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Sammanfattning 
 

Tanken med detta examensarbete är att undersöka hur interiörerna på ett gruppboende 

för människor med demens, inverkar på de boendes förmåga att orientera sig i 

rummen. Intentionen är att skapa en gestaltning som via färg och form kan främja 

orienterbarheten för de boende. Kvalitativa metoder har använts, intervjuer, 

observationer och notationer har varvats för djupare förståelse. Resultatet visar att de 

flesta boende är beroende av medarbetarnas vägledning, till och från sina lägenheter 

och till de allmänna rummen. Resultatet visar även att nuvarande traditionellt 

utformad planlösning med separata utrymmen med vanliga ingångar utan översikt är 

bristfällig i sin kommunikation, den försvårar en direkt visuell orientering. Det är 

framförallt avsaknad av översikt till den egna lägenhetsdörren som försvårar de 

boendes förmåga att på egen hand kunna hitta hem, samt att lägenhetsdörrarna är 

snarlika i sin färgsättning. Det visar på vikten av att tydliggöra orienteringen för 

människor som lider av demens och skapa tydliga landmärken för igenkänning. Till 

gestaltningen har använts landmärke, wayfinding strategin och ett 

färgkodningssystem till lägenhetsdörrar, informationsdisk, kök och golv. Arbetet har 

tagit hänsyn till gruppboendets arbetssätt, som inkluderar integrativ vård och en 

antroposofisk människosyn, vilket har inspirerat till ett holistiskt designperspektiv, 

integrativ design för hela människan. 
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Abstract 
 

The intention of this work was to study how the interiors on a group accommodation 

for people with dementia, affects on the domiciles ability to orient themselves in the 

building. The purpose was to create a design that by using colors and form can 

improve wayfinding abilities for the domiciled. Qualitative methods have been used, 

interviews, observations and notation where mixed for deeper understanding. The 

result shows that most domiciled are depending on the employees' guidance, from 

and to there's apartments and to the main rooms. The result shows also that current 

traditional plan solution with separate rooms and common doors without overview 

are inadequate for communication, the plan solution hampers a direct visual 

alignment. It is the lack of an overview to the own door and apartment that hampers 

the domiciles ability to independently find there´s way home, and that the apartments 

doors are similar in their colour scheme. It shows the importance of clarity in 

wayshowing for people that suffer of dementia and to create clear landmarks for 

recognition. Landmarks, wayfinding strategy and a distinct colour scheme where used 

for the design of the apartment doors, information desk, the kitchen and floors. This 

study considerate the group accommodation's values, that includes integrative care 

and an antroposofic human approach that has inspired this work to a holistic design 

perspective, integrative design for the whole human. 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Demens är starkt åldersrelaterad, vi har en förväntad markant ökning av äldre i 

befolkningen, på ca 30 procent mellan 2010 och 2050. Det innebär att en fjärdedel av 

befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050 (Regeringskansliet, 

Socialdepartementet, rapport från 2005).  Enligt prognosen kommer inte 

vårdkapaciteten att räcka till, ändå behöver vi ha vård och en specialiserad vård för 

demenssjuka som fungerar. När dessa vårdmiljöer är utformade och genomtänkta kan 

de fungera som ett hölje om människan, de kan stötta fungerande förmågor, öka 

livskvalitén och på så vis ha en terapeutisk verkan. Vårdmiljön stödjer även 

medarbetarna i deras uppgift, kan verka vägledande för de boende, minska tid och 

vårdinsatserna. Informationsdesign erbjuder människan en utformning av hennes 

omgivning, så att de budskap som ska tolkas från omgivningen, enkelt kan 

kommunicera och göra sig förstådda av sina mottagare. Vi behöver dagligen kunna ta 

in och tolka vår närmiljö, för att kunna verka i samhället men även för att fungera i 

det privata, i vår hemsfär.  

 

Rummen vi vistas i är informationsbärare, de talar om för oss hur vi ska relatera till 

vår omgivning och vilka beteende som förväntas av oss. Genom rummen vi vistas i, 

får vi information om vilka möjligheter till samlevnad och aktiviteter som kan vara 

adekvata, men även vilka begränsningar som möter oss. Dispositionen i rummen kan 

göra det möjligt med förflyttning, flöde och olika rörelsemönster. Den förmedlar 

information om hur vi kan röra oss eller hur den begränsar våra rörelser. Att kunna 

läsa av och ta till sig vad som gäller i vår närmiljö är av yttersta vikt för oss 

människor. Våra möjligheter till att tolka vår omgivning förändras med ålder, med en 

svår och otydlig miljö runt omkring oss förvärras vår förmåga. Att vara sjuk i demens 

kan föra med sig en ökad risk för feltolkningar och missförstånd (Sandman 1986). 

Detta kan skapa mer osäkerhet och stress hos brukaren, som kan visa tendenser till ett 

ökat beroende (Mozley et al. 1999; Wijk 2004). Att ha en god rumsuppfattning ger 

oss en känsla av trygghet, vår välbefinnande är sammanlänkad med vår förmåga att 

orientera oss i tid och rum, detta har även en koppling till vår identitet och autonomi. 

Wijk (2004 sid. 42) påpekar att nedsatt rumsuppfattning kan bidra till en känsla av 

osäkerhet, eftersom vårt välbefinnande är tätt förknippad med vår orientering i tid och 

rum i relation till identitet och autonomi. Detta är bakgrunden till varför det är av 

största vikt att studera hur den rumsliga utformningen behöver gestaltas, så att den 

stödjer orienterbarheten vid demenssjukdom. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att utforska de demenssjukas möjligheter till att orientera sig på sitt 

gruppboende, och skapa ett designkoncept som stödjer detta och leder till ökad 

livskvalité. I mina frågeställningar har jag tittat på följande: Hur påverkar rummets 

disposition orienterbarheten för målgruppen, demenssjuka som bor i ett 

gruppboende? Vilka designelement kan främja god orienterbarhet för att en 

demenssjuk ska finna/känna igen sin lägenhet i ett gruppboende? 

 

 1.2 Avgränsning 
 

Designutmaningen, vad krävs av gestaltningen, för att den ska kommunicera till 

personer som har demens? Jag har inte tagit med några organisatoriska frågor, 

vårdpersonalens arbetssituation eller några aspekter som har med den planerade nya 

byggnaden att göra. Gestaltningarna är inte konstruktionsritningar utan ska fungera 

som koncept i ett tidigt skede, deras skissartade form ska bidra till flexibilitet och 

tillåta en fortsatt designprocess. 

 

1.3 Allmänt om demens 
 

 Kognitiv svikt kan bero på en mängd tillstånd och sjukdomar. Det vanligaste är att 

dela in demens i primärdegenerativa tillstånd, som är vanligast, samt 

blodkärlspåverkade och sekundära tillstånd, som näst vanligast. Så mycket som 60 % 

av sjukdomsfallen är Alzheimers, som hör till de primärdegenerativa tillstånden, de 

vaskulära tillstånden står för cirka 30 % av fallen. När hjärnans främre del drabbas 

talar man om frontotemporal demens, som utgör en liten men viktig del av alla 

insjuknade. Lewykroppsdemens är en nyligen upptäckt demenssjukdom, med 

liknande kognitiv svikt som vid Parkinsons sjukdom (Basunet al. Wijk 2013).  

Vid Alzheimers sjukdom menar Basun att redan 5-7 år innan en diagnos kan man 

urskilja förändringar i det episodiska minnet, i den visuospatiala förmågan 3 år före 

diagnos och i vår förmåga att utföra exekutiva funktioner, som t.ex. att sköta vår 

ekonomi. I sjukdomens mellanstadium finner man ordsökningsproblem och en klar 

försämring av den visuospatiala förmågan, vilket leder till stora svårigheter att hitta i 

kända miljöer. Även neuropsykiatriska symptom utvecklas, hos så många som 80 % 

kan man finna affektiva symptom, så som depression, ångest, mani och irritabilitet, 
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även hallucinationer, hyperaktivitet med t.ex. vandringsbeteeende och apati, förlust 

av den egna initiativförmågan. Det vanligaste är dock apati (Basun et al. Wijk 2013). 

1.4 Salutogen design och integrativ medicin 

Hur vårdar vi det friska i människan? Underhåller vi hennes förmågor? 

Ett salutogent förhållningssätt tar vara på människans bevarade förmågor, det 

fokuserar på det friska (Antonovsky 1987 at el. Wijk 2004). Att lära känna sin 

målgrupp är högst relevant för oss som formgivare, här är målgruppen väldigt sjuka 

människor vilket kräver en fördjupning inom de medicinska och hälsoaspekterna som 

gäller för de boende.  

Ett salutogent förhållningssätt utvecklades under ett arbete av Antonovsky, professor 

i medicinsk sociologi år 1979 och har fått en stor effekt inom pedagogiken, vård och 

socialt arbete. Huvudfokus för hälsan är individens uppfattning av samhörighet, 

KASAM, vilket innebär en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(integrativecare.se). 

 

Det finns en koppling här mellan ett salutogent förhållningssätt och integrativ 

medicin, där hela människan behandlas som en helhet, nämligen meningsfullheten, 

tredje komponenten i det salutogena förhållningssättet. Att bejaka människans 

andliga dimension och hennes behov av existentiellt sammanhang som man gör inom 

den integrativa vården, är också att skapa meningsfullhet i hennes liv. 

Designutmaningen blir därför att skapa ett hölje om människan, vara ett stöd och en 

vägvisare till en förbättrad livskvalité. Traditionellt har man använt sig av organisk 

arkitektur och design inom antroposofin, då både människan och byggnaden 

uppfattas som en helhet. Den mest kända arkitekten som har formgivit byggnaderna i 

Järna med ett organiskt formspråk är Abbi Asmussen.  

 

Asmussens design process: the first three themes to be considerate are the unity of 

form and function, polarity and metamorphosis. These ideas are fundamental to 

Asmussens designs, and underlie and inform the succeeding four themes, which deal 

respectively with building-site relationships, the building envelope, architectural 

color, and spatial order and experience (Coates G.J. 1997). Utöver form, funktion 

och polaritet, som annars är vanliga begrepp inom rumslig gestaltning, tittar man 

inom den organiska designen på växternas metamorfos, det vill säga, hur växterna 

växter, och gör en abstraktion av deras växtkraft som sedan ligger till grund för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medicin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
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designens formspråk. Hur vi kan bevara det friska samt hur designens formspråk kan 

stödja människans bevarade förmågor är av stort intresse när vi formger vårdmiljöer. 
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2 Teoretisk utgångspunkt- kognition och 

wayfinding 
 

Enligt Ware är människans perception indelad i två olika processer, bottom-up, där 

information når ögats näthinna med hjälp av ljusets mönster och top-down, som styrs 

av kraven på uppmärksamhet, som i sin tur styrs av uppgiftens art (Ware 2008, s.8). 

För att orka ta in all information vi omges av, behöver vi gallra. Med hjälp av vår 

selektiva varseblivning, tar vi in det som är relevant för situationen. Vi har alla en 

bank av erfarenheter och kunskaper som vi relaterar till (Ibid). 

 

“When we see something, such as a dog, we do not simply form an 

image of that dog in our heads. Instead, the few features that we have 

directly fixated are bound together with the knowledge we have about 

dogs in general and this particular dog. Possible behaviors of the dog 

and actions we might take in response to it are also activated.” (Ware 

2008, s.11). 

 

När vi är friska och vår kognition fungerar obehindrad, har vi på ett omedveten plan, 

en konstant avsökning av vår omvärld. Ett sätt att skapa skillnad i vår design är 

genom s.k. pop-out effekten. Om vi skapar skillnad i ett objekt, på ett eller fler sätt, 

där färg, form, rörelse och gruppering tydliggör skillnaden, kan ögat snabbt 

rekognosera detta. Avsökningen sker sekundsnabbt, vi upptäcker skillnader med hjälp 

av snabba ögonrörelser, som tar in information snabbare om skillnaden är påtaglig 

(Ware 2008, s.41-42). Vi bör därför anstränga oss som formgivare, och skapa en för 

ögat lättuppfattad relevans i det som vi vill framhäva, det som är viktigt att upptäcka 

snabbt. Just när det gäller människor med kognitiv svikt, kan det vara avgörande om 

t.ex. rummets disposition kan avläsas från t.ex. ens sittplats. 

 

Demenssjukdom för med sig speciella svårigheter, det är många förluster som följer. 

Språket minskar, minnet försämras, känslan av förlorat sammanhang kan föra med 

sig mycket stress och osäkerhet. Närmiljön kan antingen göra det värre om den är 

utformad utan kunskap eller vara stödjande om rätt kunskap bejakas. Då kan de 

förmågor som fungerar förstärkas, skapa trygghet och välbefinnande (Wijk 2004 s. 

43).  
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Wijk redovisar för tidigare studier där man har funnit att demenssjuka kan följa 

ledtrådar i välkända miljöer, om dessa är tydliga och inte belastar kognitionen (Liu 

1991 et al. Wijk 2004). Andra studier visar på att minnesproblem vid Alzheimers 

hänger framförallt ihop med närminnet, som i sin tur kraftigt försämrar 

uppmärksamhetsförmågan (Baddeley 1994 et al. Wijk 2004).  

 

För att kunna ge en grund och stödja igenkänning, genom sjukdomens olika faser, har 

man med lyckat resultat kunnat erbjuda kognitivt stöd till människor med 

Alzheimers. Om stödet är konsekvent och påbörjas i den tidiga fasen så följer 

resultaten med, när sjukdomen förvärras i senare faser (Bäckman 1996, 1998 et al. 

Wijk 2004).  

 

 

2.3 Kognitiva aspekter av färgsättning 
 

Att färg kan ha en förskönande och uppfriskande faktor är välkänt, vad många inte 

känner till är att färg kan förenkla och förtydliga vår tillvaro, att den kan väcka 

uppmärksamhet, ge oss människor information och vägledning. Wijk har genom sina 

studier visat att färg och färgskillnader mellan föremålet vi betraktar och dess 

bakgrund, är av största vikt för vår urskillningsförmåga. Hon visar också att vi kan få 

vägledning då vi följer koder och ledtrådar samt att vi lägger dessa i minnet för att 

orientera oss i vår miljö (Hård m fl. 1995 sid 38 et al. Wijk 2004). När vi blir äldre 

förändras vår känslighet för ljus, det är lättare att bländas av alltför starkt ljus och få 

perceptionsstörningar. God ljussättning är då avgörande för att till viss del 

kompensera vår nedsatta syn och underlätta vardagslivet (Wijk 2004 s. 38). 

 

Enligt Wijk bör vi undvika att bygga långa korridorer, då de kan skapa oro och 

förvirring. En central yta för sociala aktiviteter, placerad i synfältet från alla håll, så 

att alla kan hitta till sin lägenhet, är att föredra. Tillsammans med en genomtänkt 

färgsättning som vägleder och förtydligar, kan man öka de boendes trygghet, 

igenkännande och trivsel. Den rumsliga gestaltningen bör även möjliggöra de dagliga 

aktiviteterna och minska risken för skador (Wijk 2004 s. 39). Wijk menar att vi 

behöver ha grundläggande kunskaper om hur färg uppfattas vid hög ålder, trots 

nedsättning av syn och kognition. Genom kontrastverkan, koder och ledtrådar kan vi 

förtydliga närmiljön (Wijk 2004). Färg kan fungera som uppmärksamhetsväckare och 

igenkännare, men räcker inte i längden. Lägger vi till en form, på det vi presenterar i 
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färg, i en bild eller som rumselement, ger vi större stöd. Formen och vad den 

föreställer, ger upphov till kommentarer och ökar igenkänningen. Färg och form 

tillsammans ger bästa stödet (Wijk 2001). 

Kontrast och ljus är två betydande omständigheter, som avgör kvalitén på visuell 

information. Luminansskillnader, dvs. ljushetsskillnader mellan figur och bakgrund 

skapar väsentliga skillnader som gör det möjligt för oss att uppfatta information. Med 

diskriminering avser vi i detta fall, att vi kan se skillnad på färg och kontraster, 

genom kulörton, kulörstyrka och ljusskillad (Hård & Svedmyr et al. Wijk 2004). 

Denna kunskap har fått stå som grund, då vi anpassar tillgänglighet i offentliga 

lokaler. Vi har även en ny lag, som ökar kraven på tydlig miljö. 

 

“Enligt plan- och byggnadslagen (PBL) ska bebyggelse utformas med 

hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. När 

det gäller färgsättning kräver Boverkets nya regler (BFS 2003:19) att 

man i offentlig miljö underlättar orienteringen för bl. a synskadade 

personer med hjälp av kontraster. En ljushetskontrast på minst 0,40 

enligt NCS (Natural Color System) ökar avsevärt möjligheten för 

personer med nedsatt syn att uppfatta markeringen.” (Boverket 2013).  

 

Vidare menar Wijk att en miljö som underlättar orienteringen även bidrar till bättre 

livskvalité och har på så vis terapeutiska kvalitéer. Det gäller att i gestaltningen skapa 

en balans till de boendes förmåga. När vi har med oss kunskap om hur människan vid 

hög ålder uppfattar färg, kan vi färgsätta miljöer som ökar orienterbarhet och därmed 

hennes välbefinnande. 

 

 

2.5 Wayfinding 

 

Enligt Mollerup har människan olika sätt att orientera sig genom rum och landskap, 

nio olika strategier för att hitta rätt, så kallad wayfinding. De kan hända att man 

använder dessa separat, eller i en kombination.  

Track following är när vi följer olika spår, som inbegriper alla våra sinnen, känsel, 

syn, hörsel, lukt och smak.  Djur använder t.ex. luktsinnet för att hitta rätt. Andra 

strategin, Route following är då vi följer instruktioner, t.ex. en vägbeskrivning av en 

person eller karta. Dessa två går utmärkt att kombinera, då de förhöjer varandra. Vi 

läser först kartan, lyssnar på en muntlig vägbeskrivning som vi sedan följer genom att 

ta in information från skyltar, under vägens gång.  
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Educated seeking, är där vi använder oss av vår slutledningsförmåga när vi orienterar 

oss i rum.  Den bygger på tidigare erfarenhet, sannolikhetstänkade och vår kapacitet 

att dra en slutsats av dessa två. Interference, sammanfogar två strategier. Den bygger 

på att människan följer upp ett system av skyltar med t.ex. numerisk ordning, Track 

Following, och använder även sin slutledningsförmåga inom orienterbarhet, Educated 

seeking.  

Screening innebär att vi söker av ett helt område, vi letar efter mål eller ledtrådar, 

med sannolikheten att till sist hitta det vi letar efter, kan dock kan vara tidskrävande. 

Social navigation, använder vi när vi följer tidigare spår, t.ex. en upptrampad stig. 

Aming är den enklaste strategin, då den bygger på att vi ser målet direkt och rör oss 

mot det. Har vi en karta så följer vi Map reading och har vi en kompass eller annan 

vägledning, t.ex. stjärnor och solen, följer vi Compassing strategin (Mollerup 2013). 

Wayshowing är den metoden vi som formgivare använder då vi gestaltar för andra att 

hitta rätt, wayfinding. Det är kommunikationen mellan oss som sändare, och 

besökaren, som mottagare. Enligt Lynch kan vi skapa orienterbarhet i rummet genom 

stråk, kanter, områden, noder och landmärken, som är lätta att känna igen och ger 

tydlig vägledning (Lynch 1960 s. 47-48).  

Passini pratar om vägval som en process, det innebär att ta in och följa information 

för vägledning. När vi söker efter vägen, kan vi identifiera följande: ett beslut tas och 

en plan för handling utvecklas, vi tar oss fram, omvandlar våra beslut och plan till ett 

beteende. Processen för informationsbearbetning inkluderar både människans 

perception och kognition. Wayfinding är med andra ord en lösningsfokuserad process 

som pågår i en rumslighet och behöver ledtrådar i rummet (Passini 2000). Det betyder 

att vi både planerar vår färdväg och löser de problem som kommer upp på vägen, 

med hjälp av de ledtrådar vi lyckas hitta. Vi söker efter lösningar vart eftersom vi tar 

oss fram. Enligt Passini är en människas handikapp inte enbart hennes individuella 

förminskade förmåga, det en sammanslagning av det individuella tillsammans med en 

bristfällig miljö. Den rumsliga miljön har med andra ord en större roll, som kan både 

kompensera handikapp och bejaka människans bevarade förmågor (Baltes & Baltes  

1990; Calkins, 1988; Cohen & Weisman, 1991; Coons, 1991; Hall, Kirschling & 

Todd, 1986; Hiatt, 1986; Lawton, 1982; Verbrugge & Jette, 1994 et at Wijk 2004). 

En genomarbetad rumslig miljö skapar basen där människan kan hitta 

referenspunkter. Dessa bör särskilja sig i form, funktion och om möjligt i betydelse. I 

Passinis studie fann man att dörrar i ett demensboende, som leder till den egna 

lägenheten, är viktiga referenspunkter som absolut bör särskiljas. Att öppna fel dörr 

och inte kunna själv hitta hem skapade tydlig ångest hos de boende. De var tvärtom 
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märkbart lättade när de väl kom in i det egna hemmet och fann sina tillhörigheter 

(Passini 2000). 

         “The therapeutic environment for Alzheimer’s patients enhances the 

quality of life of its patients and the maintenance of optimal autonomy as 

long as possible”  

Passini påpekar att det är de terapeutiska kvalitéerna vi ska rikta in oss på, som även 

kan bidra till självständighet för de boende, vilket stämmer väl överens med Wijks 

påstående, att färgkodning kan avhjälpa förvirring, skapa bättre livskvalité och på så 

viss vara terapeutiska. Enligt Passini behöver vi titta på tre grundläggande faktorer 

för människans rörelsefrihet i ett demensboende; det är det psykologiska och mentala 

tillståndet, den fysiska miljön och vårdmiljön (Passini 2000). Om de boende kan 

orientera sig med lätthet kan de använda sin tid och energi till det sociala samspelet 

istället. Detta skapar delaktighet i vården och rehabiliteringsprocessen, gör 

människan varse om sin förmåga, och stödjer förmågor som kanske är mindre 

bevarade (Baksi & Crdock 1998 at el. Wijk 2004). Människans psykologiska och 

mentala tillstånd påverkar och påverkas av hennes direkta omgivning, samt 

vårdkulturen som råder på demensboendet. Vi behöver med andra ord se över 

helheten, ha en helhetssyn både när vi undersöker människan och hennes behov samt 

när vi gestaltar hennes omgivning.  
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3 Metod 
 

Tunabergsboendet är detta arbetets fall, intentionen är att undersöka hur boendet 

fungerar idag och komma med ett nytt gestaltningsförslag, som kan inspirera till 

förändring, både för nuvarande byggnad och för den kommande. Planen är att 

boendet ska få en ny byggnad och 30 till 40 nya platser, på ny mark, senast år 2016. 

Hos Tunabergsboendet använder man sig av antroposofisk medicin, som är en 

omfattande integrativ metod. Den har praktiserat av läkare, sjuksköterskor och 

terapeuter de senaste 90 åren, både i Sverige och i stora delar av världen. I Sverige är 

Vidarkliniken störst inom integrativ vård, kliniken finns i Järna, söder om Stockholm 

i närheten av Tunabergs demensboende. 

 

3.1 Tunabergs demensboende 
 

En av anledningarna till att välja detta case är att Tunaberg har en antroposofisk 

inspirerad verksamhet. Tunabergs gruppboende är relativt litet, det finns endast 16 

vårdplatser, därav 8 är för personer med demens. Boendet startade under slutet av 

1980 talet i samverkan med Södertälje kommun. I nuläget befinner sig boendet i en 

expansionsfas, där en ny byggnad är i planeringsfasen. Som förebild har man Vigs 

Ängar i Köpingebro utanför Ystad, ett större äldreboende med 32 boendeformer och 

antroposofisk inspiration, både för vårdarbetet och i arkitekturen. Nuvarande 

Tunaberg skapades för relativ pigga och friska 65 åringar, i övervåningen bor det 

fortfarande fullt friska äldre personer som inte alls behöver vård utan klara sig själva. 

Nedervåningen har dock alltid varit för demenssjuka, som till en början var fysiskt 

aktiva. Från början kunde medarbetarna arrangera utflykter och badturer, där det var 

lätt och enkelt att ta sig iväg tillsammans, medarbetarna och de boende. Så är läget 

inte idag, de boende har med tiden blivit mycket mer vårdkrävande, de behöver 

tillsyn dygnet runt och alla utom en behöver rullator/rullstol. Detta ökar kraven på 

tillgänglighet avsevärt och på byggnandens inre utformning.  

 

Den antroposofiska medicinen, som man använder i Tunaberg, förenar till en helhet 

den naturvetenskapliga synen med kunskaper om sammanhang med hela människan, 

däri hennes själsliga, biografiska och sociala liv samt hennes existentiella spörsmål 

finns med. Den erbjuder metoder och kunskaper om dessa samband och bejakar 

människans andliga dimension. Kärnfrågan i den antroposofiska medicinen är 

sammanfogningen av själsliv och kroppsliv och skapar basen för en individbaserad 
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behandlingsform. Intentionen blir att behandla inte bara sjukdomens biologiska del 

utan även dess bakgrund i hela människan. Detta skapar en dynamisk syn på sjukdom 

(LAOM Läkarföreningen för antroposofisk orienterad medicin 2014). 

 

“Vi är alla åldrande människor, våra behov ändras genom livet, vi är mer eller 

mindre beroende av vård i livets början och slut. Livet är en gåta och samtidigt ett 

mysterium. Hur kan vi få ett värdigt liv? En värdig vård?” Arman (2014).  

 

Enligt Arman (2013) är människosynen inom den integrativa 

medicinen/antroposofiska medicinen att människan inte är en självständig organism, 

utan fungerar i ett ständigt interdependens, ett ömsesidigt beroende, både med sin 

omgivning och med sin inre konstitution. Människans välmående vilar på att hon 

fungerar i sin helhet. Motsatsen till helhet är fragment, vilket är ett tillstånd där 

människan inte alls kan fungera (Arman, föreläsning 2014). Vid sjukdom, ser man 

därför hela människan som påverkad av sjukdomen på något sätt, och behandlar 

därför hela människan (LAOM Läkarföreningen för antroposofisk orienterad medicin 

2014). 

 

Halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på 

Vidarkliniken. Inriktningen med den integrativa vården är 

att stärka hela individen både kroppsligt och själsligt. Vi 

ser att många patienter på så sätt bättre klarar att leva 

med sin smärta, får högre livskvalitet och att man därför 

också tycks bli mindre beroende av smärtstillande 

läkemedel (Vidarnytt sid.1 2014).      

 

Figur 1. Förskrivning av smärtstillande läkemedel för de två patientgrupperna 90 dagar före respektive 90 dagar 

efter första vårdtillfället. 

Enligt  Krippendorff (1989, 2004) har humancentered design människan i sitt fokus, 

den närmar sig design och forskning som på allvar tar påståendet att beteende och 

förståelse går hand i hand, att användandet av en artefakt är oskiljbart från hur 

användaren föreställer sig artefakten och engagerar sig i den, i sin vardag. 

 

"Let me state the proposition more concisely: humans do not respond to the physical 

qualities of things but to what they mean to them" Krippendorff (1989, 2004).  

 

Figur 1. Förskrivning av smärtstillande läkemedel för  
de två patientgrupperna,  90 dagar före respektive 
90 dagar efter första vårdtillfället. 
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Krippendorffs syn är att hjärtat i all designaktivitet är att lokalisera betydelsen, som 

en produkt, system eller service bör erbjuda människan. En sådan designsyn föreslår 

att all designaktiviet bör fokusera först av allt, på motivation, dialog och lärande 

innan en identifiering av möjliga användningsområden kan ske. Design är en 

multidisciplinär aktivitet, enligt Krippendorffs, vars mål är ett förtydligande av syfte, 

mening och att göra vår omvärld begriplig (Krippendorff et al Giacomin 2012). 

Människor som lider av demens har svårigheter med sin omvärld, vart eftersom 

sjukdomen fortskrider blir den än mer svår att begripa. Med hjälp av kunskapen inom 

humancentered design kan vi analysera och förfina vår designprocess, vi kan fokusera 

på motivation, dialog och lärande när vi utformar en miljö för människor med 

kognitiv svikt. I den tidiga fasen av demens, kan stödjande pedagogiska åtgärden för 

igenkänning vara på sin plats, till exempel färgkodning, vilket enligt Wijk (2004) ger 

goda resultat när patienten i ett senare skede behöver förlita sig på dessa specifikt 

inlärda ledtrådar. Dessa kunskaper har varit brukbara i detta arbete och förtydligat 

fokus på människan, hänsyn har tagits för de boende, för medarbetarna och även för 

besökare.  

 

 

3.2 Observationer 

Sammanlagt observerades fem medarbetare och samtliga boende, nämligen åtta, två 

timmar åt gången, den 23 april 2014. Observationerna är gjorda som ett stöd i den 

undersökande fasen, för att lära känna verksamheten, komma nära de boendes vardag 

samt förstå deras behov och kunna omvandla detta till en passande boendemiljö i ett 

senare skede. Tanken var att göra noteringar av hur de boende och medarbetarna 

nyttjar rummen, vilket enligt Branzell (1976) är utgångspunkten vid notering. Som 

hjälpmedel har originalritningen över byggnaden använts, på dessa har människornas 

rörelser antecknats, i form av notationer. De talar om hur de boende hittar och rör sig  

i sin hemmiljö, i en tydlig visuell presentation. Då de boende rör sig sakta och sällan, 

har det krävts en heldags skissande för att få fram tillräckligt med material. De är 

gjorda dagtid, både på förmiddagen och eftermiddagen, enligt överenskommelse med 

medarbetarna. Anteckningspositionen har varit både från hallen, då denna har ett 

centralt läge, samt från köket, som ger ett brett synfält över de allmänna utrymmena. 

Observationerna har varvats med intervjuer, detta för att djupare komma in i 

verksamheten, få ny kunskap som leder till nya insikter.  

3.3 Kvalitativ intervju 
 

 I denna studie är det främst hur närmiljön inverkar och kan vägleda människor som 

lider av demens som är det intressanta, därför har kvalitativa metoder valts. Just 
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kvalitativa intervjuer kan ge oss djupare förståelse, ett bredare grepp om situationer 

och en helhetsförståelse, vilket också bör vara ändamålet enligt Holme & Solvang 

(1997, s.101).  Resultaten från de kvalitativa studierna hoppas jag ger en större insikt 

i hur de boende kan orientera sig idag, hur mycket hjälp de behöver i sin vardag.  

 

Dessa intervjuer är med två medarbetare, som har arbetat länge inom äldreomsorgen. 

Intervjuerna pågick ca en timma och färdiga frågor fanns som underlag, de finns med 

som bilaga till detta arbete. Intervjun var strukturerad på så vis att vi utgick från 

huvudfrågor, som sedan utvecklades vidare till samtal. Empirisk data samlades in 

skriftligt. Första intervjun är under lunchtid, mellan 12:00 och 13:00, med Gun 

Gustafsson, undersköterska. Hon har arbetat vid Tunaberg sedan hösten 1995 och har 

även utbildning inom taktil massage. Intervjun sker vid Tunaberg, direkt efter första 

observationen. Andra intervjun är med Hanna Saugbjerg, mellan 16:30 och 17:30. 

Hon har arbetat vid Tunaberg i 20 år och var med från starten av verksamheten. Hon 

har både en konstnärlig utbildning och en trädgårdsutbildning. Hon kan konsten att 

lasyrmåla väggar och var med gruppen som färgsatte och målade hela Tunaberg. Idag 

arbetar Hanna halvtid vid Tunaberg och halvtid vid Skyllebyholms biodynamiska 

utbildningscenter, som trädgårdsmästare. 

 

3.4 Metodkritik 
 

Observationerna skedde utan delaktighet i arbetsgruppen, fältanteckningar gjordes en 

bit ifrån vårdsituationen vid sidan av men ändå med översikt. Vi kan se i teckningen 

ovan var anteckningspositionen är i hallen, denna position krävde viss flexibilitet för 

att kunna följa med i de boendes och medarbetarnas rörelser. Medarbetarna fortsatte 

med sina uppgifter och tyckte det var ok att ha en utomstående där, vi hade en 

överenskommelse över hur denna situation bäst skulle ske. Det var klart redan innan 

vad som skulle observeras, det var rörelsemönster hos alla inblandade som var 

intressant att fånga, allt för att följa frågeställningen och undersöka de boendes 

orienterbarhet i rummen. Vi hade ett muntligt avtal om sekretess, där jag förbinder 

mig att inte föra vidare, några som helst personuppgifter. Detta för att säkra de 

boendes integritet och säkerhet. Av samma anledning är det inga personer med i 

bilderna.  Jag är insatt och tar hänsyn till de boendes utsatta situation och oförmåga 

till medbestämmanderätt.  
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4 Empiriskt resultat och analys 
 

Genom fältanteckningar, observationer, notationer och intervjuer kan man nu se en 

tydligare bild över behoven och förutsättningar för detta projekt.  Planlösningen visar 

den befintliga planlösningen, med de allmänna utrymmen som detta arbete behandlar 

markerade i grönt. Det är entrén, kök, allrum och en lång korridor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 2. Tunabergsboendet, planritning i original skala 1:200, här i förminskad format.  

 

 

Under observationerna kom det fram att de gemensamma utrymmena har vanliga 

dörrmått och passage, som inte lämpar sig så bra för rullatorer och rullstolar. Både 

under observationerna som i notationerna har vi kunnat se, hur rörelseflödet stryps 

till, på grund av trång passage. Dessutom ger de inte översikt ut till korridor och 

stoppar därmed möjligheten till en enkel orienterbarhet, vilket strider mot all kunskap 
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kring demens och vägledning. Enligt Wijk kan närmiljön antingen göra det värre om 

den är utformad utan kunskap eller vara stödjande om rätt kunskap bejakas. Då kan 

de förmågor som fungerar förstärkas, skapa trygghet och välbefinnande  (Wijk 2004 s 

43).  

 

4.1 Intervjuer 
 

Första intervjun är med Gun Gustafsson, undersköterska. Hon har arbetat vid 

Tunaberg sedan hösten 1995 och har även utbildning inom taktil massage. Frågan 

handlar om inriktningen för gruppboendet, hur den antroposofiska människosynen 

finns i både vårdarbetet och i rummens gestaltning. Gustafsson menar att den 

kommer fram både i deras vårdarbete och i gestaltningens säregna utformning. 

Tillsammans med en antroposofisk läkare utformas vårdande behandlingar, som även 

kombineras med taktil massage, då de flesta har den kunskapen. Den används för att 

pigga upp och vitalisera innan maten, med gott resultat. Alla jobbar max sju timmar i 

sträck, man använder sig av pedagogiska måltider, där medarbetarna äter tillsammans 

med de boende i dialog med de boende, detta för att skapa stimulans. Man satsar på 

utevistelser, sång, musik och rörelseträning. Den säregna rumsliga utformningen har 

fokus på naturmaterial med t.ex. trärena ytor som erbjuder taktil stimulans och 

ekologiska lasyrfärger i milda färgskalor som skapar levande ytor.  Av stor intresse 

för detta arbete är förstås orienterbarheten, om de boende kan röra på sig vart de vill 

samt om de hittar i boendet. Om detta menar Gustavsson att de boende kan och får 

mestadels röra sig fritt, men inte ta sig ut själva. De flesta behöver dock vägledning 

och assistans för att hitta rätt, det är bara en person som kan hitta själv. Det finns inga 

rumselement idag som kan vara störande och på frågan om de boende  reagerar på en 

omdisposition av rummens element, så tror inte Gustafsson att det skulle vara ett 

problem. De boende skulle reagera desto mer om nya medarbetare dök upp, 

människorna är viktigast. De förekommer ingen vandringsbeteende i just detta 

boende, men väl en hel del rullande med rullstol. Gustafsson påpekar också att de har 

växt ur sitt boende, det är alltför trångt idag, med alla rullatorer och rullstolar.  

Andra intervjun är med Hanna Saugbjerg, hon har en lång karriär, hon växte 

nämligen upp i ett äldreboende, hennes föräldrar drev ett boende i Danmark när hon 

var barn. Hon ha sett en hel del, hon har jobbat vid Tunaberg i drygt 20 år. Vi pratar 

mest om Tunabergs bakgrund, hur den kom till och dess utveckling. Under slutet av 

80 talet fanns det stor efterfrågan på gruppboende i hela landet, det var Södertälje 

kommun som letade efter lämpliga aktörer och Tunaberg kunde se dagens ljus. Från 

början så fanns det mycket mera tid för planering och medarbetarstudium. Man 
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samlades och fördjupade sig i ämnesområdet, man hade samtal och studium kring 

antroposofin och äldrevårdsfrågor. Saugbjerg menar att det har skett en stor 

förändring i vårdarbetet genom åren, det är en mycket större press idag, en tidspress  

som ställer väldigt höra krav på medarbetarna och ger väldigt lite utrymme för samtal 

och utveckling genom studium. När det gäller orientering och de boendes förmåga att 

hitta rätt så menar även Saugbjerg att endast en person kan hitta rätt, resten behöver 

vägledning. Här behövs en liten förklaring, de boende har idag väldig hög ålder och 

nedsatta funktioner, i ett annat demensboende, med en yngre åldersgrupp, skulle vi 

behöva analysera och säkert se ett annat beteende.  
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4.2 Observationer och notationer 

 

 

 Figur 3. Notation av rörelse under förmiddagen mellan 10:00-12:00. Lila färgmarkering. 

 

 

 

Figur 3. Den lila färgmarkeringen visar rörelse mellan hallen, entrén, matsal, kök och 

enskilda sovrum, av både medarbetarnas och de boendes rörelse, under förmiddagen 

den 23 april 2014, mellan 10:00-12:00.  Medarbetarna vägleder de boende  till och 

från sina sovrum, just idag under förmiddagen har fotterapeuten kommit på besök och 

det är mycket som händer. Själva fotvården sker i de enskilda lägenheterna, så till en 

början är det mest medarbetarna och terapeuterna som rör sig i hallen. Allteftersom 

behandlingarna blir färdiga tar medarbetarna de boende ut till trädgården, för en 

stunds utevistelse i solen. Vid tolvtiden får alla komma in igen och det är dags för 

lunch. Anteckningspositionen är i hallen, med sikt åt bägge hållen i korridoren och en 

möjlighet att följa med i rörelserna. Analysen här blir hur dessa långa rörelsemönster, 

som alla utgår från korridoren, kan påverkar de boende och deras förmåga att 

orientera sig, samt medarbetarnas arbetssituation. 
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Figur 4. Notation av rörelse innan eftermiddagsfikat mellan 13:00-13:30. Röd färgmarkering. 

 

Enligt Passini behöver vi titta på tre grundläggande faktorer för människans 

rörelsefrihet i ett demensboende; det psykologiska och mentala tillståndet, den 

fysiska miljön och vårdmiljön (Passini 2000). Med denna planlösning, har man inga 

möjligheter att kommunicera med någon som är utanför rummet man själv befinner 

sig i, man är tvungen att ta sig ut till den smala korridoren, för att hitta till övriga rum 

och till övriga boende. Vilket inte alls är säkert att en person med demens klarar av, 

då minnet sviktar och den kognitiva kartan inte finns där som stöd. Enligt Passini 

(2000) behöver rummet kompensera för detta bortfall, omgivningen behöver vara 

vägledande och förtydligande. Rummets utformning behöver vara klar  
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Figur 5. Notation av rörelse under eftermiddagsfikat mellan 13:30-14:30. Grön färgmarkering.  

 

och begriplig för människor med demens, den behöver stödja en direkt vägledning 

och den enklaste av wayfindingstrategierna, nämligen aiming, enligt Mollerup  

(2005). Men endast en öppen sikt mot målet räcker inte, de viktiga målen behöver 

även förstärkas och framhävas. Enligt Wijk (2004) är kombinationen av färg och 

form tillsammans bästa strategin för igenkänning hos människor  med demens. 

Kontrast och ljus är också två betydande omständigheter, som avgör kvalitén på 

visuell information, den gör det möjligt för oss att uppfatta information, enligt Wijk 

(2004). Det vore också på sin plats att skapa ett landmärke (Lynch 1960 s. 47-48) 

som har dessa egenskaper och  som tydligt talar om vilken position man har. 

 

 

 

Figur 4. Den röda färgmarkeringen visar notation av rörelse, personal, fem personer 

och brukare, 2 personer. Under eftermiddagen innan fikat, ½ timma mellan 13:00-

13:30, den 23 april 2014. Dessa fältanteckningar utgår från köket denna gång och 
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positionen är från köksbordet, vilket innebar en hel del vändningar för att få med alla 

rörelser. Resultatet av denna notation är en tydlig bild av hur passagen mellan 

rummen fungerar, de boende tas in till allrummen, några sitter vid bordet, andra sitter 

i rullstolar. Medarbetarna rör sig mellan allrum och kök, medans de förbereder för 

fikastunden. I denna notation kan man tydligt se att passagen mellan hall, allrum och 

kök är alldeles för smalt. Speciellt mellan allrum och kök är det onödigt trångt och 

arbetskrävande. Vi kan se i notationen om vi följer den röda markeringen, hur 

medarbetarna rör sig. Med tanke på det Saugbjerg berättar om under intervjun, att det 

har skett en stor förändring i vårdarbetet genom åren, att det är mycket större press 

idag på medarbetarna, en tidspress som ställer väldigt höra krav, så borde rummens 

utformning vara sådan att arbetet förenklas och hjälper till att spara tid och 

medarbetarnas kraft.  

 

Figur 5. Den gröna färgmarkering visar rörelse i rummet under själva fikastunden. 

Mellan 13:30-14:30 den 23 april 2014. När det väl var dags att sätta sig fick alla nätt 

och jämnt plats i allrummet, , det blir tydligt att platsen är för liten när många har 

rullator och rullstol. Vi kan följa här medarbetarnas rörelser när de behövde resa på 

sig för att ta itu med uppgifter som dök upp under tiden. Det finns bara två vägar ut ur 

rummet, med vanliga dörrar, som vid flera tillfällen blev blockerade. 
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5 Gestaltning 
I detta avsnitt presenteras all gestaltning, med syfte att skapa orienterbarhet för de 

boende, öka deras känsla av trygghet och välbefinnande, vilket enligt Wijk (2013) 

verkar terapeutisk. Det här arbetet tar även med aspekter som skapar trivsel och en 

god arbetsmiljö för medarbetarna. Visualiseringarna är i skissform i designprocessens 

tidiga skede, detta för att tillåta flexibilitet för läsaren. Visualiseringarna visas 

tillsammans med den befintliga utformningen, med före och efterbilder.                                                

Figur 6. Plan över originalritning och nuvarande korridor. 
 

Entrén leder direkt till korridoren, som är smal och lång, som fotografiet till vänster  

visar. Det är rätt så lågt till tak, med synliga rör, vilket skapar en trängd känsla. Alla 

rum utgår från denna korridor. Dagsljuset når inte in och belysningen är bristfällig.  

                                     
    Figur 7. Foto av nuvarande korridor 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Foto av nuvarande 

korridor 
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6.2 Ny planlösning 

Figur 8. Planskiss efter omgestaltning 

 

 
Figur 8. Planskiss efter omgestaltning 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Planskiss efter omgestaltning 
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Endast de allmänna ytorna är omgjorda, de privata lägenheterna är intakta. Entrén har 

blivit bredare vilket underlättar passage och transport, släpper in mer dagsljus och ger 

ett mer välkomnande intryck med sin nya bredd. Plattorna på marken är lagda i ett 

oregelbundet mönster för att skapa spänning och stimulans, mest med tanke på 

medarbetarna och deras behov av en trevlig arbetsplats. Kök och allrum har fått en 

öppen planlösning där sikt mot korridor och lägenhetsdörrarna skapar en naturlig 

orienterbarhet. När väggarna är borta blir det även mer golvyta och plats för 

umgänge, med alla tillbehör som hör till i ett äldreboende. Rullatorer och rullstolar 

får enkelt svängrum när väggarna är borta. Tillgängligheten ökar.  
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Originalritningen hade en outnyttjad bakgård, som nu blir en vinterträdgård. 

Plattsättningen binder ihop uterummet med de inre rummen och skapar en starkare 

kontakt med naturen, in i huset och till de boende. Vintermånaderna kan vara väldigt 

långa och mörka, det är inte säkert att de boende kan komma ut när det är som värst. 

Tanken är att de boende, som är väldigt sköra och ömtåliga, ska ha tillgång till 

dagsljus och stora växter året om. Vinterträdgården ska erbjuda rekreation och bidra 

till de terapeutiska kvalitéer som behövs i ett äldreboende. Det ska även vara enkelt 

för personalen att rulla ut de boende till uteplatsen under sommartiden, 

plattsättningen är tänkt att underlätta detta. 
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6.3 Färgkodning i kök och allrum 

  Figur 10. Vy över öppen planlösning av kök och allrum.  

 

Figur 11. Befintligt kök 
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Köket idag saknar översikt till korridoren och hindrar därmed den naturliga 

orientering till lägenheterna. Detta har ändrats med hjälp av en öppen planlösning där 

väggarna mellan kök, allrum och korridor försvinner. Istället får vi en luftighet och en 

möjlighet för de boende att med endast ett ögonkast, kunna se ut över övriga huset, 

korridoren och lägenhetsdörrarna. Enligt Wijk (2004) bör vi undvika att bygga långa 

korridorer, då de kan skapa oro och förvirring.  
Figur 11. Befintligt kök 
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6.4 Köksö som  landmärke 

Figur 12. Köksö som landmärke och informationsdisk. 

 

Figur 13. Nuvarande insyn 

till köket är begränsad av 

detta fönster. 
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En central yta för sociala aktiviteter, placerad i synfältet från alla håll,så att alla kan 

hitta till sin lägenhet, är att föredra (Wijk 2004 sid. 39). Det skapar även en naturlig 

orienterbarhet, s.k. aming inom wayfinding, som är den enklaste strategin, då den 

bygger på att vi ser målet direkt och rör oss mot det (Mollerup 2013). Det 

laxrosa/korallröda köket fungerar som riktmärke och hjälper till med orienteringen  

med sin originella kulör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Dagens insyn till köket är begränsad av detta fönster. 
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Figur 14. Befintlig insyn mot kök. 

 

 

NCS kulörerna är, 

S0560-Y70R för 

korallröd och S0530-

R10B för laxrosa. Enligt 

Wijk är färg och form 

tillsammans bästa stödet 

för igenkänning (Wijk 

2001). Matbordet får 

behålla sin obehandlade 

yta, då taktil stimulering 

är av stor vikt för 

personer med nedsatt 

syn och deras välmående 

(Wijk 2004). Köket har 

fått en låg öppen 
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utformning som även fungerar som informationsdisk och välkomnar besökare. 

Tanken är att den ska fungera som landmärke, som enligt Lynch (1960) skapar en 

referenspunkt för människans orientering och fungerar som en tydlig  vägvisare för 

de boende. Den har fått både en egen tydlig form, kulör och luminans, som särskiljer 

sig från resten av utformningen, vilket enligt Wijk (2004) skapar bästa konstrasten för 

människor med demens. Även lamporna ovan är tänkta att vara ledande, då de 

urskiljer sig från resten av utformningen, både i former och i luminans, vilket enligt 

Wijk(2004) skapar bästa igenkänning hos människor med demens. 
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6.5 Vinterträdgård 

  Figur 15. Vinterträdgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Befintlig allrum. 
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Vinterträdgårdens främsta uppgift är att erbjuda dagsljus och växter året om. Dessa är 

kända för sin terapeutiska verkan och kan vara ett tillskott för de boendes hälsa. Med 

tanke   på att dessa sköra äldre människor kanske inte kan komma ut när det är som 

kallast, samt att vi har många, långa vintermånader här i norden, så kan en vistelse i 

denna vinterträdgård vara det närmaste naturen de kan komma.  Fig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ur 16. Befintlig allrum. 
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Vinterträdgårdens 

placering är strategisk 

placerad mitt emot den 

glasade ingången till 

byggnaden. Detta för 

att skapa dynamik i 

ljusinsläppet, så att 

både det varma ljuset 

från väst och det lite 

kallare från nordöst 

möts under dagen.  
 

 

 

 

Figur 17. Kök mot vinterträdgård 
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Figur 18. Vinterträdgård mot kök 

 

Här ser vi 

perspektivet från 

köket och 

informationsdisken, 

ut mot gröna 

vinterträdgården. 

Medarbetarna får en 

tydlig överblick till de 

resterande allmänna 

rummen.  
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6.2 Dörrar 

 

 

 

 

Figur 19. Entré och dörrar med färgkodning 

 

 

Jag har valt skarpa 

färger med hög 

luminansskillnad till 

lägenhetsdörrarna, 

allt för att underlätta 

orientering.  
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Luminanskillnaden gör det dessutom möjligt för personer med färgblindhet att 

urskilja dörrarna, utan att använda specifika kulörer eller behöva måla om dörrarna 

när de boende med färgblindhet flyttar. Jag reserverar mig dock för exakthet, jag är 

medveten om att enligt Boverkets nya regler för 2013 så ska luminansskillnaden vara 

på hela 40% mellan kulörerna och det är något jag i nästa projektfas skulle vilja 

diskutera med en fackman/kvinna. Detta kulörstarka val grundar sig på Helle Wijks 

forskning, där hon uppmärksammar att äldre personer föredrar  dessa intensiva toner, 

samt att de har enklast att urskilja dessa (Wijk 2004). Däremot saknas det underlag 

för att just mina valda kulörer är exakt de som lämpar sig bäst, mina val är mitt 

antagande, som självklart kan diskuteras vidare. 
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Figur 20. Färgkodning till dörrarna, här enligt NCS färgsystem 

 

. 
 

Figur 21. Gråskala till dörrarna, med luminansskillnad  för färgblinda. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Detta arbete har varit i sin helhet en process, ett sökande efter samband mellan design 

och hälsa. Med utgångspunkten inom informationsdesign och demensvård har 

sökandet varit efter kunskap som kan föra gestaltningen närmare ett terapeutiskt 

syfte. Människan lider stor nöd när hon insjuknar i demens, hennes förvirring kan 

klart försämras av en okänslig vårdmiljö, som inte svarar an på hennes behov. Skapar 

vi däremot vägledning som bygger på kunskap om hennes bevarade förmågor, ökar vi 

hennes självförtroende, livskvalité och skapar därmed enligt Wijk (2004) en 

terapeutisk vårdmiljö. Något som har kommit fram är att informationsdesign med 

denna terapeutiska intention skulle kunna vara den sammansbindande länken mellan 

människan och hennes miljö samt verka för ett bevarande av hennes hälsa. I mitt 

designkoncept kan vi finna konkreta exempel på terapeutisk design, ett exempel är 

valet av svarta lampor ovan receptionsdisken. Dessa lampor tillsammans med disken 

fungerar som ett tydligt landmärke, lampornas form och färg finns bara där och ingen 

annanstans, de har en tydlig kontrastverkan mot sin omgivning och kan vara 

vägledande för de boende.  

 

Frågeställningar i arbetet har varit: Hur påverkar rummets disposition 

orienterbarheten för målgruppen, demenssjuka som bor i ett gruppboende? Rummets 

disposition med en visuell transparens gör det möjligt för även svårt demenssjuka 

personer att finna vägledning. Gestaltningsförslaget/designkonceptet i rapporten visar 

en öppen planlösning, som kan främja orienterbarheten för demenssjuka i deras 

gruppboende. Med hjälp av låga väggar eller inga väggar alls har en kommunikation 

mellan de allmänna utrymmen byggts upp. 

 

-Vilka designelement kan främja god orienterbarhet för att en demenssjuk ska 

finna/känna igen sin lägenhet i ett gruppboende? De designelement som kan främja 

god orienterbarhet är de som vi kan särskilja rent kognitivt. För en person med 

demens är det kontrastverkan, mellan det vi behöver se och dess bakgrund som är det 

viktiga, samt skillnad i färg, luminans och form.  

 

Den integrativa antroposofiska medicinen visar oss väldigt viktig kunskap, att vidga 

människosynen och inkludera hela människan, även hennes andliga dimension, 

existentiella behov och behov av meningsfullhet, skapar ett helt annat förhållningssätt 

till det vi designar, varför vi gör det och hur vi gör det. Om vi formgivare ser 

människan som en del  i en större helhet, där allt påverkar och påverkas, ser vi till att 
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skapa människovänliga vårdmiljöer som tillfredsställer dessa behov och stödjer 

människan i hennes utveckling. Vid demens har människan insjuknat i en sjukdom 

som inte går att bota, endast att lindra. Att skapa en miljö som även ser till hennes 

behov av själavård är därför högst relevant. Ett känt designbegrepp är humancentered 

design, där man utgår från människans behov i designprocessen, vilket enligt 

Giacomin (2012) leder i  praktiken till produkter, i detta fall miljöer, som är fysisk, 

perceptuellt, kognitivt och emotionellt intuitiva. Här vore det intressant att definiera  

begreppet människa, och inkludera hela spektrat av henne, även det existentiella, 

vilket skulle kunna bli ett holistiskt designperspektiv, integrativ design för hela 

människan. 
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8 Bilagor 
 

Seminarium/workshop  
Den åldrande människan som en del av samhället och 

kulturliv 11 april 2014, Ytterjärna Kulturhus 

 

I vårt samhälle är det ofta barn, sjuka, åldrande och gamla som visar på människans 

utsatthet och skörhet. Samma skörhet öppnar upp för en människas utvecklingskraft 

och demenssjuka väcker, ur det perspektivet, en mängd tankar och frågeställningar. 

Hur kan vi skapa en miljö som möjliggör ett samspel mellan det sociala och 

kulturella livet, med hänsyn till vårdbehov, människan och hennes 

utvecklingsmöjligheter? I vårt projekt vill vi kombinera modern forskning med 

tidsenlig människosyn på ett nyskapande sätt och samtidigt dokumentera processen 

metodiskt. Dagens seminarium består av två delar. Ett antal initierade och 

inspirerande föreläsare delar med sig av sin kunskap under förmiddagen. Efter lunch 

hålls workshops i mindre grupper. Tanken är att vi med utgångspunkten i 

förmiddagens föreläsningar, gemensamt formulerar tankar och kunskap kring dagens 

frågeställningar. Det vi formulerar blir en av byggstenarna i processen framåt. I 

samband med projektet har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt initierats mellan 

Maria Arman, docent i vårdvetenskap på Karolinska Institutet (KI) och Jonas E 

Andersson, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor, KTH.  

 

Maria Armans föreläsning vid seminariet                                                 
“Vi är alla åldrande människor, våra behov ändras genom livet, vi är mer eller 

mindre beroende av vård vid livets början och slut. Livet är en gåta och samtidigt ett 

mysterium. Hur kan vi få ett värdigt liv? En värdig vård?” 

 

 Marias studier från Vidarkliniken är från patientens perspektiv, hur är det att vara 

den vårdberoende människan? Etik, vad vi tycker är värdefullt och viktigt, både för 

den som ger och den som tar emot. Maria tydliggör sin hållning inom antroposofin, 

viktigt med helhetssynen på människan. Hon är styrelseledamot i Tunaberg.  

Hon frågar, vad är det för vårdkultur som vi har idag? Helhetssyn är vad man 

förespråkar inom den integrativa vården, vad är motsatsen? En fragmenterad syn på 

människan? Människan kan inte fungera som en fragment, hon behöver vara hel!  
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Vi är inte självständiga, vi föds i beroende, dör i beroende, på ett naturligt sätt. 

Interdependens, ett ömsesidigt beroende, vi behöver varann! Sårbarheten som en 

naturlig del i livet. Hur fungerar en självständighet där vi exkluderar andra? En ensam 

människa som för en ensam kamp, som värderas utifrån prestation? 

 Vi fungerar bäst genom Interdependens. Vi behöver bry oss om, visa medmänsklig 

kärlek. Caritas. Ett kvalitativ förhållningssätt genom Etik-Estetik-Existens! 

   

Intervjufrågor 

           

  Intervju Tunabergs boende Järna 18 april 2014                                                                                                           

 

                                                                                                       

1. Namn, yrke, hur länge har du arbetat inom demensvården? Här? 

Tunaberg 

2. Den antroposofiska ritningen, hur märks den? Vi hörde Maria Arman vid seminarsiet 

prata om vikten att välja vilken vårdkultur man ska hålla. Hur ser er vårdkultur här? 

Vad har ni för tankar? Hur kommer det sig att just du har valt denna inriktning? 

3. Hur ser ni på demens och åldrande här?  I jämförelse med vanlig demensvård? 

Orientering och självständighet vid demens 

4. Kan de boende röra sig vart de vill? 

5. Vart rör sig de boende? om de inte rör på sig, är det fysiska besvär, mentala besvär 

eller svårt att hitta? 

6. Vilket rum i hemmet är viktigast? Vilka rumselement där? 

7. Vad är viktigast för deras självständighet? Gemensamma utrymmena? 

8. Hur ser du på de boendes möjlighet att hitta? 

9. På sin egen avdelning? På resten av boendet? Hur tar de boende sig mellan de olika 

rummen och trädgården? Hittar de själva? 

10. Hur ofta behöver de ett vårdbiträde som följer med dem? 
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11. På sin egen avdelning? Resten av boendet? 

12. Hur viktigt är det med en återkommande dygnsrytm? 

13. Hur reagerar de boende för förändringar i sin närmiljö? T.ex. om vi skulle ändra 

dispositionen? 

14. Vad har ni för tankar kring att flytta till ett nytt boende? 

15. Upplever du  att det finns rumselement i miljön som kan vara vägledande? 

Störande? 

16. Kan de boende själva ta sig till och från toaletten, eller behöver de hjälp? 

17. Om de ber om hjälp, är det för att kroppen inte orkar eller är det för att de inte 

hittar? 

18. Efter måltiderna, kan de boende ta sig själva till nästa rum? 

19. Om de inte gör det, är det för att kroppen inte tillåter det eller för att de inte hittar? 

20. Angående vandringsbeteende, är det några boende som har vandringsbeteende hos 

er? 

21. Varför vandrar de? om de öppnar dörrar som inte är deras, varför gör det så? om de 

följer efter personalen, varför gör de så? 

Färg och rumselement 

22. Hur upplever du att färg påverkar de boende? Har ni någon färgkodning?  Kan de i 

nuläge orientera sig med hjälp av färger? Kan nuvarande färgkodning hjälpa till med 

självständigheten? 
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