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Sammanfattning
I denna rapport beskriver jag hur jag tagit mig an ett rumslig informationsproblem 
som grundar sig i personer med demenssjukdoms mentala förmåga att orientera 
sig. Min bakgrund som undersköterska i kombination med min kunskap i hur 
rum påverkar människans beteende gör att jag reagerat på de miljöer där dessa 
personer vistas. Studien är genomförd på Marielunds äldreboende och seniorboende 
i Eskilstuna kommun och syftar till att främja de boendes självständighet. 
Resultatet visar arkitekturens komplexitet och observationen av boendet avslöjar 
en mängd rumsliga hinder som påverkar orienterbarheten negativt för personer 
med demenssjukdom. Utifrån teorier om hur vi människor orienterar oss och hur 
demenssjukdom påverkar den kognitiva förmågan har ett gestaltningsförslag på 
ett vägledningssystem tagits fram. Forskningen visar på behovet av anpassning av 
boendemiljöer för personer med demenssjukdom och att en medveten färgsättning 
kan hjälpa dessa personer till ett mer självständigt liv. Vägledningssystemet är 
designat för att leda betraktaren med hjälp av referenspunkter i form av färgkodade 
väggmoduler och ledtrådar i form av linjer i golvet. Slutsatserna av studien visar att 
en tydligare översikt av miljön och visuella hjälpmedel kan göra så att de boende 
klarar sig bättre själv vilket i sin tur gör att de kan bo kvar hemma längre.

Abstract
This report describes how I have engaged a spatial information problem based in the 
cognitive ability of  people with dementia and their ability to orient themselves. My 
academic knowledge of  how space affects people’s behavior in combination with my 
experience as a secondary nurse have made me react to the environments in which 
these people reside. The study was conducted at Marielunds nursing home and senior 
housing in the city of  Eskilstuna and aims to encourage residents independence. The 
result shows the architecture’s complexity and the observation of  the housing reveals 
a variety of  spatial barriers that affect the ease of  orientation negatively for people 
with dementia. Based on theories of  how we orient ourselves and how dementia 
affects the cognitive ability I have developed a design proposal for a guidance system. 
The research demonstrates the need for adaptation of  living environments for people 
with dementia and that a deliberate color scheme can help these people to a more 
independent life. The guidance system is designed to lead the viewer with reference 
points in the form of  color-coded wall modules and visual clues in the form of  
lines in the floor. The findings of  this study show that a more clear overview of  the 
environmental and visual aids can help the residents to a more independent life witch 
will allow them to stay in their own home longer.
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Bakgrund
Inledningsvis beskriver jag mitt problemområde och syfte med arbetet och tar upp delar som förtydligar 
läsningen av rapporten.

Inledning
Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig 
gestaltning där jag har studerat miljön på Marielunds äldreboende och seniorboende. 
Det är ett samarbete på initiativ av mig och vid ett första besök på platsen visade 
enhetschef  Annika Gustafsson på några av de rumsliga problem de har noterat. 

Personer med demenssjukdom hämmas ofta i sitt vardagliga liv på grund av sådant 
som för friska personer till synes är banalt. Till exempel kan kontraster och linjer eller 
mörka partier i golvet göra att en person med demenssjukdom inte vågar passera. 
Min bakgrund som undersköterska och erfarenhet av demensvård i kombination med 
min utbildning i informationsdesign – rumslig gestaltning, har gjort att jag intresserat 
mig för behovsanpassning av lokaler som äldre och personer med demenssjukdom 
vistas i. Jag har reagerat på dessa miljöers utformning och hur undermåliga de är för 
deras behov. Många gånger är det informativa i miljön inte anpassat för att hjälpa 
individen att orientera sig och det påverkar deras självständighet. 

Syfte
Syftet med arbetet är att identifiera rumsliga hinder för personer med 
demenssjukdom. Detta för att ta fram ett gestaltningsförslag som främjar 
självständigheten för de boende på Marielunds äldreboende och seniorboende.

Problemformulering 
Mitt informationsproblem grundar sig i den mentala förmågan hos personer med 
demenssjukdom. Marielunds äldreboende och seniorboende är byggt som en 
arkitektonisk enhet där alla hus är sammanlänkade. Dessvärre är arkitekturen inte 
anpassad efter de boendes behov, delvis på grund av ekonomiska skäl och delvis 
på grund av okunskap. När Marielund byggdes fanns kunskap om hur personer 
med demenssjukdom påverkas av den fysiska miljön men detta tillämpades inte i 
praktiken. Miljön är anpassad efter tillgänglighetsföreskrifter eftersom lokalerna till 
viss del är offentliga. Däremot är det informativa i miljön inte anpassat för att hjälpa 
individen att orientera sig och många gånger hindrar det dennes självständighet. 
Därför ser jag anledning att studera vad som kan förbättras för att möta de boendes 
behov.
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Forskningsfrågor 
• På vilket sätt orienterar sig personer med demens?

• Vad i den rumsliga utformningen påverkar orienterbaheten för de boende på   
 Marielunds äldreboende och seniorboende?

• Hur kan jag med rumslig gestaltning främja de boendes självständighet?

Avgränsning
I arbetet ligger fokuset på det som påverkar personer med demenssjukdoms förmåga 
att orientera sig. På grund av arkitekturen och de höjdskillnader som finns mellan 
husen utformade jag ett vägledningssystem som kompletterar arkitekturen. Jag tar 
heller inte hänsyn till Eskilstuna kommuns riktlinjer för vägledning eller renovering 
av offentliga miljöer.

Diskussioner kring konstruktion och material lämnar jag till vidare forskning då 
jag väljer att fokusera på färgsättningen i designen samt att jag anser att det inte är 
avgörande för det visuella i uttrycket i designen.

Definitioner och centrala begrepp
Eftersom informationsdesign är ett ämne som består av många delar och då arbetet 
kan komma att läsas av ej insatta personer vill jag tydliggöra vissa begrepp. Här följer 
definitioner på ord och begrepp inom informationsdesign och rumslig gestaltning 
samt på begrepp jag använder för att beskriva platsen för undersökningen. 

Informationsdesign - Rumslig gestaltning
Arbetet är grundat i ämnet informationsdesign som kan beskrivas som konsten att 
leverera ett budskap så tydligt och effektivt som möjligt. Som rumslig gestaltare 
använder man sig av rummet (eng: space) för att leverera ett budskap. Min erfarenhet 
är att man som designer brottas med komplexiteten i rumsliga problem och 
analyserar platser utifrån hur människan uppfattar sin omgivning. Det innebär att 
definiera målgruppen och dess behov för att sedan utforma en miljö som fungerar 
naturligt och förmedlar det avsändaren vill förmedla. Användbarheten i miljön är 
central och designern använder färg och form för att leda användaren och visa vad 
miljön är till för. 

I arbetet, när jag använder ordet ”rum” och ”rumsligheter” refererar jag till den 
tredimensionella, miljö vi vistas i. Det är inte nödvändigtvis väggar, golv och tak 
som definierar rummet. Ching (2005 s.2) menar att rummet inte går att definiera i sig 
utan först när ett föremål placeras i rummet och det uppstår en visuell relation som 
vi uppfattar med våra sinnen. I hans bok Architectur – form space and order visar 
han på olika sätt hur enkla former som linjer och cirklar skapar rumsliga element 
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som påverkar riktningarna i rummet. Jag ser rummet som en samling av rumsliga 
element som fungerar som informationsbärare och elementen kan förmedla ett 
budskap i sig själv. Det kan t.ex. vara en öppen dörr som vittnar att det är tillåtet att 
passera eller möbler som är strategiskt placerade för att besökare ska förstå var de 
kan vänta. Former som leder oss i rum kan vara en rundad vägg som leder oss åt ett 
visst håll eller markeringar i golvet som gör att vi väljer att stanna eller fortsätta att 
gå. Rummet kan även påverka våra känslor och Lorenc, Skolnick, Berger (2007 s.18) 
menar att det är väsentligt att designern är införstådd med målgruppens personliga 
historia, kulturella bakgrund, kön, ålder, fysiska och mentala förmågor. Våra behov 
och vår motivation, menar Larsson (2008 s.153) är styrmekanismer som är väsentliga 
för möjligheten att nå fram till en målgrupp. Han säger också att budskapet måste 
vara anpassat efter målgruppens subjektiva behov och inte styras av avsändarens 
önskningar (2008 s.153)

Wayfinding & Wayshowing
Jag väljer att använda mig av det engelska ordet wayfinding när jag talar om 
orienterbarhet och sätt att orientera sig. Begreppet används i informationsdesigns-
sammanhang och det innefattar alla de begrepp som beskriver hur vi människor 
orienterar oss i rum. Begreppet wayshowing går lättare att översätta till vägledning 
men jag väljer ändå att delvis använda mig av wayshowing för att tydliggöra 
skillnaden. Begreppet beskrivs närmare i teoridelen.

Marielund som undersökningsobjekt
Inom området finns totalt sex byggnader som 
är sammanlänkade med förbindelsegångar. 
Marielunds äldreboende och seniorboende 
består av sex byggnader varav fyra har 
fyra våningar och ett är sex våningar högt. 
Äldreboendet är beläget i den största 
byggnaden och är utformad för att fungera 
som äldreboende och huserar 60 boende var 
av 20 bor på gruppboende för demenssjuka. 

Äldreboendet är en kommunal verksamhet och de hyr sina lokaler av Eskilstuna 
kommunfastigheter AB. De fyra andra höghusen fungerar som vanliga hyresrätter 
men där de boende har tillgång till och själva sköter om gemensamma utrymmen. 
Det finns till exempel ett bibliotek och flera hobbyrum som är belägna på nedersta 
våningen i varje hus. Den sjätte byggnaden har en våning och är sammankopplad 
med höghusen med förbindelsegångar. Det är i denna byggnad som restaurang, 
terapiverksamhet och biblioteket finns beläget. 

Figur 1. 
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Teori
I denna del tar jag upp de teorier som jag lägger till grund för min studie. Eftersom arbetet syftar till att 
främja orienterbarheten för personer med demenssjukdom består teoridelen till stor del av teorier kring hur 
sjukdomen påverkar wayfinding för den drabbade.

Kognition
I arbetet med informationsdesign utgår designern från användarens förmåga att ta 
in och bearbeta information vilket är en del av kognitionspsykologin. Vår kognitiva 
förmåga är ett komplext system som består av flera organ och mentala processer. Jag 
tar här upp de områden som är väsentliga för mitt arbete.

Visuell perception 
Vårt seende består av det centrala seendet och det perifera seende. Det centrala 
seendet eller fovean utgör endast 2% av vårt synfält. Det är utvecklat så att vi ser 
detaljer endast i den centrala delen av synfältet och ju längre ut i det perifera seendet 
man kommer ju sämre blir förmågan att uppfatta färg och form (Ware 2008 s.36).

För att ett meddelande ska bli synligt använder sig designern av pop out-effekt för att 
meddelandet ska sticka ut i sin omgivning. Vi uppfattar objekt som skiljer sig i färg, 
storlek, orientering, djup eller om det rör sig och vad som gör att ett objekt poppar ut 
är graden av kontrast mot dess bakgrund (Ware 2008 s.29). 

Uppmärksamhet 
Ju mer stimuli vår perception utsätts för desto mer uppmärksamhet krävs för 
att bearbeta informationen. Vi har däremot en viss kontroll så att vi kan rikta 
vår uppmärksamhet till det vi väljer att fokusera på. Enligt Ware (2008 s.179) är 
vårt visuella arbetsminne beroende av vår uppmärksamhet och som designer kan 
man styra användarens uppmärksamhet. Till exempel styr scenografer publikens 
uppmärksamhet till specifika händelser i en pjäs eller film just för att alla i publiken 
ska uppfatta samma berättelse. Jag anser att samma sak gäller för design av ett 
informationsflöde. Det handlar om att berätta visuellt och leda användaren. Ware 
(2008 s.138) talar om att fånga användarens kognitiva tråd för att man oavsett tidigare 
erfarenheter ska titta på samma visuella objekt och göra det i rätt följd.

Minne och glömska
I Svenskt demenscentrum beskrivning av minnet delar de in minnet i tre delar: 
Korttidsminnet, episodiskt minne och semantiskt minne. I korttidsminnet 
eller arbetsminnet finns information som behövs för att hantera en nuvarande 
situation, bearbetar intryck och lär in. Det episodiska minnet används för att minas 
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händelser eller situationer som man själv upplevt och det semantiska minnet är vår 
kunskapsbank. Vårt minne kan ses som ett lagringssystem som kodar in och lagrar 
information som sedan återhämtas för att användas i vårt dagliga liv (Arai 2009 s.71). 
Information som inte återhämtas under en tidsperiod tenderar att förlora i styrka och 
så småningom försvinna och benämns i engelskan som Memory decay hypothesis 
(Arai 2009 s.98). En funktion i vårt minne är schemata eller schema, vilket är ett 
informationsaccepterande system som spelar en avgörande roll för vår förståelse av 
vår omgivning. Vi bygger upp våra schemata under vår livstid och det är detta som 
skapar vår personliga bild av vår verklighet. Det skapar också förväntningar hos oss 
och när de förväntningarna inte tillfredsställs förstår vi inte det vi t.ex. ser eller hör 
(Arai 2009 s.36). 

Det vi minns om en plats eller en byggnad och det som gör att vi utifrån minnet kan 
planera vart vi ska benämns oftast som kognitiv karta. Det är vår mentala bild av vår 
omgivning som hjälper oss att orientera oss i miljöer som vi tidigare vistats eller fått 
beskrivet för oss. Andersson skiljer på begreppen route maps och survey maps och 
förklarar dem på följande vis: 

A route map is a path that indicates specific places but contains no 2-D information. It 
can even be a verbal description of  a path […] A survey map in contrast, contains this 
information. It is like a spacial image of  the environment. (Andersson 2004 s.124) 

Mollerup (2005 s.41) menar att våra kognitiva kartor hela tiden fylls på med 
information om vår omgivning genom beskrivningar, kartor och direkt från 
omgivningen. Detta sker både avsiktligt och oavsiktligt.

Wayfinding & Wayshowing
För att vägleda oss behöver vi ta beslut om hur vi ska ta oss dit vi vill. Passini (1984 
s.154) talar om wayfinding som rumslig problemlösning där man steg för steg tar 
beslut om vart man ska gå. Han menar att det inte är ovanligt att vi tar omkring 50 
beslut om vägledning under en 20 minuters promenad (1984 s.155). Detta gör vi 
mer eller mindre omedvetet i vårt dagliga liv och behöver inte ägna någon direkt 
uppmärksamhet till det rumsliga problem vi ska lösa (s.157). Vi använder oss av olika 
wayfindingstrategier för att ta oss till en destination. Mollerup (2005 s.42) beskriver 
nio strategier som jag översatt så här:

• Följa ett spår  Linjer i marken, pilar, etc.

• Följa en rutt  Följa en plan eller en resväg  

• Kvalificerat sökande Använda sig av slutsatser

• Slutledning  Dra slutsatser från stegvisa beteckningar

• Scanna   Systematisk sökning

• Syftning   Visuell målriktning

• Kartläsning  Använda mobila kartor
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• Kompassläsning  Använda kompassriktningar

• Social navigering  Lära sig från andra eller ”följa strömmen”

Han delar upp strategierna för att kunna beskriva dem men vi använder oftast flera 
strategier samtidigt och vilka vi använder beror på vår företagsamhet och tidigare 
kunskap. Information som finns till hands och den information som miljön erbjuder 
påverkar även hur vi vägleder oss (Mollerup 2005 s.43). Detta visar att en god 
användbarhet i den fysiska miljön kan hjälpa oss att hitta. Vem bär då ansvaret för 
användbarheten i byggda miljöer? Mollerup (2005 s.15) menar att skyltar som sitter i 
byggnader ofta visar det som byggnaden själv bör demonstrera och att detta är något 
som arkitekter och andra projektörer inte tar hänsyn till. Han menar att arkitekten 
helt enkelt inte bryr sig om användbarheten i det visuella uttrycket (2005 s.15). Vår 
upplevelse av ett objekt eller en miljö är beroende av dess utformning och för att vi 
ska förstå en miljö måste den signalera hur den ska användas. Detta förklaras av Ware 
(2008 s.99) med det engelska begreppet affordance. 

A pedestrian perceive the places that afford safe walking. A driver perceive the places 
that afford vehicle navigation. Buildings provide negative affordances in that they 
restrict travel.

Det handlar om kopplingen mellan vår perception och våra handlingar och att 
kvalitén i t.ex. en miljö kan visa och leda oss till specifika handlingar.

Demenssjudomar 
Svenskt demenscentrum (2011) menar att demens inte är en sjukdom utan att ordet 
demens använd som ett samlingsnamn för en rad olika symptom som orsakas 
av sjukdomar och skador. Två sjukdomar står för 90% av alla fall av demens och 
dessa är Alzheimer och vaskulär demens. Alzheimers är vanligast och symptomen 
kommer smygandes då skadorna på hjärnan beror på att hjärncellerna förtvinar och 
dör i en avvikande omfattning. Den drabbade märker först glömska och att man 
har svårt för att planera och utföra sysslor i vardagen. Vaskulär demens beror på 
att syretillförseln till hjärnan stryps p.g.a. blodproppar eller blödningar. Symptomen 
kommer plötsligt och ofta som följd av en stroke. Initiativförmågan blir nedsatt och 
man får svårt för att planera och genomföra saker. Den som drabbas kan även få 
personlighetsförändring och svårigheter att gå. (Svenskt demenscentrum 2011)

Demens kognition och färg 
Helle Wijk är sjuksköterska och medicine doktor i geriatrik och är en av de få som 
studerat hur personer med demenssjukdom påverkas av färger. Hon handleder 
även i frågor om färgsättning i vårdmiljöer (Wijk 2006 s.213). En försämrad 
rumsuppfattning är en av orsakerna till att personer med demenssjukdom hamnar i 
ett förvirringstillstånd (Wijk 2006 s.218). Helle Wijk har studerat hur en medveten 
färgsättning kan bidra till en bättre vårdmiljö och hon menar att vi kan underlätta 
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det vardagliga livet för personer med demenssjukdom genom att anpassa miljön. 
Hon menar att ”den som drabbats av demenssjukdom delvis kan utnyttja ledtrådar i 
familjära miljöer om ledtrådarna är tillräckligt konkreta och inte ställer för höga krav 
på kognition” (Wijk 2006 s.219). I en studie av äldres färgseende visar intervjuresultat 
att både män och kvinnor såg fördelar med färgkodning för att främja orienteringen 
i miljön (Wijk m.fl. 2002 s. 95) Samma studie visar också att äldre urskiljer rött och 
gult bättre än grönt och blått men skillnaden är marginell och jag ser ingen anledning 
att utesluta gröna och blåa färger i en design för äldre. Däremot visar Wijk m.fl. 
studie på personer med Alzheimers sjukdom en större skillnad och att graden av 
demens påverkar signifikant förmågan att urskilja blandade färger. Wijk m.fl. (2002 
s. 95) menar att förmågan att urskilja färger med lägre kulörthet var svårare för 
testpersonerna medan förmågan att urskilja färger med skillnader i ljushet hade en 
lägre felfrekvens. Då personer med demenssjukdom tappar sin kognitiva förmåga i 
omvänd ordning och faktumet att vi lär oss färger i tidig ålder, visar att förmågan att 
känna igen färger är bevarad trots sjukdomstillståndet (Wijk 1999 s.1004). 

Wijk (2006 s.224) hävdar att ett hinder för personer med demenssjukdom som enligt 
min erfarenhet är vanligt förekommande i vårdmiljöer är markeringar i golvet. Dessa 
har ofta en kontrastverkan och är till för att markera något eller är rent dekorativa. 
Både Wijk (2006 s.224) och Passini m.fl. (2000 s.704) menar att färgskiftningar i 
golvet kan utgöra hinder för personer med demenssjukdom. Detta kan göra att de 
tror att en färgmarkering i golvet är en tröskel eller ett hål som de måste kliva över 
(Wijk 2006 s.224)

Demens och wayfinding
Romedi Passini är arkitekt och hans forskning har ett fokus mot design 
och miljöpsykologi och har genomfört studier om wayfinding kopplat till 
demenssjukdom. Detta gör att hans slutsatser är högst relevanta för mitt 
arbete. Passini m.fl. (2000) forskning är genomförd i Kanada vilket kan göra att 
utformningen och organisationen av boendet skiljer sig från svenska förhållanden. 
Däremot kan jag utifrån beskrivningen av undersöksobjektet och min egen 
erfarenhet se att de skillnader som finns inte påverkar de slutsatser jag använt. 

En omfattande studie genomfördes av Passini m.fl. (2000) i Canada på personer 
med demenssjukdom av alzhemerstypen. De studerade deras förmåga att orientera 
sig och även vad som hindrade eller underlättade orienterbarheten. Forskarna 
genomförde experiment där de boende på en demensavdelning ombads hitta vägen 
till bestämda platser i deras närmiljö medan en forskare gick med och observerade. 
De gjorde också intervjuer med personalen som de sedan jämförde med resultatet 
från experimentet. De såg att personer med svår demenssjukdom har relativt lätt att 
orientera sig i bekanta miljöer förutsatt att de innehåller meningsfulla referenspunkter 
och enbart relevant information för wayfinding (s.699-702). Både Marquardt 
och Schmeig (2009) och Passini (2000) bekräftar i sin forskning att personer 
med demenssjukdom har en nedsatt orienterings-förmåga och att de tenderar att 
orienterar sig från referenspunkt till referenspunkt. 
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Demens och design av vårdmiljöer
Marquardt och Schmieg (2009 s.338) menar att miljöer där personer med 
demenssjukdom vistas bör vara karaktäristiska för sitt ändamål (Marquardt & 
Schmieg 2009 s.338). Passini mfl (2000 s.697) bekräftar detta och anser även 
miljöerna bör designas så att de har visuell tillgång till viktiga områden så som kök, 
vardagsrum och sitt privata rum. Detta för att de som förlorat sin kognitiva karta 
fortfarande ska kunna orientera sig. Som tidigare nämnts använder vi oss av olika 
strategier för att orientera oss och Marquart och Schmieg (2009 s.338) menar att 
man delvis kan kompensera bristen på en kognitiv karta genom att använda andra 
orienteringsstrategier. 

Både Passini m.fl.(2000) och Marquart och Schmieg (2009) hade som syfte för deras 
studier att ta fram designkriterier som underlättar wayfinding för personer med 
demenssjukdom. Några av de konkreta förslagen på rumslig design är: 

• Korridorer bör ha tydliga slut för att underlätta rumsuppfattningen (Marquardt &   
 Schmieg 2009 s.338).

• Hissar bör undvikas då de utgör ett hinder och tenderar att avbryta personens   
 förmåga att orientera sig (Passini m.fl. 2000 s. 697). 

• Minnesvärda referenspunkter är nödvändiga för att personer med demenssjukdom   
 ska kunna orientera sig (Marquardt & Schmieg 2009 s.338). Passini m.fl. (2000 s.698)   
 bekräftar detta och menar att de även bör var meningsfulla.

Självständighet
Namazi och DiNatale (1992 s.19) Johnson menar att beteendet hos personer med 
demenssjukdom påverkas av deras tillgång till självständighet. De studerade patienter 
med Alzheimers sjukdom och fokuserade på beteenden vid situationer kring 
ytterdörrar. De såg att oönskat beteende så som vandringbeteende, aggressivitet och 
verbala utfall minskade markant när dörrarna var olåsta. Patienterna hade ett fritt val 
att gå ut om de ville och många av dem testade bara om de kunde gå ut men valde 
att stanna inne. Studien visar att det är viktigt för personer med demenssjukdom att 
de kan röra sig fritt och att de har en känsla av kontroll eftersom deras förmåga att ta 
beslut avtar allt mer (Namazi och DiNatale 1992 s.21). 
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Metod
Här redogör jag för de metoder jag tillämpat i mitt arbete och återger resultatet av det insamlade empiriska 
materialet.

Metodval
För att ge stöd åt mina metodval har jag använt mig av litteratur som vänder sig 
till forskare inom vårdvetenskap. Polit och Beck (2004) riktar sig till forskning i 
vårdsituationer vilket nästan uteslutande handlar om människor i relation till en miljö 
eller social situation. Då jag studerar relationen mellan människan och den fysiska 
miljön anser jag därför att det är relevanta källor.

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner med kunskap om 
problemet och dess kontext. Eftersom en intervju är ett resultat av ett samtal vid ett 
specifikt tillfälle på en viss plats menar Ahrne och Svensson (2011 s.57) att det bör 
kompletteras med andra metoder. Jag valde därför att göra en kvalitativ beskrivande 
observationsstudie. Enligt Polit och Beck (2004 s.381) inleds en sådan studie med 
en bred observation som tenderar att visa på helheten av problemet. Efter detta 
gör forskaren en fokuserad observation av ett mer noga utvalt område utifrån den 
första observationen. Den fokuserade delen i denna studie består av en analys av 
min observation med min kunskap i informationsdesign och rumslig gestaltning som 
grund. 

Urval och urvalsprocess

Observation
Syftet med observationen var att identifiera vad som hindrar och vad som hjälper de 
boende att orientera sig. Då ett tydligt problem att orientera sig på den valda platsen 
redan fanns uttryckt av enhetschefen på boendet valde jag att studera det fysiska 
rummet och orsaker till problemet. Jag har fokuserat min studie på korridorer och 
entréer till gemensamhetsrum och verksamheter på nedre plan och tittar inte på 
trapphusen eller övriga våningar. Observationen genomfördes genom att jag gick 
genom korridorerna och dokumenterade med kamera samt förde anteckningar. Valet 
av objekt och områden som dokumenterades styrdes av min förförståelse av rum och 
till viss del av min kunskap om demens och hur det påverkar rumsuppfattningen. 

De boende på Marielunds äldreboende har tillgång till personal dygnet runt och får, 
vid behov, hjälp att ta sig till och från avdelningarna och verksamheterna. De boende 
på seniorboendet ska, däremot, klara sig själv och därför valde jag att fokusera på 
seniorboendet kopplat till verksamheterna. En komplettering av fotografier gjordes 
dock då analysen av intervjuer visade behovet att inkludera äldreboendet. Min 
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målgrupp har inte en ställd diagnos och med hänsyn till det har jag, ur ett etiskt 
perspektiv, valt att inte observera de boende. Det finns även omfattande studier på 
personer med demenssjukdoms förmåga att orientera sig i liknande situationer som 
jag presenterat närmre i teoridelen.  

Intervju
Öppna informantintervjuer med experter inom demens och det aktuella boendet 
genomfördes för att delvis bekräfta problemen men också för att ge en tydligare 
bild av organisationen kring boendet. Den första intervjun var med Pia Holm, 
demenssjuksköterska på Eskilstuna kommun och jag fick kontakt med henne via 
enhetschef  Annika Gustafsson. Pia har tidigare arbetat på Marielund och har därför 
god vetskap om miljöerna som jag undersökt. Den andra intervjun var med Annika 
själv och genomfördes efter observationen av platsen. Jag valde Annika just för att 
hon har varit enhetschef  sedan Marielund byggdes och för att hon kunde ge svar 
på frågor som jag ställde mig under observationen. Dessutom kunde hon bekräfta 
och öka validiteten i det som jag genom min erfarenhet hade kunskap om. Inför 
respektive intervju togs teman fram för att hålla ett fokus under intervjun. Detta 
för att ge informanten möjlighet att ge fria svar men som ändå var relevanta för 
studien. Bell (2010 s.162) menar också att fördelen med fokuserade intervjuer är att 
strukturen i intervjun gör materialet lättare att analysera. Min analys av det insamlade 
materialet gav mig en djupare förståelse av problemet och det gjorde att jag kunde 
avgränsa problemområdet ytterligare. 

Empiri – det insamlade materialet

Informantintervju Pia Holm - Demenssjuksköterska
Pia Holm är sjuksköterska och jobbar på Eskilstuna kommun och är en av 
medarbetarna i kommunens stöd- och specialistteam för utveckling av demensvård. 
De arbetar med frågor för att utveckla demensvården genom att utbilda, nätverka 
och sprida nationella riktlinjer. I uppdraget ingår bland annat att Stödja utveckling 
och det praktiska användandet av olika förhållningssätt och vedertagna metoder i 
demensvård. Samtalet med Pia resulterade i en hel del fakta om hur de arbetar med 
personer med demens och erfarenheter från hennes vardagliga arbete. Det varade i ca 
30 min och jag har plockat ut det som är väsentligt för mitt arbete utifrån syfte och 
problemområde.

Demenssjukdom påverkar den som drabbas i det vardagliga livet. De tappar 
förmågan att planera och förutse situationer vilket gör att de blir osäkra och väljer att 
avstå från aktiviteter och att utsätta sig för situationer som skapar obehag. Det kan 
handla om att gå till restaurangen eller på en promenad och inte veta var jackan finns 
eller inte veta om man hittar hem igen. Besluten blir för stora och det är därför lättare 
att säga ”nej” för att slippa tänka alla led som krävs för att planera. Detta gör att 
personer med demenssjukdom lätt blir isolerade i sin egen bostad (Holm 2011).
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Holm (2011) menar att de i kommunen använder sig av begreppet demens som 
samlingsnamn och delar in sjukdomsförloppet i tre stadier: mild, medel och svår. 
Hon beskriver dessa som följande: Från början i det milda stadiet märker den 
drabbade att han/hon får svårare för vissa saker. Många är medvetna om sina 
svårigheter vilket bidrar till oron. Det andra stadiet innebär att problemen blir värre 
och en del börjar gå på dagvård. Detta kräver även mer av anhöriga och närstående. 
Tillsammans kan de första två stadierna innebära en tidsperiod på mellan tre till 
sju år. Den drabbade bor troligtvis fortfarande hemma med antingen hjälp från 
anhöriga eller hemtjänst. Då man till följd av demenssjukdom får plats på ett boende 
i kommunen är man oftast i det svåra stadiet och klarar sig inte själv utan behöver 
hjälp för att klara sin vardag. Kommunen utgår från socialtjänstlagen och rätten till 
bistånd i sitt arbete för självständighet: 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv    
(Sol 2010:52). 

Detta för att man som individ ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Holm 
menar även att man upptäcker symptomen på demenssjukdom tidigare i tackt med 
att forskningen går frammåt vilket gör att den drabbade kan få hjälp tidigare och 
därmed kan bo hemma längre.

Informantintervju Annika Gustafsson - enhetschef Marielunds äldreboende.
Intervjun med Annika Gustafsson varade i ca 30 minuter och jag har sammanställt 
den fakta som är inom ramen för syftet med intervjun.

Chefer och personal som skulle flytta in i det nybyggda äldreboendet hade inget 
att säga till om och kunde inte påverka utformningen av boendet. Lokalerna var 
inte anpassade efter den målgrupp som skulle bo och vistas där. Flera ändringar 
gjordes direkt efter inflyttningen då flera olycksfall rapporterats som följd av dålig 
tillgänglighet. Lutningen i förbindelsegångarna är något som diskuteras än idag och 
Gustafsson efterlyser en mall för hur miljöer för äldre bör anpassas. 

Enligt Gustafsson driver de själva inget arbete för anpassning av lokalerna för 
kognitiv nedsättning. Detta beror delvis på att Kommunfastigheter AB har ansvaret 
för lokalerna idag. De sköter städning men utsmyckningen av de gemensamma ytorna 
är helt på de boendes initiativ. Restaurangen, dagverksamheten för strokedrabbade 
och samlingslokalen Oasen i hus 20 är kommunala verksamheter och kommunen hyr 
lokalerna av Kommunfastigheter AB. De som flyttar in på seniorboendet är till viss 
del beroende av sina grannar för information om boendet och de olika lokalerna då 
informationen som delas ut är mycket liten.

De aktiviteter som anordnas i restaurangen och de andra samlingslokalerna är på 
de kommunala verksamheternas initiativ men de samarbetar med de boende på 
seniorboendet. Under aktiviteterna är det lika många besökare från äldreboendet och 
gruppboendet som från seniorboendet. Dessutom kommer besökare utifrån så som 
godemän och anhöriga. 
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Observation 
Observationen genomfördes på Marielund, under april månad 2011. För att få 
en inblick i hur ljuset påverkar platsen genomfördes den under skymningen, från 
dagsljus till mörker. Observationen varade i 2 timmar och det bör noteras att ett 
misstag med datumstämpeln på bilderna gör att stämpeln visar en timme tidigare än 
då bilderna är tagna. Jag gick från hus till hus och fokuserade på att identifiera vad 
som hjälper och vad som hindrar orienterbarheten i rummet. Min tidigare kunskap 
i vad som hjälper äldre, och personer med demenssjukdom hjälpte mig att se vad i 
rummet som var värt att notera. Jag tog sammanlagt 50 bilder på problemområden. 
Då jag under observationen iakttog att miljön till stor del är repetativ valde jag att 
endast dokumentera ett exempel och notera liknande objekt och situationer. Figur 
2 visar det avgränsade området och omfattningen av problem jag noterade i miljön. 
Hela observationen samt en detaljerad planritning som visar platsen och strukturen 
av observationen återges i bilaga 2. 

Syftet med observationen var att identifiera rumsliga element i miljön som kan 
påverka orienterbarheten. Frågor om miljön som kom upp under observationen 
användes senare i intervjun med enhetschefen för att bekräfta eller ge svar. För att 
strukturera observationen utgick jag från dessa punkter:

• Det informativa i rummet

• Skuggbildningar

• Kontraster

• Skillnader i ljuset från dagsljus till mörker

Figur 2. Karta över platsen. Färgmarkeringarna visar omfattningen av hinder.

Kontraster som skapar hinder
Otydlig information
Dörrar utan värde för de boende
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Resultat 
Jag har analyserat materialet från observationen och tagit stöd av intervjuerna samt 
teorier om wayfinding och demenssjukdom. Analysen visade tydliga områden i den 
rumsliga gestaltningen. Jag delar här in dem i färg, kontraster, referenspunkter och 
vägval.

Färg
Golvets färg skiljer sig från korridorväggarnas färg både i kulör och ljushet. Detta 
förstärker rummets former vilket gör det lättare att uppfatta och förstå rummet. 
Däremot blir kontrasterna lägre när mörkret faller. Belysningen gör då, tillsammans 
med golvets färg, att väggarna blir gulaktiga och rummets former blir inte lika tydliga. 
Detta syns nedan i figur 3.

Fridell (2006 s.144) skiljer på egenfärg, d.v.s. den färg vi väljer utifrån färgprover 
som ses i standardiserade förhållanden, och upplevd färg. Den upplevda färgen är 
beroende av betraktningssituationen och påverkas av vilka färger den ses tillsammans 
med.

Figur 3. Fotot visar hur färgkontrasterna påverkas av belysningen.
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Färgsättningen i lokalerna har en viss kodning men jag anser att den inte är tillräcklig 
för att hjälpa de boende. Lägenhetsdörrarna är blåa medan alla andra dörrar är 
beigea. Den blåa färgen förknippas med lägenhetsdörrarna vilket är privat område 
men då de andra dörrarna leder till allt från tvättstugor till maskinrum, visar den 
beiga färgen inte vad den står för.

Figur 6 på nästa sida visar en av korridorerna där det finns fem dörrar med samma 
färg på mindre än 20 m. De täcker en stor del av väggen vilket ger dem låg eller ingen 
pop-outeffekt. Som jag tidigare nämnt menar Ware (2008 s.29) att det är graden av 
kontrast till bakgrunden som gör att ett föremål poppar ut. Den starkaste effekten 
blir när ett ensamt objekt, på något sätt, skiljer sig från de övriga objekt och där alla 
övriga objekt är identiska eller liknar varandra (Ware 2008 s.29). Två av dessa fem 
dörrar var servicedörrar med skyltar som visar tillträde förbjudet och en av dem hade 
inga handtag. Detta visar tydligt att de boende inte är beroende av att hitta dörrarna 
och jag anser att de därför bör färgsättas i samma färg som väggen så att den beigea 
färgen blir informationsbärande. Det bekräftar även Wijk (2006 s.218) i ett av sina 
exempel av färgsättning av vårdmiljöer. 

Figur 4. Lägenhetsdörr Figur 5. Toalettdörr och dörr till samlingsrum
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Kontraster 
Mellan husen finns höjdskillnader och därför är det lutningar i vissa delar av 
förbindelsegångarna. Dessa är markerade med en kontrasterande färg där lutningen 
börjar och slutar. Dock är markeringen fel vid några ställen där den börjar en meter 
före eller efter lutningen. Figur 7 visar ett exempel på detta. 

Man kan diskutera om en tvärgående markering är det bästa för att påvisa lutningen. 
Observationen visade att den inte förstärker formen av lutningen utan snarare 
jämnar ut den. Däremot gör den betraktaren uppmärksam på att något händer. Detta 
fungerar då man som frisk snabbt lär sig vad markeringen betyder. Dock kan det 
hindra personer med demenssjukdom att passera obehindrat genom gångarna (Wijk 
2006 s.224). 

Figur 6. Fotot visar korridoren i hus 20 och hur dörrarnas färger dominerar väggen

Figur 7. Färgmarkeringen slutar en meter innan 
lutningen slutar.

Figur 8. Färgmarkeringar i golvet. Fotot visar 
förbindelsegången från hus 16. 
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Samma sak gäller kontrasten i de svarta mattorna innanför alla entrédörrar. 
Kontrasterna är så skarpa att de kan uppfattas av personer med demenssjukdom som 
något obehagligt. 

Intervjun med enhetschefen visade att de aktiviteter som anordnas i restaurangen och 
de gemensamma ytorna besöks av både äldreboendet och seniorboendet och därmed 
besöks av personer med demenssjukdom. Därför anser jag att det är viktigt att se 
över valet av markeringar i golvet. I observationen såg jag även att de former som 
förstärker golvets lutning är de längsgående linjerna som följer lutningen. Listerna 
och handräcket vittnade om att golvet inte var plant däremot anser jag att de bör ha 
en färg med högre kontrastverkan för att detta ska uppfattas tydligare.

Figur 9. Exempel på dörrmatta som finn sinnanför varje entré.

Figur 10. Ledstångens form följer lutningen i golvet. 
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I korridorerna på Marielund finns en hel del dekorationer som i stort sätt är ett 
hopplock av gamla väggbonader och antika föremål. Plottriga miljöer kan göra 
att det som är menat att hjälpa de boende att hitta istället distraherar och gör så 
att nödvändig information inte syns. Ware (2008 s.28) tar upp forskning som visar 
att vi har lika lätt att se mönster som poppar ut oavsett mängden avledare. Dessa 
experiment var gjorda med grafiska mönster där personer blev ombedda att hitta ett 
objekt bland ett antal avledande objekt. Jag ser att det fungerar då avledarna, alltså 
den omgivande miljön, är homogena. 

Referenspunkter
Både Marquardt & Schmieg (2009 s.338) och Passini m.fl. (2000 s. 698) förespråkar 
meningsfulla referenspunkter för att hjälpa personer med demenssjukdom att 
orientera sig. Platsen för observationen har flera referenspunkter i form av möbler 
och mötesplatser så som byråer, bord med prydnader och soffgrupper. Figur 11-15 
visar ett urval.

Däremot kan man diskutera om de är meningsfulla eller inte. Jag anser att en del av 
dem är informationsbärande på så sätt att de får en mening för de boende trots att de 
i sig inte är meningsfulla för platsen. Restaurangen har en griffeltavla utanför dörren 
med menyn på och av min erfarenhet från äldreboenden vet jag att de flesta är 

Figur 11. Menytavla utanför restaurangen. 

Figur 12. Soffgrupp innanför huvudentrén. Figur 13. Akvarie utanför terapiverksamheten.
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nyfikna på vad det blir för mat. Detta gör att de boende läser menyn och griffeltavlan 
blir meningsfull för platsen. Akvariet är menat som en referenspunkt och används 
t.ex. som mål vid promenader inomhus. Personalen och anhöriga har något att 
besöka tillsammans med de boende vilket gör att akvariet blir en referenspunkt då 
det står utanför terapiverksamhetens lokaler. 

Vägval
Den insikt jag anser är den viktigaste från min analys av observationen är att det, 
på flera ställen, inte finns något som visa vart man ska gå om man inte minns eller 
känner igen sig. Det finns en målning innanför huvudentrén som målades år 1994, då 
Marielund byggdes.

Skylten visar riktningarna för de olika husen men de är den enda vägledningen 
man får. Mollerup (2005 s.224) talar om vikten av redundans i designen av 
informationssystem. Alltså att ge användare flera chanser att uppfatta meddelandet 
utifall man missar det första.

Figur 14. Möbelgrupp i sett från förbildelsegången från hus16.

Figur 16. Fotot är tagen från huvudentrén.

Figur 15. Spegel utanför en 
toalett i hus 20.
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Osäkerheten, hos de boende, i vägval bekräftar även Annika Gustafsson när hon 
berättar om en dam som efter en kvällsaktivitet hade svårt för att veta åt vilket håll 
hon skulle gå för att komma till sin lägenhet. På frågan om hon hittar hem svarade 
hon: ”Ja, antingen går jag till vänster eller så går jag till höger. Det är alltid någon som 
säger åt mig vilket håll jag ska gå” (Gustafsson 2011). Gustafsson menar att damen 
inte var orolig eftersom det finns en social trygghet i att grannarna hjälper varandra. 
Däremot uppfattar jag det som att de boende är beroende av varandra och det i sin 
tur visar att deras självständighet är begränsad. 
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Design
I denna del presenterar jag min design och visar vägen till det slutgiltiga förslaget. Skisserna illustrerar valet 
av färger och placering och visar inte konstruktion eller materialval. Jag visar även ett förslag på skyltning av 
husnummer.

Målgrupp & behov 
I min design riktar jag mig i första and till personer med kognitiv nedsättning 
på grund av demenssjukdom. Då de första symptomen vid demens är 
minnesnedsättning och försämrad inlärningsförmåga (Svenskt demenscentrum 
2011) ser jag vikten i att förebygga problemet. Därför ingår även friska personer i 
målgruppen men inte under 55 år då det är en nedre gräns för att få bo i Eskilstunas 
seniorboenden. 

Då inlärningen och minnet påverkas tidigt i sjukdomen (Svenskt demenscentum 
2011) tror jag att en åtgärd kan komma försent om den sätts in efter att en diagnos är 
ställd. Man kan drabbas av demens redan vid 50 års ålder och 20% av befolkningen 
beräknas ha någon form av demens i 80 års ålder (Svenskt demenscentrum 2011). 
Eftersom det handlar om ett seniorboende där alla boende är över 55 och de som 
flyttar dit ofta ser det som sin sista bostad kommer en betydande del av de boende 
troligtvis att insjukna i någon form av demens sjukdom. 

Designprocess
Slutsatser från litteraturstudier om vad som påverkar personer med demenssjukdom 
och insikter från observationen visade vad som påverkade självständigheten mest. 
Detta gjorde att jag kunde ta vissa grundläggande beslut kring designen. 

Jag vill, med min design, förebygga problemet att de boende inte hittar till och från 
sin lägenhet och till de olika verksamheterna. Miljön, som den ser ut nu har mycket 
dekorationer och eftersom utsmyckningen sker helt på de boendes initiativ tror jag 
att detta inte går att ändra på. Åtminstone inte i längden. Därför väljer jag att göra ett 
förslag på färgsättning för att främja rumsuppfattningen och använda accentfärger 
för att underlätta wayfinding i vägval. Samt att tydliggöra rummets former och 
minimera visuella hinder för personer med demenssjukdom. Designen ger även 
möjlighet att orientera sig med hjälp av husnumren. 
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Färgval
Jag utgick från NCS (Neutral Color System) systemet i valet av färger för att undvika 
missförstånd. Ritningarna av byggnaderna visar att det, utifrån verksamheterna 
och husens placering, finns tre tydliga riktningar. Därför tog jag fram tre 
färgkombinationer och för att stödja minnet för personer med demenssjukdom 
valde jag färger med hög kulörthet. De tre kombinationerna representeras av en 
varsin färg: blå, röd och grön.   För att ta hänsyn till att plasten är en bostad i första 
hand och i andra hand en offentlig plats bröts färgerna av för att förhindra känslan 
av sjukhuskorridor. Jag utgick även från färgkombinationer som finns i naturen för 
att färgkombinationerna inte ska väcka uppseende eller verka onaturliga. Som hjälp 
använde jag bilder som föreställer en blålila blomma, ett engelskt slättlandskap och en 
bild på röda äpplen. 

S 0560-G90Y

S 3560-G

S 0575-G20Y

S 3065-R90B

S 2065-R90B

S 3055-R50B

S 1080-R

S 1580-R

S 0585-Y50R

Figur 17. Färgprover med koder från Natural Colour System
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Färgkodning
För att tydliggöra översikten av husen färgkodas varje hus med en varsin färg vilket 
gör att man även förknippar husen med något annat än husnumren. En stor del 
av befolkningen har någon form av färgblindhet och det vanligaste är att man inte 
kan skilja på rött och grönt. Därför valde jag att blanda den gröna färgen med gul 
och samtidigt gruppera äldreboendet med restaurangbyggnaden. Detta anser jag 
förstärker de riktningar som uppstår mellan husen och verksamheterna.

Eftersom observationen även visade att kontrasten mellan golv och väggar var för 
svag för att tydligt visa rummets former valde jag att ändra färgen på golv, väggar och 
lister. Väggarna får en vit färg, golvet en ljus grå färg och listerna en mörkare grå. 

Detta ger accentfärgerna i vägledningssystemet en renare bakgrund vilket förstärker 
deras pop-out effekt. Detta bekräftas även av Mollerup (2005 s.161) som säger 
att kontrasten mellan skyltar och dess bakgrund ökar skyltens praktiska värde, 
alltså att man som betraktare lägger märke till den. Färgsättningen, anser jag, även 
främjar rumsuppfattningen då skillnaden mellan vertikala och horisontella ytor blir 
tydligare med hjälp av kontrast. Som jag nämnde i analysen bör dörrar med relevans 
för de boende ha en kontrasterande färg. Jag väljer att behålla den blåa färgen på 
lägenhetsdörrarna och att alla andra dörrar får samma vita färg som väggarna. För 
att dörrarna som leder till hobbyrum, toaletter och kommunens verksamheter ska 
sticka ut färgas dörrkarmarna i samma färg som golvlisterna. Detta gör att resterande 
dörrar smälter in i bakgrunden och det blir färre dörrar att välja mellan.

S 0300-N S 1500-NS 3000-N

Figur 19. Färgprover med koder från Natural Colour System. 

Figur 18. Planvy av området. Bilden visar färgkodningen av husen.
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Form
När färgvalet var gjort återstod vilken form den skulle presenteras i. Skisserna 
resulterade i ett kluster av rektanglar som upprepas i gångarna med jämna mellanrum. 
För att göra montering och eventuell nedmontering eller framtida renovering enklare 
är klustren gjorda som moduler. De sticker ut från väggen för att få en 3D-effekt 
vilket även gör att de syns tydligare från sidan. Figur 20-24 visar tankeskisser och 
förslag på former för modulerna.

Figur 20. Tankeskiss Figur 21. Tankeskiss

Figur 23.  Exempel på förslag av 
färgkombination.

Figur 22. Skissen visar modulens 3D-effekt.
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Då vår visuella perception gör att vi ser färger och former sämre i det perifera 
seendet behövs ledtrådar för att hjälpa oss att rikta blicken åt rätt håll (Ware 2008 
s.36). Jag nämnde i teoridelen att demenssjukdom ofta innebär att närminnet 
påverkas vilket gör att den drabbade har svårt för att hålla uppmärksamheten. För att 
ge betraktaren ledtrådar och samtidigt bevara uppmärksamhet löper linjer i golvet. De 
löper längs med väggen för att inte bryta flödet i korsningarna och de korsar aldrig 
gångarna på tvären. De slutar istället innan och fortsätter på andra sidan. Andersson 
(2005 s.46) presenterar gestaltlagarna där lagen om likhet igår och utifrån det anser 
jag att betraktaren förstår att linjerna hör ihop då de har samma färg. Linjerna kan 
även hjälpa personer med synnedsättning då anståndet till golvet är optimalt för dem 
för att uppfatta och läsa grafisk information (Mollerup 2005 s.189).

Modulerna är placerade så att man alltid ser åtminstone en modul och så att man 
alltid ser två olikfärgade vid vägval. Detta för att tydliggöra riktningarna. Varje 
modul har en form som pekar åt de håll färgen leder för att ytterligare förstärka 
riktningarna. Ching (2007 s.68) beskriver hur kluster av en form kan skapa nya 
former och figur 25 visar att modulerna får en pilliknande form. 

Figur 24. Skissen visar hur modulerna samspelar med varandra och linjerna i golvet.

Figur 25. Illustrationen visar hur modulen form skapar en tiktning.
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Designen stödjer flera av våra wayfinding strategier där linjerna tillåter användaren 
att följa ett spår och modulerna fungerar som referenspunkter. Detta stödjer flera 
wayfinding strategier men främst hjälper den boende att följa spår och att dra 
slutsatser om wayfinding utifrån färgerna på moduler och linjerna i golvet.

Som jag nämnde i analysen såg jag att linjer som löper längs med lutningen i 
korridorerna förstärker formen. Figur 26 visar ett exempel på hur kontrasterna 
tydliggör formerna. 

Husnummer
Resultatet av observationen visar bristen på skyltning av husnumren. För att ge de 
boende och besökare möjligheten att enklare orientera sig med hjälp av husnumren 
kompletteras modulerna med skyltar som visar husnummer och dess riktning (se 
figur. 27). Siffrorna visas i kombination med en färgkodad pil för att förstärka 
riktningen. Mollerup (2005 s.143) och beskriver pilen som en symbol som används 

Figur 26. Skissen visar effekten av de längsgående linjerna. 

Figur 27 och 28. Skisserna visar förslag på skyltning av husnummer och 
hur det stöder vägledningssystemet
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för att visa på den riktning utifrån dess orientering. Min erfarenhet från kontakten 
med Marielund säger att de refererar till husen utifrån dess nummer. Detta gör att 
man som boende och besökare troligtvis har en viss förkunskap om adressen och 
kan dra slutsatsen att siffrorna refererar till husnumren. Detta skulle dock kunna 
tydliggöras med en karta vid entréerna vilket senare i rapporten föreslås som vidare 
forskning.

Diskussion & Återkoppling
Syftet med studien var att studera rumsliga hinder för personer med demenssjukdom. 
Som resultatet visar fanns flera rumsliga element som kan påverkar orienterbarheten 
negativt och att detta gör att de boende blir beroende av sina grannar. Gestaltningen 
fokuserar på att öka självständigheten för de boende och jag anser att färgsättningen 
även kan appliceras som koncept i andra miljöer eftersom det inte är beroende av 
platsen. Då korridorer och komplexa rumsligheter är vanligt förekommande för 
äldreboenden ser jag också ett stort behov av anpassning. 

Forskningen visar att ju svårare demens desto svårare har man att urskilja blandade 
färger (Wijk m.fl. 2002) Jag är medveten om att det är motsägelsefullt att då välja 
blandade färger till färgsättningen av vägledningssystemet. Arbetets avgränsning i 
målgrupp gör dock att detta blir mindre viktigt. Jag anser att färgerna jag valt ändå 
är tillräckligt kulörta och ligger så pass nära grundfärgerna att de bör uppfattas 
som likvärdiga. Kontrasterna i färgsättningen av väggar och golv bedömer jag som 
tillräckliga för att framhäva rummets former utan att störa vägledningssystemet. 
Däremot kan utprovningar i förhållande till belysningen behövas för att säkerställa 
detta. Passini m.fl. (2000) och Marquardt & Schmeigs (2009) forskning visar 
att personer med demenssjukdom orienterar sig i rum från referenspunkt till 
referenspunkt och Wijk (2006 s.219) menar att de behöver påminnelser för att nå 
destinationer de ombeds ta sig till. Då designen alltid erbjuder visuella ledtrådar som 
leder blicken från en modul till en annan hävdar jag att detta kan hjälpa personer att 
orientera sig trots att minnet och uppmärksamheten är begränsad.

Synnedsättning hör till det naturliga åldrandet och behovet av anpassning för just 
detta blir större i ett seniorboende. Kontrasterna i färgsättningen är till för att främja 
rumsuppfattningen för personer med kognitiv nedsättning och blir samtidigt ett 
hjälpmedel för dem med försämrad syn. För att ytterligare inkludera dessa i designen 
kan olika former för varje färg tillämpas för att användbarheten inte ska vara 
beroende av färgen. Då jag i min avgränsning nämnde att fokus låg i att färgsätta för 
att främja självständigheten för personer med demenssjukdom anser jag att designen 
är ändamålsenlig.

Med stöd av teorier om hur personer med demenssjukdom orienterar sig samt teorier 
om perception och färger anser jag att min design kan hjälpa de boende att klara sitt 
vardagliga liv mer självständigt. Detta gör så att de kan bo kvar i sitt hem längre vilket 
är i linje med kommunens arbete för självständighet.
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Vidare forskning 
För att utveckla min design vore det intressant att göra utprovningar för att testa 
designens användbarhet. Observatoinen visade att det ända som visar vägen var 
en skylt vid huvudentrén och detta är något som bör vidareutvecklas för att hjälpa 
besökare och nyinflyttade att förstå platsen. Jag föreslår studier hur färgkodningen 
kan presenteras i en karta men även hur entréerna till respektive hus förhåller sig till 
problemet och hur färgkodning kan underlätta wayfinding vid utevistelse.
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2. Ritning från kommunfastigheter AB, Redigerad i Adobe Photoshop.

3. Foto från observation.

4. Komplettering av fotografi från observation.

5. Fotografi från observation

6. Fotografi från observation

7. Fotografi från observation

8. Fotografi från observation

9. Fotografi från observation

10. Fotografi från observation

11. Fotografi från observation

12. Fotografi från observation

13. Fotografi från observation

14. Fotografi från observation

15. Fotografi från observation
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16. Fotografi från observation

17. Färgprover tagna från www.ncs.se

18. Planvy, framställd i Google SketchUp

19. Färgprover tagna från www.ncs.se

20. Handskiss

21. Handskiss

22. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

23. Skiss, framställd i Google SketchUp

24. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

25. Illustration framställd i Google SketchUp och redigerad i Adobe Photoshop

26. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

27. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

28. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

29. Förslagsskiss, modell framställd i Google SketchUp.

30. Ritning från kommunfastigheter AB, Redigerad i Adobe Photoshop.

31. Ritning från kommunfastigheter AB, Redigerad i Adobe Photoshop.

Fotografier från observation samt skisser och digitala modeller har jag, Eva Persson, 
upphovsrätten till.
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Bilagor
Intervjuteman Bilaga 1.

Intervju Pia Holm
Uppdrag 

Begrepp i demensvård och hur de används

Anpassning av miljöer utifrån kognitiv nedsättning

Självständighet

Problem i miljöer för personer med demnssjukdom

Intervju Annika Gustafsson
Marielunds historia

Organisationen mellan äldreboende och seniorboende

Information till de boende

Anpassning av miljöer utifrån kognitiv nedsättning
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Observationsmaterial Bilaga 2.
Observationen genomfördes den 19 april 2011 kl 18.00 - 21.00

1. Jag ser att korridoren fortsätter, markering 
för dörr till hissmaskinrum- inte till lgh-
dörr, metallskydd runt hörnen skapar 
kontraster. 

 
 
 
 
2. Dörren till gemensamhetsrummet är öppen- 

visar att man får gå in, Fondväggen ger 
tydliga kontraster mot de vita fodret. Lgh-
dörrarna är blåa alla andra beiga. 

 
 
 
 

 
3. Hissen har en tydlig kontrsatfärg, nr22 i 

hörnet- inte tydligt vad det betyder. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dörröppnare med handikappskylt på- 

tryckte och dörr till höger öppnades. 
5.  
 
 
 
 

 
6. Ingen kontrast mellan tröskel och golv, 

tydlig kontrast mellan dörr och vägg, inget 
som visar vart jag komer om jag fortsätter. 

 
 
 
 

 
7. Ljusare i passagen än i huset, Mörk 

dörrmatta, med mjukare material. Grön 
markering med stark kontrast- markerar 
början och slut på höjdskillnader. 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

8. Många dörrar utan betydelse för de boende 

som har samma färg som dörrar till toaletter 

och gemensamhetsrum.  

 

 

 

 

9. Gemensamhetsrummet utmärker sig inte, 5 

dörrar på mindre ä 20m med samma färg, två 

är oväsentliga för de boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bara låset visar att det är en toalett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Stängd dörr- kan man fortsätta? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Utåt? Vad är inne och vad är ute- är det bästa 

sättet att förklara? 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

13. Svårläst, blänkade, dålig kontrast. 

14.  

 

 

 

 

 

 

15. Referenspunkt- meningsfull? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mörk matta mellan dörrarna, Bild på väggen-

referenspunkt? Räcket visar att korridoren 

fortsätter. 

 

 

 

 

 

17. Jag kan se nästa hus och vart korridoren 

leder. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Bord med två stolar, är det ett hinder? Bryter 

det riktningen? 

 

 

 

 

 

 

 

19. Korridor mot hus 16. 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

20. Dörren går inåt- konsekvent men vad är inåt. 
21.  
 
 
 
 
 
 
22. Hjälper markeringen förståelsen av 

höjdskillnader? 
 

 
 
 
 

 
23. Referenspunkt- meningsfull? Inget som visa 

vilket håll resp. hus är? 
 
 
 
 
 
 
24. Husnumret är litet och i ena hörnet, 

Vad kallas husen? Är det bra med 
siffror/husnrummer? Broschyren- 
Vad säger den om husen?  
Vad säger de boende?  
 
 
 

25. Dörren öppen i 40 sekunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Svag kontrast mellan hiss och knapp. 
27.  
 
 
 
 
 
 
28. Börjar luta ner en meter efter grönmarkering. 
 
 
 
 

20. Dörren går inåt- konsekvent men vad är inåt. 
21.  
 
 
 
 
 
 
22. Hjälper markeringen förståelsen av 

höjdskillnader? 
 

 
 
 
 

 
23. Referenspunkt- meningsfull? Inget som visa 

vilket håll resp. hus är? 
 
 
 
 
 
 
24. Husnumret är litet och i ena hörnet, 

Vad kallas husen? Är det bra med 
siffror/husnrummer? Broschyren- 
Vad säger den om husen?  
Vad säger de boende?  
 
 
 

25. Dörren öppen i 40 sekunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Svag kontrast mellan hiss och knapp. 
27.  
 
 
 
 
 
 
28. Börjar luta ner en meter efter grönmarkering. 
 
 
 
 

25. Dörren är öppen i40 sekunder.

26. Svag kontrast mellan hiss och knapp.

27. 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

 

29. Jag kan se huset genom fönstret och 

korridoren till vänster som fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Liknande blommor i fönstren 

 

 

 

 

 

 

 

31. Höjdskillnad- räcket visar tydligare än 

golvmarkeringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

32. Samlingsplats- knutpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Mönster i golvet, Vad ger det? 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

34. Akvarie- referenspunkt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
35. Utgång/Entré, mörk matta inne och ute i 

foajén.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36. Vägvisare målad 
37. . 

 
 

 
 

 
 

 
38. Inget visar/markerar dörrarna till toalett eller 

restaurangen. 
 

 
 

 
 

 
 

39. Tydligt var man kan hänga av sig. 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

40. Var är toaletten? Vilken dörr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Bibliotek-ingen skylt eller info. Jag visste 

om det eftersom en av de boende erbjöd mig 

att sitta där och studera. 

 

 

 

 

 

 

 

42. Restaurangen- Menytavlan indikerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Liten skylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Plottrigt- blir det för mycket och skapar det 

oro? För mycket intryck? 
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Observationsmaterial Bilaga 2. frots.

45. Ingen skillnad på köksdörren och ej-tillträde 

förutom skylten. 

 

 

 

 

 

 

 

46. Dörrar och fönster blir svarta när det är 

mörkt ute, dålig belysning ute. Mörk matta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Golvmarkering fel? Slutar 1m innan 

lutningen slutar. 

 

 

 

 

 

 

 

48. Dåliga kontraster och det är osäkert vad som 

kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Restaurangen- ingen vägledning. 
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Observationsmaterial Bilaga 2. forts.

Ritning över platsen som visar struktur i observation samt kameravinklar kopplat till observatinen
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Observationsmaterial Bilaga 2. forts.

Ritning över platsen som visar kontraster i golvmaterial


