. 

•  De er med til at gøre 

boligen hyggelig 

•  Nogle beboer søger en 

‘hule’-stemning ved brug 

af eksempelvis gardiner, 

tæpper og belysning. 

•  Kroge “kan man gøre 

noget ved” 



SPØRGSMÅL 
NOGLE SPØRGSMÅL ELLER UNDREN? 
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