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funktioner, beroende på var skadan sitter. Då den ökande äldre 
befolkningen ger allt fler dementa och ökar samtidigt behovet av 
åtgärder i den fysiska miljön. Den fysiska miljön kan hindra eller 
ge möjligheter i dagliga aktiviteter. Personer med demens har 
minskad förmåga att förstå och tolka sin omgivning och får 
därmed lätt en känsla av otrygghet vilket kan leda till inaktivitet 
och negativa hälsoeffekter. En kvalitativ forskningsmetod med 
intervjuer av åtta informanter och en innehållsanalys som 
analysmetod valdes. Syftet med denna studie var att beskriva 
betydelsen av den fysiska miljön, vilka faktorer som påverkar och 
vilka interventioner som görs ur ett aktivitetsperspektiv för 
personer med demens på särskilt boende. Resultatet från studien 
speglade att personer med någon form av demenssjukdom behöver 
en lugn och förståelig miljö som är förenklad, tillåtande och 
speciellt utformad efter deras behov. Att använda färgkodning vid 
utformningen har visat sig ge positiva effekter för patienterna i att 
orientera sig i sin närmiljö. Samtidigt menade informanterna i 
studien att en ”ordnad rörig miljö” stimulerar till ett mer 
självständigt aktivitetsutförande. Miljön bör också bestå av 
personal med rätt intresse och kompetens. Dessa faktorer ger större 
möjligheter till ökad aktivitetsförmåga, delaktighet och 
välbefinnande för personer som utvecklat någon demenssjukdom.  
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1. Inledning 

Antalet äldre ökar i vårt samhälle idag, fler lever längre och med det ökar också antalet 

individer, som drabbas av någon demenssjukdom. Demens är till stor del en åldersrelaterad 

sjukdom. Ca 140 000 svenskar beräknas idag ha drabbats av någon form av demenssjukdom 

(SBU, 2006). År 2050 beräknas den siffran ha ökat till 240 000 (Wijk, 2004). Omkring 1 % 

av alla landets 65 åringar har diagnosen och vid 90 års ålder är förekomsten 50 % (SBU, 

2006). Demens innebär sjukliga störningar av hjärnans intellektuella funktioner och det ger 

olika grader av sociala och psykiska handikapp för den som drabbas. Ingen bot finns för 

sjukdomen, men förloppet kan fördröjas om individen kan behålla ett så aktivt liv som möjligt 

(SBU, 2006). 

 

Vi vill i vårt arbete beskriva vilka faktorer som har betydelse, hur dessa påverkar och vilka 

interventioner som görs gällande den fysiska miljön för dementa personer ur ett 

aktivitetsperspektiv, i vårt närområde. Det finns stora skillnader i hur man tänker runt demens 

och hur man vårdar dementa i landets olika kommuner och landsting (SBU, 2006). Som 

blivande arbetsterapeuter kommer vi att träffa på denna patientgrupp i stor utsträckning 

framöver. Vi har valt att studera ämnet genom en intervjustudie med personal som jobbar runt 

patienterna i olika stor utsträckning.  

 

2. Bakgrund 

2:1 Demens 

 
Enligt DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fjärde upplagan) 

definieras Demens som ett syndrom, som till karaktären består i utvecklandet av multipla 

kognitiva defekter som inkluderar minnesproblem och minst en av följande kognitiva 

störningar: afasi, apraxi, agnosi eller störningar i exekutiva funktioner (Marcusson, 1995). 

Det innebär förutom detta, en försämring av det logiska tänkandet samt personlighets- och 

emotionella störningar utan sänkning av medvetandegraden (Larsson & Rundgren, 2003). 

 Demenssjukdomarna indelas vanligtvis i tre stora grupper: 

 

1. Primärdegenerativa, där bland annat Alzheimers sjukdom, Picks sjukdom och 

Frontallobsdemens ingår och som innebär att sjukdomen uppstår i hjärnvävnaden utan 
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känd orsak. Det är dock kartlagt att risken för att drabbas av sjukdomen ökar med 

stigande ålder. 

2. Vaskulära demenssjukdomar, där hjärnan får för lite syre och näring p g a kärlskador i 

hjärnan till följd av åderförkalkning exempelvis efter hjärninfarkt, eller 

hjärnblödning. Här är MID (Multi Infarkt Demens) den vanligaste.  

3. Den tredje gruppen kallas Sekundära demenssjukdomar och är en följd av vissa 

somatiska sjukdomar som exempelvis B12 brist eller långvarigt missbruk av alkohol 

(Larsson & Rundgren, 2003). 

 

Orsaken till sjukdomen kan vara av olika art beroende på vilken typ man drabbas av. 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomar och ca 60 % av de dementa 

har fått den diagnosen. Den anses inte vara en enda sjukdom utan en grupp av likartade 

sjukdomar. Sjukdomen är progredierande och ger på sikt ett avtrubbat känsloliv. Individer 

som drabbas av demens förlorar många förmågor och sjukdomsförloppet sker i en 

avvecklingsprocess som sker i omvänd ordning jämfört med barnets utveckling till vuxen 

människa. ADL-förmågorna förloras i en bestämd ordning med förmågan att äta självständigt 

sist i raden (Westlund, 1994). Minnesstörningarna drabbar först och främst det episodiska 

minnet där personliga och individuella händelser för den drabbade finns (Larsson & 

Rundgren, 2003). De färdigheter som behövs för att tolka och förstå en miljö försämras 

gradvis hos personer med demenssjukdom (Borell, 1993). Orienteringsförmågan går också 

förlorad i en bestämd ordning. Tid-, rum- och personorientering i nämnd ordning, förloras. Då 

rumsuppfattningen förloras, försvinner först förmågan att kunna orientera sig i nya och 

obekanta miljöer, och sedan även i välbekanta miljöer. Detta förstärks av att sinnesintrycken 

samtidigt blir försämrade (Westlund, 1994). 

 

2:2 Definition av miljö 

 

Enligt Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) begreppsmodell går det inte att 

skilja människa, miljö och aktivitet ifrån varandra (Townsend, 2002). Om det sker en 

förändring på något sätt i någon av dessa tre, påverkar det de övriga.  

Miljö definieras som den omgivning vi människor vistas i och består bland annat av social 

och fysisk miljö och är där aktiviteter utförs (Townsend, 2002), (Kielhofner, 1995). Social 

miljö består av de människor som omger oss och som vi har någon slags relation till. 
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Kielhofner (1995) förklarar den fysiska miljön som något som både ger tillfällen och 

begränsningar, vilket formar aktivitetsutförandet. Den består av de utrymmen och föremål 

som finns omkring oss. Utrymmena kan vara naturliga som exempelvis: strand, skog, vatten 

och åkrar. Eller tillverkade som exempelvis: kök, kontor, fabrik och klassrum. Likaså föremål 

är både naturliga och tillverkade som exempelvis: träd, stenar, bilar och stolar. Både 

utrymmen och föremål vi lever i kring, influerar oss människor till aktiviteter och utföranden 

(Kielhofner, 1995) (Townsend, 2002). En rätt utformad fysisk miljö kan ge människor överlag 

en känsla av trygghet, harmoni, tydlighet och kännas stödjande. En motsatt miljö skapar 

otrygghet, oro, otydlighet och upplevs svårtolkad.  

Har man en demenssjukdom som medför problem att tolka intryck ska sådant undvikas som 

kan feltolkas och skapa stress, osäkerhet och ibland aggressivitet genom anpassning av den 

fysiska miljön utifrån deras behov (Wijk, 2004). Den fysiska miljön skapar förutsättningar 

eller hinder. När en person drabbas av demens blir denne mer känslig för den omgivande 

miljön. Vid anpassningar och förändringar till den demenssjukas förutsättningar i miljön, 

kompenseras delvis den nedsatta personliga kapaciteten (Demensarbetsgruppen, 2003).  

Anpassade aktiviteter och bekanta människor omkring patienten gör att denne kan känna lugn 

och ro (Larsson & Rundgren, 2003). 

  

Utemiljön ska vara en plats för rehabilitering och en plats som hjälper patienter med demens 

att bibehålla sina funktioner (Demensarbetsgruppen, 2003). Möjligheter att känna dofter och 

ta in synintryck finns kvar och igenkännande intryck som erhållits tidigare i livet kan ge ro 

och välbefinnande. Hälsoeffekterna av utevistelse beror delvis på tillgång till solljus och frisk 

luft men också på att patienterna är mer fysiskt aktiva utomhus än inomhus. Detta leder till en 

rad bibehållanden eller förbättranden av den fysiska hälsan och fysiska funktionshinder kan 

fördröjas eller undanröjas för patienterna (Wijk, 2004). 

 

2:3 Särskilt boende och dess utformning 

 
Ofta sker flyttning till särskilt boende sent i demenssjukdomen och personen blir kvar under 

hela sjukdomstiden (Demensarbetsgruppen, 2003). Särskilt boende är ett samlingsnamn för 

olika typer av bostäder för personer med stort behov av omvårdnad eller krav på säkerhet och 

trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet: 

- servicelägenhet 

- servicehus 
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- gruppboenden för personer med demens 

- sjukhem                                                          (Basun, 1999). 

 

Boendestandarden är vanligen egen lägenhet eller eget rum med hygienutrymme och ibland 

pentry. Av samtliga platser på särskilt boende är ca 20 % speciellt avdelade för personer med 

demenssjukdomar och en stor del av dessa är utformade som gruppboenden med mindre 

enheter (Demensarbetsgruppen, 2003). Sedan mitten av 1980-talet har ambitionen att de 

demenssjuka ska få bo skilda från andra boendegrupper ökat. En inriktning på anpassning av 

den fysiska miljön till de dementas behov, en ständig förändring i utformning, att aktivera de 

boende, ge ett gott bemötande och att i så stor utsträckning som möjligt tillvarata och 

bibehålla det friska, sker i takt med denna ambition att utveckla särskilda boenden för äldre 

demenssjuka. Omstruktureringen och utvecklingen styrs oftare av ekonomiska resurser och 

antalet personer med sjukdomen, än av ökade kunskaper om hur boendet och vården bör se ut 

för dementa personer för att ge den bästa omvårdnaden (Demensarbetsgruppen, 2003). En 

strävan efter att vårda utifrån tidigare vanor och värderingar i det särskilda boendet, ger bättre 

förutsättningar för den dementa personen (Basun, 1999). 

 

2:4 Aktivitet och delaktighet - viktiga hälsoaspekter 

 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en klassifikation 

som gjorts av Världshälsoorganisationen (WHO, 2001) där man delar upp och beskriver de 

hälsokomponenter som för varje individ har betydelse och ingår som viktiga delar för att 

uppnå god hälsa och välbefinnande. Två av de hälsokomponenter som ICF beskriver är 

aktivitet och delaktighet och som har betydelse för hur väl en människa fungerar i sin vardag. 

Aktivitet täcker in allt en individ utför i sitt dagliga liv under områdena personlig vård, 

arbete/utbildning, boende samt fritid/lek. Delaktighet i ICF (WHO, 2001) anses betydelsefull, 

för att en människa ska känna sig accepterad och ha tillgång till nödvändiga resurser i olika 

livssituationer (Holm & Jansson, 2003). Begränsningar i aktiviteter likväl som hinder i miljön 

kan bidra till begränsningar i delaktighet. Dessa hinder kan både uppstå i den fysiska och 

sociala omgivningen i vilken människor lever sina liv (Blesedell, 2003). Aktivitet ses av 

arbetsterapeuter, som något som ska ge livet mening och är en grundläggande förutsättning 

för att uppnå god hälsa. Det ses också som en process där en individs behov och val i samspel 

med den omgivande miljön äger rum (Townsend, 2002). Arbetsterapi har som grund att 

människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar samt att förståelse, upplevelse och 
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utveckling förutsätter aktivitet (FSA, 1998).  En människas aktivitetsutförande formas av den 

omgivande miljön och aktivitetsnedsättning orsakas av dysfunktion i någon eller flera av 

punkterna: vilja, vanor och utförande (Kielhofner, 1995). På en avdelning eller ett boende där 

kunskap om de dementas kvarvarande förmågor och funktioner finns, kan man fokusera mer 

på att tillvarata det friska än att fokusera på individernas begränsningar och oförmågor. Är 

miljön rätt utformad vilket innebär att dessa personer lätt kan orientera sig kan de lägga mer 

energi på aktivitetsutföranden och social gemenskap än att försöka hitta rätt (Wijk, 2004). Ett 

sätt att hjälpa individen att behålla kontroll över miljön är att förenkla uppgifter och 

aktiviteter (Borell, 1993). Att aktivera personer med demens förebygger beteenden som 

vandring, skrikighet och plockighet som många gånger kan vara orsakat av inaktivitet. 

 

Att anpassa miljön runt personer med demens för att minska eller förhindra dysfunktion och 

att möjliggöra aktivitet är två viktiga fokusområden som arbetsterapeuter har i sitt arbete. 

Kunskap och intresse behövs om hur man på ett bra sätt kan anpassa miljön för att 

upprätthålla aktivitetsförmåga, ge en trygg tillvaro samt underlätta tolkningen av 

omgivningen.  

 

3. Syfte 

 
Syftet med denna studie är att beskriva betydelsen av den fysiska miljön, vilka faktorer som 

påverkar och vilka interventioner som görs för personer med demens ur ett 

aktivitetsperspektiv på särskilt boende. 

 

4. Metod 

4:1 Design 

 
En kvalitativ metod användes. Data samlades in via intervjuer och en i förväg strukturerad 

intervjuguide användes. Den inriktade sig på att få beskrivningar av subjektiva upplevelser 

och erfarenheter som de intervjuade har av den fysiska miljöns påverkan på patienterna 

gällande deras förutsättningar till aktivitet och hur de fungerar i sin vardag, vilket motsvarar 

syftet med studien. Undersökningsmetoden lämpar sig väl då man vill få en inblick från den 

intervjuades erfarenheter och livssyn (Malterud, 1998). 
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4:2 Urval 

 
Mellan 4-7 deltagare anses lämpligt för denna typ av studie (Malterud, 1998). Författarna 

valde dock åtta informanter, med hänseende till eventuella bortfall. Valet blev att studera fyra 

arbetsterapeuter och fyra ”annan personal” på eller knutna till fyra olika demensboenden. Inga 

krav ställdes på antal arbetade år. Erfarenheterna av att arbeta med dementa skiljde sig i tid, 

från några månader upp till nästan 40 år. Kontakt togs med fyra arbetsterapeuter som 

författarna sedan tidigare kände, fått tips om eller läst om i en tidningsartikel från en 

lokaltidning. Urvalskriterier för arbetsterapeuterna var att de skulle vara kopplade till ett 

särskilt demensboende. Arbetsterapeuterna valde boende utifrån studiens syfte där endast 

renodlade avdelningar med dementa personer bodde. Enhetscheferna på respektive boende 

kontaktades för ett godkännande till intervjuerna/studien. Enhetscheferna hjälpte sedan till vid 

urvalet av ”annan personal”, vilka kontaktades via telefon med förfrågan om medverkan. 

”Annan personal” fick inte ha timvikariat eller tillhöra annan personalpool då dessa inte har 

samma kontinuitet och kontakt med patienterna. Valet föll på två undersköterskor och två 

sjuksköterskor. Enhetschefernas uppfattning var att dessa personer var de bästa informanterna 

som kunde svara på frågorna och hade god kunskap och stort intresse av ämnet som 

studerades. Detta anses som en avgörande del i forskningen för hur innehållsrikt materialet 

ska bli (Polit & Beck, 2004). Alla som tillfrågades tackade ja till att delta i studien. Studien 

avgränsades till att studera fysisk miljö, demens och särskilt boende. 

 

4:3 Datainsamling/Procedur 

 
Ett informationsbrev (bilaga 1) med information om studien och dess syfte skickades ut till 

alla medverkande samt till de enhetschefer som berördes. Även den intervjuguide (bilaga 2) 

som utarbetats bifogades. Detta hade för avsikt att ge upphov till mer grundade och 

genomtänkta svar och för att intervjutillfället skulle få en mer avspänd karaktär, då 

informanterna kunde förbereda sig. I brevet fanns också information om att intervjun var 

frivillig och att ingen orsak behövde anges vid avbrutet deltagande. Författarna bad en 

utomstående arbetsterapeut kritiskt granska och kommentera frågorna i intervjuguiden innan 

utskicket. En provintervju gjordes. Detta ledde till att två följdfrågor lades till den 

ursprungliga intervjuguiden. Dessa gällde eventuell tillämpning av färgsättning och dess 

upplevda betydelse samt ljusterapi eller musik användes och hur det i så fall påverkar de 

boende. Tid och plats bestämdes av deltagarna för intervjuerna. En igenkännande, lugn och 
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ostörd miljö är viktig för att informanterna ska känna sig bekväm och ge bra information 

(Polit & Beck, 2004). Alla informanter fick ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades 

in på band och de informerades även om att dessa skulle raderas efter bearbetning. Författarna 

utförde personligen intervjuerna en mot en, då det annars bedömdes finnas risk för att den 

intervjuade skulle känna sig konfronterad, två mot en. Dessa informanter delades upp mellan 

författarna, så att båda intervjuade två arbetsterapeuter och två övrig personal var. 

Intervjuerna informerades ta ca 45 min. Datan som insamlades skedde genom 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Malterud, 1998). Den typen av intervju är 

lämplig då vetskap fanns om vad som eftersöktes (Polit & Beck, 2004). Inriktningen i 

intervjun låg på att få ta del av personalens kunskaper och erfarenheter. Detta för att skapa en 

djupare grund och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras.  

 

4:4 Analys av data 

 
För analys av data i denna studie användes kvalitativ innehållsanalys (Malterud, 1998). 

Analysens mål är enligt Malterud att leda fram till beskrivningar och finna eventuella 

samband i det insamlade materialet (Malterud, 1998). En ordagrann utskrift gjordes av det 

inspelade materialet.  Materialet identifierades, kodades och kategoriserades utifrån studiens 

syfte med hjälp av innehållsanalysen. Materialet lästes igenom av författarna var för sig ett 

flertal gånger för att förstå och se helheten. Koder som ansågs vara relevanta till syftet 

markerades och togs ut (ex. på några koder är färgsättning, utformning, bemötande, 

perception och utomhusmiljö). Koderna kom att handla om olika faktorer som har betydelse 

för det dynamiska förhållandet mellan aktivitet, miljö och individ. Koderna diskuterades 

mellan författarna och de med liknande innehåll sammanfördes därmed till kategorier utifrån 

CMOP:s begreppsmodell (Townsend, 2002). En gemensam genomgång av de individuella 

resultaten gjordes. Efter diskussioner och gemensam analys fördelades dessa kategorier under 

fyra övergripande teman som alla svarade mot syftet.  

  

4:5 Etiska överväganden 

 
Intervjupersonerna informerades i informationsbrevet om att deltagande i studien var frivillig 

och när som helst utan orsak kunde avbrytas. Godkännande av att spela in intervjuerna på 

band gavs av deltagarna efter förfrågan. Materialet behandlades konfidentiellt genom att inga 
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andra än författarna och handledaren fick tillgång till de inspelade intervjuerna och inga namn 

på personer eller boenden nämndes i resultatet.  

  

5. Resultat  

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra övergripande teman. Dessa teman är: 

utformning av inomhusmiljö, speciellt anpassad utomhusmiljö, personalen sett som en del av 

den fysiska miljön och interaktionen mellan miljö, individ och aktivitet vilka alla utgick från 

CMOP med dess syn på det dynamiska förhållandet som råder mellan människa, aktivitet och 

miljö. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vilka resultat som framkom. 

 

5:1 Utformning av inomhusmiljö  
 
Flertalet av informanterna menade att man ska förenkla och skapa en tillåtande miljö genom 

att skala bort all onödig stimuli, då dementa personer inte har förmågan att tolka omgivningen 

som andra. Att eftersträva att göra miljön trivsam med enkla medel ansågs vara viktigt och en 

tråkig miljö ansågs kunna ge understimulans. Många poängterade vikten av att ha en 

förståelig miljö med möbler och saker de känner igen och får hålla på med. En hemlik, ljus, 

trivsam och lugn miljö eftersträvades av samtliga och ansågs vara betydelsefull för de 

dementas trivsel och trygghet. Möblerna bör vara funktionella och tåliga för att slippa vara 

rädd att de förstörs. Någon menade att föremål och möbler inte bör vara ”museieaktig”. 

 

”…det var en gammal tramporgel som stod på ett boende…en svart gammal tramporgel, så 

hade vi en dement farbror som kände på den där…för han funderade ju vad det var, han slog 

sönder den…” 

 

Just korridorer är ur brandskyddssynpunkt inte tillåtna att möblera och utsmycka hur som 

helst, vilket upplevdes som ett hinder vid utformning av miljön men ansågs som förståelig ur 

säkerhetssynpunkt. Korridorer är något som upplevs ge negativ effekt i form av 

vandringsbeteende, och därför är det något man gärna vill dela av och utsmycka med föremål 

som kan dra uppmärksamheten till sig.  

Att ha gemensamhetsutrymmen med kök och TV-rum centrerade med lägenheterna runt utan 

angränsande korridorer, var önskvärt enligt samtliga för att få en överblick och underlätta 

orienteringen för patienterna. Informanterna ansåg att en grundläggande förutsättning för att 



   

9 

skapa ett bra demensboende är att inte ha för stora boendegrupper. Deras lägenheter behöver 

inte vara stora eller ha kök då de inte själva kan nyttja det, men hygienutrymmet bör vara 

rymligt då de ofta behöver en fysisk person till hjälp i dessa situationer. Ansvaret att möblera 

och inreda patienternas lägenheter ligger hos de anhöriga och personalen kan endast ge 

förslag till utformningen. Att möblera med sina egna möbler som har betydelse och som man 

varit fäst vid ger känsla av trygghet. Att inte möblera om och byta gardiner för ofta ansågs 

som viktigt, för att undvika oro då de inte känner igen sig. Gällande golven ska de inte vara 

för mörk eller ha skarpa färgkontraster och trösklar, då de dementa kan uppleva det som 

nivåskillnader. De bör heller inte vara blanka vilket gör att de ser hala ut och gör att de tar 

små steg och är rädda för att ramla. Förekommer mattor bör de vara ljusa.   

 

Markeringar som underlättar orienteringen kan vara namnskyltar och fotografier på dörrarna i 

anslutning till de egna lägenheterna. En informant berättade att fotografierna helst bör vara 

från den tid då individen var mellan 20-40 år gammal, eftersom det är från den tiden som den 

starkaste identiteten upplevs. Målade lägenhetsdörrar i varsin färg är ett annat exempel för att 

underlätta orientering för de dementa, och är önskvärt av några informanter. De som tillämpat 

detta, såg den positiva effekten genom att de hittar hem lättare och färgerna ger intryck av 

trivsel. 

Större delen av informanterna ansåg att det är viktigt att dölja de dörrar som inte ska användas 

av de dementa med tyger, som inte bör vara grilliga i mönstret, draperier och blommor för att 

avleda uppmärksamheten. Viktigt är också som en informant uttryckte det:  

 

”…är du i köket ska det vara köksgardiner, det ska vara pelargoner i fönstret, att man tar 

tillvara på de olika rummens karaktär…” 

 

Ett rätt utformat kök ansågs stimulera till aktivitet. Gamla vanor av att baka och laga mat kan 

underlättas, vilket i sin tur ger stimulans i såväl utförande som doft- och smakupplevelser. Ett 

önskemål togs upp av en informant, att det borde finnas porslin framtaget som ger möjlighet 

till att diska. Hon menade att om det finns saker framme i köket som lockar till aktivitet så 

finns det de som ”skaffar sig en sysselsättning”. 

 

Beskrivning av att använda färger som hjälpmedel till bland annat markeringar och kontraster, 

visar sig vara gynnsamt och används för att framhäva och förstärka omgivningen. Rena färger 

bör användas och är bra att markera det som ska uppmärksammas.  
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”…de här grundfärgerna som finns: grönt, gult, rött och blått är de som man kan benämna 

och känna igen väldigt länge…och speciellt rött som är signalfärgen som de flesta ser längst 

… och känner igen. Då är det bra att ha den som en kontrast…”  

 

Färg används även till att dölja något som inte bör uppmärksammas.  

 

”…och så lindade vi vit el-tejp runt handtaget, eftersom dörren och väggen var vit… för att få 

bort det röda, och på det viset dolde vi dörren…” 

 

I vår studie ansåg en av informanterna att röd färg inte är bra för dementa, utan att gult och 

grönt är att föredra. Övriga deltagare ansåg att rött är en bra signalfärg. Färgade toalettsitsar 

ansågs underlätta för att hitta bättre och förstå vad som ska göras. Hygienutrymmen har ofta 

mycket vit färg i form av kakel och porslin, vilket gör att det är svårt att urskilja föremålen. 

Tavlor och bilder som är förståeliga, ansågs vara viktigt att ha, men reflexerna i glaset och 

synen av att ”någon dyker upp bredvid”, kan ge oro och funderingar. Därför är det bra att ta 

bort glas och eventuella speglar för att minska risken. Behovet av att ha lugn och ro omkring 

sig påpekades genomgående av alla informanter och några tog upp önskemål om saker som 

ansågs rogivande. Exempelvis; dockor, kramdjur, gungstol, säng för massage med bolltäcke, 

husdjur och sinnesrum som ansågs lugna de som har ett oroligt beteende.  

 

Belysning ansågs ha stor betydelse. En informant berättade att för mycket lampor triggar vissa 

till att gå och släcka dem, då de är vana att spara på elektriciteten. Att ta tillvara på dagsljuset 

ansågs också vara bra. Någon berättade om vikten av att styra aktiviteter och rutiner efter 

dygnet, genom att trappa av mot kvällen och trappa upp på morgonen. Bra ljudmiljö var något 

som samtliga i studien tog upp som en viktig aspekt vid utformningen av den fysiska miljön. 

Bra med bakgrundsmusik ibland, TV och radio med låg volym och lågmälda röster, vilket 

inger lugn.  

 

5:2 Speciellt anpassad utomhusmiljö 
 
Följande sammanfattar informanternas erfarenhet och kunskap om de dementas behov av 

speciellt anpassad utomhusmiljö. Informanterna ansåg att stora balkonger gärna med tak över 

och speciellt anpassade trädgårdar underlättar utevistelse, gemensam samvaro och aktiviteter. 

Trädgårdarna bör vara utformade med tanke på de dementas säkerhet och behov av att kunna 
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komma ut och ha någon sysselsättning såsom; promenera, sopa och odla. Det var något som 

ansågs vara viktigt för deras stimulans till aktivitet och välmående.  

 

”…många av de dementa som har trivts att vara ute sen förr…och som fysiskt kan vara 

väldigt pigga, skulle behöva få gå ut och gå och trussa i snön…hålla i en skyffel, sopa 

lite…karlar som är van att vara på vedbacken…man skulle önska att man kunde stjälpa av ett 

lass här som de kunde stapla…” 

 

Det uttrycktes som positivt och önskvärt att ha avdelningen på marknivå och gärna avskild 

från andra patientgrupper. Trädgården bör ligga i direkt anslutning till demensavdelningen så 

att de kan gå ut och in själva, utan personal. En informant berättade att till deras trädgård kan 

dörren stå öppen fina dagar så de dementa själva kan gå ut. Trädgården ansågs höra till den 

tillåtande miljön och får gärna innehålla blomlådor, upphöjda drivbänkar, mycket växter, 

trevliga trädgårdsmöbler gärna i glada färger och mycket träd. En informant berättade att de 

hade nyttjat en landskapsarkitekt vid anläggningen av en speciellt anpassad trädgård och detta 

ansågs vara till stor hjälp för att få rätt utformning. En promenadstig som leder runt och inte 

fram till stängda grindar är positivt då frustration undviks då de upptäcker att de själva inte 

kan komma ut. Inhägnader och grindar med något slags lås, då de dementa ofta har 

benägenhet att förirra sig, ansågs vara ofrånkomligt ur säkerhets- och trygghetssynpunkt.  

 

5:3 Personalen, sett som en del av den fysiska miljön 
 
Samtliga informanter betonade vikten av personalens betydelse i miljön gällande, arbetssätt, 

samarbete, kunskap, bemötande och kommunikation, och att det är de som ska främja och 

stimulera till aktivitet och välmående. Många såg personalen som en del av den fysiska miljön 

och att de inte går att skilja åt. 

 

”…vi ingår ju som människor i den fysiska miljön, genom att vi rör oss i miljön. Och hur vi 

rör oss…snabbt eller långsamt…” 

 

Att agera lugnt, metodiskt, ge korta instruktioner, visa med kroppen vad man vill och vara 

tydlig gärna med ögonkontakt ansågs vara en viktig del i ett bra arbetssätt. Det inger lugn 

vilket är viktigt för dessa individer med perceptionssvårigheter och ger möjligheter till att 

förstå och koncentrera sig på aktivitetsutförande. Att sitta ner och inte hela tiden springa 
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omkring samt att dela upp sysslorna mellan personalen poängterades. Att vara närvarande i 

betydelsen att lägga sina egna problem på hyllan och vara glad när man är tillsammans med 

de dementa, då de har lätt att läsa av sinnesstämningen, är viktigt. Flexibilitet och att vara 

lyhörd bedöms vara betydelsefullt för deras individuella behov, gällande exempelvis mat- och 

sovtider. Utbildning och intresse för att arbeta med denna patientgrupp är en oerhört viktig 

förutsättning enligt informanterna, för att få förståelse för hur dessa fungerar. Det behövs för 

att kunna erbjuda rätt förutsättningar och få de att delta och utföra aktiviteter i sitt vardagliga 

liv.  

 
Flertalet av informanterna visar sig ha kunskap om och arbetar med färgkodning i mindre 

skala. Ett par av informanterna har dock arbetat i större utsträckning med att anpassa miljön 

med hjälp av färgkodning, som har visat sig slå väl ut. Färg underlättar personalens 

kommunikation med patienterna. 

 

”…möblerar man med en röd soffa, så kan personalen använda det…varsågod och sätt dig i 

den röda soffan. Rött förstår jag, men soffa kanske jag har glömt vad det är för någonting…” 

 

Saker som informanterna tog upp som bra att tänka på för att skapa en lugn och lättförståelig 

omgivning, var gällande både röstlägen och kommunikationen mellan personal som 

ljudvolym från tv, radio, köksmaskiner etc, att det måste dämpas. Att inte låta radio stå på 

med skvalmusik, eller att endast vara en personal åt gången inne i den dementas lägenhet är 

några av de saker som togs upp.  

 
5:4 Interaktionen mellan miljö, individ & aktivitet 
 

Temat sammanfattar informanternas beskrivningar av samröret mellan miljö, individ och 

aktivitet och vilken betydelse dessa delar har för varandra. Dock ansåg en av informanterna 

att miljön inte har någonting med aktivitetsförmågan att göra, utan att det endast är sjukdomen 

som påverkar vad en individ kan och inte kan utföra. 

 

Tidigare vanor och intressen bör ligga som grund för hur aktiviteter och miljö planeras och 

utformas. Att använda sig av mycket levande blommor som av en informant menade behöver 

vara ”ätbara”, vid utformning av den fysiska miljön har av flertalet informanter tagits upp som 

något positivt och som skänker känsla av trivsel och skapar möjlighet till aktivitet  

 



   

13 

” att man ser att…oj, där är det ett gult blad, det måste jag noppa bort…vad torr den här 

blomman ser ut, den måste jag vattna…” 

 

Andra beskrivningar av sådant som inbjuder och skapar tillfällen till aktivitet är uppsatta 

klädhängare med hattar, väskor och kläder, för att fånga uppmärksamheten och avleda från 

något annat, exempelvis dörren längst bort i korridoren. Ett tips som ansågs vara bra, är att 

leta fram gamla saker som inte längre används och lägga dem i en låda, vilket ger något att 

plocka med. Några informanter berättade om att de köpt in filmer som handlar om saker från 

förr, exempelvis om flottning och naturbruksfilmer, som är lämpliga för deras generation. 

Djurfilmer visar sig också vara rogivande och användbart som stimulerande sysselsättning för 

en del. 

 

Att ha det rörigt omkring sig, skapar lätt oro och främjar inte aktivitet, ansåg de flesta. Dock 

ansåg två av informanterna att en rörig miljö, kan vara en ordnad rörig miljö, som skapar 

tillfällen till aktivitet.  

 

”…det ska finnas saker att hålla på med och det som finns får man hålla på med…” 

 

Erfarenheten visade att initiativ till aktivitet lättare motiveras, om saker och ting är synliga 

och ”serveras”, då initiativtagande är ett problem till följd av sjukdomen. Några informanter 

berättade att de exempelvis hade ställt fram färgade vattenkannor och sopar för att initiera 

aktivitet.  

 

”För många som har demenshandikapp kan ju själv inte ta initiativ till att göra grejer, utan 

måste få det lite serverat… och står allting instoppat i skåpen, då är det ju heller ingen som 

ser eller gör någonting med det… utan då måste sakerna vara framme eller att personalen tar 

fram de och låta det bli ”rörigt” ibland”. 

 

Mat- och toalettsituationer var de situationer som upplevdes som mest problematiska för 

denna patientgrupp och där flertalet informanter påpekade nyttan av att använda färger och 

kontraster för att stimulera funktion och självständighet. Färger gör att de kan förnimma olika 

saker. Färgade dukar/underlägg och neutrala tallrikar eller tvärtom tydliggör situationen, då de 

dementa ofta har svårigheter att tolka och förstå vad som ska göras. Svårigheter med 
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synintryck underlättas med färgsättning, då det annars lätt flyter ihop, vilket ger högre grad av 

självständighet.  

 

6. Diskussion 

 
6:1 Metoddiskussion 
 

Syftet med den kvalitativa intervjustudien var att beskriva den fysiska miljöns betydelse för 

personer som drabbats av någon form av demenssjukdom. Det som inte var syftet men 

framkom av materialet, var att den sociala miljön är så betydelsefull för dessa personer och 

svåra att skilja ut från den fysiska miljön, så en stor del av det insamlade materialet kom att 

handla även om det. Detta var något som borde ha beaktats och tagits med från början, men 

som i efterhand inte upplevs som en nackdel utan snarare berikat resultatet i studien, då 

anpassningar i miljön samt möjligheter till aktivitet skapas och initieras av människorna runt 

omkring. Datamättnad uppnåddes utifrån de frågor som ställdes och svaren var relevanta till 

det fenomen som studien undersökte, vilket ökade trovärdigheten av resultatet (Polit & Beck, 

2004). Möjlighet till bredare och fylligare material hade dock kunnat uppnås om intervjuerna 

kombinerats med en i förväg planerad observationsstudie. Detta konstaterades då vi på 

flertalet boenden fick möjlighet till rundvandring i samband med intervjuerna och då försågs 

med mycket information som vi inte kunde redovisa och tillvarata i studien. Datamättnad 

innebär att ingen ny information kommer fram, och att fler intervjuer inte behövs (Polit & 

Beck, 2004). 

 

Urvalet ansågs lagom stort och att intervjua både arbetsterapeuter och ”annan personal” gav 

det insamlade materialet större variationsbredd och upplevdes ge bättre innehåll än om bara 

en yrkeskategori använts. Att få variationsbredd är viktigt i kvalitativa studier (Polit & Beck, 

2004). Frågorna i intervjuguiden började med en allmän fråga som berörde vilken erfarenhet 

de intervjuade hade av att arbeta med dementa personer och visade sig vara allt från några 

månader upp till nästan 40 års erfarenhet. Trots stor spridning på informanternas erfarenhet 

och kunskap konstaterades att det inte berodde på antal arbetade år utan mer på intresset för 

ämnet hur informationsrikt materialet blev. Att de åtta informanterna var knutna till fyra 

boenden som ligger i fyra olika kommuner i vårt närområde var inte något som var planerat 

utan blev en slumpmässig följd. Vi har dock svårt att se om det medfört några avgörande 

fördelar eller nackdelar för studien.  
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Intervjufrågorna skrevs utifrån syftet och bedömdes först kritiskt av en utomstående 

arbetsterapeut och en provintervju gjordes innan de riktiga intervjutillfällena. Detta gav oss 

chans att bli bekant med situationen samt att utvärdera om frågorna var relevanta. 

Kompletterande frågor gjordes för att få mer uttömmande svar om det som efterfrågades 

(Polit & Beck, 2004). Att vi frågade om fysisk miljö och ändå fick så mycket beskrivningar 

om den sociala miljöns betydelse visar att fler frågor för att särskilja fysisk och social miljö, 

kunde ha använts. En viss skillnad kunde konstateras i hur de olika yrkesgrupperna skiljde sig 

åt och arbetsterapeuterna var de som bäst höll isär dessa begrepp. En fråga om vad 

informanterna ansåg ingår i den fysiska miljön hade varit befogad. Att bifoga intervjuguiden 

med informationsbrevet upplevdes positivt av informanterna och intervjutillfället fick en mer 

avslappnad karaktär då de hade kunnat förbereda sig och visste vad som efterfrågades.  

 

Analysarbetet var omfattande och krävde mer tid än vad som förväntades, vilket kan förklaras 

av författarnas ovana samt det gedigna materialet. Vissa svårigheter att särskilja kategoriernas 

innehåll upplevdes. Enligt Polit & Beck (2004) kan de utskrivna intervjuerna innehålla sådant 

som kan relateras till flera olika kategorier, inbäddade i ett sammanhang. En sammanställning 

av informanternas beskrivningar av miljöns betydelse tillsammans med förtydliganden i form 

av citat gjordes. Citat förstärker och ger en heltäckande bild av det som beskrivs och med det 

ökar trovärdigheten (Malterud, 1998). Analysen känns realistisk då författarna läste och 

kodade materialet var för sig och därefter sammanställde materialet gemensamt. Data behöver 

bli omvandlad till mindre och mer lätthanterliga enheter för att kunna överblickas (Polit & 

Beck, 2004). Informanternas svar var omfattande och svarade mot studiens syfte. Dock hade 

trovärdigheten i studien ökat om vi tagit hjälp av exempelvis handledaren för att styrka 

tillvägagångssättet vid analysarbetet. 

 

Att använda bandspelare för att lagra den insamlade informationen hade både för- och 

nackdelar. Det hade av tidsskäl inte varit möjligt att skriva ner all information och samtidigt 

fokusera på informanten så att en bra dynamik oss emellan kunnat uppstå. Detta anses viktigt 

för att skapa förtrolighet och trygghet under intervjutillfället (Malterud, 1998). Några av 

informanterna upplevde dock ett visst obehag av bandspelaren vilket kan ha påverkat 

informationens innehåll. Andra faktorer som kan ha påverkat innehållet av informationen var 

ringande telefoner och övrig personal som kom in i rummet eller ropade vilket gjorde att det 

blev en del avbrott. Vissa tekniska problem uppstod och ibland var det svårt att höra vad som 

sades när materialet analyserades. Trots en del problem anser vi att materialet har varit 
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tillräckligt omfattande för att få informanternas erfarenheter och kunskap redovisat av den 

fysiska såväl som den sociala miljöns betydelse för personer med demens på särskilda 

boenden. 

 

6:2 Resultatdiskussion 
 
Hur dementa personer med demens anpassar sig till och löser problem i det dagliga livets 

aktiviteter är ett viktigt område att utforska (Nygård & Borell, 1995). Resultatet av vår studie 

visar att den fysiska utformningen samt personalens arbetssätt och kunskap om sjukdomen går 

hand i hand för att möjliggöra och skapa en god miljö för personer med demens på särskilda 

boenden. Dessa faktorer visar sig vara svåra att skilja från varandra då många inkluderade 

människor som fysisk miljö. Studien har gett både kunskap och insikt om vad personalen 

upplever fungera bra och vad som fungerar mindre bra samt deras visioner gällande 

utformningen av den fysiska miljön. Resultat av tidigare forskning säger att rutiner och 

påminnelser i miljön är speciellt viktig för personer med demens (Nygård, 1996).  

 

Resultatet i vår studie beskriver att miljön ska vara förståelig och funktionell och att de olika 

rummens karaktär bör tas tillvara, för att de dementa inte ska blanda ihop vilken aktivitet som 

förväntas ske i en viss typ av rum. Det skapas alltid ny förståelse i interaktionen med miljön 

(Nygård, 2000). De allra flesta informanterna påtalade också att en hemlik miljö bör 

eftersträvas vid utformningen på särskilda boenden. Kända föremål kan enligt Mosey ge 

känsla av trygg- och säkerhet. Vid utformning av sitt hem tar många med sig föremål som har 

stor betydelse från föräldrahemmet (Mosey, 1981). Vad informanterna menade med en hemlik 

miljö kom dock inte fram helt klart. Problemet med att använda det uttrycket kan bli att varje 

individ som använder det, har sitt eget hem i tanken och med det inte menar samma sak 

(Tydèn, 1993). Saker som dock togs upp och kan sägas tillhöra en hembetonad miljö för de 

flesta är att använda sig av levande blommor istället för konstgjorda och att få möjlighet att 

känna dofter framför allt från nybakat bröd då och då. 

 

Tydliggörande med enkla medel såsom färg, bild och text används i olika stor utsträckning 

men vi upplever att det skulle kunna utvecklas avsevärt. Enkla saker som inte kräver stora 

resurser i form av pengar borde kunna tillämpas i större utsträckning än vad det gör. Det 

handlar många gånger mer om intresse, fantasi, driftighet och mod att våga prova sig fram hos 

personalen än om ekonomi för att utforma en god fysisk miljö. Att ”rota fram saker från 
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källaren”, som en informant uttryckte det, skapar möjligheter till aktivitet och kräver inga 

eller små ekonomiska resurser. 

 

I Handikappinstitutets handbok (Svensson, 2001) finns generella riktlinjer för demensboenden 

och där menar man att utformning och dimensionering alltid bör göras med tanke på den 

grupp för vilken bostaden är avsedd och att anpassning kan behöva göras efter enskilda 

individers speciella behov. Dessa riktlinjer följs inte alltid, och vi har under studiens gång 

informerats om brister vid utformningen i miljön. Exempel på detta är de ofta förekommande 

korridorerna som många gånger är svåra att undvika och avsaknaden av den öppna 

planlösningen som eftersträvas. Detta kan bero på att de befintliga lokalerna som används 

idag, byggdes i ett annat syfte eller med en annan kunskap. 

 

Vid just matsituationen ansåg några informanter att det vore bra att ha tillgång till mindre rum 

eller att ha flera mindre bord än att bara ha ett stort för de som behöver extra lugn och ro. 

”Dementa kan bli aggressiva och ryka ihop och då skulle det vara bra att kunna dela dem” 

som en informant uttryckte det. Demenssjukdomen medför en stor risk för feltolkningar och 

missförstånd och detta i sin tur medför stress och osäkerhet som i slutändan mynnar ut i ökat 

beroende av andra (Wijk, 2004). Erfarenheten visar därmed att miljön inte alltid är 

genomtänkt och anpassad, och kräver ibland en viss förändring för att ge bättre förutsättningar 

för utförande av aktivitet. Även Mosey menar att den fysiska miljön underlättar bibehållandet 

av aktivitetsförmågan och betoning läggs på sambandet mellan fysisk miljö och social 

interaktion (Mosey, 1981). Just detta exempel med borden skulle innebära en stor förbättring 

för individerna men också för personalen då det skulle skapa lugn och ro vid matsituationerna.  

 

Två informanter belyste att en ordnad rörig miljö är positivt. Saker och ting som finns framme 

ska främja aktivitet och vara tillåtna att hålla på med, utan att för den skull ge intrycket av att 

vara stökigt. Behovet av synliga föremål är ett stöd för att leda till aktivitet och minska 

minnesproblemen (Nygård & Borell, 1995). Det får gärna hänga en tavla på sned eller finnas 

lite smulor under bordet som stimulerar till aktivitet. Tanken bakom arbetssättet upplever vi 

som väldigt intressant men samtidigt en aning motsägelsefullt, då det annars anses som viktigt 

att inte miljön runt de dementa får vara rörig och innehålla mycket saker som kan skapa oro. 

En rörig miljö kan alltså definieras på olika sätt och i det här fallet ligger en tanke och 

planering bakom den ordnade röriga miljön. 
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Färger visar sig i studien, vara till stor hjälp i förmågan att orientera sig och bli uppmärksam 

på var saker och ting befinner sig. Vi informerades dock om att färgkodning inte används i så 

stor utsträckning i dagsläget, men att kunskapen om dess effekter börjar ta fart och sprids mer 

och mer. Färguppfattningen har visat sig vara intakt långt in i sjukdomen och svårigheter att 

bedöma färger beror snarare på ålder än på sjukdomens förlopp (Wijk, 2002). De färger som 

bäst kan namnges och urskiljas är rött, gult, grönt, blått, svart och vitt (Wijk, 2004) vilket 

även styrks av en studie om äldre personers syn på nyttan med färgers funktion som 

påminnelse (Cooper, 1999). Där beskriver en av deltagarna att den röda färgen ses som mest 

synlig, och att rött är mest lätt att upptäcka på långt håll och därefter den gula färgen. 

Deltagarna i Coopers studie säger även att färgen hjälper dem att lokalisera saker i deras 

miljö. Att färgen har så stor betydelse i utformningen av den fysiska miljön som den har för 

dementa, är en relativt ny kunskap för oss. Färg som påverkar de flesta människor så positivt, 

borde användas mer inom alla vårdinstitutioner anser vi. Att färg även ger personalen ett 

arbetsredskap i form av att underlätta kommunikationen, var en annan aspekt på färg, som vi 

tog till oss och som gav en vidare syn på nyttan med färger. Färg har exempelvis förutom en 

förskönande effekt en viktig funktion i att underlätta och förtydliga tolkning av miljön, ge 

information och väcka uppmärksamhet (Wijk, 2004).  

 

Samtliga informanter försåg oss med information om att ljudmiljön var betydelsefull. 

Förutom att hålla ljudnivån nere på TV och radio och att använda köksmaskiner i liten 

omfattning, poängterades vikten av att tala lågmält. För mycket ljud leder till stress och oro. 

En metod som prövas inom demensvården i USA är att utveckla speciella vårdenheter där 

minskad genomgångstrafik och mindre oväsen försöker uppnås, s k ”low stimulus units”. 

Erfarenheterna visar där bland annat att lugnande läkemedel inte behöver användas i så stor 

utsträckning på dessa avdelningar (Wijk, 2004).  

 

Vilken påverkan belysning kan ha på personer med demens framkom i mindre omfattning. Att 

man bör använda sig av dagsljuset och att skapa en ljus miljö var dock några av de saker som 

togs upp. Någon menade också att för mycket belysning gjorde att patienter gick och släckte 

lamporna, på grund av vanan att spara på ström. I Wijk (2004) beskrivs att ögats funktioner 

påverkas av åldern och att mer ljus krävs för ett normalt seende. För att kompensera ögats 

försämrade kapacitet behövs mer än fördubblad ljusmängd för att få samma synintryck som 

förut. Bra och tillräcklig belysning har visat sig vara en brist på många särskilda boenden idag 

(Wijk, 2004). Belysning fungerar som ett bra hjälpmedel för bland annat orientering i miljön 
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och för att undvika snubbelrisk. Då belysningen har stor betydelse i hur bland annat färgers 

styrka uppfattas, konstaterar vi att det är en väldigt liten del av materialet som berör just 

belysning. Orsaken till detta kan vara att kunskap om hur belysning bäst ska användas för att 

ge önskad effekt fattas. Det är viktigt att arbeta parallellt med ljus, ljud, material och färg, då 

de påverkas av varandra (Wijk, 2004). 

 

Kontakt med utemiljö betonades ge goda aktivitetsmöjligheter och hälsoeffekter. Ofta är 

utomhusmiljön, som behöver vara speciellt anpassad till de dementa, inte iordningsställd på 

grund av ekonomiska skäl. På demensboenden som inte ligger på markplan måste hiss eller 

trappor användas för att ta sig ut, vilket kan ge otrygghetskänsla för de dementa och försvåra 

möjligheten till utomhusvistelse. Personal- och tidsbrist eller en prioriteringsfråga kan vara 

andra orsaker till att utomhusvistelse inte kan genomföras i den grad som önskas. Alternativ 

till utomhusvistelse finns det naturligt nog inte många av; då det inte finns något som kan 

ersätta frisk luft och naturupplevelser. Sekundära lösningar i form av fungerande altaner och 

balkonger är bra alternativ, där markplan är svårt att tillgå. Att känna, lukta, se och lyssna kan 

uppnås även på dessa platser, men ger inte samma möjlighet till aktivitet, som att komma ner 

på markplan och ut i en trädgård.  

 

Målet att utifrån individens behov och önskemål kunna leva ett värdefullt liv i förhållande till 

miljöns krav (FSA, 1998) och rätten att själv få bestämma över sitt liv och vara aktiv, är 

faktorer som ofta är motstridiga att planera och arbeta för gällande dementa personer. Det blir 

ofta personal och anhöriga som får fatta besluten. Mosey (1981) menar att en god fysisk miljö 

ökar chanserna till livskvalitet. Vad livskvalitet, livstillfredsställelse och meningsfullhet 

innefattar för en person med demenssjukdom är svårt att få svar på. Det saknas bra metoder 

för att skatta livskvalitet ur den demenssjukes perspektiv (SBU, 2006). Att vara uppmärksam 

och lyhörd på dessa personers kroppsspråk och agerande visar sig vara en viktig del i att 

kunna tyda vilka känslor som de upplever vid olika aktiviteter och hur de trivs i sin 

omgivning. Detta grundar sig på att de ofta har svårt att uttrycka sig adekvat via talet. Dessa 

egenskaper hos personalen togs upp som en förutsättning för att i möjligaste mån ge god 

förståelse för dessa personer. Arbetsterapeuterna var de i studien som hade mest kunskap om 

vilka åtgärder i miljön som kunde stimulera till aktivitet, medan övrig personal som arbetar 

dagligen med patienterna hade bäst kunskap om individerna och såg hur åtgärderna fungerade 

i vardagen. Ett bra samarbete mellan yrkesgrupperna visar sig ha ett stort värde och gynnar de 

dementa i slutänden.  
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Ett av de huvudsakliga hindren för omgivningen angående demenssjukdomar är att det ofta är 

svårt att få en fullständig förståelse för personen som lider av demens, menar man i artikeln 

(Nygård, 2000). Människorna runt den dementa personen har stor betydelse enligt samtliga 

informanter. Studien visar att personalens arbetssätt, intresse och förhållande till de dementa 

är högt värderat då det gäller att läsa av deras känslor och tillstånd. De anhörigas roll i anses 

ha en speciell funktion, då det är de som har den största kunskapen om de dementas tidigare 

vilja, vanor och utförande, vilket stämmer med de tre underliggande systemen hos en individ 

(Kielhofner, 1995). Dock kan människorna omkring de dementa ibland även skapa vissa 

problem genom meningsskiljaktigheter. Ett exempel som togs upp i studien, och kan ses som 

ett etiskt dilemma, är att det rådde delade meningar om att använda exempelvis dockor och 

kramdjur. Detta ansågs av vissa kunna möjliggöra aktivitet och ge trygghetskänsla, medan det 

av andra ansågs vara nedvärderande. Som anhörig förstår vi att det kan upplevas 

nedvärderande. Men utifrån personalens synvinkel borde allt som skänker meningsfullhet och 

trygghet, vara värt att prova, anser vi. ”När en person med demenssjukdom förlorar förmågan 

att ta hand om sig själv och inte kan uppfylla förväntade roller, finns det kanske ändå en 

möjlighet att hitta aktiviteter, som kan stimulera och roa, genom att de är lekfulla för den 

personen” (Borell, 1993). Miljön förändras radikalt när en person har någon slags 

dysfunktion. Föremål, utrymmen, aktiviteter och människor kan vara källor till frustration och 

nedvärdering. De kan inta en attityd som skapar sociala och fysiska hinder till 

aktivitetsutförande och tillfredsställelse enligt Kielhofner (1995).  

 

Synen på orsaken till problem i aktivitetsutförande har under de senaste årtiondena ändrats. 

Från att tidigare ha sett problemen hos en individ med oförmåga av något slag endast som ett 

resultat av defekter eller dysfunktion hos människan själv. Till att idag hävda att miljön är en 

minst lika stor bestämmande faktor av leverne och funktion hos människor med oförmågor 

som deras individuella sjukdom eller skada (Blesedell, 2003). Att förklara och förstå en 

person med demens är möjlig utifrån kunskapen om individen i förhållande till det aktuella 

sammanhanget, och att den alltid inverkar på en människas beteende (Borell, 1993). 

 

Det som vi i yrkesgruppen arbetsterapeuter kan hoppas på och verka för och som vi anser ha 

stor betydelse, är att få vara med redan ifrån början vid planeringen och utformningen av 

miljön runt de dementa. Flera informanter upplevde den ofta dåliga kunskapen och 

erfarenheten hos beslutsfattare och yrkesgrupper som indirekt arbetar med denna 

patientgrupp, som ett hinder då de ofta inte planerar efter de speciella behov som personer 
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med demenssjukdomar har. Någon berättade om hur saker och ting måste drivas igenom med 

många motgångar efter vägen, men att man inte ska ge upp om det är något man starkt tror på. 

En annan aspekt är att nyttja andra professioner och se dem som en tillgång då stor hjälp och 

bra råd kan erhållas vid exempelvis anläggning av trädgård, ljus- och färgsättning. Samarbete 

mellan personalgrupper på olika demensboenden gällande i hur man utformar den fysiska 

miljön, togs upp som viktigt. Det visar att det är betydelsefullt att kunna byta erfarenheter och 

diskutera lämpliga åtgärder. Brister i form av personal-, tid- och ekonomiska resurser, leder 

till svårigheter att få förändringar och idéer till stånd. Studien speglar ett stort ökat behov av 

resurser. Att ha en bra sammansatt personalgrupp med ett genuint intresse och som är påhittig, 

driftig och arbetar åt samma håll är en viktig del för att möjliggöra aktivitet och ge de 

dementa livskvalitet. Det räcker inte med att ha endast någon enstaka ”eldsjäl” i varje 

personalgrupp eller en driftig arbetsterapeut för att skapa goda förutsättningar för de dementa.  

Vi anser även att behovet av arbetsterapeuter är stort, då det gäller att skapa aktiviteter och 

delge kunskap om en speciellt utformad miljö.  

 

Enligt Yerxa är begreppet aktivitet lika centralt för mänskligheten såväl som för den 

arbetsterapeutiska professionen. Forskning om aktivitetens betydelse möjliggör för 

arbetsterapeuter att göra ett bättre jobb med patienter, då vi genom detta får mer kunskap om 

människans kapacitet. Genom detta kan vi möjliggöra förbättringar som leder till ökad 

livskvalitet för personer med olika slag av funktionshinder (Yerxa, 1990). Kunskapen om 

demenssjukdomens påverkan och de dementas behov av anpassad miljö ger oss stora 

möjligheter till att skapa stimulerande utom- och inomhusmiljöer. Detta för att i möjligaste 

mån skapa goda förutsättningar till aktivitet och delaktighet. Att se och lära av de som 

kommit längre med anpassningar gör att en ständig utveckling av kunskap om att skapa en bra 

fungerande fysisk miljö för dementa personer på särskilt boende sker. Trots olika arbetssätt, 

anpassningar i miljön och att de arbetade inom fyra olika boenden i fyra olika kommuner, 

gavs genomgående liknande information av alla informanter. Detta gör att resultatet kan anses 

vara överförbart och användas i praktisk nytta gällande anpassningar av den fysiska miljön för 

dementa personer. CMOP (Townsend, 2002) har en tro på att miljön består av bland annat 

fysiska och sociala komponenter och att utförande, organisering, val och tillfredsställelse i 

aktiviteter bestäms utifrån relationen mellan individen och miljön. Detta är också det resultat 

som studien visar och som vi instämmer i. Trots mycket forskning och studier i ämnet anser vi 

att man aldrig blir riktigt fullärd. Fler studier och mer forskning behövs därför i framtiden för 

att ytterligare belysa samspelet mellan individ, aktivitet och fysisk miljö.  
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6:3 Slutsatser 

 
Att den fysiska miljön har stor inverkan på de dementas förmåga att fungera i sin vardag är vi 

efter studien helt övertygade om och vi anser att ökad satsning på anpassning direkt kan 

förbättra de dementas livssituation. Vår slutsats är att kunskapen om hur den fysiska miljön 

för personer med demens ska vara utformad, måste börja redan från grunden hos kommunala 

och centrala beslutsfattare för att behoven för dementa personer ska tillgodoses. Man bör låta 

utformning, färg, ljus och material samt bra personal samverka för att uppnå bästa resultat. Att 

använda färgkodning har visat sig ge goda förutsättningar för orienterings- och 

aktivitetsförmågan. Att arbeta efter riktlinjerna att förenkla och skapa en tillåtande miljö är A 

och O. En ”ordnad rörig miljö” med genomtänkt utformning visar sig ge mer stimuli och ökat 

initiativtagande till aktivitet. Vikten av rätt aktivitet till rätt person beroende på tillstånd och 

intelligensnivå är avgörande för ett stimulerande aktivitetsutförande.  
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Hudiksvall 2007-02-05    Bilaga 1. 
 
 
 

Informationsbrev 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande som läser vid Örebro Universitet men bor i Forsa och 
Hudiksvall, under våren -07 kommer vi att skriva ett examensarbete i form av C-uppsats i 
ämnet arbetsterapi. Syftet med vår studie är att beskriva vilken betydelse den fysiska miljön 
kan ha på personer med Demens i särskilt boende. Vi är intresserade av att få träffa en 
arbetsterapeut och en sjuksköterska eller annan personal, som arbetar/arbetat med åtgärder i 
den fysiska miljön kring denna patientgrupp på ert boende. Vi tänker oss att göra en kvalitativ 
intervjustudie och avser att intervjua 8 personer som arbetar på eller är knutna till fyra olika 
demensboenden i vårt närområde. 
 
Vi vänder oss till dig/er med en förfrågan om du/ni kan tänka er att delta i denna studie. Varje 
intervju beräknas ta ca 45 min och vi ämnar spela in intervjuerna på band med ert 
medgivande. Intervjuerna kommer därefter att skrivas ut ordagrant och banden kommer att 
raderas. Intervjun är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
ange orsak. Tid och plats för intervju bestäms efter överenskommelse.  
 
Syftet 
 
Syftet med denna studie är att beskriva betydelsen av den fysiska miljön, vilka faktorer som 
påverkar och vilka interventioner som görs för personer med demens ur ett 
aktivitetsperspektiv på särskilt boende. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Birgitta Strid-Berg 
0650-23336   
070-332 33 36                                             
bs65@spray.se                                             
 
Anna Forslin  
0650-13513 
073-042 42 67 
anna.forslin@bruden.se 
 
 
 
Handledare: 
Ulla Johansson     
ulla.johansson@lg.se 
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     Bilaga 2. 

Intervjuguide      
    
 
Allmänt 
Kan du berätta om din erfarenhet av att jobba med dementa personer? 

- Kan du berätta om din uppfattning av den fysiska miljöns betydelse för de 
dementa?. 
- Vilken erfarenhet har du av anpassad miljö för dessa patienter? 

 
 
 
Specifikt boende 
Kan du berätta om hur ni jobbar/tänker runt den fysiska miljön på ”ert boende”? 

- Finns det någon speciellt med er miljö? 
- Kan du berätta om vilka insatser som gjorts gällande den fysiska miljön hos 

er (senaste tiden)? 
- Finns det något du skulle vilja förändra gällande den fysiska miljön? 
- Vad och Varför? 

 

Kan du berätta om vilka möjligheter respektive hinder, du anser att den fysiska miljön 
kan ge de dementa på ert boende? 
 

 
 
Upplever du att den fysiska miljön har någon påverkan, gällande aktivitetsförmåga och 
i vardagen för dessa patienter, och i så fall vad/hur påverkas det? 

-Finns det något annat som du upplever påverkas av den fysiska miljöns 
utformning hos era boende? 

 
 
Kan du berätta om du anser att det finns några enkla riktlinjer för hur den fysiska 
miljön bör vara utformad på särskilda boenden för denna patientgrupp. 

 

 
 
Tillämpas speciell färgsättning på boendet, och i så fall hur upplevs det påverka de 
boende? 
 
 
Tillämpas exempelvis ljusterapi, musik eller annat, och i så fall hur upplevs det påverka 
de boende? 
 
 
 
 
Andra frågor som kan ge svar på vårt syfte kan komma upp under intervjuns gång.  


