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Abstract 

A room to remember is a thesis written in the field of information and spatial 

design. The aim for the study has been to explore wich spatial characteristics is 

important to form clarity in the physical environment for people with dementia. 

Based on these characteristics a design proposal has been created for a 

multifunctional room that reinforces users understanding of the space and the 

various functions that take place in the room.  

The project takes place in Stureby Care and Housing facility in Svedmyra, 

Stockholm and the focus has been their Activity room “Tussudden”. The purpose 

of this study is to find a spatial design that meet the needs of the Care House and 

the residents. To answer the questions, theories of cognition associated with 

design, color and form perception and dementia have been studied. Empirical 

data has been collected through a two-part spatial analysis and a group interview. 

Finally, the collected material has resulted in a design proposal for the 

Tussuddens Activity Room. The design proposal consists of flexible solutions 

that through colour, form and light make the room and its varied functions 

clearer.  

 

Keywords 
Information design, spatial design, cognition, dementia, physical environment, 

clarity, focus, spatial perception, multifunctional space, colour, form & light.  
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Sammanfattning 

Ett rum att minnas är ett examensarbete inom informationsdesign och rumslig 

gestaltning. I studien undersöks vilka rumsliga egenskaper som är viktiga för att 

skapa tydlighet vid utformning av den fysiska miljön för personer med demens. 

För att sedan undersöka hur ett multifunktionellt rum kan utformas för att stärka 

förståelsen av rummet och dess olika funktioner. 

Projektet är ett samarbete med Stureby vård och omsorgsboende i Svedmyra i 

Stockholm och det som legat till grund för studien är verksamhetens 

aktivitetslokal Tussudden. Lokalens utformning stödjer i dagsläget inte 

verksamhetens- eller de boendes behov. För att svara på frågorna har teorier om 

kognition kopplat till design, färg och formuppfattning hos dementa studerats. 

Empiri har samlats in genom en rumsanalys i två delar och en gruppintervju. 

Slutligen har det insamlade materialet resulterat i ett gestaltningsförslag för 

Tussuddens aktivitetslokal. Gestaltningsförslaget består av flexibla lösningar 

som genom färg, form och ljus tydliggör rummets varierade funktioner. 

 
Nyckelord 
Informationsdesign, rumslig gestaltning, kognition, demens, fysisk miljö, 

tydlighet, fokus, rumsuppfattning, multifunktionalitet, färg, form & ljus.    
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1. Inledning 

Ungefär 130 000–150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom i Sverige i 

dag. Det innebär att var femte person över 80 år är drabbad. En siffra som 

förutspås öka i takt med att det stora antalet personer födda på 1940-talet 

uppnår hög ålder (Socialstyrelsen 2017). 

 

Demenssjukdom är en kronisk diagnos och de insatser och riktlinjer som finns 

syftar till att förbättra, underlätta och öka livskvaliteten i vardagen för de 

människor som drabbas. Men också att tillmötesgå de olika behov som uppstår 

under sjukdomens förlopp. En anpassad och inkluderande boendemiljö har en 

viktig roll i att stödja och möta dessa behov. En inkluderande boendemiljö 

främjar även delaktighet och bjuder in till dagliga aktiviteter. Det är en miljö som 

känns bekant och som stödjer en demenssjuk person till ökad självständighet, 

något som exempelvis kan främjas genom arkitektur och färgval (Socialstyrelsen 

2017). En god fysisk miljö ska även kompensera för de nedsatta kognitiva och 

fysiska förmågorna (Pollock & Fuggle 2013). En sådan miljö har positiva 

effekter på vårt välmående, sinnesstämning och koncentration (Fridell, Anter & 

Klarén 2014 s. 185).  

I det här arbetet har jag intresserat mig för det gemensamma rummet. En plats 

utanför avdelningarna där aktiviteter sker och de boende får chansen att tillhöra 

ett större sammanhang. I uppdragsbeskrivningen från Stureby vård och 

omsorgsboende, gällande deras gemensamma rum Tussudden fastnade jag för 

meningen ”Förhoppningen är att vidga deras värld” (Bjälevik, Palmgren, 

Rosenberg & Steneby 2017-12-03). Det särskilda boendet är i många fall det 

enda och sista hemmet för en demenssjuk person. Det betyder att den fysiska 

miljön spelar en viktig och avgörande roll i att tillgodose våra mänskliga behov. 

Förutom att känna sig trygg i sitt egna hem på avdelningen har vi ett stort behov 

av delaktighet, gemenskap och sammanhang. Jag vill tro att en välanpassad och 

tydlig miljö har positiva effekter som bidrar till ökad begriplighet och delaktighet 

i vardagen och kring aktiviteterna.  

 

“By design, we can create environments that will enable rather 
than disable people with dementia. Indeed, environments that 
work for people with dementia, work for all of us as well.”  

- Pollock & Fuggle (2013). 
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1.1 Bakgrund  

På Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm bor cirka 200 

personer, många med en demenssjukdom, lika många personer arbetar på plats. 

Stureby vård har sedan 2010 tillsammans med Karolinska Institutet bedrivit 

forskning i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad. ”Rethinking 

Shared Spaces” är ett av projekten som har pågått på Stureby sedan våren 2017. 

Under hösten 2017 invigdes även verklighetslabb Stureby. Det är det första 

verklighetslabbet på ett äldreboende i Sverige vilket innebär att Stureby vård och 

omsorgsboende är med och banar väg för utprovning och utveckling av nya idéer 

och produkter (Bjälevik et al. 2017). 

På omsorgsboendet finns den gemensamma aktivitetslokalen Tussudden. En 

lokal vars syfte är att erbjuda en plats för aktiviteter, interaktion och upplevelser. 

Genom aktiviteter i Tussudden kan de boende vara delaktiga i andra aktiviteter 

och träffa personer utanför avdelningen. Tussudden har under åren genomgått 

flera förändringar och har under tiden haft olika användningsområden. Den 

nuvarande utformningen är från 2000-talet och består av ett permanent 

skärgårdstema med målade motiv på väggar och utbyggnader föreställande röda 

stugor, något som inte längre överensstämmer med aktiviteterna som äger rum i 

lokalen. När aktivitetscentret Tussudden invigdes år 2008 anordnades olika 

aktiviteter och tillställningar. Men för att skapa en mer flexibel lokal och 

underlätta ommöblering plockades en del av inredning bort. Vilket resulterade i 

att verksamhetens grundtanke och delar av lokalens tidigare syfte och charm 

försvann. Trycket på lokalen har sedan dess ökat på grund av ett bredare utbud 

av aktiviteter och evenemang. Idag anordnas aktiviteter så som biovisningar, 

konserter, målargrupper, musik- och danskaféer. Även evenemang kring högtider 

som bland annat jul, midsommar och valborg anordnas. Till dessa evenemang 

kommer många besökare och 30–50 personer vistas stundtals tillsammans i 

lokalen (Bjälevik et al. 2017). Det innebär att det ställs stora krav på lokalens 

flexibilitet och Tussudden behöver i dagsläget anpassas för att tillgodose och 

stödja de varierade aktiviteterna och behov som finns.  

 

”Det är en plats där de boende kan uppleva meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet. Men också erbjuda en miljö där 
de boende får chansen att vara mer än sin sjukdom och bli sedd 
som individ. ”  

- Karin Steneby (2018). 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka rumsliga egenskaper som kan 

underlätta och förtydliga demenssjukas tolkning av ett rum, för att sedan utifrån 

den befintliga miljön ta fram ett gestaltningsförslag som stödjer rummets 

multifunktionalitet, skapar tydlighet och tillgodoser målgruppens behov. Men 

som även ger ett ökat stöd för personalen i sitt arbete.  

1.3 Problembeskrivning 

Aktivitetslokalen Tussudden uppfyller inte de boendes behov och behöver göras 

om för att bättre passa verksamhetens syfte – att erbjuda en plats där de boende 

tillsammans med närstående kan få chansen att uppleva meningsfullhet och 

begriplighet. Lokalen är förutom det dåligt utrustad för de behov som finns. Det 

här skapar i sin tur ett problem för de som nyttjar och vistas i lokalen. Det 

innefattar både personal, de boende och deras närstående. 

Frågeställningar 

- Vilka rumsliga egenskaper är viktiga för att skapa tydlighet vid utformningen 

av den fysiska miljön på ett demensboende? 

 

- Hur kan dessa egenskaper användas vid utformningen av ett multifunktionellt 

rum för att stärka rumsuppfattningen, signalera rummets olika funktioner och 

skapa fokus kring aktiviteterna på ett demensboende? 

1.4 Målgrupp  

Målgruppen för studien är primärt de boende som nyttjar lokalen Tussudden på 

Stureby vård- och omsorgsboende vid olika aktiviteter. Den sekundära 

målgruppen för projektet är personal och närstående. Personalen har en 

avgörande och stödjande roll i det dagliga arbetet och kring de aktiviteter som 

sker och blir därför en viktig grupp att inkludera i utformningen. 

1.5 Avgränsningar  

Fokus i det här arbetet kommer att vara begränsat till Tussuddens aktivitetslokal. 

I det här arbetet kommer jag inte att fokusera på exakta mått, konstruktion eller 

material. Jag kommer heller inte att gå in på säkerhetsaspekter. Det är dock en 

viktig aspekt att ta hänsyn till och det finns riktlinjer som bör tas i beräkning vid 

planeringen av ett sådant rum. Jag kommer heller inte att fördjupa mig i de olika 

aktiviteternas utformning och pedagogiken kring dessa. Det här arbetet avser 

heller inte arkitektoniska och strukturella ingrepp så som rivning av väggar, utan 

jag förhåller mig till det befintliga utrymmet och målgruppens interaktion med 

detta.  
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2. Tidigare forskning & teori  

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som tillsammans 

med den empiriska insamlingen ligger till grund för studien samt de metoder och 

designval som presenteras senare i arbetet.  

2.1 Demens  

Demens är ett paraplybegrepp och samlingsnamn för symptom kopplade till olika 

sjukdomar och hjärnskador. Vid demenssjukdom försämras de kognitiva 

förmågorna och medför symptom som nedsatt minnes, orienterings- och 

språkfunktion. Andra vanliga symptom är svårigheter att planera och genomföra 

vardagliga sysslor. Hur symptomen tar uttryck varierar dock beroende på vart- 

och hur hjärnan drabbats. Andra symptom vid demenssjukdom är nedstämdhet 

och förändrat beteende (Svenskt demenscentrum 2016). Många med en 

demenssjukdom kan även blir förvirrade vid fysisk- och psykisk belastning. 

Anledningar kan exempelvis vara miljöombyte eller ny medicin. Något som kan 

resultera i beteendeförändring, oro, hallucinationer och förvirring. Försämrat 

minne är även vanligt förknippat med demenssjukdom (Svenskt demenscentrum 

2013).  

o Episodiskt minne-  är det vi kallar för händelseminnet, det är även det 

minnet som ofta drabbas först. I det episodiska minnet bevaras ofta 

minnen från tidigare år lägst, medans minnen från tiden efter att personen 

blev sjuk försvinner.  

o Semantiskt minne- även kallat kunskapsminnet är något som brukar leva 

kvar länge.  

o Korttidsminne- är medvetandet av det som sker här och nu och drabbar 

ofta personer som är senare in i demensutvecklingen (Svenskt 

demenscentrum 2013).  

Demens & fysisk miljö  

Området kring den fysiska miljöns utformning och vikt för personer med demens 

har undersökts på flera sätt. Wijk (2003) har undersökt hur den fysiska miljön 

påverkar välbefinnandet när hälsa, syn och kognitionsförmåga börjar svikta. 

Wijk menar att utformningen av den fysiska miljön i stor utsträckning påverkar 

hur lätt en miljö kan tolkas, och att en lättolkad miljö både främjar igenkänningen 

och kan bidra till trygghet. För att möta en demenssjuks sinnesförändringar 

menar Wijk att exempelvis färg, kontraster och rumsutformning spelar en viktig 

roll. Farage, Miller, Ajayi, & Hutchins (2012) beskriver vanliga mentala 

begränsningar som uppstår vid åldrande och menar att vi behöver tillgodose både 

fysiska och kognitiva förmågor när vi designar för äldre. Det är viktigt att skapa 

information som är tydlig, intuitiv, enkel och flexibel. Vilket sin tur skapar 
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inkluderande design som underlättar användningen för en variation av 

människor.  Personer får med åldern allt svårare att hålla fokus och det tar längre 

tid att tolka och rikta uppmärksamheten mellan olika saker. Det beror på att 

förmågan att utesluta konkurrerande information blir försämrad. Det uppstår 

även svårigheter att orientera sig och skapa förståelse för rummet (Farage et al. 

2012). Alzheimers sjuka personer kan exempelvis få en störd rums- och 

orienterings upplevelse. För dessa personer blir en tydlig miljö således extra 

viktig (Wijk 2004 s. 13). Den visuella informationen bör därför begränsas, 

relevant information lyftas fram och onödiga stimuli minimeras (Farage et al. 

2012). En demenssjuk person får även svårigheter att särskilja texturer, uppfatta 

kontraster eller att avgöra djup på mörka eller mönstrade ytor. Det blir även 

svårare att tolka och bearbeta mycket information och upplevelsen av rummet 

blir försämrad (Jones & van Der Eeerden 2008, refererad i Pollock et al. 2013).  

Wijk (2004) menar att konkreta och kognitivt lättolkade ledtrådar kan hjälpa 

demenssjuka personer i bekanta miljöer. Men också att flera aspekter bör 

anpassas i miljön och att färgsättning är en viktig del i detta (ibid. 2004). Även 

ljuset påverkar vår förståelse av rummet och är en förutsättning för att kunna 

uppfatta både färg, form och material men också hur vi rent känslomässigt 

upplever rummet. Genom ett bra ljus kan vi kompensera för den bristande 

synförmågan hos en äldre men också tydliggöra och underlätta aktiviteter 

(Edberg & Wijk 2014 s. 82). Aremyr och Hallin (2015 s. 163–165) beskriver 

även att för mycket hörselintryck och stimuli kan orsaka förvirring. Genom att 

minimera onödiga bakgrundsljud kan koncentration skapas till det som är av vikt.  

Den tidigare forskningen visar att god kontrastverkan, färgsättning, ljus och 

ljudmiljö är viktiga element för att skapa tydlighet i den fysiska miljön. Att även 

begränsa onödig information och lyfta fram det som är av vikt bidrar även till att 

skapa en mer konkret miljö som enklare kan tolkas. Genom att ta hänsyn till dessa 

parametrar vid utformningen kan således rummets olika funktioner förtydligas.   
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2.2 Kognition och perception kopplat till design 

Forskningen visar vikten av att skapa tydliga, lättolkade och intuitiva miljöer för 

personer med demens. En sådan miljö kan både underlätta, vägleda och minska 

den kognitiva belastningen (Farange et al. 2012; Wijk 2004; Jones & Van Der 

Eeerden 2008, refererad i Pollock et al. 2013; Edberg et al. 2014; Aremyr et al. 

2015). För att undersöka hur en miljö kan bidra till tydlighet och kompensera för 

kognitionsbortfallet har teorier som kopplar samman kognition och perception 

med design studerats.  

Synlighet och förståelse  

I Don Normans bok ”The Design of Everyday Things” (2012) kombinerar han 

sina kunskaper inom industri- och upplevelsedesign med kognitionsforskning. 

Norman argumenterar för en designs kommunikativa möjligheter mellan objekt 

och användare, och menar att användbar design kan skapas genom ett antal 

regler. Det handlar om att göra sakerna synliga, skapa förståelse genom att 

utnyttja naturliga relationer, men också att skapa begränsningar för att utesluta 

felanvändning. Enligt Norman (2012 s. 3) är de viktigaste paramentrana för god 

design synlighet och förståelse. Synlighet handlar om att skapa design som är 

begriplig för användaren. Att möjliga interaktioner med objektet synliggörs och 

visar hur de kan utföras. Förståelse handlar sedan om att ge mottagaren den bästa 

möjligheten att förstå informationen och dess betydelse. Oavsett objekt måste 

dess möjligheter kommuniceras för att mottagaren ska veta vilka handlingar som 

är möjliga. Det betyder att en dörr som exempelvis har funktionen att tryckas upp 

också behöver designas för att signalera detta. Det kan göras genom att tydliggöra 

vart personen ska trycka eller genom att synliggöra dörrens fästen. På så vis kan 

möjligheterna kommuniceras och tolkas mer naturligt. När en person upplever 

förståelse och begriplighet skapas även känslor som kontroll och tillfredställelse. 

Två psykologiska begrepp som underlättar synlighet och förståelse är 

affordances och signifiers (Ibid. 2012 s. 10). Vilket också är två begrepp som 

känns högst relevanta för studien.  

Begreppet Affordance utvecklades av psykologen James J. Gibson på 1960-talet 

och används för att beskriva ett objekts möjliga handlingar (Ware 2008 s. 99). 

Gibson hävdade att omgivningen ger oss ledtrådar som plockas upp via direkt 

perception och utan bearbetning. Termen Affordance syftar till relationen mellan 

ett objekts egenskaper och mottagarens förmåga att uppfatta dessa. Med hjälp av 

Signifiers kan sedan ett objekts möjliga handlingar kommuniceras. Det kan 

handla om en skylt, markering eller annat som signalerar hur en person ska 

interagera med ett objekt (Norman 2013 s. 11–12). Enligt Pollock et al. (2013) är 

det viktigt för personer med demens att objekt som tillexempelvis möbler är enkla 

att förstå och använda. Men också att konstruktionen är stabil och att det 

exempelvis finns handtag som både är enkla att se och att stödja dig på. Eftersom 

att rummets syfte är att vara multifunktionellt är min förhoppning att dessa teorier 

kan användas för att tydligt kommunicera, synliggöra och signalera den 

information som är av vikt och dölja irrelevant information som kan skapa 
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förvirring i rummet. Något som i sin tur kan bidra till en enklare tolkning och 

förståelsen av rummets funktioner.  

Designprinciper & gestaltlagar 

Ching och Binggeli (2012 s. 122) menar att alla designelement och deras 

förhållanden till varandra påverkar hur människan uppfattar ett rum. Vid 

utformning av ett rum kan därför design principer så som proportioner, skala, 

balans, harmoni, rytm, betoning, likhet och variation användas som riktlinjer för 

att organisera och strukturera ett rum. Eftersom att ett stort fokus i studien ligger 

i att skapa tydlighet har jag valt att undersöka designprincipen (Emphasis) 

Svenska betoning. Vilket precis som det låter är ett sätt att skapa visuell dominans 

genom att låta ett objekt kontrastera mot sin omgivning (Ibid. s.144). För att 

framhäva ett objekt från sin omgivning kan sedan storlek, färg, form och 

placering användas för att skapa en pop-out-effekt (Ware 2008 s. 27–29).  

Gestaltlagarna härstammar från gestaltpsykologin och kan beskrivas som 

förhållanden mellan olika objekt och deras inverkar på hur människor ser och 

tolkar sin omgivning. En sådan gestaltlag är Närhetslagen som innebär att objekt 

som ligger nära varandra uppfattas höra ihop. Likhetslagen innebär istället att 

objekt som visuellt liknar varandra läses in som en enhet (Eriksson 2009 s. 64). 

Eftersom att rummes ska vara multifunktionellt kan betoning användas för att 

lyfta fram aktiviteternas fokus.  Medans kunskap om gestaltlagarna exempelvis 

kan samla information och tydliggöra gemensamma funktioner i rummet, detta 

genom att exempelvis använda samma färg och utseende på stolar för att 

underlätta tolkningen av vart det går att sitta ned.   
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2.3 Fysisk miljö  

Den fysiska miljön avser den helhetsuppfattning som uppstår genom samverkan 

av olika rumsliga element. Det innefattar både ljus, ljud, färg, form, inredning 

och rumsutformning. Den fysiska miljön påverkar även vilka krav som ställs på 

personens förståelse och tolkning (Fridell 1998 s. 24). 

Ljus 

Ljus är en av de viktigaste faktorerna när vi designar för äldre. Det skapar 

förutsättningar för att kunna se men påverkar även den biologiska processen 

(Huges & Neer 1981 refererad i Van Hoof & Kort 2009). Ljus är även en 

förutsättning för uppfattningen av färg och likaså omvänt. Det betyder att ljus 

och färg samverkar och tillsammans bidrar till att forma ett sammanhang (Fridell, 

Anter 2006 s. 208). Ljus och färg kan därför användas för att förtydliga former i 

rummet, minska hinder och skapa ett mer lättolkat rum. I ett mörkt rum kan 

exempelvis en ljuspunkt väcka vår uppmärksamhet och lyfta vårt intresse (Küller 

2005 s. 86). Förutom ljusets direkta inverkan på rummet så menar Küller (2005 

s. 95) att ljuset även påverkar vårt humör, vakenhet och prestation. Ett mörkt rum 

påverkar oss därför annorlunda än ett ljust rum.  

Edberg et al. (2014 s. 82) menar att en bra ljusmiljö har ett välfördelat ljus i 

rummet, och att nivåer mellan allmän- och riktad belysning är bra för att skapa 

en varierad och behaglig ljusmiljö. Men även för att lyfta fram viktiga delar i 

rummet. Pollock et al. (2013) menar dock att spotlights bör undvikas eftersom 

det skarpa riktade ljuset som produceras kan orsaka skuggor som leder till 

förvirring. I en studie av Duraka et al. (2006) undersöktes olika typer av 

belysning och hur de påverkar människans uppfattning av ett rum. Resultatet 

visade att placeringen av ljus i stor utsträckning påverkade upplevelsen. I 

undersökningen testades människans reaktion på olika ljusarrangemang samt 

olika ljusstyrka på samma arrangemang. Testet visade att allmänbelysning 

skapade klarhet i rummet medans belysta väggar ökade känslan av rymd och 

ordning. För att skapa lugn föredrogs inbyggd belysning. Rummet upplevdes 

även som mer behagligt när väggarna var belysta eller bestod av inbyggd 

belysning. Testet visade även att en ljusstyrka på över 500 lux föredrogs.  
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För personer med demens skriver Pollock et al. (2013) att ljusstyrkan bör vara 

dubbelt så stark som normalt för att kompensera för den bristande synförmågan. 

Genom att skapa en balans mellan olika typer av belysning och dess placering i 

rummet kan på så vis den önskade rumsupplevelsen förstärkas men också 

förtydliga aktiviteterna för målgruppen. Belysta väggar kan bidra till att det 

trånga rummet upplevs som mer luftigt medans allmänbelysning kan användas 

för att skapa klarhet. Undersökningen som gjordes genomfördes dock på 

personer med intakt synförmåga. Min förhoppning är därför att genom liknande 

ljussättning men med starkare ljusstyrka kunna förstärka den önskade 

rumsupplevelsen och att med starkare ljuspunkter på utvalda delar i rummet 

kunna leda uppmärksamheten och skapa fokus kring en plats eller aktivitet i 

rummet.  

Färg  

I en studie av Wijk (2001) undersöktes Alzheimers sjuka personers färg- och 

formuppfattning samt deras färgpreferenser. Studien visade att Alzheimers sjuka 

personer har enklare att särskilja färger som ligger mellan röda och gula nyanser 

över blåa och gröna, samt att nyansskillnad genom ljushetsskillnad är enklare att 

upptäcka än skillnader i färgstyrka och färgton. Pollock et al. beskriver (2013) 

att äldre personer uppfattar varma toner enklare än kalla. Wijks (2001) studie 

visade även att primärfärger var enklare att namnge och färgerna som 

uppskattades mest var blå, röd och grön. Sjövall och Gospic (2017 s. 48) menar 

även att äldres preferens för grönt ökar medans den minskar för gult. I Wijks 

(ibid. 2001) studie visade det sig även att färg skapar starkast stöd för omedelbar 

igenkänning medans form gav den starkaste igenkänningen över tid. Wijk menar 

därför att äldres bevarade färguppfattning är en bra riktlinje för att skapa 

tydlighet. Att kunna tolka och uppfatta miljön påverkar hur vi interagerar och 

upplever den. Hur människan sedan läser in informationen beror bland annat på 

kontrastverkan mellan ytor. Kontrast delas upp i kulörton, kulörstyrka och 

ljusskillnad.  

Dessa kan i sin tur användas för att framhäva viktiga element, eller maskera 

onödig information för att skapa tydlighet i rummet (Wijk 2004 s. 45). Ching et 

al. (2012 s. 117) menar att ett rum som utformas med ljusa färgvärden, kalla 

nyanser eller grå toner uppfattas som mer luftiga. Enligt Fridell, Anter et al. (2014 

s. 196) skapar även ljusare färger i ett rum tydligare skuggor och underlättar 

tolkningen av rumsformen. Färg kan även användas för att koda information. 

Genom att ge färgen en specifik betydelse kan den bjuda in till användning eller 

väcka uppmärksamhet (Wijk 2004 s. 47). Färg kan även användas för att lyfta 

fram och kategorisera information. Tydliga visuella skillnader är då viktiga för 

att skapa tydlighet och den enklaste sökningen sker när det är stor skillnad i färg, 

form och storlek (Ware 2008 s. 33) 
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Ljushetskontrast  

Personer med synnedsättning får svårigheter att urskilja och uppfatta vissa färger. 

Det innebär att det inte finns några riktlinjer för färgkombinationer. Utan att en 

kombination av ljust och mörkt är viktigt. En riktlinje för att uppnå god 

ljushetskontrast på sådant som är av vikt är att ljushetstalet mellan två ytor är 

minst 0.40 enheter enligt NCS ljushetsmätare (Newman 2009 s. 22–23). Den 

största ljushetskontrasten uppstår genom två kulörers ljushetsskillnad och i 

avståndet mellan svart och vit. Gråskalan mellan dessa är sedan det som skapar 

olika ljushetsgrader (ibid. s. 11). Förutom mängden vit och svart påverkas även 

ljushetskontrasten av färgens kulörton. Vilket innebär att en blå eller grön färg 

med lika mängd vit blir olika ljusa. Ljushetsskillnaden är viktig för synbarheten 

och har därför en stor betydelse för hur tydligt något upplevs. Den största 

ljusheten finns i gula och gröna kulörtoner medans röda och blå har den mörkaste 

(Ibid s. 21–23). Ljusare färger så som ljust eller målat trä kan skapa tydlighet 

utan att ta över rummet (Pollock et al.  2013). 

Färgens icke visuella effekter  

Förutom färgers fysiska och estetiska egenskaper så påverkar färger oss även på 

ett djupare plan. Vid en undersökning testade miljöpsykologen och professorn 

Rikard Küller (2005 s. 94) hur varma och kalla färger påverkar människor. 

Undersökningen visade att intensiva och varma färger hade en aktiverande effekt 

på hjärnan medans kalla blåa toner dämpade aktiveringen. Enligt Küller kan 

dessa kunskaper appliceras i verkliga sammanhang och för att styra aktiveringen 

i ett rum eller en miljö (Ibid. s. 94–95). Eftersom att rummets funktioner ska 

tydliggöras kan riktlinjer för demenssjukas färguppfattning tillsammans med 

riktlinjer för god kontrastverkan användas för att förtydliga rummets olika 

funktioner och maskera information som inte är av vikt. Beroende på aktivitetens 

karaktär kan även varma och kalla färger kombineras i rummet eller väljas ut för 

att minska eller öka aktiveringen.  

Form & Material  

Även rummets utformning påverkar hur vi upplever det. Både golv, väggar, tak, 

dörrar och fönster definierar tillsammans med deras form och storlek ett utrymme 

och vad det bjuder in till (Ching et al. 2012 s. 26). För en person med demens är 

det viktigt att förstå vad rummet erbjuder (Pollock et al. 2013). En öppen 

planlösning skapar både en god översikt av rummet och bidrar till ökad kontakt 

mellan människor (Cohen-Mansfield Werner, & Marx, 1990 refererad i Van, 

Hoof & Kort 2009). Rumsformen påverkar också möjligheterna i rummet. Ett 

rektangulärt rum som är dubbelt så långt som det är brett kan exempelvis 

kontrollera ett rums layout och användningsmöjligheter. Har rummet tillräcklig 

bredd kan rummet dock delas in i flera mindre ytor (Ching et al. 2012 s. 22). 

Former har även olika inverkan på våra känslor, upplevelser och tolkning. I en 

studie av Dazkir och Read (2012) visade det sig att runda former hade en 

positivare inverkan på deltagarna än kantiga former. Runda organiska formerna 

upplevdes nämligen som mer inbjudande och deltagarna uttryckte att de gärna 

spenderade mer tid i ett rum med runda former. Men också att ett rum utformat 
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med organiska former underlättar interaktion med andra. När det handlar om att 

tolka former menar Ching et al. (2012 s. 38) att människan förenklar och 

reducerar intrycken för att snabbt kunna förstå och tolka sin omgivning. Det 

betyder i sin tur att vi tolkar regelbundna och okomplicerade former enklare och 

snabbare. När vi designar för äldre är det dock viktigt att utforma en miljö som 

är balanserad och varken ställer för höga eller låga krav på stimulansen (Fridell, 

Anter et al. 2014 s. 220). Det är även viktigt att materialen inte lurar sinnena utan 

att de är vad de utger sig för att vara. Något som ser ut som trämaterial ska således 

vara i trä. Det gäller även att saker som exempelvis visuellt uppfattas som stabila 

också är stabila (Myndigheten för delaktighet 2013). Det är även viktigt att skapa 

god akustik och minska onödiga ljud med hjälp av ljudabsorbenter, textilier och 

mjuka möbler (Pollock et al. 2013). Genom att utforma ett mer öppet utrymme 

kan målgruppen få en bättre översikt av rummet både när de möter lokalen, 

interagerar med personal och under aktiviteterna. För att minska belastningen, 

skapa en mer lättolkad och välkomnande miljö kan sedan mindre komplexa och 

organiska former användas. En stimulerande miljö kan sedan uppnås genom att 

kombinera olika material, textilier och färger. De kan även användas för att lyfta 

fram former, skapa blickfång, dynamik och förbättra ljudmiljön i rummet.  

2.4 Källkritik 

Litteraturen som använts har till stor del förekommit i utbildningen och har därför 

bedömts som relevant och trovärdiga. Annan litteratur som använts har varit 

inom liknande ämnesområden. De artiklar som använts är granskade och har 

bedömts som tillförlitliga. All forskning kring färg visar dock på små marginaler. 

Wijk (2001) skriver bland annat att det inte går att dra några generells slutsatser 

utifrån de färgpreferens tester som genomfördes. Eftersom att testpersonerna 

endast fick rangordna sju kulörstarka färger under testet. Laike (2014 s. 45–48) 

skriver att hur varma och kalla kulörer påverkar oss är individuellt. Hur vi i 

slutändan tolkar färg är således subjektivt och påverkas av erfarenheter, 

kulturella skillnader samt smak och tycke. Vid utformning av den fysiska miljön 

är det något att vara medveten om.   
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3. Metod och tillvägagångssätt 

Här nedan presenteras de metoder och tillvägagångssätt som använts under 

studiens gång. Syftet med metoderna har varit att undersöka rummets 

förutsättningar och få en ökad förståelse för användarnas olika behov. 

Metoderna som genomförts är en rumsanalys i två steg och en kvalitativ 

gruppintervju. 

 

3.1 Rumsanalys  

För att undersöka rummets förutsättningar och möjligheter undersöktes och 

dokumenterades rummets form, arkitektoniska element, färg och funktioner. 

Olika observationsmetoder kombinerades sedan för att undersöka vilka krav som 

ställs på rummet samt vilka behov som uppstår vid olika aktiviteter. 

Platsanalys 

En platsalys genomfördes vid ett besök på Tussudden 13 april 2018 för att 

undersöka rummets form, skala och proportioner, placering av dörr- och 

fönsteröppningar, material på väggar, golv och tak utifrån Ching och Binggelis 

platsanalys (2012 s. 60). För att undersöka hur miljön tillgodoser eller kan 

anpassas för att möta målgruppens specifika behov valde jag även att bredda 

analysen utifrån Aremyr och Wijk (2015) kunskapsmaterial ” miljöanpassningar 

som bidrar till ökad delaktighet”. Den syftar till att ge stöd och inspiration vid 

utformning och ombyggnad av miljöer för äldre. Checklistan tar bland annat upp 

riktlinjer för kontrastverkan, ljus- och ljudmiljö samt färgsättning. Materialet är 

framtaget utifrån myndigheten för delaktighet ”nationella riktlinjer till ökad 

delaktighet 2010”. Rumsanalysen som genomfördes var inspirerad av checklistan 

men anpassades till det specifika studieobjektet. Vid platsanalysen började jag 

inledningsvis med att fota och mäta rummet, för att sedan undersöka de rumsliga 

förutsättningarna så som mått, form, proportioner och arkitektoniska element. 

Avslutningsvis undersökte jag om de rekommenderade riktlinjerna uppfylldes i 

rummet. Syftet med rumsanalysen var att skapa en förståelse för det specifika 

rummets förutsättningar, brister och möjligheter samt att genom riktlinjerna se 

vilka direkta förändringar som behöver ske. Ett utsnitt av mallen som användes 

under analysen finns i bilaga 1. 
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Deltagande observation 

Den deltagande observationen lämpar sig bra för att undersöka och samla in data 

i den äkta miljön. Metoden är bra när det handlar om situationer som är svåra att 

förstå sig på eller förklara. Genom att befinna sig mitt i händelsen kan således en 

mer avslappnad observation skapas (Denscombe 2016 s. 305). Eftersom att 

Tussuddens syfte är att vara tillgängligt för olika typer av aktiviteter varierar 

behoven i rummet. Framförallt eftersom att deltagarantalet varierar kraftigt men 

också på grund av att aktiviteterna ställer olika krav på både rummet och de 

personer som vistas där. För att skapa en förståelse för sammanhanget och 

utforma ett rum som är anpassat för de varierade behoven utfördes observationer 

vid tre tillfällen och i samband med aktiviteter av olika karaktär: Målargrupp, 

danskafé och utomhuskonsert. Konserter liknande utomhuskonserten sker även 

inne i Tussudden. Detta för att undersöka vilka skillnader, likheter, individuella 

och gemensamma behov som finns kring aktiviteterna. Observationerna utgick 

från Ching et al. (2012 s. 58–59) metod programing. Det är en metod som 

används för att programmera funktionerna i ett rum utifrån primära och 

sekundära aktiviteter, användarnas behov, aktivitetens karaktär, krav på rummet 

typ av möblering och förvaring.  

I sammanhanget användes programmeringsråden som riktlinjer för en funktions 

och behovsanalys, för att undersöka rummets befintliga programmering. Ett 

utsnitt av observationsunderlaget finns i bilaga 2). Eftersom att rummet ändras 

beroende på aktivitet och antalet deltagare undersöktes även saker som antal 

bord, stolar och dess placering i rummet. För att dokumentera detta användes ett 

separat papper med en planritning över rummet. Metoden kallas för (Behavioral-

mapping) Svenska beteendekartläggning och är ett sätt att observera människans 

interaktion med en plats. Den kan bland annat göras genom att inför 

observationen skapa planritningar som visar på rumsutformning, arkitektoniska 

former och möblering. Ritningarna kan sedan användas för att notera rörelser, 

aktiviteter, detaljer eller om människor rör sig enskilt eller i grupp (Hannington 

& Martin 2012 s. 18). Som komplement till observationspunkterna och 

planritningarna togs även fältanteckningar under de tre observationstillfällena. I 

anteckningarna dokumenterades intryck och upplevelser i stunden vilket 

öppnade upp för nya insikter och en mer öppen observation. 

  



 21 

Metodkritik  

Vid en deltagande observation behöver vi vara medvetna om att upplevelsen kan 

färgas av personliga faktorer (Denscombe 2016 s. 294). Det betyder att delar av 

rumsanalysen och observationerna inte har ett entydigt svar utan påverkas av 

tolkning, situation och förutsättningar. Eftersom att observationer och deltagande 

genomfördes i verkliga situationer kan mina personliga insikter vara av vikt för 

studien. För att skapa en så objektiv rumsanalys och observation som möjligt 

dokumenterades personliga upplevelser på ett separat papper. På så vis kunde 

personliga tolkningar och upplevelser enklare separeras. Planritningen som 

skickades inför arbetet var placerade mot söder istället för norr och går på så vis 

mot vanliga konventioner. Trots det har planritningarna i arbetet placerats likt 

detta för att skapa tydlighet för de personer som är inblandade.   

3.2 Gruppintervju  

För att undersöka allmänna behov och få en ökad förståelse för den primära 

målgruppen genomfördes en semistrukturerad grupp intervju den 17 april 2018 

med Susanna Bjälevik, Isabell Johannesson och Karin Steneby. Alla tre arbetar 

på Stureby- vård och omsorgsboende och har en nära koppling till de boende och 

verksamheten i Tussudden. Vid en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren 

från en lista med ämnen men låter inte ordningsföljden på frågorna styra intervjun 

utan är istället flexibel och öppen för diskussion (Denscombe 2016 s. 266). Inför 

intervjun delade intervjufrågorna likt detta upp i teman som sedan diskuterades. 

De teman som diskuterades var lokalens och aktiviteternas syfte, problematik och 

funktioner. Vid en fysisk intervju kan fältanteckningar vara ett bra stöd och 

komplement till ljudinspelningar (Ibid. 2016 s. 281). Under intervjun agerade 

min studiekamrat Malin Liberg intervjuassistent. Även hon studerar 

Informationsdesign på Mälardalens högskola. Hon förde fältanteckningar under 

intervjuns gång vilket gav mig möjligheten att fullt delta och engagera mig i 

samtalet. Intervjun spelades även in för att enklare kunna sammanfattas.  

Metodkritik 

Det finns känsliga eller svåra situationer där huvudmålgruppen inte kan delta vid 

en intervju. Vid dessa tillfällen kan istället en informantintervju genomföras. Det 

innebär således att intervjuerna genomförs med ersättnings personer (Holme & 

Solvgang 1997 s. 104–105). Eftersom att den primära målgruppen är en sårbar 

grupp genomfördes istället en gruppintervju tillsammans med personal från 

boendet. Eftersom att personalen som arbetar på Stureby vård har närmst 

koppling till den primära målgruppen besitter de viktiga kunskaper som blir av 

relevans i sammanhanget. För att få fler perspektiv och en bättre förståelse för ett 

område kan en forskare använda triangulering. Det innebär att metoder 

kombineras för att komplettera varandra eller för att studera något ur flera 

synvinklar (Ibid s. 221–223). Genom att använda observationer som komplement 

till intervjuerna kunde sedan en större förståelse för målgruppens behov skapas. 
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4. Etik  

Ett etiskt ställningstagande har varit en viktig del i arbetet eftersom att den 

primära målgruppen inte kunde ge sitt samtycke på grund av mentala 

begränsningar. Denscombe (2016 s. 428–430) menar att det är det viktigt att 

skydda deltagarnas integritet och garantera frivilligt samtycke vid en intervju. 

Det kan göras genom att inför en intervju låta deltagarna skriva under ett 

samtyckesformulär där deltagarna informeras om avsikterna med intervjun och 

tydliggöra att de när som helst får avbryta. Både Susanna Bjälevik, Karin Steneby 

och Isabell Johannesson skrev under ett varsitt samtyckesformulär där de 

godkände sitt deltagande men även att jag fick använda deras namn i studien (se: 

bilaga 4). Likaså fick personal som var på plats under observationerna skriva 

under ett samtyckesformulär (se: bilaga 5) där det framgick att fotografering och 

videoinspelning uteslöts för att bevara integriteten hos de boende som inte kunde 

ge sitt samtycke. Observationerna dokumenterades därför endast i form av 

skisser och anteckningar.   
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5. Resultat av empiri och analys 

 
I detta avsnitt presenteras materialet från de utförda metoderna rumsanalys, 

observation och gruppintervju. Intervjun presenteras i form av en kortare 

sammanfattning samt en behovslista.  

5.1 Rumsanalys  

Rumsanalysen har genomförts för att undersöka rummets förutsättningar men 

också för att se vilka gemensamma och individuella behov som uppstår vid de 

olika aktiviteterna. Genom rumsanalysen har jag även undersökt om de 

rekommenderade riktlinjer uppfylls i rummet eller inte. 

Rummet är rektangulärt, nästan dubbelt så långt som det är brett. Till ytan är 

rummet cirka 52 kvm och takhöjden är 2,7 meter. Bortsett från taket över entrén 

där en utbyggnad ger en takhöjd på 2,2 meter (se: fig. 3). Det finns tre dörrar i 

rummet. Entrédörren är placerad på långsidan och det finns en dörr placerad på 

varje kortsida av rummet. Mitt emot entrén finns tre fönster placerade i söderläge.  

  

Fig. 1. Planritning över Tussudden och intilliggande förråd.  

N
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Fönstren är inbyggda i röda stugor med vita knutar som blockerar den översta 

delen av fönstren och minskar ljusinsläppet. Stugorna är utbyggda 10 cm från 

väggen (fig. 2). 

 

 

Det finns två kök placerade i rummet. Ett längsmed långsidan vid entrén och ett 

på kortsidan. Köket på kortsidan är gömt bakom en tillbyggd vägg (se: fig. 3). 

Längs med takets yttersta kanter finns 12 stycken armaturer i plast. I mitten av 

rummet finns ytterligare två lampor placerade. Fyra golvlampor står även 

utplacerade runtom i rummet.  

Fig. 2. Fönster inbyggda i röda stugor. 

Fig. 3. De två köken som finns i rummet. Ett längs med långsidan och ett gömt bakom en vägg på 
rummets ena kortsida.  
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Längst ned vid entrésidans vänstra hörn finns ett skåp. På kortsidan intill finns 

en bänk och ett väggskåp, bredvid finns även en utbyggnad med tre tittskåp (fig. 

5). Taket är vitt och till stor del utrustat med akustikplattor och på golvet ligger 

en blågrå plastmatta. Väggarna är mönstrade och målade i ett skärgårdstema som 

går i gröna, blåa och bruna toner. Möbler är varierade men bord och stolar är 

främst i ljust trä, och stolarna är klädda i gröna eller blåa textilier. Lister och 

dörrar går i samma ljusa trä som möblerna (se: fig. 4 –5).  

Utifrån checklistan med riktlinjer för den fysiska miljön visade det sig även att 

flera av de rekommenderade riktlinjerna inte uppfylldes i rummet. Framförallt 

gällande belysning och kontrastverkan. Resultatet av analysen visas nedan i fig. 

6.  

Fig. 4. Skåp och utbyggnad med tittskåp. Fig. 5. Stol i ljust trä med grön klädsel. 

Fig. 6. Sammanfattning av checklista och de riktlinjer som rekommenderas av myndigheten för 
delaktighet.  
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Observation 
För att analysera materialet från observationerna genomförde en innehållsanalys. 

Det är en systematisk metod som går ut på att materialet analyseras utifrån teman, 

mönster, återkommande ord eller fraser (Hannington et al. 2012 s. 40). I första 

steget skapades en tabell utifrån de olika programmeringsråden. Materialet från 

de olika aktiviteterna placerades sedan in i tabellen (se: bilaga 3). I nästa steg 

sökte jag efter samband och olikheter gällande aktiviteterna och målgruppens 

behov. Utifrån det skapades en ny tabell med nya rubriker (se: fig. 7).  

 

 

  

Fig. 7. Sammanfattning av observationer. Användare, aktivitet och behov som leder till brister. 
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Fältanteckningar och egna tolkningar 

I en sammanställning av fältanteckningarna som gjordes vid observationerna 

framgick det att många moment vid förberedelser och under aktiviteterna var 

gemensamt för de olika aktiviteterna. Upplevelsen var även att det var 

tungarbetat och oflexibelt. Förutom att den utspridda förvaringen skapade många 

moment så bidrog det även till mycket spring och skrammel under aktiviteterna. 

Framförallt från köket kring fikaförberedelser och disk. Vid de större 

aktiviteterna blev lokalen trång vilket också gjorde det svårt att få en översikt av 

rummet. Ytorna var även trånga och dåligt utnyttjade. Exempelvis kök, 

utbyggnader och symaskin låste stora ytor. Det trånga utrymmet var otillgängligt 

och dansgolvet fick exempelvis lite plats. Det var också många intryck och 

mycket som tog fokus i rummet. Vid observation av utomhuskonserten (kopplat 

till Tussudden) var intrycket att det kommer bli svårt med logistiken och 

tillgängligheten i Tussudden. Många deltagare innebär även mycket släpande av 

stolar och material. Under aktiviteterna kunde jag även se att vissa personer hade 

svårt att ställa sig upp eftersom vissa stolar saknade armstöd. Gemensamt för 

samtliga aktiviteter var att rummet saknar bra ljus och anpassade ytor för 

aktiviteternas huvudelement. Vid målargruppen försökte exempelvis personalen 

att skapa bättre belysning vid bordet men utan resultat. 

Slutsats av rumsanalys och observation  

Den rumsliga analysen visade att skärgårdstemat med mönstrade väggar skapar 

ett rörigt intryck och erbjuder lite kontrast. Lampornas placering och utformning 

i rummet ger heller ingen möjlighet till riktad eller anpassad belysning. Detta var 

också punkter som inte uppfylldes enligt de rekommenderade riktlinjerna för en 

anpassad fysisk miljö. Vilket tyder på att en bättre kontrastverkan på det som är 

av vikt tillsammans med en anpassad och riktad belysning skulle kunna 

tydliggöra aktiviteterna och hjälpa de boendes tolkning av rummet. Genom att ta 

bort de element som låser ytor i rummet kan det även utvidgas för att bli mer 

tillgängligt och mindre rörigt. Genom att ta bort utbyggnader runt fönstren kan 

även kontakten med utemiljön stärkas ljusinsläppet förbättras. De många moment 

som sker i samband med varje aktivitet visar även att rummet saknar den 

flexibiliteten som krävs för de olika aktiviteterna. För att minska belastning på 

personal behöver rummet därför utformas för att stödja aktiviteternas variation 

och huvudelementen integreras bättre i miljön. Det behöver även utformas för att 

minimera onödiga ljud och spring kring aktiviteterna. Rummet behöver även 

utformas för individuella behov så som plats för exempelvis rullstol. Men också 

för de gemensamma behoven vilket innebär anpassade bord, god varierad 

belysning, bra ljudmiljö, översikt och tillgänglighet.  
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5.2 Analys av gruppintervju  

Inledningsvis transkriberades det insamlade materialet. För att analysera det 

genomfördes likt observationsanalysen en innehållsanalys. I steg ett av analysen 

skapades en tabell utifrån de teman som diskuterats under gruppintervjun: Syfte, 

problematik, aktiviteter/fokus, kök, övrigt och önskemål (se: bilaga 4). Materialet 

söktes sedan igenom efter ord och meningar som kopplade till de olika teman och 

placerades sedan in i tabellen under respektive tema. I steg två utvecklades en ny 

tabell med nya teman utifrån återkommande mönster och kopplingar i materialet. 

De nya teman som skapades var fokus/tydlighet och arbetsmiljö/förvaring. 

Slutligen sammanfattades materialet till en behovs lista (se: fig. 8).  

Sammanfattning av gruppintervju  

Genom gruppintervju med Bjälevik, Johannesson och Steneby (17 april 2018) 

framkom det att den stora problematiken idag är det fasta skärgårdstemat som 

styr rummet och skapar en oflexibel lokal. Bjälevik menar att de många intrycken 

som finns i rummet idag inte stödjer en demensdiagnos. Att dagens utformning 

kan försvåra orienteringen i rummet, exempelvis så kan liknande färg på bord, 

möbler och väggar göra det svårt att särskilja saker från varandra. Att lokalen är 

tungarbetat är ytterligare ett problem. Tunga möbler flyttas runt och ibland 

behöver lokalen tömmas eller fyllas på med fler stolar och bord då deltagarantalet 

varierar från 4–50 personer och aktiviteterna ställer olika krav. De beskriver även 

att lokalen vid vissa aktiviteter upplevs väldigt trång och att belysningen är 

undermålig. Bjälevik, Johannesson och Steneby berättar även att material och 

möbler till de olika aktiviteterna är utspridda på flera ställen. Det blir ett avstånd 

att hämta och flytta saker från en plats till en annan och även om det finns ett 

system så uppstår det ofta förvirring kring vart saker ligger.  

 

Johannesson och Steneby beskriver även att det finns en upplevd stress kring om 

och hur det kommer att flyta på under aktiviteterna. Att det ofta går bra men att 

mycket energi går åt till att få ihop logistiken i rummet och att tillexempel kunna 

hitta sittplatser till de boende. Steneby beskriver även situationen som ”väldigt 

skör och att det räcker med lätta störningar för att koncentrationen ska försvinna 

ur rummet ”. Bjälevik berättar också att det beror på vad personen möter när de 

kliver in i rummet - hur det ser ut där och då. Hon skulle vilja se en miljö som 

stödjer tolkningen och leder uppmärksamheten för att de boende ska kunna 

uppfatta vad som finns och sker i rummet. Steneby beskriver även behovet av att 

kunna skapa fokus och rikta uppmärksamheten till det som sker, att med ljus lyfta 

fram och skapa en scen vid exempelvis en konsert. De uttrycker även ett behov 

av att utvidga rummet och att ett av köken borde tas bort till förmån för plats. 

Bjälevik menar även att köket som används idag tar upp yta och skapar fel fokus 

när de boende kliver in i rummet. Bjälevik säger även att skrammel i köket kan 

störa fokus under exempelvis en filmvisning. 
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Slutsats av gruppintervju 

Det insamlade materialet tyder på att de upplevda problemen stämmer överens 

med materialet från rumsanalysen. För att möta målgruppens behov behöver 

lokalen göras mer flexibel för att stödja förändringar. Funktioner behöver även 

lyftas fram för att skapa tydlighet, vägledning och fokus i rummet. Bland annat 

genom översikt, kontraster och belysning. Onödigt brus i rummet behöver även 

reduceras för att skapa fokus. En del i det är att eliminera ett av köken som idag 

finns i rummet men också genom att skapa en mer samlad förvaring.  

Fig. 8. Behovs och önskemålslista utifrån analyserat intervjumaterial. 
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6. Designförslag 

Här nedan presenteras designförslaget som tagits fram genom den empiri, 

forskning och teori som legat till grund för studien. Inledningsvis visas delar av 

designprocessen för att sedan presentera det slutgiltiga förslaget. 

Designprocessen delas in i tre faser.  Fas 1:  där jag undersökte hur rummet 

kunde utvidgas. Fas 2: Rummets utformning och funktioner. Fas 3: rummets 

multifunktionalitet.  

6.1 Designprocess 

Den tidigare forskningen visade att personer med demens får svårare att hålla 

fokus eftersom att det tar längre tid och blir svårare att rikta uppmärksamheten. 

Även rumsuppfattningen försämras. För att tillmötesgå de förändringar som sker 

kan därför en tydlig, intuitiv, enkel och flexibel miljö underlätta tolkningen. 

Vilket kan göras genom att begränsa onödig information och lyfta fram det som 

är relevant med hjälp av ljushetskontraster och belysning. En annan viktig aspekt 

är även att minska onödiga hörselintryck för att skapa fokus till det som är av 

vikt. Mina undersökningar visade att den fysiska miljön i dagsläget inte stödjer 

en demensdiagnos. För att skapa fokus och tydlighet finns ett behov av en renare 

miljö med bättre kontrastverkan, varierad belysning, minskat brus och en bättre 

översikt vid aktiviteterna. För att skapa bättre översikt, öka tillgängligheten och 

minska trängsel behöver därför rummet utvidgas. För att stödja tolkningen 

behöver även rummet tydligare signalera vad som sker på plats. För att sedan 

stödja multifunktionaliteten, de varierade behoven kring aktiviteterna samt skapa 

en bättre arbetsmiljö behöver även en mer flexibel utformning av rummet, 

inredningen och de olika aktiviteternas huvudelement skapas. Det behövs även 

en mer anpassad förvaring för att reducera bruset kring aktiviteterna och 

underlätta arbetet för personalen. 

För att skapa fokus under processen har tre ledord utformats utifrån de resultat 

som framkommit genom empiri och forskning. Jag har valt att kalla dessa för: 

Visuell tydlighet, fokus och flexibilitet. För att sedan undersöka hur rummet kan 

utformas för att tillmötesgå dessa behov började jag med att skissa på olika 

lösningar och utformning av rummet.  
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Fas 1 

Inledningsvis började jag med att utvidga ytan genom att rensa rummet från det 

skärgårdstema som idag låser stora delar av rummet. Ett av rummets kök 

plockades även bort (se: fig. 9). Besluten har jag förankrat i det empiriska 

material, teori och forskning som samlats in. Enligt Ching et al. (2012 s. 22) styr 

ett rektangulärt rum möjligheterna i rummet, har rummet tillräcklig bredd kan 

rummet dock delas in i flera mindre ytor. Genom att plocka bort köket och 

utbyggnader kring fönstren har rummet således utvidgats 0,80 meter på bredden. 

Genom att utesluta onödiga bakgrundsljud kan koncentration skapas till det som 

är av vikt (Aremyr et al. 2015 s. 163–165). För att ta bort fokus från köket och 

minska brus under aktiviteterna valde jag därför att ta bort det stora köket och 

lyfta fram det kök som idag är instängt bakom en vägg. På så vis får personalen 

även tillgång till en diskmaskin som underlättar arbetet. Genom att ta bort 

utbyggnaderna kring fönstren skapas även en ökad kontakt med utomhusmiljön. 

Vilket Van Hoof, j & Kort (2009) menar stödjer uppfattningen av tid och säsong.   

 

 Planlösning efter 

Fig. 9. På före bilden visas rummet med skärgårdstema och två kök. På efterbilden syns 
rummet med ett kök och samtliga utbyggnader borttagna.   

 Planlösning före 

N
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Fas 2 

Utifrån det började jag sedan att skissa på placering av de olika funktionerna i 

rummet. Jag utgick då från de aktiviteterna jag observerat Danskafé, målargrupp 

och konsert. Dessa aktiviteter valdes ut eftersom att de är tre aktiviteter som 

ställer väldigt olika krav på rummet. Syftet med skisserna var att utforma en 

central plats för de olika aktiviteternas huvudfokus: Dansgolv, scen och 

målarbord och samtidigt skapa god översikt vid aktiviteten.  

Under processen visade det sig att det av tillgänglighets skäl inte är fördelaktigt 

med 50 sittplatser av varierad karaktär på den begränsade ytan. Svensson (2015 

s. 41–44) skriver att lämpliga vändmått för en inomhusrullstol är en 

cirkeldiameter på 1,30 meter. Måtten är ett minimum mått och kan variera 

beroende på rörelseförmåga och modell på rullstol. För att två rullstolar ska 

kunna mötas behövs ett mått på 1,50 meter. Rullstolarnas karaktär varierar, likaså 

personernas rörelseförmåga. Många är också helt beroende på att personalen 

hjälper dom runt i miljön. Vid intervjun framkom det även att det ofta finns en 

inbyggd stress kring aktiviteterna och att det är svårt för personalen att veta vart 

de ska placera deltagarna (Steneby 2018). Eftersom det framkommit att personer 

med demens behöver en bra översikt och få en förståelse för rummet kommer jag 

därför att ta hänsyn till detta vid gestaltningen. Bland annat genom att minska 

antalet sittplatser i lokalen. Det skapar förutom översikt och tydlighet ett mer 

tillgängligt rum. Att minska antalet stolar och bord under aktiviteterna kan 

således underlätta framkomligheten, tydligare visa vart det går att sitta men också 

erbjuda en bättre översikt över rummet och kring aktiviteterna. Något som i sin 

tur även kan minska stress hos personalen.  Det innebär dock att färre personer 

kommer kunna delta vid aktiviteterna.  

  

Fig. 10. Skisser på layout danskafé, målargrupp och konsert.  
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Fas 3  

För att sedan undersöka hur rummet kunde utformas för att erbjuda flexibilitet 

och underlätta skiftet mellan de olika aktiviteterna skapades olika skisser på 

avskärmningsmöjligheter och lösningar som inte låser ytor eller tar fokus när de 

inte är vid bruk (se: fig. 11).  
 

 

 

Fig. 11. Konsert, målargrupp och danskafé. Draperier på skenor för att enkelt kunna anpassa 
lokalen. Flexibla stolar och bord för att underlätta fram och borttagning. Utvikbar scen som går 
att maskera och materialvagn för målaraktivitet.  

 

Konsert: Nedfällbar scen 

som går att gömma när 

den inte är i bruk. 

Målargrupp: Bord på hjul 

och skynken som kan dras 

för runt aktiviteten för att 

skapa en mer intim yta 

och öka fokus kring 

aktiviteten. Materialvagn 

som kan hämtas i förrådet 

intill och rullas intill 

bordet. Lampa som går att 

sänka ner över bordet.  

Danskafé: Skena med 

skynken i taket för att ta 

bort fokus från köket. 

Stolar och bord med hjul. 

Bord vikbara och stolar 

staplingsbara. För att 

underlätta framtagning 

och borttagning. 
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6.2 Designförslag 

Utgångspunkten har varit att skapa ett rum som stödjer rummets 

multifunktionalitet, skapar tydlighet och möter målgruppens behov. Förslaget 

visar hur aktiviteterna danskafé, målargrupp och konsert kan utformas för att 

bidra till ökad tydlighet, fokus och flexibilitet i rummet. Först presenteras 

rummet som helhet för att sedan visa rummets utformning kopplat till de olika 

aktiviteterna. Större visualiseringar finns i bilaga 7 

o Visuell tydlighet: Att genom färgkontrast, form, belysning, material och 

betoning tydliggöra rummet och signalera vad någonting är. Men också 

genom att erbjuda god översikt så att möjlig interaktion blir begriplig.  

o Fokus: Leda uppmärksamheten till det som är av vikt och utesluta sådant 

som inte ska leda uppmärksamheten.  

o Flexibilitet: Lösningar som underlättar skiftet mellan aktiviteter, stödjer 

den enskilda aktiviteten men också underlättar arbetet för personalen.  

Rummets helhet   

Rumsanalysen visade att rummet upplevdes rörigt och trångt på grund av de 

mönstrade och detaljrika väggarna. Men också att rummets färg och ljussättning 

inte stödjer en demensdiagnos. Väggar, golv och stolar gick i samma toner vilket 

skapade intrycket av att allt smälte samman. Det tema som präglade lokalen 

skapade även ett oflexibelt rum som låste ytor.   

Jag har valt att behålla rummets befintliga golv och tak eftersom att de i 

sammanhanget skapar ett bra utgångsläge för övrig färgsättning av rummet. För 

att skapa ett mer lättolkat, flexibelt och luftigt rum har det utformats med en 

neutral och avskalad grund av ljusa och enfärgade färger. På så vis begränsas 

även den visuella informationen och relevant information betonas med starkare 

kulörer och utmärkande former. Färgerna är även matta för att undvika 

reflektioner. Det gråa golvet skapar även en ljusskillnad till väggarna och 

förstärker rumsformen ytterligare (Fridell, Anter et al. 2014 s. 196). Eftersom att 

rummet ska vara multifunktionellt och aktiviteternas karaktär varierar består 

färgsättningen av en blandning av varma och kalla färger. Genom att använda 

ljusare färger på basen i rummet och applicera mer intensiva kontrasterande toner 

på det som tydligt ska signaleras kan rummet upplevas större, rumsformen 

förtydligas och objekt av vikt tydliggöras för målgruppen. Även lister och 

dörröppningar har utformats med kontrast mot väggar och golv för att stärka 

rumsformen. Nedan visas färgschemat för rummet följt av en gråskala. Eftersom 

att blåa, gröna och röda färger var enklast att namnge samt var de färger som 

visat sig vara mest uppskattade har färgsättningen utgått från det. Grönt i olika 

nyanser är den färgen som återkommer mest i rummet.   
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Vid färgsättning är det viktigt att ljusskillnaden mellan ytor som ska kontrastera 

ligger på 0.40 enheter. Eftersom att färgsättningen skapats digitalt behöver 

således ljushetskontrasterna undersökas och utprovats med hjälp av NCS 

ljushetsmätare vid eventuell implementering. Stolarna är utformade i ek och 

textilen på sits och armstöd går i en mörkare roströd ton för att skapa kontrast 

mot den ljusare ek ramen. På så vis förtydligas även vart det går att sitta och 

stödja sig. Stolarna och bordens sammanhängande utformning kan även läsas in 

som en enhet och tydligare visa vart det går att slå sig ned. Eftersom att det vid 

större aktiviteterna är många stolar och bord i rummet skapar det ljusare träet på 

stolar och bord även tydlighet utan att ta över rummet. Bordets kant kontrasterar 

även mot stolsryggen för att förtydliga den. Samtliga stolar har utformats med 

hjul för att enklare kunna skjutas in under borden, även borden är utformade med 

hjul för att underlätta ommöblering. Observationerna visade att det kommer lika 

många deltagare med rullstol som utan. Bordshöjden kommer därför att anpassats 

för att tillgodose de individuella behoven (se: fig. 13). När borden inte används 

kan de flyttas in i ett av förråden som finns i anslutning till rummet. Stolarna är 

även staplingsbara och kan förvaras i rummet bakom ett draperi. För att 

förtydliga säsong och tid på dygnet har en klocka och en digital kalender placerats 

i rummet. De kan också tydliggöra vilken aktivitet som sker. Observationerna 

visade även att många kommer med käpp. För att hålla reda på käpparna har 

därför en käpphållare placerats i rummet (se: fig. 14). 

Fig. 12. Färgschema på rummets bas i både färg och gråskala. 

Fig. 13. Stolar och bord utformade med hjul. 
   

Fig. 14. Staplingsbara stolar som kan 
förvaras bakom draperi. Digital kalender, 
klocka och käpphållare på vägg. 
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Undersökningen visade att belysningen inte var anpassad för rummets syfte. För 

att skapa en bättre ljusmiljö, lyfta fram viktiga element och skapa en större 

flexibilitet har rummet därför utformats med riktningsbara lampor i taket. 

Lampornas ljusstyrka och färgtemperatur går även att reglera via en kontroll för 

att kunna skapa en varierad miljö som stödjer den enskilda aktiviteten och skapar 

fokus. Vilket även var något som personalen saknade. Förutom lampor på skenor 

så har en variation av armaturer placerats ut i rummet för att skapa ett välfördelat 

ljus och ge en god allmänbelysning. Allmänbelysningen bidrar till ökad 

uppfattning av rymd och klarhet i rummet. Lamporna på skenor belyser även 

väggarna vilket skapar en behaglig miljö att vistas i.  

För att underlätta skiftet, stödja den enskilda aktiviteten och skapa fokus har 

rummet även försetts med draperier på skenor. Draperierna erbjuder en flexibel 

lösning som ger möjlighet att skärma av rummet på flera ställen, vilket visas 

senare. De erbjuder även möjligheten att skapa mörkläggning vid exempelvis 

filmvisning eller för att minska bländning från solljuset, och är ett komplement 

till persiennerna som finns idag. De bidrar även till en bättre ljudmiljö för att öka 

fokus kring aktiviteterna. För att miljön ska vara lättolkad, lagom stimulerande 

och inte för monoton har olika material och enklare former blandats i rummet. 

På ena väggen finns exempelvis ljusabsorbenter placerade. Dessa går i olika 

färgnyanser och former för att skapa ett trevligt blickfång. En hylla har även 

byggts för att skärma av mot en del av köket och för att skapa mer variation i 

miljön. I hyllan har gröna växter placerats för att få in ytterligare grönska i 

rummet (se: fig. 16). Detta eftersom att en variation av giftfria växter nämndes 

som en del i checklistan från Myndigheten för delaktighet. Hyllan har även 

förvaring med skjutdörrar på baksidan mot köket. 

Fig. 15. Översikt över belysningen i rummet.  

Förråd 

Förrå
d 
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6.3 Att möta aktiviteten  

Vid intervjun framkom det att personalen hade en önskan om att forma en central 

plats för varje aktivitet. Detta har jag valt att ta fasta på i mitt förslag. För att 

tillmötesgå de behov som finns och lösa problemet har rummet genom form, 

möblering, kontraster, ljus och betoning utformats för att tydliggöra rummets 

funktioner och stödja den enskilda aktiviteten.  Pollock et al. (2013) menar att 

det är viktigt för en person med demens att förstå vad rummet erbjuder. Bjälevik 

(2018) uttryckte under intervjun att hon hur väl en person uppfattar en aktivitet 

beror på vad de möter när de kliver in i rummet. Hon önskade därför att se en 

miljö som leder uppmärksamheten. För att tydliggöra vad som sker i rummet har 

jag därför valt att utforma miljön kring aktiviteterna utifrån vanliga konventioner. 

En konsert brukar exempelvis ha en scen och en dansaktivitet ett dansgolv. 

Eftersom att det semantiska minnet och det som lagrats innan demensdiagnosen 

visat sig vara bevarat länge vill jag därför tro att tydligheten ökas ytterligare om 

utformningen följer dessa konventioner. För att skapa tydlighet när personen 

möter lokalen har utformning och möblering även utformats och placerats för att 

ge en god översikt och visa vilken aktivitet som sker just där och då.  

  

Fig. 16. Hylla för avskärmning med förvaring på baksidan.  
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Danskafé 

Vid observationen visade det sig att personerna som var placerade längst in i 

rummets kanter hade svårt att delta vid aktiviteten eftersom att de inte fick någon 

översikt. Möbleringen har därför placerats för att ge en ökad översikt över 

dansgolvet oavsett vart i rummet personen placeras. Men också så att personalen 

enkelt kan komma fram mellan borden. 

 

Bordens runda former skapar även en inbjudande miljö och underlättar 

interaktionen. För att minska distraktioner från köket och skapa fokus kring 

aktiviteten dras ett draperi för och stänger ute köket. Även draperiet har en välvd 

organisk form. En konkav välvd form omsluter rummet och förstärker riktningen 

in mot mitten (Ching et al. 2012 s. 24). På så vis skapas fokus in mot rummet och 

dansgolvet. Tanken är att draperiet dras för efter att förberedelserna är klara. På 

så vis underlättas även arbetet inför aktiviteten. Belysningen riktas även mot 

dansgolvet för att förtydliga vart det går att dansa. För att skapa tydlighet är 

dansgolvet det första personen möter när de klivet in. Förutom allmän 

belysningen så är dansgolvet upplyst med hjälp av de riktningsbara lampor som 

finns placerade uppe i taket. På så vis leds blicken dit för att skapa fokus och 

tydliggöra aktiviteten (se: fig. 18). Stolar och bord är placerade runt dansgolvet 

och ramar på så vis även in det.   

 Förråd 

 Förråd 

Fig.17.  Översikt möblering och avskärmning vid danskafé.  

Draperi 
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Målargrupp 

För att skapa mer fokus kring aktiviteten förminskas utrymmet med hjälp av 

draperier. Att kunna förminska rummet vid mindre aktiviteter var även något som 

Steneby efterfrågade. Vid observation visade det sig även att det var få deltagare 

vid målargruppen. Målargruppen tillhör också en av de mer stillsamma 

aktiviteterna och draperierna skapar på så vis ett intimare utrymme som passar 

bra i sammanhanget. Det ramar även in aktiviteten och utesluter onödiga stimuli 

från resten av rummet.  

Fig. 18. Visualisering danskafé. Vy från entré.      
         

Fig. 19. Översikt målargrupp.  

 Förråd 
 Förråd 
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När deltagaren kommer till målargruppen möter de ett målarbord rakt innanför 

entrén. På så vis blir det tydligare vilken aktivitet som ska äga rum. Vid 

observation försökte personalen att anpassa belysningen för att skapa bättre ljus 

kring bordet. För att skapa en bättre arbetsbelysning har därför nedfällbara 

lampor placerats över bordet och kan förutom allmänbelysningen dras ner över 

bordet. För att förstärka scenen kring aktiviteten ytterligare har ett skåp byggts 

till på rummets kortsida. De skjutbara dörrarna är målade i magnetiskfärg och 

magneter i olika form och material sitter placerade på skåpets dörrar. Tanken är 

att målningar och annat pyssel som skapas ska kunna sättas upp på väggen. De 

olika formerna kan även placeras i olika mönster av deltagarna.   

 

  

Fig. 21. Vy över målarbord mot entré.   

Fig. 20. Vy från entré mot målargrupp.  
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Personalen uttryckte även att förvaringen av material var rörig och att det inte 

fanns något system. Men också att det räcker med små störningar för att fokus 

ska försvinna ur rummet. Vilket också blev tydligt vid observation. Mycket tid 

gick åt till att hämta material från olika ställen både innan aktiviteten och under. 

Vilket skapade mycket spring och brus kring aktiviteten. För att minska 

störningar ytterligare har en materialvagn på hjul utformats. Vagnen har plats för 

olika material så som penslar, papper och pysselredskap. Den är även utformad 

för att en pappersrulle ska kunna hängas och från den rullas ut över bordet. 

Måtten är även tänkta att vara anpassade för att passa intill bordet som en 

förlängning. När vagnen inte används kan den rullas in i förrådet intill. Både 

lampor, vagn och skåp målats i olika blåa nyanser. På så vis får färgen en specifik 

koppling till aktiviteten och kan förtydliga användning. Den blåa färgen skapar 

även ett lugnt intryck och passar således till aktivitetens karaktär. 

 

  

Fig. 22. Visualisering materialvagn. 
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Konsert 

Vid observation av aktiviteten visade det sig att det var över 50 deltagare vid 

aktiviteten. Eftersom att rummet endast är 52 kvadratmeter har därför antalet 

sittplatser minskats i förslaget. Detta för att skapa ökad tydlighet och 

tillgänglighet kring aktiviteten genom ökad översikt. För att stänga ute onödiga 

ljud som kan skapa distraktioner kan även draperiet dras för köket.  

 

Vid intervjun med personalen kom det fram en önskan om att skapa en scen för 

olika musikaktiviteter. Vilket jag valt att ta fasta på. Eftersom att ytan är 

begränsad och behöver vara flexibel för samtliga aktiviteter har rummet därför 

utformats med en upp och nedfällbar scen. När scenen inte är i bruk viks den in 

i de skåp som finns längsmed väggen och tar på så vis heller ingen fokus (se: fig. 

24). När den sedan fälls ut skapas istället en pop-out-effekt genom scenens 

kontrastrika färger. Scenens utformning och storlek skiljer sig även visuellt från 

omgivningen och lyfter på så vis fram och förtydligar scenen. 

  

Fig. 24. Visualisering upp och nedfällbar scen. 

 Förråd 
 

 Förråd 

Fig. 23. Översiktsbild på konsert. 
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När besökaren kommer in i rummet riktas uppmärksamheten mot scenen. 

Ovanför scenen sitter tre riktningsbara och reglerbara lampor. Lamporna går 

både att förändra i färgtemperatur och styrka så att effekter kan skapas på scenen. 

den.  

 

Fig. 25. Vy från entré mot scen.  

Fig. 26. Vy från köket mot scen.  
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Svensson (2015 s. 158) menar även att det för personer med hörselsvårigheter 

är viktigt att se munnen på den som pratar. Eftersom att scenen skapar en 

nivåskillnad kan således personer längre bak i rummet även få en bättre 

översikt. Genom att skapa en starkare belysning på scenen kan även 

uppmärksamheten ledas dit. För att förstärka känslan av en scen finns draperier 

inne i skåpet. Dessa dras enkelt ut till scenens sidor och ramar in scenen.  

Fördelar och nackdelar med förslaget 

 

Fördelar:  

o Flexibla lösningar som stärker den enskilda aktiviteten och bidrar till 

tydlighet utan att låsa ytor när dessa inte är i bruk. Det skapar i sin tur 

som ett rum som även går att anpassa för flera typer av aktiviteter. 

o Draperier i textil bidrar till god ljudmiljö och förtydligar aktiviteten. 

Draperierna går även att byta ut och anpassa efter säsong.   

o En neutral bas skapar tydlighet till det som är av vikt. Den neutrala basen 

står dig även över tid eftersom att smak och tycke ändras.  

o Flexibel belysning som kan anpassas efter behoven.  

o Individuellt anpassade ytor för aktiviteterna.  

o Ytan har utvidgats och antalet bord och stolar minskats vilket ger mer 

utrymme och en bättre översikt av rummet.  

Nackdelar: 

o Ett kök har tagits bort vilket ger minskad förvarings och arbetsyta.   

o Färgerna är även framtagna digitalt och visar mer ett exempel på en 

färgpalett än optimal kontrastverkan. Det är något som behöver provas ut 

i verkligheten. Fördelaktigt med målgruppen.  

o På grund av den begränsade ytan samt människans påverkan på rummet 

är inredningen sparsmakad. Det kan resultera i att rummet upplevs kalt 

när det inte sker större aktiviteter. Textilier, växter och en mix av material 

är därför valda för att skapa en mer välkomnande och stimulerande miljö.  

o Av tillgänglighetsskäl har antalet deltagare begränsats, trots att det 

framkommit att det vid större aktiviteter kan vara upp mot 50 personer. 

Vilket kan resultera i att personer blir utesluta från aktiviteten.  

o Möblerna som tagits fram i förslaget är endast ett exempel för att visa på 

material och färg. Vid verkställande skulle möblerna behöva provas ut för 

att undersöka komfort och stabilitet.  
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7. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka rumsliga egenskaper som kan 

underlätta och förtydliga dementas tolkning av ett rum. För att sedan utifrån den 

befintliga miljön ta fram ett gestaltningsförslag som stödjer rummets 

multifunktionalitet, tillgodoser målgruppens behov och skapar tydlighet genom 

att signalera rummets olika funktioner. Men som även ger ett ökat stöd för 

personalen i sitt arbete. De frågor jag ville besvara i studien var: 

- Vilka rumsliga egenskaper är viktiga för att skapa tydlighet vid utformningen 

av den fysiska miljön på ett demensboende? 

 

- Hur kan dessa egenskaper användas vid utformningen av ett multifunktionellt 

rum för att stärka rumsuppfattningen, signalera rummets olika funktioner och 

skapa fokus kring aktiviteterna på ett demensboende? 

 

För att besvara frågorna och komma fram till en möjlig lösning har teorier om 

kognition kopplat till design tillsammans med färg, ljus och rumsuppfattning för 

personer med demens studerats. Genom metoderna har även rummets fysiska 

förutsättningar samt målgruppens behov undersökts. Studien visade att det är 

många delar som ska anpassas och samspela för att skapa tydlighet i den fysiska 

miljön på ett demensboende. Det handlar om att prioritera information av vikt 

och utesluta onödiga intryck och stimuli som kan förvirra. Genom god 

kontrastverkan, anpassad belysning och en bra ljudmiljö kan sedan rummet och 

dess funktioner förtydligas. Att ge målgruppen en bra översikt av rummet skapar 

även förutsättningar för ökad begriplighet.  

Genom den insamlade empirin blev det också tydligt att rummets varierade 

aktiviteter och funktioner ställer ytterligare krav på utformningen eftersom att 

rummet förändras både visuellt och fysiskt. Genom det insamlade materialet 

kunde jag ändå utläsa tre teman, vilket resulterade i ledorden: visuell tydlighet, 

fokus och flexibilitet som tillsammans legat till grund för gestaltningsförslaget. 

Förslaget presenterar ett rum vars form, funktioner och olika aktiviteter 

förtydligas genom färg, ljus, material och betoning. Men också genom att erbjuda 

god översikt för att skapa begriplighet i rummet. Förslaget presenterar även 

flexibla lösningar som underlättar skiftet mellan aktiviteter. De låser heller inte 

ytor eller tar fokus när de inte är i bruk. Lösningarna är också utformade för att 

minska brus och onödiga stimuli som förvirrar, samt för att minska momenten 

för personalen. Draperier har exempelvis placerats på skenor i taket och skapar 

förutom en bättre ljudmiljö en flexibel lösning för avskärmning och inramning 

av aktiviteten. Lampskenor som placerats i taket ger även ökad flexibilitet genom 

att de kan anpassas beroende på aktivitet och dess placering i rummet. De ger 

även möjligheten att genom starkare ljuspunkter leda blicken och skapa fokus.  
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För att tydligt visa vad någonting är har aktiviteternas huvudfokus utformats 

enligt vanliga konventioner. Danskafét i förslaget har utformats med ett 

dansgolv, målargruppen med ett målarbord och konserten med en scen. Detta för 

att tydligare kommunicera aktivitetens syfte till målgruppen. Element som hör 

samman så som bord och stolar har också kodats i samma färg och form för att 

underlätta tolkningen. Samtlig inredning och huvudelement kring aktiviteterna är 

även utformade för att underlätta för personalen i sitt arbete och i skiftet mellan 

aktiviteterna. Men också för att tillgodose målgruppens individuella behov så 

som plats för rullstol eller en bekväm, stabil stol att sitta på, men också för de 

gemensamma behoven som god översikt och en anpassad bordshöjd. Bordens 

och draperiernas organiska former syftar till att skapa en inbjudande miljö som 

bjuder in till interaktion. Olika material, färger och former har även blandats för 

att skapa en lagom stimulerande och varierad miljö.  

Eftersom att utprovningar inte var möjliga inom tidsramen kunde jag dock inte 

ta reda på om gestaltningen uppfyller sitt syfte. Vid vidare undersökning hade 

det därför varit intressant att undersöka hur förändringarna påverkar målgruppen. 

Gestaltningen för Tussuddens aktivitetslokal är ett möjligt förslag för hur miljön 

skulle kunna utformas för att skapa ökad tydlighet. Det betyder att det finns flera 

möjliga lösningar på problemet.  

En utmaning under studien har varit att forma ett rum som uppfyller behoven hos 

variationen av människor och aktivitet. Framförallt eftersom att rummet till ytan 

är begränsad. Det är många delar som ska samspela och miljön behöver därför 

anpassas för att ge både individer och enskilda aktivitet rätt förutsättningar och 

stöd. Den stora variationen aktiviteter innebär även att rummet även behöver 

anpassas för att underlätta för personalen i sitt arbete. På grund av rummets 

begränsade yta har det också varit en balansgång att ta fram ett förslag som bjuder 

in det stora antalet människor, tydligt kommunicerar de olika funktionerna och 

erbjuder tillgänglighet. För att skapa ett rum som är tillgängligt och fullt 

funktionellt skulle antalet deltagare vid aktiviteterna behöva ses över. I dagsläget 

är ett fullt tydligt och tillgängligt rum inte möjligt på den begränsade ytan utifrån 

deltagarantalet och de boendes olika behov. En större yta hade skapat bättre 

förutsättningar att kunna tillmötesgå de olika behoven som finns. Det hade även 

gett möjligheter att tydligare dela upp rummet och bygga en mer fast punkt kring 

de olika aktiviteterna. Vilket också hade minskat momenten för personalen i sitt 

arbete.  

I en vidare undersökning skulle det därför vara intressant att undersöka hur 

rummet kan utvidgas genom att utnyttja de omkringliggande rummen till 

Tussudden. Så som förråd, kontor och liknande. Att även undersöka hur rummet 

kan utvidgas för att skapa en större koppling till utomhusmiljön kan vara 

relevant. Detta eftersom att mycket av forskningen understryker vikten av en nära 

kontakt till naturen. Genom att exempelvis bygga till ett uterum i anslutning till 

lokalen. Trotts utmaningarna med en sådan här typ av miljö blev det dock tydligt 

att mindre förändringar i färg, ljussättning, rumslayout och en förbättrad 

ljudmiljö kan ha stor betydelse för en demenssjuk persons uppfattning och 
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förståelse av rummet. Det innebär också att det i många fall inte behövs 

omfattande ombyggnationer för att tillgodose behoven och skapa en bättre miljö. 

Utan att vi genom rumsliggestaltning och informationsdesign kan göra stor 

skillnad för att underlätta och skapa en mer stimulerande fysisk miljö för personer 

med demens. Under arbetet har det varit svårt att hitta forskning och teorier om 

multifunktionalitet och mycket av den forskningen som finns inom området 

fysisk miljö och demens syftar främst till miljöerna på de egna avdelningarna och 

att hitta sin väg på boendet. Vilket också tyder på att det finns ett kunskapsglapp 

som behöver fyllas för att kunna tillgodose behoven utanför avdelningen och i de 

gemensamma rummen.  

Förslag till vidare forskning  

Det finns mycket litteraturstudier kring fysisk miljö och demens det är dock få 

metoder och undersökningar som är utförda i direkt kontakt med målgruppen. 

Det hade därför varit intressant att studera och arbeta fram metoder för hur de 

boende kan involveras mer i processerna kring sin egna miljö. Det hade också 

varit intressant att undersöka hur både mer digitala och taktila lösningar kan bidra 

till ökad begriplighet i rummet samt hur informationen kopplat till aktiviteterna 

kan förstärkas hela vägen från den egna avdelningen till det gemensamma 

rummet för att ytterligare öka tydligheten och underlätta mötet med aktiviteten. 
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Fig. 11.  Skisser funktioner och skifte mellan aktivitet  

Fig. 12.  Visualisering färgschema  

Fig. 13. Visualisering stolar och bord på hjul.  

Fig. 14.  Staplingsbara stolar som förvaras bakom draperi. Klocka, 

digitalkalender och käpphållare.  

Fig. 15.  Visualisering översikt belysning  

Fig. 16. Visualisering hylla för avskärmning  

Fig. 17. Visualisering översikt danskafé. Vy från entré 

Fig. 18.  Visualisering danskafé 

Fig. 19.  Visualisering översikt målargrupp  

Fig. 20.  Visualisering målargrupp vy från entré 

Fig. 21.  Visualisering vy mot entré 

Fig. 22.  Visualisering målarvagn  

Fig. 23.  Visualisering översikt konsert 

Fig. 24.  Visualisering upp och nedfällbar scen 

Fig. 25.  Visualisering vy från entré mot scen 

Fig. 26.  Visualisering från köket mot scen  

Bilagor 

Bilaga 1.  Ett utsnitt ur checklista från platsanalys  

Bilaga 2. Ett utsnitt ur checklista från observation 

Bilaga 3. Analys av observation 

Bilaga 4. Första analyssteg gruppintervju 

Bilaga 5. Informerat samtycke gruppintervju 

Bilaga 6. Informerat samtycke observation 

Bilaga 7. Visualiseringar 

Danskafé 

Målargrupp  

Konsert 



 52 

Bilagor  

Bilaga 1. Ett utsnitt ur checklista från platsanalys 
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Bilaga 2. Ett utsnitt ur observationsunderlaget   
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Bilaga 3. Analys av observation  
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Bilaga 4. Första analyssteg gruppintervju 
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Bilaga 5. Informerat samtycke gruppintervju 
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Bilaga 6. Informerat samtycke observation  
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Bilaga 7. Visualiseringar 
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