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Side 1 af 4

Hjemlighed Et begreb vi ofte kredser om, når vi f.eks. udvikler en ældrebolig eller daginstituti-
on. Hvad betyder det at "føle sig hjemme", og hvad er det ideelle hjem? Hvorfor drømmer mange men-
nesker om bindingsværk, mens arkitekterne drømmer om beton? Hjælp os lidt med dit bud! 
 
Alder Nævn 3 ting, der gør, at du føler 

dig hjemme: 
Hvor føler du dig mest 
hjemme? 
I din bolig? Et andet 
sted? Hvilket rum? 

Hvilke følelser/stemninger 
forbinder du med at være 
hjemme? 

64 At der er mulighed for at efterleve 
mit yndlingshjørne fra hjemmet 
(møbler, musik, bøger) 

  

30 Egne ting: Malerier/Kunst 
Familie - men kan selv bestemme 
hvem og hvad der er der.  

I mit hjem – og i mine 
forældres hjem (stuen) 

varme, ro, tryghed, glæde, 
samvær 

69+88 - Trygge omgivelser 
- Gode transportmuligheder 
- Grønne områder 

I mit hjem - dagligstuen Hygge, tryghed 

66 At bussen kører så ofte om afte-
nen at jeg kan tage ud og opleve 
og komme hjem igen uden op til 
en times ventetid (når mødet her 
slutter, er der ca. 50 minutters ven-
tetid på bussen hjem – nr. 176) 

Når jeg kan trække vejret 
og mærke sundet og sko-
ven. 
Udeliv i haven. 

Afslapning  opladning  kon-
takter  ideer 

 Ro, forudsigelighed I min bolig Frihed 
77 - At der er ordentligt og ryddeligt 

- At jeg har vores ting omkring os 
- At min mand og jeg er sammen 

I de fleste rum i vores 
bolig 

Tryghed og ro 

83 - Dit eget hjem med egne møbler 
- min kone og familien i øvrigt 
- godt miljø og omgivelser 

I hjemmet Hygge 

57 Varme – god mad – gode vine Sammen med andre - Dufte 
- Gode møbler 

66 Hygge, venindebesøg, rask I min bolig At alt er som det skal være 
59 - At have et godt sted at hvile / 

sove.  
- Minimal forstyrrende støj og lyde 
fra omgivelserne.  

- Adgang til grønne omgivelser, 
som jeg selv kan udforme. 

I min bolig – i mit hoved-
opholdsrum blandt bøger 
(stor bogsamling) 

- Den kat, der ejer mig, kommer 
ind for at sove om natten.  

- Privat hule - opholdssted på 
egne betingelser med mulig-
hed for at dyrke private inte-
resser.  

- Stilhed. Ingen (minimal) natte-
støj. 

 - Gode sociale relationer 
- Tryg økonomi 
- Udfoldelsesmuligheder 

I min bolig, i stuen Trygge rammer 

Alder Nævn 3 ting, der gør, at du føler Hvor føler du dig mest Hvilke følelser/stemninger 
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dig hjemme: hjemme? 
I din bolig? Et andet 
sted? Hvilket rum? 

forbinder du med at være 
hjemme? 

58 - Min hund 
- Kende omgivelser 

Hele huset og haven - Tryghed 
- Glæde 

82 - Kendte ting 
- Kendt udsigt 
- Lille have eller altan 

I min bolig – køkken og 
bad 

- Tryghed 
- Hygge 

77 - Godt samvær 
- Godt læsestof 
- Lyse rum 
- Høre god musik 

I min bolig - Godt samvær 
- Godt læsestof 
- Lyse rum 
- Høre god musik 

68 - Min familie 
- Jeg bestemmer 

Min bolig - køkken, duft 
- Kone 
- Lys/sol 
- Blomster 

70 - Liv 
- Musik 
- Mulighed for stor udfoldelse 
- Være kreativ 
- Dyr/fugle, planter og lugte 

- Både hjemme og hus og 
have 

- Den varme stue med 
minder og mulighed for 
stor udfoldelse 

- At nyde havens frugt og 
grønt 

- Tryghed 
- Varme 
- Frihed til at gøre hvad man har 
lyst til 

73 - Overskuelighed 
- Hygge og varme 
- Udsigt til andet end gade/mur 

Føler mig hjemme i man-
ge / de fleste steder 

- Både fredeligt og livligt 
- Andre mennesker omkring mig
- Tryghed ”My home is my cas-
tle” 

 - Plejehjem skal ligge midt I byen midt i livet midt i handlingen 
74 -  I mit hus - Ro 

- Musik 
- Smukt lys i stuerne 

77 - Samvær 
- Hygge 

I min bolig - Hygge 

65 - Jeg har mine ting 
- Jeg har selv valgt bolig 
- Jeg har selv indrettet boligen 

Min ”hule” - Min base 
- Mødested for familien 

64 - At jeg ved hvor tingene er 
- Behagelige møbler 
- Venlighed fra omgivelserne 

Mest hjemme i stuen i min 
bolig 

- Glæde 
- Afslappethed 
- Varme 
- Hygge 

65 - Er omgivet af egne ting 
- Rummet er lyst og venligt 
- Har indflydelse på indretning 

Min bolig - Man kan være sig selv 
- Hygge 
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Alder Nævn 3 ting, der gør, at du føler 

dig hjemme: 
Hvor føler du dig mest 
hjemme? 
I din bolig? Et andet 
sted? Hvilket rum? 

Hvilke følelser/stemninger 
forbinder du med at være 
hjemme? 

61 - At pusle med havens planter 
- Musikudøvelse (instrumenter) 
- Bøger 

- Haven 
- Stillerummet med mulig-
hed for musiknydelse og 
–dyrkelse 

- Biblioteket med TV 

- Tryghed 
- Plads til at nyde samvær med 
3-4 gode venner (kaffe, mid-
dag, musik) 

76 - Kendte omgivelser 
- Kendte ansigter 
- Dine egne ting omkring dig 

I min bolig, stuen - Tryghed 

 - Mine personlige ting 
- Mine naboer 
- Min udsigt 

Hjemmet og på vejen  - Tryghed i vante omgivelser 

72 - Tryghed 
- Sikkerhed 
- Det selvskabte 

I min bolig - Retten til at slappe af 
- At kunne glæde andre 

69 - Kendte ting jeg holder af 
- Masser af bøger 
- Mange blomster (ude og inde) 

Havestuen - Hygge 
- Nærhed 

82 - Tryghed 
- Rar bolig 
- Fred 

- I min bolig – en god stol i 
stuen 

- Ude i naturen – på ter-
rassen 

- Afslappethed 
- Ro 

63 - Indendørs hygge 
- Varme og atmosfære 
- Grønne omgivelser udendørs 

Overalt i min bolig -  

62 - Et sted som man føler, man kan 
slappe af i. 

I min bolig - Et sted som man kan tænke 
og samle nye kræfter i. 

66 - At man har sine ”ting” omkring sig
- Og tilbydes fysiske rammer som 
både gør det muligt at dyrke hob-
byer og fælles aktiviteter 

I min bolig og mit som-
merhus 
I vores opholds-
rum/arbejdsrum  
I min musik- og spillestue 

- Tryghed 
- Afslappethed 
- Fri for ydre krav 

52 - At jeg har indflydelse – selv kan 
bestemme 

- At være omgivet af min familie 

I et stort drivhus, hvor der 
er høj luftfugtighed og der 
dufter af jord og blomster 

- Harmoni 
- Aktivitet 
- Nærhed 
- Anerkendelse 
- Bekræftelse 

79 - At bo med de møbler vi købte  
sammen 

- Viden om at jeg er omgivet af 
gode, nærværende naboer 

- Udsigten til træer og andet grønt 

I min bolig. Ikke noget 
bestemt rum – afhænger 
af hvad jeg foretager mig. 

- Tryghed 
- Det velkendte 
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Alder Nævn 3 ting, der gør, at du føler 
dig hjemme: 

Hvor føler du dig mest 
hjemme? 
I din bolig? Et andet 
sted? Hvilket rum? 

Hvilke følelser/stemninger 
forbinder du med at være 
hjemme? 

 - De daglige ting 
- Boligen som vi indretter så man 
føler sig hjemme 

- Trygheden 

I min bolig - Vante omgivelser 

72 - Sollys 
- Hyggelig atmosfære 
- Klassisk musik 

I min bolig – stuen - Hygge 
- Fred og ro 

73 - Mulighed for at komme udenfor 
ved egen hjælp 

- Havemulighed 

I min bolig - Slapper fuldstændig af 
- Behøver ikke at præstere no-
get. 

77 - At have mulighed for at have nog-
le enkelte egne møbler i sit væ-
relse/hjem 

I min bolig og mulighed 
for at komme ud til en 
event og så hjem igen 

- Ro og overskuelighed 
- Lavt støjniveau 

59+61 - Tryghed I min bolig – i dagligstuen - Tryghed 
- Hygge 
- At man kan lukke sin egen dør

 
Antal besvarelser: 36 stk. 
 
Gennemsnitsalder: 68,22 år 


