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Abstract 

The purpose of this study was to examine how the design of the wards, at Björnkulla 
nursing home, affects the residents’ wayfinding ability and autonomy. Thus, the aim has 
been to make a design proposal that, trough color and design can increase the residents’ 
chance to independent mobility. Since the study aimed to examine how the environment 
affect and can support people with dementia, qualitative methods were used. Observa-
tions of the two dementia wards were carried out as a starting point, and as a means to 
compare the different design of the two wards. The observations were complimented by 
two informant interviews, with people linked to the nursing home, the head of unite and 
the occupational therapist.  

The result show that staff, in most cases, guides the residents between the common 
room and the residents own apartments. In addition, the residents ask for help when they 
need to visit the toilet and often remain seated in the same place throughout the day, with 
the exception of those who exhibit wandering behavior. The results clearly state that peo-
ple suffering from dementia are dependent on the spatial design in order to orient them-
selves independently. The results also show the benefit of an open floor plan with almost 
immediate visual access to main destinations. The major weakness, of the wards current 
design, concerns the ability of the residents to independently find their way from the com-
mon room back to their own apartment. Mainly because the doors do not distinguish 
themselves from each other. This would suggest that the most important design feature, 
for a person suffering from dementia, is transparency. In the meaning direct view of the 
destination. Complimented by clear and distinct landmarks.  

The design proposal therefore supports aiming as a wayfinding strategy. As a result it 
contains a color-coding system, that distinguish the residents doors, and additional land-
marks that facilitate wayfinding from one decision point to the next, when the doors are 
not directly visible. Also included in the design proposal is a concept that can help mini-
mize wandering.  

Keywords: Spatial design, Information design, Orientation, Dementia, Independence, 
Wayfinding, Wayshowing 
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Sammanfattning 

Avsikten med studien har varit att undersöka hur utformningen av avdelningarna, på 
Björnkulla äldre- och demensboende, påverkar de boendes orienterbarhet och självstän-
dighet. Därmed har syftet varit att finna ett gestaltningsförslag som via färg och form kan 
ge de boende större möjligheter till självständig rörlighet. Eftersom studien syftar till att 
utreda hur miljön påverkar och kan stödja personer med demens, har kvalitativa metoder 
använts. Som utgångspunkt utfördes observationer på boendets två demensavdelningar, 
eftersom dessa skiljer sig åt i sin utformning. Observationerna lade grunden för infor-
mantintervjuer med två personer som är knutna till boendet; enhetschefen och arbetstera-
peuten. 

Resultatet visar att personalen i de flesta fall följer med de boende mellan de gemen-
samma utrymmena och den egna lägenheten. Dessutom ber de boende om hjälp när de 
ska till toaletten och blir ofta sittande på ett och samma ställe i de gemensamma utrym-
mena. Undantaget är de personer som uppvisar vandringsbeteende. Resultaten påvisar 
tydligt att de dementa är beroende av miljöns utformning för att kunna orientera sig själv-
ständigt. De visar också styrkan i den öppna planlösningen och en nästan omedelbar visu-
ell tillgången till avgörande platser. Bristerna, i de befintliga avdelningarnas utformning, 
finns framförallt när de boende ska ta sig tillbaka till de egna lägenheterna eftersom dör-
rarna inte särskiljer sig från varandra. Det talar för att de viktigaste aspekterna för att 
stödja en dement person att orientera sig och hitta självständigt på en avdelning, är visuell 
transparens och tydliga, distinkta landmärken. 

Gestaltningsförslaget stödjer på grund av detta wayfinding strategin aming. Det inne-
håller därför ett färgkodningssystem, som särskiljer de boendes dörrar. Färgkodningssy-
stemet kompletteras också med ytterligare landmärken som kan stödja orientering från 
beslutspunkt till beslutspunkt, när dörrarna inte är direkt synliga. Dessutom ingår, i ge-
staltningsförslaget, ett koncept som kan hjälpa till att stimulera till mindre vandringsbete-
ende. 

Nyckelord: Rumslig gestaltning, Informationsdesign, Orienterbarhet, Demens, Själv-
ständighet, Färg, Wayfinding 
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1 Inledning och bakgrund 

Varje dag möts människan av information som ska tolkas, förstås och resultera i någon 
form av handling. Den information som det är viktigast att personer snabbt och tydligt 
uppfattar, är den information som krävs för att navigera genom vardagliga händelser. 
Omgivningen bär med andra ord på budskap som har förmågan att göra världen begriplig.  

Informationsdesign sysslar med budskapets utformning och dess förmåga att effektivt 
kommunicera sitt meddelande till en mottagare (Eriksson, 2009, s.92). Den har till upp-
gift att se till att avgörande informationen kan uppfattas och förstås på ett ögonblick och 
utan krav på eftertanke. Det innebär att mottagaren och dess förståelse av budskapet pla-
ceras i centrum.  

Som informationsbärare är rummet mycket viktigt, speciellt för den information som 
krävs för att klara vardagen. Rummets gestaltning förmedlar bland annat vilka beteenden 
som är passande. På ett bibliotek förväntas exempelvis tystnad och i en idrottshall förvän-
tas aktivitet och en högre ljudnivå. Rummets gestaltning förmedlar också möjligheter och 
begränsningar. Möbler och andra objekts närvaro respektive frånvaro förmedlar eller 
begränsningar till olika handlingar och aktiviteter. Väggar, dörrar, gångar med mera för-
medlar information om möjliga rörelsemönster respektive rörelsebegränsningar.  

Att ha möjlighet att tillägna sig viktig, aktuell och avgörande information är, i min me-
ning, en fundamental rättighet. Avgörande information som krävs för att navigera genom 
vardagen bör därför vara tillgänglig för alla. Självklart för de flesta människor är att de 
självständigt kan ta sig till toaletten eller köket när de själva vill, speciellt i sitt eget hem. 
Det vardagliga flödet kan ske enkelt och smidigt eftersom de kan förlita sig på sitt minne, 
sin kropp och sin förmåga. Detta gör att den information som omgivningen och rummets 
gestaltning ger i de flesta fall är tillräcklig. För vissa människor är dock inte detta en 
självklarhet. Vissa människor kan inte lita på sin kropp, sitt minne eller sin förmåga. Det-
ta är bland annat sant för personer med demens.  

Demenssjukdom påverkar personers förmåga att utföra vardagliga sysslor och att ori-
entera sig inom en miljö. Detta förstärks då de måste flytta till demensboenden, där mil-
jön inte längre är bekant. Rummets gestaltning brister i sin information, eftersom de inte 
längre kan förlita sig på minnet. Därför är det av intresse att studera hur rummets gestalt-
ning och utformning kan stödja dementa personer till att kunna återta delar av sin själv-
ständighet. I detta arbete har Björnkulla äldre- och demensboende studerats som grund 
för ett gestaltningsförslag, som ska stödja självständig orienterbarhet hos dementa perso-
ner som behöver bo på ett demensboende.  
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1.1 Syfte 

Avsikten med studien har varit att undersöka hur utformningen av avdelningarna, på 
Björnkulla äldre- och demensboende, påverkar de boendes orienterbarhet och självstän-
dighet. Därmed har syftet varit att finna ett gestaltningsförslag som via färg och form kan 
ge de boende större möjligheter till självständig rörlighet.  

1.1.1 Frågeställning 

 Hur påverkar avdelningens utformning de boendes orienterbarhet och självstän-
dighet? 

 Hur påverkar färgen? 
 Hur påverkar planlösningen? 

 Hur kan utformningen förändras för att öka de boendes orienterbarhet och själv-
ständighet? 

1.1.2 Avgränsning 

I och med att boendet ska fungera som ett så vanligt hem som möjligt och inte som en 
institution, har jag fokuserat på de delar av boendet som framförallt representerar ett hem. 
Med tillgång till vardagsrum, kök, matplats, toalett och sovrum innefattar avdelningarna 
de rum som utgör ett hem. Därför har jag begränsat mig till att endast studera avdelning-
arnas utformning och inte hela boendet. Jag har även uteslutit de boendes egna lägenheter 
och studerat de gemensamma utrymmena, eftersom det är mellan lägenheten och de ge-
mensamma utrymmena som mest rörelse sker och uppmanas. Det har även inneburit att 
jag avgränsat mig till att studera dagverksamheten på boendet, eftersom det är framförallt 
då som rörelse uppmanas. Under kvällarna och nätterna sker inga aktiviteter, vilket följ-
aktligen inte uppmanar till rörlighet över avdelningarna. Dessutom har jag avgränsat mig 
till att studera de boende och ingen personal eller besökare, eftersom Björnkullas enhets-
chef Hilkka Tauriainen (2010c) tydligt påpekar att de är de boende som är i fokus.  

1.2 Björnkulla 

Björnkulla är ett äldre- och demensboende med en profilinriktning på finskspråkiga per-
soner, men med plats även för svenskspråkiga (Karlén, 2011). Tauriainen (2011c) menar 
att de boende känner sig mer hemma när flera pratar samma modersmål. Hon menar ock-
så att det ger möjligheter för de boende att följa de finska nyheterna och känna samhörig-
het, även om det inte finns markanta kulturella skillnader mellan det finska och svenska. 
Därför är de boende uppdelade på olika avdelningar, med enbart svensktalande eller en-
bart finsktalande. På en avdelning är det för tillfället blandat, vilket enligt Tauriainen 
(2011c) inte är idealiskt. Detta beror på att boendet är under renovering och att stora om-
byggnationer genomförs.  
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De ursprungliga delarna av Björnkulla är under omkonstruktion, dessutom har en ny 
byggnad uppförts samt en tillfällig paviljong. Bygget beräknas stå klart till år 2012. Per-
sonalen har till stor del varit inblandad vid utformningen av de nya delarna och har fått 
bidra med sin expertkunskap.  

De nya delarna har en öppen planlösning med centralt beläget vardagsrum och kök, 
korridoren på respektive avdelning går i L-form och det är möjligt att ta sig ut på inne-
gårdar. Utformningen har stora likheter med Schwarz, Habib och Tofles (2004) studier på 
ett ombyggt vårdhem. De boendes lägenheter är utrustade med egen toalett samt kombi-
nerad hall och kök, utöver sovrummet. Tauriainen (2011a) påpekar hur viktigt det är att 
de boende har möjlighet att vara självständiga och klara sig själva. Därför har mycket 
tanke lagts bland annat på badrummet, där handfatet är höj och sänkbart samt utrustat 
med en ledstång. På Björnkulla arbetar de för att de boende ska kunna bevara sina färdig-
heter så länge som möjligt (Tauriainen, 2011c). De anser också att det är de boende som 
är i centrum. Tauriainen (2011c) säger att:  

Det här är deras hem. Ibland kallas boende för gäster och det passar inte hos oss. Utan det 
är i så fall vi, personalen som är gäster i deras hem. 

Vidare menar Tauriainen (2011c) att hon vill att de boende ska behandlas med värdighet 
och respekt. Därför är hon emot exempelvis blomsternamn på avdelningarna, eftersom 
hon tycker det påminner för mycket om dagis. I vanliga hyreslägenheter är husen och 
lägenheterna numrerade, vilket hon menar är mer passande. Tauriainen (2011c) framhål-
ler vikten av att Björnkulla ska kännas som de boendes hem, inte en institution.  
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2 Teori 

2.1 Demens 

Demens indelas huvudsakligen i tre grupper (Svenskt demenscentrum, 2009):  
 Primärdegenerativa sjukdomar, vilka innefattar Alzheimers sjukdom, Fronto-

temporal demens, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens. 

 Vaskulära sjukdomar, vilket innebär att skadan uppstått genom blodproppar el-
ler blödningar som stryper syretillförseln till hjärna 

 Sekundära sjukdomar, vilket innebär sjukdomar och skador som kan men inte 
behöver leda till demens, exempelvis könssjukdomar och alkoholmissbruk. 

Den vanligaste typen är Alzheimers sjukdom och utgörs av 60-70 procent av samtliga fall 
(Svenskt demenscentrum, 2009). I Sverige finns ungefär 70 000 personer som lider av 
Alzheimers sjukdom (Törnqvist, 2010). På Björnkulla finns, mig veterligen, personer som 
lider av Alzheimers sjukdom och Frontotemporal demens.  

Orsakerna bakom demenssjukdom kan vara flera, men typiska tecken på demens är att 
minnet och den intellektuella förmågan gradvis och stadigvarande försämras (Gullberg, 
2010). Det tidigaste tecknet på demens är nedsättning av närminnet, vilket starkt påverkar 
uppmärksamhetsförmågan och gör den dementa känslig för överstimulering (Wijk, 2006, 
s.222; Törnqvist, 2010). Det motoriska minnet samt kunskapsminnet är mest välbevarade, 
enligt Wijk (2006, s.214, 222-223). Hon menar att det innebär att faktakunskaper som har 
repeterats och använt genom hela livet sitter kvar trots minnesproblem. Där ingår bland 
annat färgernas namn, vilka följaktligen stannar kvar hos den gamla och dementa länge. 
Dessa är djupt lagrade i människans minne, på grund av en nästan dagliga användning 
under hela livet. Demens innebär dessutom att rumsuppfattningen och lokalsinnet påver-
kas, samt medför en kroppslig oro med rastlöshet och ett stort rörelsebehov (Wijk, 2006, 
s.219; Törnqvist, 2010). Utöver det innebär demens också nedsatt språkförståelse, svårare 
att uttrycka sig och svårare att utföra ändamålsenliga kroppsrörelser (Törnqvist, 2010). 
Symptomen varierar beroende av vart i hjärnan skadan uppstår (Svenskt demenscentrum, 
2009).  

Vid Alzheimers sjukdom finns skadan i hjäss- och tinningloberna, vilket leder till 
bland annat minnesproblem samt svårigheter att tänka, planera och handla (Svenskt de-
menscentrum, 2008b). Vid Frontotemporal demens finns skadan i pannloben, vilket bland 
annat leder till förändrade personlighetsdrag och bristande omdöme (Svenskt demens-
centrum, 2008b). Symptomen kan också skilja sig från person till person och vara olika 
framträdande i olika stadier av sjukdomen (Svenskt demenscentrum, 2008a). 
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2.1.1 Vård 

Alla människor har lagstadgad rätt till vård och omsorg. Enligt socialtjänstlagen 
(2001:453, 5 kap 4§) ska Socialnämnden ”verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull till-
varo i gemenskap med andra”. Lagen föreskriver också att kommunerna har skyldighet att 
”inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som be-
höver särskilt stöd” (Socialtjänstlagen 2001:453, 5 kap 5§).  

2.1.2 Ålderseffekter på kroppen 

Inte bara demenssjukdomen påverkar en person som bor på ett äldre- och demensboende. 
Åldern påverkar också uppfattningsförmågan av rumslig information på mer fysiska sätt. 
Synförmågan påverkas avsevärt med högre ålder. Vid 60 års ålder har förmågan att ur-
skilja kanter och kontraster pupillens förmåga att ta emot ljus minskat avsevärt, även för 
personer med god synskärpa (Hughes & Neer, 1981, citerad i Teresi, Holmes & Ory, 
2000, s.418). Ögats lins blir också grumligare, vilket minskar tåligheten för direkt solljus. 
Mörkerseendet försämras, förmågan att fokusera blicken avtar och personer med Alzhei-
mers sjukdom kan ha skador på de sensoriska nervbanorna vilket påverkar synförmågan 
(Ragneskog, 2011, s.156). Koch et. al (2005, citerad i Ragneskog, 2011, s.156) menar att 
det är viktigt för personer med demens att använda glasögon som motsvarar deras behov. 
De menar att deras beroende av andra då minskar. 

2.2 Kognitiv förmåga 

En stor del i att förstå världen är att uppfatta omgivningen och de ledtrådar det ger. Där-
emot skulle hjärnan överbelastas om människan uppfattade varje liten detalj. Därför gör 
det kognitiva medvetandet att människans uppmärksamhet blir partisk till de signaler i 
omgivningen som är relevanta och kan hjälpa till med den aktuella uppgiften (Ware, 
2008, s.13). Vilka signaler som uppmärksammas bestäms oftast av personens tidigare 
erfarenheter och förförståelse, de utgör med andra ord det ramverk som besluten kan ba-
seras på (Ware, 2008, s.21).  

Att uppfatta omgivningens ledtrådar, den relevanta informationen och de relevanta 
signalerna kräver dessutom att människan konstant söker av den. Ware (2008, s.41-42, 
87, 136-137) menar att detta för det mesta är en omedveten handling, och det är då den 
fungerar bäst. Det är stor skillnad om de viktiga signalerna kan upptäckas med ett ögon-
kast, om det kräver flera eller om de kräver att personen rör sig. Vidare menar han att, för 
att effektiv nå fram med den viktiga informationen krävs signaler som är distinkta, sticker 
ut och kan uppfattas med ett enda ögonkast. Detta är även fördelaktigt som stöd för min-
net, då människans minne är väldigt begränsat. Om de relevanta signalerna för att lösa ett 
kognitivt problem kan uppfattas med endast ett ögonkast, utan att behöva röra sig till 
exempelvis ett annat rum, kräver det mindre belastning av minnet. 

Sammantaget får det konsekvenser på hur en miljö bör designas för att informationen 
bäst ska nå mottagaren. Ware (2008, s.14) menar att målet för informationsdesign måste 
vara att utformningen stödjer snabb och korrekt avläsning av visuella ledtrådar. Med 
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andra ord skapar uppmärksamhet.  

2.2.1 Uppmärksamhet 

För att de visuella ledtrådarna snabbt och korrekt ska kunna läsas av, krävs signaler som 
sticker ut från sin omgivning. Dessa signaler kännetecknas av att kunna uppfattas med 
endast ett ögonkast, vilket bäst sker då ett objekt visuellt särskiljer sig från alla omgivan-
de objekt och dessa är identiska eller åtminstone väldigt lika varandra (Ware, 2008, s.29-
34). Detta kan stärkas ytterligare om objektet dessutom skiljer sig från omgivningen på 
flera kanaler (feature channels). Med kanaler menas utmärkande egenskaper, exempelvis 
färg och storlek, som bearbetas delvis oberoende av varandra i hjärnan. Det innebär också 
att skillnaden mot omgivande objekt behöver vara större och mer distinkt, när omgivande 
objekt utnyttjar flera kanaler. Ware (2008, s.32) påpekar också att de signaler som sticker 
ut inte är inlärda, utan inbyggda i hjärnan. 

För att skapa signaler som sticker ut och snabbt uppfattas kan form, storlek, orienter-
ing, färg, rörelse och spatial layout användas (Ware, 2008, s.42).  

2.2.1.1 Färg 
Färg är ett av de verktyg som kan användas för att skapa signaler som sticker ut och upp-
fattas snabbt. Vid färgkodning menar Ware (2008, s.77) att de viktigaste aspekterna är 
visuell särskiljbarhet (visual distinctness) och lärbarhet (learnability).  

Särskiljbarheten stödjer möjligheten att söka av miljön på ett lyckat och effektivt sätt, 
och uppnås genom kontraster. När detaljer används är det viktigt att kontraster i luminans 
finns, det vill säga kontraster i ljushet (Ware, 2008, s.75-76). Något som är mindre viktigt 
när designobjekten är stora. Skillnader i luminans är också viktigt för personer med syn-
nedsättning och är framförallt effektivt för att stödja personer med färgblindhet.  

Lärbarhet stödjer människans möjligheter att lära sig en färgkod och vad de olika fär-
gerna representerar. Ware (2008, s.77) menar att lärbarhet förutsätter att unika kulörtoner 
i första hand används, vilket innebär färger som har precisa namn. Exempelvis röd, grön, 
gul, blå, rosa, grå med flera. Han menar vidare att 6-12 färger är vad som kan användas 
för att färgerna fortfarande ska vara distinkta och lätt gå att urskilja från varandra och sin 
omgivning.   

För en dement person är färguppfattningen fortfarande god, trots sjukdomen. Wijk 
(2006, s.214) menar att förmågan att uppfatta färg och färgskillnader är intakt, medan 
förmågan att skilja mellan olika färgnyanser påverkas av åldern. 

När synsinnet är försvagat genom sjukdom och ålder kan det innebära en rad problem, så-
som försvårad orienteringsförmåga, nedsatt detaljseende, synfältsbortfall och ökad risk för 
bländning. Trots detta är förmågan till färguppfattning ofta väl bevarad, och denna förmåga 
kan hjälpa patienten att trots minnessvårigheter utnyttja koder och ledtrådar i omgivningen. 

(Wijk, 2006, s.216)  

Färgkodning kan med andra ord användas inom vårdmiljöer för att understödja självstän-
dig orientering. Enkla minnestester har visat att färg ger starkt stöd hos äldre och demen-
ta. En klar färg kan fungera som en utlösande faktor för minnet och få en dement person 
att både minnas platsen samt vad som ska ske där.  

Färg och färgsättning påverkar också rumsuppfattningen. Precis som Ware (2008, s.75-
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77) menar Wijk (2006, s.217-221) att kontraster, och framförallt ljushetskontraster, är 
viktiga. Hon menar att skillnad mellan det som betraktas och dess bakgrund är avgörande 
för hur tydligt omgivningen och rummet uppfattas. Det kan hjälpa till att lyfta fram vä-
sentligheter, men samtidigt dölja oväsentligheter. Det kan hjälpa till att förtydliga rum-
mets form och en färgsättning med klara, kulörtstarka färger på en möbelgrupp kan sti-
mulera till användning. Skarpa färgkontraster kan däremot ha en negativ inverkan på den 
dementa. Wijk (2006, s.224) menar att de kan uppfatta skarpa färgkontraster på golv och 
trösklar som nivåskillnader eller hål. 

Eftersom demensen påverkar koncentrationsförmågan och bidrar till kroppslig oro, 
ställer även det krav på färgsättningen. Wijk (2006, s.222) menar att färgsättningen bör 
bidra till lugn och dämpning, med enskilda färgsignaler som visar vägen. Den får inte 
medverka till en överstimulerande miljö, eftersom det påverkar uppmärksamhetsförmå-
gan och då även förmågan att minnas och hitta.  

  

2.2.1.2 Organisera rummet 
För att objekt ska sticka ut ställs inte bara krav på deras utformning. Omgivningens ut-
formning är också avgörande. Omgivningen behöver särskiljas från det som ska dra till 
sig uppmärksamhet. En person behöver med andra ord organisera omgivningen i olika 
delar för att göra den begriplig, vilket sker mer eller mindre automatiskt. Detta kan för-
klaras med hjälp av gestaltlagarna, eftersom dessa ger en bild av hur människan uppfattar 
objekts förhållande till varandra. Arnheim (2004, s.79) menar att likhet är en förutsättning 
för att upptäcka skillnad, vilket innebär att samhörighet är det som binder samman samt-
liga gestaltlagar. Holsanova (2006, s.248) tar avstamp hos Arnheim och definierar dessa 
lagar som: närhet (proximity), likhet (similarity), slutenhet (closure), kontinuitet (conti-
nuation) och symmetri (symmetry).  

Lagen om närhet innebär att objekt som befinner sig nära varandra grupperas samman, 
medan lagen om likhet innebär att objekt som liknar varandra till utseende grupperas 
samman (Andersson, 2005, s.46; Arnheim, 2004, s.80; Holsanova, 2006, s.248). Lagen 
om slutenhet och lagen om kontinuitet är snarlika. Lagen om slutenhet innebär att männi-
skan uppfattar en form som hel även om den inte är det eller dolds av något, medan lagen 
om kontinuitet innebär att exempelvis ett kors upplevs som två linje som korsar varandra 
och inte som fyra som möts (Andersson, 2005, s.46-47). Lagen om symmetri innebär att 
människan grupperar former som är symetriska, eftersom de uppfattas som två halvor av 
samma objekt (Holsanova, 2006, s.248).  

Ytterligare en aspekt som hjälper till att organisera rummet är hierarkier. Passini 
(1984, s.156) menar att hierarkiska strukturer är grunden till att kunna organisera infor-
mation. De stödjer uppmärksamheten genom att rangordna objekten i en miljö efter rele-
vans. Ching (2007, s.358) menar att de hierarkiska olikheterna återspeglar betydelsegrad, 
funktion samt formell och symbolisk roll. 

2.2.2 Orienteringsförmåga 

Den kognitiva förmågan innefattar också möjligheten att röra sig och orientera sig i om-
givningen. Hur framgångsrik en person är i det avseendet kan härledas till den kognitiva 
kartan. Den kognitiva kartan är en mental representation av omgivningen och innehåller 
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information om platser som ligger utanför synfältet (Marquardt &Schmieg, 2009, s.337). 
Den är en förutsättning för framgångsrik orientering och möjligheten att hitta till platser. 
Det får konsekvenser för en person med demens, eftersom den kognitiva kartan påverkas 
negativt av både ålder och demenssjukdom.  

Både Passini m.fl. (2000) och Marquardt och Schmieg (2009) har studerat dementa 
personers förmåga att hitta på vårdhem. De är överens om att den kognitiva kartan är en 
stor bidragande orsak till deras försämrade förmåga att framgångsrikt hitta till olika plat-
ser. Bristerna i den kognitiva kartan gör att den dementa personen inte kan planera för hur 
denne ska ta sig från sin startpunkt till slutdestinationen, utan tvingas röra sig från en 
punkt till nästa. De menar vidare att miljön kan kompensera för detta genom att erbjuda 
direkt visuell tillgång till viktiga platser samt en varierande miljö som erbjuder tydliga 
landmärken. Landmärken avser, i detta arbete, iögonfallande kännetecken som kan an-
vändas som referenspunkter och hjälper personer att orientera sig själva i förhållande till 
omgivningen och det tänkta målet (Sorrows & Hirtle, 1999, s.37). Förutsatt att landmär-
kena inte ställer för höga krav på kognition menar även Wijk (2006, s.219) att dementa 
personer kan förstå och utnyttja dessa. 

Enligt Head och Isoms (2009, s.55-56) studier är det inte bara dementa personer som 
får problem med att skapa och återkalla den kognitiva kartan, utan dessa problem är syn-
liga även hos äldre personer. Studien visar att äldre personer tar längre tid på sig att skapa 
och korrekt använda den kognitiva kartan. De har dessutom svårare att tillägna sig kun-
skap om miljön än yngre vuxna. De har svårt att framkalla minnen av landmärken, identi-
fiera dem och minnas vart i miljön de finns. Det är extra problematiskt när de inte har 
något visuellt hjälpmedel, utan helt måste förlita sig på den kognitiva kartan och minnet. 
När orienteringen rör en förutbestämd och inlärd rutt ser det lite annorlunda ut. De äldre 
minns landmärken med samma precision som yngre vuxna, men har svårare att minnas 
rutt-relevant (route-relevent) aspekter hos landmärkena. Det innefattar riktningsrelevant 
information som är kopplad till landmärken och ordningsföljden av landmärkena. Enligt 
Head och Isom (2009, s.56) indikerar det att äldre fångas av framträdande objekt snare än 
kritiska rutt-händelser (route events).  

2.3 Wayfinding 

Att förstå platsen är att förstå de orienteringsmöjligheter som finns. Unwin (2003, s.24-
25) menar att omgivningen ger människan förutsättningarna för hur och vart hon väljer att 
röra sig. Ware (2008, s.99-100) kallar detta för affordance, vilket innebär sambandet mel-
lan uppfattningsförmåga och handling. Omgivningens utformning skapar ramarna för hur 
en människa kan existera, bete sig och röra sig. Det skapar också förutsättningarna för hur 
framgångsrikt hon kan hitta i en miljö. Enligt Mollerup (2005, s.27) är wayfinding en 
rumslig problemlösningsprocess som innebär att söka, att besluta och att röra sig. Passini 
(1984, s.154) lägger till att rumslig problemlösningsprocess också innefattar informa-
tionsbehandling. Med andra ord innebär det att en person söker efter vägen till en destina-
tion genom att ta hjälp av informationen eller ledtrådarna i omgivningens utformning, 
vilka ligger till grund för de beslut som påverkar hur denne rör sig. Head och Isom (2009, 
s.49) stödjer detta genom att påpeka att wayfinding innebär att ha kunskap om, samt kun-
na identifiera framträdande miljömässiga särdrag. Dessutom menar de att framgångsrik 
navigering innefattar identifieringen av och kunskap om avgörande händelser utmed rut-
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ten, kursbevarande åtgärder, samt den tidsmässiga och geografiska ordningen av dessa. 
Vidare menar de att navigation kan ske med hjälp av två olika sorters representationer; 
handlingsinriktad representation (action-based representation) eller kognitiv karta. Med 
det menas att olika rutter kan representeras i minnet av hur kroppsrörelser förhåller sig till 
miljön (handlingsinriktad representation) eller minnet av spatiala förhållanden mellan 
landmärken (kognitiv karta). Den kognitiva kartan är framförallt associerad med wayfin-
ding, medan handlingsinriktad representation är förknippat med inlärda rutter (Head och 
Isome, 2009, s.50).  

Mollerup (2005, s.43) poängterar att människan dessutom har nio olika wayfinding 
strategier till sitt förfogande, för att orientera sig genom en miljö till sin destination. Des-
sa kan användas separat men oftast i kombination med varandra och innefattar: Track 
following, Route following, Educated seeking, Inference, Screening, Aiming, Map rea-
ding, Compassing och Social navigation.  

En person som använder sig av Track following följer visuella, audiella eller taktila 
spår, så som skyltar, färjade linjer i marken eller ljud. Det ska däremot inte blandas ihop 
med att följa en upptrampad stig, som istället är Social navigation. Track follwoing krä-
ver spår som är medvetet gjorda för att visa vägen. Social navigation innebär istället att 
lära sig av andra människors handlingar, oavsett om det är handlingar som har skett eller 
sker just vid det tillfället. Med andra ord oavsett om det är att följa en stig eller följa efter 
den stora massan av människor för att finna vägen.  

En person som använder sig av Rout following följer instruktioner, exempelvis en ver-
bal beskrivning från en lokal ortsbo. Detta innebär att informationen fås innan personen 
ger sig ut på plats, till skillnad från Track following där informationen finns på plats. Det 
medför att personen måste memorera vägen innan. Rout following kräver därför upp-
märksamhet snarare än eftertänksamhet, så att inga instruktioner missas.  

Educated seeking är en rumslig variant av kvalificerad gissning. Erfarenhet kombine-
rad med slutledningsförmåga motiverar personens vägvalsbeslut. Exempelvis säger erfa-
renheten att hamnen ligger vid vattnet. Slutledningsförmågan säger då åt personen att leta 
efter vatten och inte berg.  

Inference är en blandning av Track following och Educated seeking. Genom att följa 
skyltar med numerisk eller alfabetisk följd kan en person med hjälp av slutledning förstå i 
vilken riktning denne ska gå, eftersom B kommer efter A. 

En person som använder sig av Screening, söker av området eller platsen systematiskt, 
antingen efter destinationen eller efter ledtrådar. Detta medför att personen alltid uppnår 
en lösning, genom att finna destinationen eller upptäcka att den platsen inte ger någon 
lösning. Det kan däremot vara tidskrävande och innebära avsökning av stora områden. 

Den enklaste strategin är Aming. En person som använder sig av Aming, rör sig i rikt-
ning mot något uppfattbart. Det kan innebära att antigen röra sig direkt mot destinationen 
eller indirekt genom att röra sig mot något uppfattbart i destinationens närhet.  

De två sista strategierna är mindre aktuella inom ett område som fungerar som boyta, 
som exempelvis en lägenhet eller avdelning. Map reading förutsätter att personen har 
tillgång till en karta och Compassing förutsätter tillgång till en kompass eller fenomen 
som kan avslöja kompassriktning. Båda dessa skulle motverka upplevelsen av att befinna 
sig hemma.  

2.3.1 Wayshowing 

Wayshowing är metoden för att främja och underlätta wayfinding. Mollerup (2005, s.71) 
menar att wayshowing och wayfinding förhåller sig till varandra som sändare till motta-
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gare. Det visar tydligt på kopplingen till informationsdesign, eftersom Petterson (2002, 
s.9) menar att informationsdesign är kommunikationsorienterad. Det vill säga fokuserad 
på att förmedla budskap på ett effektivt och tydligt sätt, mellan sändare och mottagare. På 
samma vis är wayshowing fokuserad på att förmedla, främja och underlätta wayfinding.  

2.4 Demens och rummet 

Som tidigare nämnts, påverkar demens rumsuppfattningen. Otaliga studier har gjorts för 
att ta fram riktlinjer för hur miljön ska stödja personer med demens och kognitiv nedsätt-
ning (för en sammanställning av flera verk se van Hoof m.fl., 2010). Konsekvenserna för 
rummets utformning är flera.  

Utformningen av rummet får inte bidra till överstimulering, eftersom de dementa har 
svårt att urskilja vilken information som är viktig (Fernandez-Duque & Black, 2008, 
s.229; Passini m.fl., 2000, s.707; Wijk, 2006, s.222). Det stör koncentrationsförmågan 
hos den dementa och får den att glömma vart hon var på väg. Därför är också mönster 
problematiskt. Terry Carson som arbetat med dementa under 20 år, säger i en intervju att 
mönster kan lura den dementa att tro att det är föremål som kan plockas upp, och följakt-
ligen distrahera personen (Frishberg, 2009, s.21). Mörka mönster kan dessutom lura den 
dementa att tro att det är hål och djupa avgrunder, som hon då försöker undvika (Passini, 
2000, s.694; Wijk, 2006, s.264). Carson säger däremot att taktilt stimulerande miljö in-
verkar positivt på den dementa (Frishberg, 2009, s.21). 

Marquard och Schmieg (2009, s.335-339) kommer i sin studie fram till att planlösning-
en är väldigt avgörande för hur väl dementa kan orientera sig. De menar att ett fåtal boen-
de samt en mindre boyta har störst potential att förbättra orienterbarheten. Vidare menar 
de att raka cirkulationssystem är att föredra, eftersom de inte kräver riktningsändringar 
och därför färre beslutspunkter och mindre chans att personen hinner glömma bort sitt 
mål. Dessutom anser de att ett rums funktion bör vara uppenbar genom storlek, propor-
tion och möblering, för att underlätta wayfinding.  

Passini m.fl. (2000) talar i sin studie om att boendemiljöerna bör vara redundanta. Det 
vill säga att utformningen i boendemiljön inte ger motsägelsefull information. De menar 
däremot att miljön inte får bli monoton, utan att variation i miljön är viktig för att främja 
wayfinding. Studien visade att en av de svåraste wayfinding uppgifterna var att hitta till-
baka till det egna rummet, eftersom dessa platser var mest monotona. För att hjälpa de 
dementa att hitta tillbaka till det egna rummet har Nolan m.fl. (2001) kommit fram till att 
fotografier, från tidig vuxen ålder, i kombination med namnskyltar kan fungera. 

Wijk (2006, s.219) talar också för att miljöerna bör vara varierade, eftersom hon menar 
att långa, kala korridorer uppmanar till vandringsbeteende. Det demensboende där Carson 
arbetar, har brutit upp de långa korridorerna med lådor som de boende kan interagera med 
(Frishberg, 2009, s.21). 
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3 Metod 

Eftersom studien syftar till att utreda hur miljön påverkar och kan stödja personer med 
demens och deras möjlighet till självständig rörlighet, har ett kvalitativt tillvägagångssätt 
använts. Den kvalitativa forskningen kännetecknas av en önskan att få en djupare förstå-
else för fenomen utan att kunna finna absoluta generella sanningar (Holme & Solvang, 
1997, s.78-80).  

Som utgångspunkt har observationer använts för att få en klarare bild av vilka rörelse-
mönster och beteenden som finns på Björnkulla äldre- och demensboende. Dessa, obser-
vationer, lade grunden för informantintervjuer med två personer som är knutna till boen-
det; enhetschefen och arbetsterapeuten.  

3.1 Observation 

Eftersom det i frågeställningarna ingår att finna hur boendemiljön påverkar de boendes 
möjligheter till att självständigt röra sig i miljön, går det inte att frångå observation som 
metod. Patel och Davidson (2003, s.81-88) menar att observation framförallt är använd-
bart då information, som rör beteenden och händelser i naturliga situationer och i samma 
stund som de inträffar, ska samlas in. Dessutom kräver inte en observation att brukaren 
tydligt kan minnas och förmedla händelser så att forskaren uppfattar dem korrekt (Patel & 
Davidson, 2003, s.88). Det kan vara tillräckligt svårt för en person utan demenssjukdom 
att minnas hur denne interagerar med en miljö. Dessutom är det inte alltid säkert att de är 
medvetna om vissa beteenden som de ägnar sig åt. Det blir än mer problematiskt när bru-
karen lider av en demenssjukdom, eftersom den då lider av minnesproblem och har ned-
satt kognitiva förmågor. Detta gör att de kan ha svårt att uttrycka sig på ett sådant sätt att 
forskaren kan uppfatta dem på ett överensstämmande sätt. 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av en öppen, icke deltagande observation. Eftersom jag varken kunde 
låtsas vara en av de boende, eller har tillräcklig kunskap för att låtsas tillhöra personalen 
har det inte varit möjligt att gå in som dold eller aktiv observatör. Som passiv, öppen 
observatör har jag kunnat föra anteckningar löpande, så fort en händelse har inträffat, 
vilket Holme och Solvang (1997, s.113) menar är en av fördelarna med öppen observa-
tion. Att vara passiv observatör innebär också mindre påverkan på observationssituatio-
nen, även om en öppen observation också medför viss påverkan (Holme & Solvang, 
1997, s.115).  

Enhetschefen på Björnkulla hade gett sitt medgivande och personalen var informerade 
om vad jag gjorde där. Personalen valde att inte informera de boende i förväg, med tanke 
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på att deras demenssjukdom med största sannolikhet hade gjort att de ändå inte kommit 
ihåg att de blivit informerade. Den nedsättning som demenssjukdom innebär gör att de 
kanske inte heller är helt förmögna att ta beslut om huruvida de vill delta i observationen 
eller ej. Jag dolde dock inte mina avsikter när jag var där. De hade alla möjlighet att fråga 
mig.  

För att inte blandas ihop med personalen, utan göra det tydligt för de boende att de inte 
kunde komma till mig för hjälp, hade jag vanliga kläder enligt överenskommelse med 
enhetschefen.  

Jag fick även skriva på samma sekretessförbindelse som resten av personalen, vilket 
förbjuder mig att lämna ut information om enskilda individers personliga förhållanden. På 
så vis frångås problematiken med att vare sig de boende eller deras anhöriga i förväg 
informerades, och då inte kunde avstå att vara med i observationen. Det är vid utlämnan-
det av enskildas personliga förhållanden som observationer blir etiskt tvivelaktigt (Patel 
& Davidson, 2003, s.97; Holme & Solvang, 1997, s.110). Sekretessförbindelsen och det 
faktum att jag observerade miljön och de boendes beteenden, inte de boende som indivi-
der, gör att observationen inte inkräktar på dem som enskilda individer och då inte blir 
etiskt problematiskt.  

Tillvägagångssättet har varit ostrukturerat, i och med att frågeställningarna inte var till-
räckligt precisa för att exakt kunna avgöra vilka beteenden och situationer som kunde 
uppstå och var mest relevant. Därför har jag varit öppen för alla beteenden hos de boende. 
För att ändå fokusera observationen och minska risken att jag förbisåg något viktigt an-
vände jag mig av två, i förväg, uppgjorda observationsguider. Den ena observationsgui-
den var fokuserad på miljön, medan den andra var fokuserad på de boendes beteende och 
rörelsemönster (Se bilaga 9.1 och 9.2). Detta för att inte missa något viktigt i lokalernas 
utformning och för att i analysen tydligare kunna göra kopplingar till vad i de boendes 
beteenden som berodde på miljön och vad som inte gjorde det.  

Observationen kompletterades i efterhand med bilder på avdelningarna, för att ge läsa-
ren en tydligare bild av utformningen. Anledningen till att detta inte gjordes i samband 
med observationen var för att inte kompromettera de boende. Genom att fotografera i 
efterhand, hade jag möjlighet att välja en tidpunkt då de boende inte rörde sig över boen-
det i så stor mån. Bilder saknas från allrummet i Paviljongen, då de boende åt frukost vid 
tillfället för fotograferingen. Dessutom har möblerna flyttats om något och deras placer-
ing överensstämmer därför inte helt med mina planritningar av avdelningarna.  

3.1.2 Urval 

I och med att Björnkulla genomgår en ombyggnation, skiljer sig utformningen mellan 
några av avdelningarna. Där finns de nybyggda avdelningarna, som visar hur hela boen-
det är tänkt att se ut, och där finns en tillfällig Paviljong som skiljer sig i utseende och 
utformning. För att få en tydligare bild av hur olika utformning kan påverka rörelsemöns-
ter och beteenden, tog jag tillvara på möjligheten att observera både den tillfälliga Pavil-
jongen och en av de nybyggda avdelningarna.  

Från början var tanken att jag skulle fokusera på två svenska avdelningar, en demens-
avdelning och en äldreboendeavdelning, för att lättare kunna vara öppen med vad jag 
gjorde där och svara på de boendes frågor. I och med att den ena avdelningen endast var 
äldreboende var det svårt att avgöra om utformningen var det som påverkade beteendena 
eller om det var för att de boende inte led av demenssjukdom i samma utsträckning. Detta 
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resulterade i att jag, efter ett observationstillfälle, bytte ut den svenska äldreboendeavdel-
ningen mot den finska demensavdelningen. På så vis kunde jag observera en demensav-
delning i de nybyggda lokalerna och en demensavdelning i den tillfälliga Paviljongen. 
Det ska däremot tilläggas att till Paviljongen hade de boende nyligen flyttat in, vilket kan 
ha påverkat deras förmåga att hitta och orientera sig. De hade endast bott där i drygt en 
månad.  

Något som också varit viktigt under observationerna har varit att fokusera på de boen-
de och inte på personalen. Därför har personalens rörelsemönster och beteenden endast 
registrerats då de interagerat med de boende eller utfört uppgifter åt dem.  

3.1.3 Genomförande  

Observationerna utfördes vid totalt fem tillfällen, under dagtid. Det var soligt och fint 
väder vid samtliga observationstillfällena. Jag är medveten om att observationer under 
kvälls- och nattetid hade kunnat ge andra resultat. För att ändå försäkra mig om att bete-
endena inte var kopplade helt till tid på dygnet, utfördes observationerna både på förmid-
dagen och på eftermiddagen. På så vis kunde också solens rörelser och dess förändring på 
rummet observeras. Dessutom gjordes observationerna, på samma avdelning, under sepa-
rata dagar för att minimera risken att de beteenden som observerades var enstaka företeel-
ser. Båda demensavdelningarna observerades under fyra timmar, var sin förmiddag, samt 
två timmar under varsin eftermiddag. Det svenska äldreboendet observerades endast un-
der ett tillfälle, under två timmar en eftermiddag. Observationerna skedde mellan klockan 
09:00-13:00 på förmiddagen, vid ett tillfälle fram till klockan 13:20. På eftermiddagen 
skedde observationerna mellan klockan 14:00-16:00. På eftermiddagarna var det lugnare 
på avdelningarna, eftersom det är den tid då det anordnas aktiviteter i andra delar av 
byggnaden. 

Observationerna i Paviljongen skedde från en stol i korridor A (Se figur 1, på sida 16) 
både under förmiddagsobservationen och eftermiddagsobservationen. Under förmiddags-
observationen ägnades också två timmar till observationer från en köksbänk i allrummet 
(Se figur 1, på sida 16), då de flesta av de boende uppehöll sig i det rummet under den 
tiden. Observationerna på de nybyggda avdelningarna genomfördes från vardagsrummet 
(Se figur 2, på sida 18). Både placeringen i Paviljongen och på den nybyggda avdelning-
en gjordes där det var störst uppsikt över hela avdelningen, utan att någon större förflytt-
ning krävdes. 

Under hela observationen fördes fältanteckningar, samtidigt som de olika beteendena 
inträffade. För att försäkra mig ytterliga om att de boende inte skulle kunna identifieras 
som individer, har jag aldrig nämnt dem vid namn i någon av mina anteckningar. Istället 
har de benämnts med ord som exempelvis beskriver ett typiskt beteende eller färgen på 
deras kläder.  

3.2 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer valdes som en uppföljning till observationerna, för att ge ytterligare 
bredd och djup. Holme och Solvang (1997, s.101) menar att syftet med kvalitativa inter-
vjuer är att få en djupare och mer fullständig uppfattning. Det gav även möjlighet att få 
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vissa av de boendes beteenden förklarade, eftersom de personer som intervjuades var 
kopplade till boendet.  

Genom att utföra informantintervjuer, det vill säga intervjuer med experter inom om-
rådet och experter för just Björnkulla, kan deras erfarenhet och ögon lånas. I och med att 
de har arbetat med dementa i flera år, har de haft möjlighet att observera dementas bete-
ende under mycket längre period än vad som hade varit möjligt för mig. De har också 
ingående kunskap om de boende på Björnkull och deras beteende. Dessutom har de erfa-
renheter som sträcker sig utanför de personer som just nu bor på Björnkulla. De kan med 
andra ord sägas ha en mer generell kunskap om demenssjukdomens påverkan på den 
kognitiva förmågan och orienterbarheten.  

För att nå den djupare kunskapen och erfarenheten hade jag i förväg förberett två inter-
vjuguider (Se bilaga 9.3 och 9.4) med mestadels öppna frågor. Det innebar också att in-
tervjusituationen fick ha stor inverkan på själva intervjun. Informanternas svar genererade 
följdfrågor som inte i förväg var förberedda och påverkade även ordningsföljden av frå-
gorna. Det kvalitativa tillvägagångssättet kännetecknas av en större flexibilitet (Patel & 
Davidson, 2003, s.78). 

3.2.1 Urval 

För att nå en djupare förståelse för vad i den omgivande miljön som påverkar de demen-
tast beteende och orienterbarhet, hade ett naturligt val varit att intervjua de boende. Det 
som blir problematiskt är hur sjukdomen påverkar deras minne och kognitiva förmåga. 
För att intervjuerna ska bli givande krävs det att personerna tydligt kan minnas och för-
medla sina upplevelser på ett sätt som forskaren förstår (Patel & Davidson, 2003, s.88). 
Därför var det mer givande att göra informantintervjuer, med enhetschefen för boendet 
och den arbetsterapeut som är knuten till boendet. Eftersom de inte lider av någon de-
menssjukdom har de följaktligen också lättare att förmedla sig. De två informanterna har 
flera års erfarenhet av demensvård och Björnkulla vilket, som tidigare nämnt, kan ge mer 
generella erfarenheter om hur demens påverkar orienterbarheten. Dessutom har de möj-
lighet att se hur ombyggnationen och de nya lokalerna påverkar de boendes orienterbarhet 
i förhållande till hur det var i de gamla lokalerna.  

Enhetschefen, Hilkka Tauriainen, har arbetat 15 år inom demensvården och åtta på 
Björnkulla. Hon har dessutom varit mycket insatt i ombyggnationen och varit med och 
påverkat dess utformning. Detta gjorde henne till en utmärkt informant, då hon både har 
ingående kunskaper om de boende och tankarna bakom avdelningarnas utformning. 

Arbetsterapeuten, Tarja Gonzales, har arbetat som arbetsterapeut i fem år och på 
Björnkulla i två år. Hennes uppgifter innebär att finna hjälpmedel och underlätta för per-
soner så att de kan behålla sin självständighet i så stor utsträckning som möjligt, efter 
exempelvis kraftiga skador eller vid demenssjukdom (Gonzales, 2011). Med andra ord 
har en arbetsterapeut i stor utsträckning samma syfte som detta examensarbete, att ge de 
boende större möjligheter till självständighet. På så vis hade hon möjlighet att ge bra in-
formation om hur självständigheten kan stimuleras för personer med demens.  

3.2.2 Genomförande 

Intervjuerna skedde på Björnkulla, för att göra det så enkelt, bekvämt och familjärt för 
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informanterna som möjligt. Intervjun med enhetschefen skedde den 19 april 2011, klock-
an 10:30 och varade strax över en timme. Vi satt på hennes kontor, på varsin sida om ett 
runt bord. Intervjun med arbetsterapeuten skedde den 20 april 2011, klockan 12:50 och 
varade cirka 45 minuter. Den intervjun hölls i Björnkullas relaxrum, mittemot varandra i 
varsin rottingfåtölj, då det var det enda rummet vi kunde sitta ostört.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en liten dator, för att jag skulle kunna ägna min 
uppmärksamhet åt informanterna. De gavs dock möjlighet att avböja inspelning innan 
intervjun påbörjades. De gavs också möjlighet att tacka nej till att uppträda med namn, 
vilket ingen av dem gjorde. Som komplement till inspelningen förde jag enstaka anteck-
ningar. Dessa bestod mestadels av viktiga rörelser och kroppsspråk, som var viktigt för att 
förstå deras resonemang. 
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4 Empiriskt resultat 

4.1 Observationerna 

4.1.1 Miljö 

4.1.1.1 Paviljongen 

Paviljongen består av två långa korridorer i L-form, där den ena korridoren sträcker sig 
något förbi den andra. (Se Figur 1). På ena sidan av korridorerna ligger de boendes lägen-
heter och på den andra finns det fönster. Mellan de båda korridorerna finns inga dörrar 
och det går att se från ände till ände både i korridor A och i korridor B. Att ta sig från 

Figure 1. Planvy över Paviljongen. Prickarna markerar från vilka platser jag utförde mina 
observationer. Fotografiet är taget från korridor B, in mot korridor A.  
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korridor A in till korridor B är mer tydligt eftersom det blir en T-korsning. Att svänga av 
från korridor B in till korridor A är inte lika tydligt eftersom väggarna i korridor B fort-
sätter förbi öppningen till korridor A. 

Väggarna består av vitmålad väv och golven har en blåmelerad plastmatta som är upp-
vikt cirka en decimeter. Plastmattan är något reflekterande. Alla karmar och dörrposter är 
vita. Även dörrarna är vita, men kanterna är ljust träfärgade.  

I korridor A, på samma sida som de boendes lägenheter, finns också allrummet. Det är 
ett kombinerat vardagsrum, matsal och kök. Dörrarna in till allrummet står alltid öppna, 
till skillnad från de boendes dörrar. Dessa är för det mesta stängda, dock lämnas dörrarna 
öppna då personalen är inne i lägenheterna och städar. Det är inte heller någon färg eller 
formskillnad mellan dörrarna till allrummet och dörrarna in till de boendes lägenheter. 
Däremot sitter det namnskyltar bredvid de boendes dörrar. Dessa är inramade med en 
klarröd, klarblå eller klargul färg. Färgen sticker ut från de vita väggarna, men det finns 
ingen uppenbar och tydlig funktion eller färgkodning. I korridor A är ramarna gula och i 
korridor B är de oregelbundet omväxlande i rött och blått. 

I allrummet ser väggarna och golven ut precis som i korridorerna. Det finns tre mat-
salsbord med flertalet stolar runt. Det finns också en tv, soffor, flera fåtöljer och soffbord. 
Möblerna är av ljust träslag, förutom matsalsstolarna som är målade i en mörk, roströd 
färg. Möbeltygerna är röda och gulrutiga. Möblerna kontrasterar mot rummets golv och 
väggar. På borden finns det dukar och blommor, vilka kan hjälpa till att skilja de olika 
borden från varandra. Dessutom finns det ljusgröna namnskyltar på matsalsborden. Tex-
ten är skriven med seriffer och har vit bakgrund. Möblerna i allrummet är placerade så de 
lämnar mycket fria ytor mitt på golvet och mellan de två dörröppningarna. Köksdelen 
skiljs av från resten av allrummet med hjälp av en köksbänk. Köksskåpen är ljusgrå och 
vitvarorna är vita.  

Utöver allrummet och korridorerna finns inga rum för de boende att umgås och utföra 
aktiviteter tillsammans. De boende i Paviljongen har dessutom begränsad rörlighet till 
andra delar av boendet, i och med att dörrarna ut från avdelningen har kodlås.  

Utmed väggarna i korridor A och vid änden av korridor B finns det stolar, bord, byråer 
och skåp. De är en brokig skara möbler, i både ljus och mörka träslag och med övervä-
gande blåa eller röda tygdelar. De möbelgrupperingar som gjorts har större enhetlighet. I 
varje fönster i matsalen och i de flesta i korridorerna, finns växter och prydnader. I några 
av fönstren i korridorerna finns det också fotografier, men inga fönster har gardiner. De 
fönster som sitter mittemot allrummet är de enda fönstren som har fönsterbrädor.  

De skyltar som finns i Paviljongen, förutom de boendes namnskyltar, är de gröna nöd-
utgångsskyltarna som hänger i taken. Dessutom finns det handgjorda, dit-tejpade lappar 
med texterna tänd och släck på lampknappen i korridor A. Det finns även klockor som 
sticker ut från väggarna i båda korridorerna. I allrummet finns också en klocka, men den 
hänger mot väggen och har samma färg som väggen. 

Ljuset i Paviljongen förändras under dagen. På förmiddagen lyser solen in genom 
fönstren i korridor A, för att under dagens lopp förflytta sig och på eftermiddagen endast 
lysa in genom fönstren i korridor B. Under inga tider på dygnet lyser solen in genom 
fönstren i allrummet. Däremot finns det en vägg, i vinkel, utanför allrummet som blir 
starkt belyst av solljuset. Vilket gör att det blir väldigt ljust utanför allrummets fönster. 

 När solen lyser in genom fönstren, i korridorerna, skapas ljusa solfläckar på golven. 
Fläckarnas form påverkas av solens rörelse och fönstrens form, och blir under vissa tider 
på dagen smala parallellogrammer. Dessa former kan uppfattas som rörelseriktningar.  
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4.1.1.2 Avdelning F 

 
Avdelning F består av två korridorer i L-form (Se figur 2), med vardagsrum och kök pla-
cerade mitt i L-formen väl synlig från i stort sett varje boendelägenhet. Alla boendelä-

Figure 2. Planvy över Avdelning F. Pricken markerar från vilken plats jag utförde mina 
observationer. Fotofrafiet är tagit ifrån korridor D, in mot vardagsrummet. 
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genheter vetter mot vardagsrummet och köket. Dörrarna är hängda så att de riktar den 
boende mot dessa platser när de öppnas. Planlösningen är öppen med stora fönster ut mot 
en innegård. Vardagsrummet skiljs av från korridorerna med väggar som endast sträcker 
sig till brösthöjd. Köket är omgärdad med hela väggar, men det finns stora fönster i dem. 
Dessutom går det att nå köket både från korridor C och från vardagsrummet. Ingången 
från korridor C består av ett stort öppet valv. Vardagsrummet och köket skiljs av en 
skjutdörr, men den står alltid öppen.  

Väggarna på avdelningen är vitmålade, bortsätt från halvväggarna som ut mot korrido-
ren är målade i en grågrön färg. Golven är i trä precis som golvlisterna, ovansidan på 
halvväggarna, dörrarna och dörrposterna in till de boendes lägenheter. Vid de boendes 
dörrar finns det namnskyltar, som består av en välvd form, svarta seriffer på vit bakgrund 
och en skyddsplast som kan ge upphov till blänk. Utöver dessa skyltar finns det nödut-
gångsskyltar i taken. Fönsterkarmarna är vita precis som dörrarna in till de utrymmen 
som endast nyttjas av personalen.  

I korridorerna på denna avdelning finns inga möbler. Däremot finns en del tavlor och 
flera ledstänger i trä. Möblerna finns istället i vardagsrummet och köket. I vardagsrum 
består möblerna av tv, soffor, soffbord och skåp i ljust trä, förutom en gungstol som är 
vitmålad. Möblerna i vardagsrummet är uppställda mestadels längs med väggarna, vilket 
ger fria golvytor. I vardagsrummet finns också två golvlampor, vilka är de enda möbler 
som sticker upp ovanför halvväggarna. Den ena av lamporna är placerad precis vid öpp-
ningen från korridor D till vardagsrummet. 

Tygerna på möblerna är övervägande grönrandiga, men det förekommer också blå, 
rödrandiga och helgröna tyger. Kuddarna i sofforna är beiga, med beiga eller röda brode-
rade mönster och det finns två blå filtar på ena soffans armstöd. I vardagsrummet finns 
också lite träningsredskap. Fönstren i både vardagsrummet och köket pryds med blommor 
och andra prydnadssaker. I korridor D finns det en ensam rosa begonia i ett av fönstren. 
Fönsterbrädorna består dessutom av en mörkgrå sten.  

I köket är möblerna också i ljust trä. Här finns två bord med tillhörande stolar. Dessa är 
placerade ut från väggarna. Stolarna har grönrandiga eller rödrandiga tygsitsar. Borden 
har olika dukar, men på den här avdelningen finns det inga namnlappar vid borden. 
Köksdelen skiljs av från resten av köket med hjälp av en köksbänk. Där är skåpen vita, 
alla vitvaror är i rostfritt stål och bänkskivorna är i trä. 

På denna avdelning finns det gardiner, men inga klockor. I köket och vardagsrummet 
är gardinerna vita med gröna, gula och orangea blad. I korridor D finns det vit, ljusrosa 
och cerise panelgardiner. Dessa gardiner täcker inte alla fönster. 

Köket och vardagsrummet är de rum som finns för umgänge och aktiviteter. Det finns 
också en innegård som de boende har fri tillgång till från köket. Utöver det begränsas 
deras rörlighet av att dörrarna ut från avdelningen har kodlås.  

Under dagens lopp rör sig solen från att på förmiddagen tydligt lysa in genom fönstren 
i både vardagsrummet, köket och korridor D, till att sent på eftermiddagen endast lysa in 
genom fönstren i korridor D. Solen försvinner först ifrån köket. De solfläckar som bildas 
är tydligast i korridoren där de på förmiddagen sträcker sig ända upp på nedre delen av 
motstående vägg. I och med att det inte finns direkt tillgång till fönster i korridor C blir 
den korridoren mörkare, framförallt på förmiddagen. På eftermiddagen lyser solen inte 
lika tydligt in genom fönstren i köket och vardagsrummet, vilket ger ett jämnare ljus över 
hela avdelningen. Korridor C är trots det något mörkare.  
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4.1.2 Beteende 

4.1.2.1 Paviljongen 

På morgonen får de boende hjälp att komma upp och ta sig in till allrummet för att äta 
frukost. Observationerna visar att de ofta blir kvar i allrummet. Det är ett fåtal av de bo-
ende som rör sig över resten av avdelningen. Då promenerar de runt i korridorerna eller 
utnyttjar de fåtöljer som finns där. Det ska tilläggas att flera av de boende använder rulla-
tor och att en person sitter i rullstol. Det är framförallt tre personer som på egen hand rör 
sig över avdelningen. Två av dessa uppvisar ett visst vandringsbeteende.  

Den kvinna som uppvisar vandringsbeteende, är den person som spenderar minst tid i 
allrummet. Under mina observationer spenderade hon mycket tid i en fåtölj i änden av 
korridor B, längst bort från allrummet. En kvinna ur personalen berättar för mig att hon 
blir störd och arg på en av männen, eftersom han sitter och skriker i matsalen. Jag kunde 
även observera hur hon, vid ett tillfälle, var på väg in till korridor A men plötsligt skakade 
på huvudet och vände. Vid samma tidpunkt började en annan kvinna, som redan befann 
sig i korridor A, att sjunga högt och ljudligt på finska. 

Den man som uppvisar vandringsbeteende är den boende som vandrar runt i korrido-
rerna mest. Dock rör han sig endast fram och tillbaka i korridor A, samt in och ut ur all-
rummet. Vid ett tillfälle gick han in till sin egen lägenhet. Det var vid ett tillfälle då den 
dörren stod öppen. Vid ett tillfälle vandrade han också in till korridor B, vilket var vid 
samma tidpunkt som jag gick runt och undersökte lokalen. Han följer alltid efter persona-
len, besökare eller andra personer vid de tillfällen då de rör sig i korridorerna.  

Annars visar observationerna att de boende alltid har sällskap med ett vårdbiträde, då 
de ska röra sig över avdelningen. Tre av de boende sa vid separata tillfällen till persona-
len när de behövde gå på toa och befann sig i allrummet. Personalen följde dem då till 
toaletten i respektive lägenhet, och tillbaka till allrummet igen. Det händer att personalen 
kan ropa till sig de boende, så att de tar sig från korridoren in till allrummet.  

Vid det tillfälle då de boende lämnade avdelningen för bingo hade de också personal 
med sig. När de återvände till avdelningen, hade en av de boende med sig en anhörig. När 
hon skulle följa honom till hans lägenhet i korridor B, var en kvinna i personalen tvungen 
att visa vägen då hon var på väg att svänga åt fel håll i korridoren.  

Det bör också tilläggas att de boende i Paviljongen inte har bott där så länge och heller 
inte bott tillsammans tidigare. Tauriainen (2011b) menar att det därför är lite extra oroligt 
på denna avdelning.  

4.1.2.2 Avdelning F 
Även på den här avdelningen får de boende hjälp att komma upp och ta sig in till köket 
för att äta frukost, på morgonen. Precis som i Paviljongen blir många av de boende sittan-
de i köket. Några får hjälpt att ta sig in till vardagsrummet och titta på tv istället. Det 
finns en man som klarar att ta sig runt på avdelningen helt på egen hand. Han kan även 
sätta sig vid matbordet helt själv och äta utan hjälp. 

Det är inte mycket rörelse på den här avdelningen och det är lugnare än i Paviljongen, 
med mindre rop och skrik. Det är i stort sett en person som rör sig över avdelningen och 
han uppvisar ett stort vandringsbeteende. Personalen behöver sätta honom vid matbordet 
flera gånger innan han sitter kvar tillräckligt länge för att äta. Vill de att han ska sitta och 
titta på tv i vardagsrummet, behöver ett vårdbiträde sitta ner bredvid honom, annars börjar 
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han vandra runt. Framförallt promenerar han fram och tillbaka i korridor D, men han 
utnyttjar även korridor C. Oftast som ett medel att ta sig till korridor D, men det händer 
också att han vandrar fram och tillbaka i delar av korridor C. När han vandrar fram och 
tillbaka i korridor D, är det oftast mellan änden av korridoren och fram till halvväggen 
eller öppningen i halvväggen. Dessutom händer det att han sparkar och knackar i väggen 
och drar panelgardinen med sig när han går. Förutom vandringsbeteendet öppnar och 
stänger han dörrarna i korridoren. Han upprepar detta om och om igen. Ibland bara på 
glänt, ibland öppnar han dörren helt, ibland tittar han bara in och ibland går han in i lä-
genheterna. Det är aldrig dörren till hans egen lägenhet som han öppnar, hans lägenhet 
finns i den andra korridoren. Det händer också att han rycker i den lilla delen av dörren 
och att han om och om igen trycker upp den öppna dörren mot väggen. Den enda gång 
han verkligen ler är då en kvinna ur personalen tar honom i handen och promenerar runt 
på innegården. 

Det finns också en kvinna som har mer tendenser till att röra sig. Dock är hon begrän-
sad av att hon behöver en gåstol. Efter att personalen har placerat henne i en fåtölj i var-
dagsrummet har hon svårt att röra sig, trots att hon vill. Gåstolens hjul är fastlåsta, vilket 
gör att gåstolen blockerar och hindrar hennes rörelser. Vid två tillfällen lyckas hon ta sig 
loss, vilket leder till att personalen tar med henne på en promenad till hennes lägenhet. De 
återvänder med henne lagom till lunchen ska serveras.  

4.2 Intervjuerna 

I intervjuerna framkommer det att demens har stor påverkan på personer förmåga att ori-
entera sig och hitta. Gonzales menar att dementas förmåga att orientera sig kan påverkas 
så mycket av sjukdomen, att det är en helt ny upplevelse att bara sitta på motsatt sida av 
ett bord. Minnets begränsning gör att nästan varje situation är en ny situation. Det är dock 
helt beroende av hur långt skriden demens är. Gonzales menar att en person med lättare 
demens kan klara sig väldigt bra och inte uppleva några större problem med att hitta där 
de bor.  

Under observationen framkom att de boende ofta blir sittande i de gemensamma ut-
rymmena, något som Gonzales menar beror på att de inte vet vad de ska ta sig för. Tauria-
inen tror att det kan bero på att de har svårt att uttrycka sin vilja. Det framkom också att 
de boende ber om hjälp då de behöver besöka toaletten. Både Tauriainen och Gonzales 
menar att detta främst beror på att sjukdomen påverkar deras förmåga att hitta. Tauriainen 
menar att det är svårare för de boende att hitta från de gemensamma utrymmena tillbaka 
till sina egna lägenheter, där toaletterna finns. Hon menar vidare att det är mycket lättare 
för dem att hitta till toaletten när de är inne i sina lägenheter. Det är något de har planerat 
för vid nybygget, att toalettdörren alltid syns från sängen.  

Det Gonzales och Tauriainen framhärdar, vid flera tillfällen, som det viktigast för att 
hjälpa de boende att hitta bättre och mer självständigt, är att de får en överblick och kan 
se vart de har möjlighet att gå. Gonzales menar att det är viktigt att de boendes lägenheter 
vetter mot de gemensamma utrymmena så att de på en gång ser sina möjligheter. Att de 
ser balkongdörren och att de ser köket och kan förstå att det är där de ska äta. 

Ytterligare aspekter som påverkar självständigheten är fysiska hinder i miljön. På de 
nya avdelningarna har de arbetat aktivt för att öka rörligheten genom att ta bort alla trösk-
lar och se till att dörrarna inte är för tunga. Även möblerna kan påverka och begränsa 
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självständigheten och rörligheten. Tauriainen menar att det finns en viss problematik i att 
använda gamla möbler, även om de kan påminna om de boendes gamla hemmiljö. Äldre 
sittmöbler är ofta väldigt låga, vilket för äldre personer är negativt då de ofta kan ha fy-
siska besvär att resa sig. Vidare kan möblernas placering påverka den självständiga rörel-
seförmågan. Gonzales berättar hur de började få problem med att få upp en boende ur 
sängen på morgonen. Det visade sig att de, efter flytten, hade ställt hans säng åt fel håll. 
Vilket gjorde att vanan att kliva upp på en sida fick honom att försökte kliva upp mot 
väggen. När de sedan vände på hans säng igen, kom han upp utan problem. Gonzales 
berättar vidare att demens kan påverka kroppskännedomen, eftersom de inte alltid är 
medvetna om vart fötterna och händerna är.  

Under intervjuerna framkom också att färger kan ha stor påverkan och fångar deras 
uppmärksamhet. Gonzales beskriver exempelvis att röda toalettsitsar kan vara väldigt 
effektivt för att få dem att hitta toaletten i ett annars väldigt vitt rum. Hon tror att klara 
och ljusa färger, som kontrasterar mot omgivningen kan hjälpa de dementa att hitta bättre. 
Däremot menar Gonzales att mörka färger upplevs negativt av dementa. Mörka mattor 
och trösklar upplevs som djupa avgrunder och påverkar de boende på ett sådant sätt att de 
inte vågar gå över dem. Det bekräftas också av Tauriainen. Tauriainen framhärdar också 
att hon har en stark tro på färgers positiva effekt. Både som ett medel för att skapa värme 
och ombonad, men också för att skapa kontraster som ger stöd åt orienteringsförmågan.  

Tauriainen framhåller också bildernas förmåga att stödja orienteringsförmågan. Bland 
annat vill hon sätta upp bilder av de boende på avdelningarna och då gärna bilder från 
ungdomstiden så att de känner igen sig. Det är något hon har sett på andra boenden. Hon 
menar att det kan hjälpa dem att hitta bättre, då många hajar till bara av att se sitt namn. 
Tauriainen förklarar också att hon har observerat hur boende blivit osäkra på sin sittplats 
vid matbordet när det inte har funnit namnskyltar. Hon menar att de då inte vet om det är 
deras plats eller någon annans, och därför inte riktigt vågar sätta sig. Gonzales säger dock 
att piktogram inte fungerar bättre än skriven text.  

För att reda ut hur miljön påverkar de boende, fick Gonzales och Tauriainen också dis-
kutera och jämföra Paviljongen, de nybyggda avdelningarna, den gamla byggnaden och 
flyttens påverkan.  

Aktiviteten att flytta utgör en påverkan på beteendet i sig, oavsett miljön. Gonzales sä-
ger att flytten från hemmet till ett boende påverkar en dement person mycket. Hon menar 
dock att hon inte har upplevt att de boende på Björnkulla har påverkats av omflyttningen, 
men att hon samtidigt bara är där en gång i veckan. Tauriainen har däremot upplevt för-
ändringar efter omflytten. Hon säger att hon kan se oro hos de boende, framförallt i Pavil-
jongen. Hon menar att när en ny person flyttar in till boendet tar det cirka två veckor för 
de boende att anpassa sig till varandra, men i och med att alla är nyinflyttade till Pavil-
jongen verkar det ta längre tid. 

Framförallt Tauriainen hävdar också att hon upplever skillnader mellan Paviljongen, 
de nya avdelningarna och den gamla byggnaden. Gonzales har inte upplevt någon större 
skillnad hos de boende efter att de har fått flytta till de nybyggda avdelningarna, men hon 
menar att det absolut inte har blivit sämre. Hon påpekar också att de nybyggda avdelning-
arna har en väldigt stor styrka i att de gemensamma utrymmena är direkt visuella när de 
boende kommer ut från sina lägenheter. Tauriainen anser att den öppna planlösningen gör 
att de boende alltid hittar till vardagsrummet och köket. Hon menar att det är mer pro-
blematiskt i Paviljongen, där är det snarare av misstag som de boende hittar till vardags-
rummet och köket.  

Båda omtalar innegårdarna som något väldigt positivt med det nya bygget. Enligt Tau-
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riainen ger innegårdarna en ökad känsla av frihet då de tillåter de boende att vandra runt, 
in och ut genom olika dörrar, istället för bara gå fram och tillbaka på en sträcka. Något 
som hon också upplevde att de boende utnyttjade under förra sommaren. Gonzales menar 
att det syns på de boende att de njuter av att kunna gå ut på sommaren. 

Det finns ytterligare skillnaderna mellan de två avdelningarna. Tauriainen upplever att 
det i Paviljongen är högre ljudnivå och oroligare medan de boende har större självstän-
dighet på de nya avdelningarna. Även vandringsbeteende har förändrats olika beroende 
på vilken avdelning de boende har flyttats till. På Avdelning F har vandringsbeteendena 
minskat och i Paviljongen har de ökat. Tauriainen förklarar att den tidigare byggnaden 
hade raka korridorer, vilket hon tror stimulerar till vandringsbeteende. Hon menar vidare 
att de nybyggda avdelningarnas utformning är mindre enformiga.  

Vad vandringsbeteende beror på och hur det kan avhjälpas är enligt Tauriainen och 
Gonzales inte självklart. Båda framhärdar oro som en stark anledning till vandringsbete-
ende, men det kan vara olika från person till person. Tauriainen menar exempelvis att en 
av de boende har levt ett väldigt aktivt liv och att det kan vara därför han vandrar. Gonza-
les menar också att den person som går och öppnar dörrar gör det för att han är orolig. 
Hon menar att han antagligen inte letar efter sin lägenhet, eftersom hans beteende skulle 
fortsätta även om ett vårdbiträde visade honom till hans lägenhet. Vid de tillfällen då 
dementa öppnar och drar i dörrar för att ta sig hem, letar de oftast efter barndomshemmet 
och inte lägenheten på avdelningen. 

För att avhjälpa vandringsbeteende påpekar Tauriainen att en aktiverande miljö kan 
fungera. Tauriainen berättar att vid ett studiebesök på ett boende såg hon att de hade ska-
pat öar med massor av saker som fick de boende att stanna upp. Hon påpekar dock att 
brandsäkerhet måste tas i beaktande och att det inte är möjligt att ha för mycket saker som 
blockerar korridorerna.  
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5 Analys 

Det som framkom tydligast under observationerna var att de boende, i övervägande antal 
av fallen, hade hjälp av personalen att ta sig fram och tillbaka mellan den egna lägenheten 
och de gemensamma utrymmena. Dessutom blir de ofta sittande i de gemensamma ut-
rymmena utan att utnyttja möjligheten att röra sig över avdelningen. Detta påvisar att de 
boende har svårt att självständigt orientera sig över avdelningarna, något som bekräftas av 
både Tauriainen (2011c) och Gonzales (2011).  

Stillasittandet beror enligt Gonzales (2011) främst på att de boende inte vet vad de ska 
göra. En annan förklaring kan vara möblerna. Tauriainen (2011c) menar att äldre möbler 
ofta är låga och gör det svårt för de boende att ta sig i och ur möblerna. Möblerna hindrar 
de boende från att utnyttja möjligheten att röra sig över avdelningen.  

5.1 De gemensamma utrymmena 

De personer som faktiskt rör sig över avdelningen, verkar ha möjlighet att hitta in till de 
gemensamma utrymmena. Även om det enligt Tauriainen (2011c) sker mer som en ren 
olyckshändelse i Paviljongen. Däremot verkar det mer problematiskt att hitta från de ge-
mensamma utrymmena tillbaka till lägenheterna, vilket även Tauriainens (2011c) anser. 

Huruvida det finns någon större skillnad mellan de två avdelningarna, i det fallet, kun-
de inte observationerna avgöra. Som sagt följer personalen alltid med de boende till de 
gemensamma utrymmena på morgonen, och sedan blir de sittande där. Vad som däremot 
är tydlig, är att den öppna planlösningen på Avdelning F gör det omöjligt att inte hitta till 
de gemensamma utrymmena. För de flesta är det gemensamma utrymmet, det första det 
ser när de stiger utanför lägenhetsdörren. För de personer som inte har det gemensamma 
utrymmet direkt utanför dörren leder korridorerna dit nästan omgående. Den öppna plan-
lösningen gör även rummens funktioner synliga, vilket Marquard och Schmieg (2009, 
s.339) menar främjar wayfinding.  

I Paviljongen är det gemensamma utrymmet inte direkt synligt från någon av de boen-
des dörrar. De är inte heller direkt synliga från korridorerna. De markeras endast av två 
öppna dörrar, istället för att rummets funktion tydligt syns. Det borde betyda att det är 
mer vanligt att de boende inte hittar i Paviljongen, eftersom Passini m.fl. (2000) samt 
Marquardt and Schmieg (2009) båda menar att synlighet är väldigt avgörande för wayfin-
ding. Även Tauriainen (2011c) och Gonzales (2011) hävdar att överblick över rörelse-
möjligheterna och destinationerna är viktigt. Tauriainen (2011c) säger att hon upplever 
dem som mindre självständiga i Paviljongen och att det förekommer mer vandringsbete-
ende där. Observationerna kunde inte tydligt visa på en stor skillnad, eftersom personalen 
följer de boende till det gemensamma utrymmet på morgonen, men de visar på en större 
förekomst av vandringsbeteende i Paviljongen. Vandringsbeteendet kan vara ett tecken på 
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att det är svårare att hitta. Det kan dock finnas en förklaring i att de nyligen har flyttat in 
och inte ännu hunnit anpassa sig, något som även Tauriainen (2011c) påpekar. 

5.2 Vandringsbeteende 

Eftersom vissa personer med demens drabbas av ett vandringsbeteende, behöver miljön 
kompensera för det också. Tauriainen (2011c) menar att hon ser skillnader i vandringsbe-
teende på de olika avdelningarna. Paviljongen har mer vandringsbeteende än Avdelning 
F. Utformningen av Paviljongen består av raka korridorer utan några större element som 
bryter av väggarnas form. Detta ger tydliga riktningar i korridoren, som inte ger mycket 
andra signaler än att gå fram och tillbaka. De möbler som är utplacerade längs med korri-
doren ger förvisso variation till korridoren. Både lagen om slutenhet och lagen om konti-
nuitet påvisar att människan fortfarande uppfattar en form trots att den skyms av andra 
objekt (Andersson, 2005, s.46-47). Därför räcker möblerna inte till för att bryta av den 
form och riktning som väggarna skapar, vilket kan vara orsaken till att vandringsbeteende 
förekommer i större utsträckning där. Precis som Wijk (2006, s.219) tror Tauriainen 
(2011c) att raka korridorer stimulerar till vandringsbeteende. På Avdelning F är planlös-
ningen mer öppen, vilket gör korridorernas riktning mindre påtaglig. Den person som 
uppvisar vandringsbeteende på Avdelning F, utnyttjar ändå bara korridorerna. Även här 
gäller lagen om kontinuitet och lagen om slutenhet. Eftersom halvväggarna inte avviker 
från korridorväggarnas riktning, är det möjligt att personen läser ihop väggarna till en 
riktning. Det blir med andra ord en rak korridor, vilket kan förstärka vandringsbeteende.  

Tauriainen (2011c) menar att andra demensboenden har försökt lösa problemet med 
vandringsbeteende med hjälp av mycket föremål i miljön som de boende kan plocka med. 
Även Carson (i Frishberg, 2009, s.21) menar att föremål som den boende kan röra vid och 
plocka med kan hjälpa till att stoppa upp vandringsbeteende. Wijk (2006, s.222) menar att 
en överstimulerande miljö stör de dementas koncentrationsförmåga. I vägvisningssam-
manhang är det något negativt, däremot för att avhjälpa vandringsbeteende behövs något 
som stör deras koncentration på att vandra. Det tyder på att en person med vandringsbete-
ende kan stanna upp med hjälp av distraktioner i miljön. 

5.3 Hitta till lägenheten 

Den öppna planlösningen, på Avdelning F, borde även stödja de boende att hitta tillbaka 
till sina lägenheter. Till skillnad från Paviljongen har de större möjligheter att se dörren in 
till sin lägenhet. Färgen på de boendes dörrar står dessutom i kontrast till färgen på väg-
garna. Däremot finns det inget som på håll tydligt identifierar vilken dörr som hör till 
vilken boende. Passini m.fl. (2000) fann i sin studie att hitta tillbaka till den egna lägenhe-
ten var bland de svåraste uppgifterna. Vilket de menar berodde på en monoton utform-
ning av dörrarna. På Avdelning F är det endast namnen vid sidan av dörrarna avslöjar 
vems lägenhet som döljer sig bakom dörren. Det kräver att den boende kommer nära dör-
ren för att kunna läsa namnskylten. Det förutsätter också att de fortfarande har förmågan 
att läsa och förstå skriven text, vilket för en person som lider av demens inte är självklart 
(Törnqvist, 2010). Därför blir det mer problematiskt för de boende att hitta tillbaka till sin 
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egen lägenhet. På avstånd måste de helt förlita sig på minnet eller den kognitiva kartan 
för att hitta tillbaka till sitt rum. Head och Isom (2009, s.49) menar att orientering också 
kan vara mer handlingsinriktad representerad i minnet, framförallt vid inlärda rutter. 
Gonzales (2011) menar dock att de dementa har problem med kroppskännedomen, vilket 
följaktligen talar emot att de dementa skulle nyttja handlingsinriktad orientering.  

Demenssjukdomens påverkan på minnet och den kognitiva kartan medför att, precis 
som Marquardt och Schmieg (2009) samt Passini m.fl. (2000) framhåller, att omgivning-
en måste kompensera för detta.  Det går inte att lita på deras förmåga att minnas hur de tar 
sig mellan olika platser, vilket ställer krav på miljöns förmåga att vägleda. Detta blir extra 
tydlig i och med att Gonzales (2011) hävdar att det är en ny upplevelse för en dement 
person att bara sitta på andra sidan bordet. Detta tyder på att de inte har någon större för-
måga att mentalt relatera platsernas förhållande till varandra. Detta tyder på att den vikti-
gaste designfunktionen för en person som lider av demens, är transparent, i betydelsen 
direkt sikt av destinationen. Vilket även Marquardt och Schmieg (2009) samt Passini 
m.fl. (2000) har kommit fram till. Att de boende ber om hjälp till toaletten talar också 
tydligt för att de behöver direkt visuell tillgång till sin destination. Toaletten är det rum 
som är mest undangömt på de båda avdelningarna. De finns dolda i respektive lägenhet 
och två barriärer, i form av dörrar, behöver passeras på vägen. Toalettens funktion är inte 
heller synlig någonstans ifrån de gemensamma utrymmena. Något som Marquardt och 
Schmieg (2009) skulle hävda vara negativt.  

 Transparens stödjer wayfinding strategin aiming, vilken Mollerup (2005, s.61) menar 
är den enklaste strategin. De andra strategierna ställer högre krav på den kognitiva förmå-
gan och det logiska tänkandet. Social navigation förekommer förvisso på avdelningen, 
bland annat i och med den man som gärna följer efter personalen. Däremot är det inte en 
effektiv wayfinding strategi för att hitta tillbaka till den egna lägenheten, eftersom det inte 
finns en social ström till varje boendes egen lägenhet. Med tanke på demensens påverkan 
på den kognitiva förmågan, är det därför lämpligt att låta designen stödja den enklaste 
wayfinding strategin. Den strategin belastar minnet i minst utsträckning.  

En utformning som stödjer aiming som strategi, förutsätter att det finns något att sikta 
mot, någon form av referenspunkt som exempelvis ett landmärke. Head och Isom (2009, 
s.56) menar att äldre människors uppmärksamhet fångas av framträdande objekt. På Av-
delning F är det gemensamma utrymmet designat i linje med aiming. Det är då de boende 
ska ta sig tillbaka till sina egna lägenheter som utformningen brister och tydliga landmär-
ken saknas. Ett landmärke ska tydligt skilja sig från omgivningen för att vara synlig och 
funktionell som landmärke (Sorrows & Hirtle, 1999, s.37). Ware (2008, s.42) menar att 
signaler som är distinkta, sticker ut och kan uppfattas med ett enda ögonkast är effektivast 
i att nå fram med viktig information.  

Med tanke på den dementas minnesproblem krävs det att landmärket också är utformat 
på ett sådant sätt att de har lätt att minas det. Wijk (2006) menar att färg är effektivt som 
stöd för minnet hos dementa personer. Vilket pekar på att färg är en effektiv egenskap hos 
landmärken. Anledningen till detta, menar Wijk (2006), är att människan tidigt lär sig 
färger och aktivt använder dem under hela livet. Det skulle även kunna innebära att 
grundläggande geometriska former, som cirklar och trianglar, fungerar på samma sätt. De 
är också något som barn lär sig i tidig ålder och använder genom livet. Med andra ord 
skulle även det vara effektiva egenskaper hos landmärken.  
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6 Gestaltning 

I analysen kunde framförallt tre problemområden identifieras som kan bidra till att för-
ändra orienterbarheten och självständigheten på Björnkullas avdelningar. Dessa innefattar 
möjligheten att hitta tillbaka till sin egen lägenhet, vandringsbeteende och stillasittande.  

Efter att ha identifierat de tre problemområdena påbörjades idégenereringen. Empirin 
och teorin gav starkt stöd till hur orienterbarheten och självständigheten skulle kunna 
främjas, men för att inte begränsa mig till den första idén inleddes gestaltningsarbetet 
med fri associering. Det innebar både fri associering av ord, idéer och tankar på ett pap-
per, samt inspiration från bilder och skapandet av moodboards. Därefter har gestaltnings-
arbetet fortlöpt med 3D modeller, som utgått från de planlösningar jag fått från Arcona, 
ett bygg och fastighetsutvecklingsföretag som arbetar med Björnkullas renovering. Jag ha 
även utgått från de möbler som redan finns på boendet, och inte ändrat dessa under ge-
staltningsarbetet.  

6.1 Hitta lägenheten  

Eftersom observationerna visade att de boende bad om hjälp till toaletten, skulle ett väg-
ledningssystem för att hitta dit vara relevant. Däremot är det inte möjligt att utmärka toa-
letterna eftersom de skulle behöva flyttas ut från de boendes lägenheter. Ännu bättre hade 
varit att göra dess funktion synlig från de gemensamma utrymmena. Något som inte är 
aktuellt, eftersom det skulle påverka de boendes integritet. Därför har jag fokuserat på att 
betona respektive lägenhet, för att öka möjligheterna för dem att hitta dit och därifrån till 
toaletten. Passini m.fl. (2000) samt Marquardt och Schmieg (2009) menar ändå att de 
dementa rör sig från referenspunkt till referenspunkt, istället för direkt till destinationen.  

För att öka möjligheterna för de boende att hitta tillbaka till sin lägenhet behöver dör-
rarna kunna särskiljas från varandra. De namnskyltar som finns idag är inte tillräckliga. 
Det förutsätter att de boende har kvar förmågan att läsa och förstå skriven text vilket, med 
tanke på demenssjukdomen, inte är säkert. För att stödja effektiv wayfinding är namn-
skyltarna heller inte tillräckliga, eftersom de inte syns på håll. De har då heller inte möj-
lighet att fungera som landmärken, vilket Passini m.fl. (2000) samt Marquardt and 
Schmieg (2009) hävdar är ett effektivt stöd då den kognitiva kartan inte längre fungerar.  

6.1.1 Färgkodning 

För att särskilja de boendes lägenhetsdörrar från varandra och göra dem synliga på längre 
håll, har ett färgkodningssystem skapats. Varje boende, på avdelningen, har fått en egen 
unik färg. Ware (2008) menar att ett effektiv färgkodningssystem består av unika kulörto-
ner som har precisa namn. Eftersom varje avdelning består av nio boendelägenheter, har 
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nio olika färger tagits fram. Dessa är: grönt, orange, turkost, lila, rött, grått, rosa, blått och 
gult (Se figur 3).  

Med tanke på att åldern påverkar synförmågan och färgblinda personer kan komma att 
utnyttja avdelningarna, har jag även lagt vikt vid att skapa luminansskillnader mellan de 
olika färgerna. Viktigast har varit att skapa starka kontraster mellan rött och grönt, samt 
blått och gult. Dessa har sedan testats med en webbsida som kan simulera färgblindhet 
(Vischeck, 2008). I och med att Tauriainen (2011c), Gonzales (2011) och Wijk (2005) 
alla hävdar att mörka färger har en negativ effekt har dessa undvikits, vilket till viss del 
har försvårat möjligheterna att skapa stora luminanskontraster. Därför skulle det optimala 
vara avdelningar med färre boende. Det skulle underlätta att tydligt särskilja färgernas 
kulörtoner ifrån varandra, samt att större skillnader i ljushetskontrast också skulle vara 
lättare att uppnå.  

För att verkligen synliggöra de olika lägenheterna och deras färger, så att de kan upp-
fattas tydligt på håll, har hela den lilla dörren i dubbeldörren utnyttjats (Se figur 4). Detta 
skapar också en hierarkisk struktur, där de boendes lägenheter ges större tonvikt. Ching 
(2007, s.358) menar att hierarkiska olikheter bland annat återspeglar betydelsegrad. Den 
namnskylt som används idag, är ganska liten i förhållande till sin omgivning, vilket signa-
lerar lägre betydelsegrad. Detta motsätter, i min mening, den betydelsegrad som den egna 
lägenheten faktiskt har hos individen.  

Det innebär dock inte att en namnskylt är helt betydelselös. Färgkodningssystemet kan 
med fördel kombineras med namnskylt och kanske även fotografi på den boende för att 

Figure 4. En översiktsvy som visar de olika färger som dörrarna har fått. Samt placeringen 
av vägganordningarna (förklaras senare i texten). 

Figure 3. Färgkodningsschemat, som testats för att fungera även för färgblinda. Den översta 
raden är originalfärgerna. Rad två är kollad för Deuteranope, en form av röd/grön färgblindhet. 
Rad tre är kollad för Protanope, en annan form av röd/grön färblindhet. Den fjärde raden är 
kollad för Tritanope, en blå/gul färgblindhet.  
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ytterligare öka möjligheterna att hitta den egna lägenheten. Nolan m.fl. (2001) har kom-
mit fram till att fotografier och namnskyltar kan stödja wayfinding. 

I Paviljongen kan färgskyltar hängas på dörrhandtagen, liknande sådana som används 
för att skilja på glasen vid en fest. Eftersom Paviljongen är tillfällig, är det inte aktuellt 
med en kostsam lösning och då är något så enkelt ett alternativ. Det förbereder dessutom 
de boende inför flytten till den permanenta avdelningen. De har redan blivit tilldelade en 
färg.  

6.1.2 Konstruktion 

I och med att Ware (2008) också påpekar att signaler sticker ut riktigt effektivt om de 
stimulerar flera kanaler, är dörrarna inte målade. Istället är det en tygklädd plywoodskiva 
som hängs upp på den lilla dörren. Detta ger möjlighet att använda olika texturer på tyget, 
vilket ytterligare särskiljer de boendes olika lägenheter. Dessutom kan de ge en positiv 
känsla för de personer som uppvisar vandringsbeteende (Frishberg, 2009, s.21). Det är 
något att ta och känna på.  

Genom att använda en skiva som hängs upp på dörren, har den boende också möjlighet 
att flytta med sin färg. Även om flyttning av dementa avråds, kan det finnas tillfällen då 
det är nödvändigt att flytta dem till en ny avdelning. Genom att skivan är mobil kan den 
tas med till den nya avdelningen och den dementa slipper lära sig en ny färg.  

6.1.3 Lampor som landmärken 

Som ett ytterligare led i att underlätta för de boende att hitta tillbaka till sin lägenhet, från 
de gemensamma utrymmena, har även två lampor utnyttjats i vardagsrummet (Se figur 5). 
Dessa har placerats vid respektive öppning i halvväggen, i anslutning till varsin korridor. 
I och med att de är de enda möbler som sticker upp ovanför halvväggarna kan de utnyttjas 

Figure 5. Golvlamporna används som landmärken för att markera de två korridorerna, med 
representativ färg. Här syns också en tydligare bild över färgsättningen på dörrarna.  Plan-
vyn, till höger, med markeringer visar vart i rummet bilden är tagen.  
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som landmärken. De hjälper till att markera öppningarna i väggarna och identifiera re-
spektive korridor. I och med att alla dörrar inte är direkt synliga från alla platser på avdel-
ningen, hjälper lamporna de boende att identifiera vilken korridor som är deras. De kan 
med andra ord ta sikte på lampan och sedan ta sikte på sin dörr. Lampskärmarna skiljer 
sig i form och färg från varandra för att fungera som landmärken. Färgerna har valts ut-
ifrån de färger som finns i respektive korridor. De har dessutom varit viktigt att färgerna 
skiljer sig tydligt från varandra i kulörton, så att färgblinda kan skilja på dem. Därför har 
rött och blått använts. På så vis får de boende som mest lära sig två färger för att hitta sin 
lägenhet. 

6.2 Vandringsbeteende  

För att påverka vandringsbeteendet har Tauriainen (2011c) och Carson (i Frishberg, 2009, 
s.21) pratat om distraherande föremål på avdelningen. Koncentrationsförmågan hos den 
dementa påverkas lätt av en plottrig miljö (Fernandez-Duque & Black, 2008, s.229; Pas-
sini m.fl., 2000, s.707; Wijk, 2006, s.222). I och med brandföreskrifter är det problema-
tiskt att ställa upp saker i korridorerna som kan distrahera personerna med vandringsbete-
ende. De blockerar dessutom utrymmet för rullstolar, rullatorer och städare. Därför har 
jag utnyttjat väggarna i vardera korridor, genom att sätta upp vägganordningar som ska 
stimulera till andra aktiviteter än att bara vandra fram och tillbaka. Vägganordningarna är 
dessutom de enda ställen där mönster, i en viss mån, utnyttjas.  

I den ena korridoren har ett system av hyllor satts upp (Se figur 6). I dessa hyllor har 
tåliga föremål placerats, som tål att plockas, dras och pillas på. Föremålen är av olika 
taktil känsla för att verka extra stimulerande. Bland hyllorna finns också lampknappar i 
olika from och storlek. Dessa tänder olikfärgade lampor i hyllan. Eftersom föremålen som 
placerats i hyllorna är det väsentliga, behöver de kontrastera mot hyllorna för att tydligt 
synas. Därför är hyllorna vita. För att hyllorna och lampknapparna ska bli urskiljbara, 

Figure 6. Närbild på hyllsystemet som uppmanar personer med vandringsbeteende att stanna 
och plocka med småsakerna. Här är de tre lamporna också tända. Planvyn, till höger, med 
markeringen visar vart i rummet bilden är tagen. 
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från väggen, har bakgrunden målats med röd färg.  
I den andra korridoren har tygpaneler, i olika former, fästs på väggen (Se figur 7). Des-

sa skapar något för personerna att fästa och följa med blicken. Väggen bakom har målats 
med magnetfärg och flera magneter har fästs på väggen. Dessa kan personerna med vand-
ringsbeteendet flytta omkring och exempelvis följa de former som tygpanelerna skapar. 
Dessutom är tygpanelerna ljuddämpande, vilket på avdelningar som kanske kan vara lite 
oroligare kan hjälpa till att få ner ljudvolymen.  

Det som också har varit viktigt för att ytterligare stödja wayfinding möjligheterna på 
avdelningen har varit färgsättningen på de två vägganordningarna. För att inte skapa för-
virring har de färger som finns på de boendes dörrar använts. De färger som finns på dör-
rarna i korridor C har använts på vägganordningen i korridor C. Inga av de färger från den 
andra korridoren har fått förekomma. Det hjälper till att skapa ett redundant vägvisnings-
system, något som Passini m.fl. (2000) förespråkar.  

Dessutom är storleken på de båda vägganordningarna samt den skarpa färgsättningen, 
väl synlig från många olika punkter på avdelningen. Med andra ord kan även dessa an-
vändas som landmärken och riktningsreferenser för att de boende ska kunna lokalisera sin 
korridor och sedan sin egen lägenhet.  

6.3 Stillasittande 

Stillasittandet har flera orsaker, varav många beror på sjukdomen. Analysen visade dock 
en orsak som är kopplad till rummet. Ålderns påverkan på kroppen gör låga möbler till ett 
hinder som främjar stillasittande. Boendet använder redan till viss del möbler som är an-
passade för äldre, men skulle kunna dra nytta av möbler som SeatUp (Sjögren, 2011). En 

Figure 7. Närbild på de ljuddämpande tygpanelerna, och de runda magneterna som personer 
med vandringsbeteende kan ägna sig åt att flytta runt istället för att vandra. Planvyn, till hö-
ger, med den lila markeringer visar vart i rummet bilden är tagen.  
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följsam stol som hjälper personer att både sätta sig och resa sig, genom att sitsen dämpar 
respektive lyfter personen. För att vara ännu mer effektiv på just demensboende skulle 
konceptet behöva utvecklas ytterligare.  

Eftersom närminnet påverkas först och i störst utsträckning hos de dementa (Wijk, 
2006, s.222), indikerar det att dementa gynnas av en miljö som påminner om den från 
yngre år och barndom. Gonzales (2011) hävdar dessutom att de dementa ofta letar efter 
sitt barndomshem, istället för lägenheten på boendet, vilket också tyder på att de känner 
sig mer hemma i en sådan miljö. SeatUp finns bara i ett utförande, som fåtölj, och i ett 
modernt uttryck. För att anpassas bättre till miljön på ett demensboende, borde tekniken i 
SeatUp utnyttjas i flera typer av sittmöbler och i flera uttryck. På det sättet skulle fördelen 
med äldre möbler kunna kombineras med de tekniska fördelarna hos SeatUp.  
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7 Slutdiskussion 

I studien har utformningens påverkan på de boendes orienterbarhet och självständighet, 
på Björnkulla äldre- och demensboendes avdelningar, undersökts. Det har sedan utmyn-
nat i ett gestaltningsförslag, som tagit hänsyn till färgen och formens möjligheter att öka 
självständig rörlighet.  

Utifrån studiens observationer går det inte att dra några entydiga slutsatser om exakt 
hur utformningen påverkar, eftersom personalen i de flesta fallen följde med de boende 
mellan det gemensamma utrymmet och den egna lägenheten. Det skulle förvisso kunna 
tala för att en kompenserande miljö är överflödig. Med tanke på Socialtjänstlagen och att 
personalen på boendet aktivt strävar efter att de boende ska få behålla sin självständighet 
så länge som möjligt, tycker jag ändå att en omgivning som i sin utformning stödjer själv-
ständighet är något att sträva efter. Dessutom var det uppenbart att utformningen påverkar 
de boende. Personalens guidning sammantaget med det faktum att de boende ber om 
hjälp till toaletten och ofta blir stillasittande, påvisar att de har svårigheter att hitta och 
orientera sig på avdelningarna. De båda informanternas upplevelser av de boendes för-
mågor och möjligheter styrker även detta. Att frågorna om toaletten framförallt uttrycks i 
Paviljongen, och inte på Avdelning F, påvisar också att det finns en styrka i en öppen 
planlösning med nästan omedelbar visuell tillgång till avgörande platser. Det påvisar 
också att färg, och framförallt kontraster, har betydelse eftersom dörrarna i Paviljongen 
inte kontrasterar mot väggarna, vilket försvårar orienteringen. Intervjuerna och teorin 
antyder att färgsättning påverkar och stödjer självständighet, framförallt när kontraster 
används. Dessutom uttrycker den att mörka färger inverkar negativt på dementa.  

Bristerna på Björnkullas nybyggda avdelning, finns framförallt när de boende ska ta 
sig tillbaka till de egna lägenheterna eftersom dörrarna inte särskiljer sig från varandra. 
Det är framförallt där utformningen kan förändras för att öka de boende orienterbarhet 
och självständighet. I mitt gestaltningsförslag har jag därför arbetat med särskiljande fär-
ger på de boendes dörrar och ytterligare landmärken som kan stödja orientering från be-
slutspunkt till beslutspunkt när dörrarna inte är direkt synliga. Dessutom ingår i gestalt-
ningsförslaget ett koncept som kan hjälpa till att stimulera till mindre vandringsbeteende.  

Tidigare forskning visar på liknande tendenser, både vad gäller öppen planlösning och 
de monotona lägenhetsdörrarna. Det talar för att de viktigaste aspekterna för att stödja en 
dement person att orientera sig och hitta självständigt på en avdelning, är visuell trans-
parens och tydliga, distinkta landmärken. Planlösningen och landmärkena bör på så vis 
stödja den enklaste av wayfinding strategierna, aming.  

På Björnkulla är de med andra ord på god väg mot en utformning som stödjer ökad 
självständighet, även om personalens tendenser att följa de boende överallt i viss mån 
motverkar detta. Deras planlösning kompletterad med mitt gestaltningsförslag skulle även 
kunna nyttjas på andra äldre- och demensboenden. Även om varje individ är unik, är de-
mensens sjukdomsförlopp i stort den samma, vilket äldre- och demensboende det än gäll-
er. Därför bör gestaltningsförslaget även kunna användas på andra boenden.  
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För att verkligen finna tydliga svar på hur utformningen av avdelningarna påverkar 
orienterbarheten och självständigheten, krävs ett mer omfattande observationsarbete. Att 
studera avdelningarna även kvälls och nattetid skulle också i hög grad kunna komplettera 
resultatet. Dessutom skulle resultatet gagnas av ytterligare intervjuer, med personer som 
både är kopplade till boendet men kanske också står utanför. Tillförlitligheten hos de 
båda informanterna bedömer jag som god, men de kan trots det vara färgade av att de har 
haft inflytande över utformningen på de nya avdelningarna. Fler intervjuer hade ytterliga-
re kunnat säkerställa att informanternas åsikter och upplevelser stämmer överens med den 
gängse uppfattningen.  

Jag är även medveten om att det finns brister i gestaltningsförslaget i och med att jag 
inte har arbetat med ljuset eller med NCS-färgkoderna. Däremot anser jag det vara möj-
ligheter till vidare forskning, eftersom ljus och NCS-färg verkligen skulle ge resultat först 
vid en utprovning. På liknande sätt är det med resten av gestaltningsförslaget. Dess verk-
liga förmåga att stödja orienterbarhet och självständighet, samt dämpa vandringsbeteende 
kan inte fastställas innan flertalet utprovningar har genomförts.  

Sammanfattningsvis har utformningen stor betydelse för de dementas möjligheter till 
självständig orienterbarhet. För att få en ännu tydligare bild behövs vidare forskning och 
framförallt utprovningar.  
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Planvy över Paviljongen, skapad i SketcUp. Samt vy över korri-
dor C, fotografi taget av mig. 

Planvy över Avdelning F, skapad i SketcUp. Samt vy över var-
dagsrummet, fotografi taget av mig. 

Färgschema och simulerad färgblindhet, illustration. 

Översiktsvy över den nya gestaltningen på Avdelning F, 3D 
rendering från Artlantis. 

Lamporna som landmärken, 3D rendering från Artlantis och 
planvy från SketchUp. 

Hyllsystemet som ska distrahera personerna med vandringsbete-
ende, 3D rendering från Artlantis och planvy från SketchUp. 

Magnetväggen som ska distrahera personerna med vandringsbe-
teende, 3D rendering från Artlantis och planvy från Sketch Up. 
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9 Bilagor 

9.1 Observationsguide – Miljö 

1. Identifiera några betydelsefulla landmärken på avdelningen.  

2. Vilka knutpunkter är avgörande för det nuvarande rörelseflödet på avdelningen.  

3. Identifiera de formelement som skapar rörelseriktningar (korridorer, väggar, mö-
bler, dörrar) 

4. Vilka gångstråk används och varför?  

5. Vilka verksamheter styr de befintliga rörelseriktningarna?  

6. Var sker övergångar mellan platsskapande element och/eller funktioner?  

7. Vilken information ger formelementen vid de olika knutpunkterna? Varför?  

8. Var skulle formelement kunna förändras, tillföras eller tas bort för att förändra de 
nuvarande rörelseriktningarna?  

9. Färger och kontraster: vilka/ljus/mörker/föränderlighet över dygnet/årstider 

 

9.2 Observationsguide – Beteende 

1. Vad används ytorna till? 

2. Hur används ytorna? 

3. Vart rör sig de boende? 

4. Hur rör de boende sig på avdelningen? Ser de osäkra ut, målmedvetna… 

5. Hittar de boende självständigt från sina rum till vardagsrum-
met/köket/matsalen/utegården? 

6. Hittar de boende självständigt från vardagsrummet/köket/matsalen/utegården till 
sitt rum?  

7. Hur tar de boende sig från sitt rum till vardagsrummet/kök/matsalen/utegården? 

 



 

38 

2011-07-28 Li Andersson 

9.3 Intervjuguide – Enhetschef 

1. Namn? 

2. Befattning? 

o Vad innebär det? 

3. Hur länge har du arbetat inom demensvården? 

o På Björnkulla? 

Björnkulla 

4. Björnkulla är ju ett finlands svenskt äldreboende. Vad är de stora skillnaderna 
mellan det finska och svenska? 

o Högtider? 

o Annat som skiljer sig? 

5. Berätta om Björnkulla. 

6. Hur ser ni, på Björnkulla, på äldre- och demens vård?  

o Hur arbetar ni med de boende? 

7. Hur och vad används de gemensamma ytorna? 

Orientering och självständighet 

8. Hur uppfattar du de boendes möjligheter att självständigt röra sig? 

o På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

9. Vart rör sig de boende? 

10. Vilka rum/delar/funktioner anser du är viktigast för de boende? 

o Viktigast för deras självständighet? 

 Gemensamma utrymmena. 

11. Hur ser du på de boendes möjligheter att hitta? 

o På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

o Hur tar de boende sig från sitt rum till vardagsrum-
met/kök/matsalen/utegården? 

 Och tvärtom? 

o Hur ofta behöver de ett vårdbiträde som följer med dem? 

 På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

o Hittar de boende självständigt från sina rum till vardagsrum-
met/köket/matsalen/utegården? 

 Och tvärtom? 
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12. Upplever du att det finns saker i miljön/utformningen som de boende kan använ-
da som riktmärken/landmärken för att hitta? 

13. Under mina observationer, har jag sett att de boende alltid verkar säga till perso-
nalen när de behöver gå på toaletten, varför? 

o För att de inte fysiskt klarar att resa sig? 

o För att de inte mentalt klarar av att gå på toaletten längre? 

o För att de inte hittar till toaletten? 

14. Under mina observationer har jag sett att många av de boende blir kvar i köket el-
ler allrummet, när de har blivit visade in dit för frukost eller fika. Varför rör de 
sig inte till andra delar på avdelningen? 

o För att de fysiskt har svårt att förflytta sig? 

o För att de inte har något bättre att göra? 

o För att de inte hittar? 

15. Hur reagerar de boende om ni möblerar om? 

o Hur påverkas deras förmåga att hitta? 

o Hur påverkas deras självständighet? 

16. Under mina observationer har jag bl.a. kunnat observera vandringsbeteenden hos 
några av de boende. 

o Varför vandrar de? 

o Varför öppnar de samma dörr om och om igen, fast det inte är deras? 

o Varför följer de efter personalen? 

Jämförelse 

17. Hur ser du på skillnaderna mellan Paviljongen och de nya avdelningarna? 

o Hur upplever du beteendet hos de boende på de olika avdelningarna? 

 Skiljer det sig? 

o Hur upplever du de boendes rörelsemöjligheter på de olika avdelningarna? 

o Hur upplever du de boendes självständighet på de olika avdelningarna? 

18. Du har ju varit väldigt inblandad i utformningen av nybygget/ombygget, vad har 
varit viktigt för dig i utformningen? 

o Vad har du fokuserat på? 

 Miljön från de boendes egna rum ut till de gemensamma ytorna. 

19. Hur ser du på skillnaderna i de nya lokalerna jämfört med de gamla? 

o Kan du beskriva hur de gamla delarna såg ut? 

 Färg? 

 Form? 
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o Hur tycker du att de boendes beteende har förändrats i de nya jämfört med 
de gamla? 

o Hur tycker du att de boendes rörelser över avdelningen har förändrats? 

o Hur tycker du att de boendes självständighet har förändrats? 

Detaljer i lokalerna 

20. Hur regerar de boende på de stora fönstren? 

o Händer det någonsin att de boende uppfattar fönstren som hål i väggen, 
som de kan gå igenom? (Innan gardiner) 

21. Har de boende bestämda sittplatser? (Namnskyltar i Paviljongen och avdelningen 
F, men inte på avdelning C) 

o Är det viktigt för dem? 

22. Finns det några gemensamma toaletter för de boende? Eller är de bara på de bo-
endes rum? 

o Hittar de boende till dessa toaletter? 

23. Har de olika avdelningarna något namn? 

24. Hur påverkas de boende av solen som lyser in genom fönstren och skapar ljusa 
fläckar?  

o Du har berättat att de är rädda för att gå på mörka mattor för att de upple-
ver dem som hål. Ger ljusa fläckar liknande reaktioner? 

Färg 

25. Hur upplever du att färg påverkar de boende? 

o Orienteringsförmåga 

o Självständighet 

26. Vad har färgen runt namnskyltarna till de boendes rum, i Paviljongen, för bety-
delse? 

o Är de boende medvetna om färgkoden? 

27. Finns det någon betydelse för färgerna på personalens kläder?  

o Vilken? 

o Är de boende medvetna om färgkoden? 

28. Har ni någon färgkod för de olika avdelningarna? 

o Exempelvis vid valet av tyg och gardiner. 

 

 



 

41 

2011-07-28 Li Andersson 

9.4 Intervjuguide – Arbetsterapeut 

1. Namn? 

2. Befattning? 

o Vad innebär det? 

3. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

o På Björnkulla? 

4. Hur ser du, på äldre- och demens vård?  

o Hur arbetar du med de boende? 

Demens 

5. Hur påverkar demens personers självständighet?  

o Mina observationer visar att de ber om hjälp för att gå på toa och att många 
blir sittande på samma plats. Varför? 

 Fysiska besvär 

 Mentala besvär 

 Svårt att hitta 

6. Hur påverkar demens personers möjligheter att hitta och orientera sig i rum? 

7. Vilka aktiviteter är viktigast för personer med demens, som bor på ett boende? 

8. Vilka rum är viktigast för personer med demens, som bor på ett boende? 

o I de gemensamma utrymmena? 

9. Vilka funktioner eller verksamheter, i rummet, är viktigast för personer med de-
mens? 

10. Vad lockar en person med demens och fångar deras uppmärksamhet? 

o Aktiviteter, färger, människor, rörelse… 

o Vad upprör dem? 

11. Hur viktigt är rutiner för personer med demens? 

o Hur viktigt är samma placering vid exempelvis matsalsbordet? 

12. Under mina observationer har jag bl.a. kunnat observera vandringsbeteenden hos 
några av de boende. 

o Varför vandrar de? 

o Varför öppnar de samma dörr om och om igen, fast det inte är deras? 

o Varför följer de efter personalen? 

13. Hur påverkas personer med demens av att flytta? 

o Förmågan att hitta 

o Självständigheten 
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14. Hur påverkas personer med demens av förändringar i sin boendemiljö? 

o Exempelvis vid ommöblering?  

15. Hur kan deras minne stimuleras? 

o Av miljön? 

Miljö 

16. Beskriv den optimala miljön för en person med demens! 

17. Hur regerar personer med demens på stora glasytor? 

o Händer det någonsin att personer med demens uppfattar glasytor som hål i 
väggen, som de kan gå igenom?  

18. Vilka typer av objekt lägger en person med demens lättast märket till? 

o Landmärken/riktmärken. 

Färg och form 

19. Hur upplever du att färg påverkar personer med demens? 

o Orienteringsförmåga 

o Självständighet 

o Mörka mattor 

o Solfläckar 

20. Hur påverkas personer med demens av geometriska former? Primärfärgerna är 
något av de som stannar kvar i deras minnen längst, är det likadant med enkla 
geometriska former? 

Utformningen på Björnkulla 

21. Hur uppfattar du de boendes möjligheter att självständigt röra sig? 

o På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

22. Hur ser du på de boendes möjligheter att hitta? 

o På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

o I hur stor utsträckning behöver de ett vårdbiträde som följer med dem? 

 På sin egen avdelning? På resten av äldreboendet? 

o Hittar de boende självständigt från sina rum till vardagsrum-
met/köket/matsalen/utegården? 

 Och tvärtom? 

o Hur tar de boende sig från sitt rum till vardagsrum-
met/kök/matsalen/utegården? 

 Och tvärtom? 

23. Hur ser du på skillnaderna mellan Paviljongen och de nya avdelningarna? 
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o Hur upplever du beteendet hos de boende på de olika avdelningarna? 

 Skiljer det sig? 

o Hur upplever du de boendes rörelsemöjligheter på de olika avdelningarna? 

o Hur upplever du de boendes självständighet på de olika avdelningarna? 
 

24. Hur ser du på skillnaderna i de nya lokalerna jämfört med de gamla? 

o Hur tycker du att de boendes beteende har förändrats i de nya jämfört med 
de gamla? 

o Hur tycker du att de boendes rörelser över avdelningen har förändrats? 

o Hur tycker du att de boendes självständighet har förändrats? 

 

 

 


