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Abstrakt 
 

Att miljön påverkar människans fysiska och psykiska välbefinnande har länge 
varit känt men har inte prioriterats av hälso- och sjukvården. Miljön inkluderar 
både fysiska och psykosociala faktorer. Demens är en grupp av sjukdomar 
som ofta drabbar äldre människor och hur miljön utformas kan påverka både 
symtombild och välbefinnande hos dem. Syftet med denna studie var att 
identifiera och beskriva faktorer i den fysiska vårdmiljön som påverkar 
välbefinnandet hos personer med demens. Studien genomfördes som en 
systematisk litteraturöversikt. Översikten baseras på 17 vetenskapliga artiklar. 
Analysen resulterade i identifiering av fem faktorer i den fysiska miljön som 
påverkar välbefinnandet hos personer med demens: ljus; sensorisk stimuli och 
möjlighet till aktivitet; planlösning, möblering och dekoration; mönster och 
färger samt orientering och säkerhet. Studiens resultat kan ge kunskap om hur 
personer med demens reagerar på miljön samt stödja vårdpersonal att utforma 
miljön så att deras välbefinnande ökar.  
 
Nyckelord: Kunskapsöversikt, demens, fysisk miljö, välbefinnande, 
äldreboende.  
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Det har länge varit känt att den fysiska miljön påverkar hur vi människor mår. Redan Florence 

Nightingale påpekade miljöns positiva inverkan på tillfrisknandet (Rowlands & Noble, 2008). 

Trots detta har hälso- och sjukvården inte börjat prioritera dessa frågor förrän ganska nyligt 

(Ragsdale & McDougall, 2008). För en person som drabbats av demens spelar miljön en viktig 

roll. Hur den är utformad kan påverka både symtombild och välbefinnande i så väl positiv som 

negativ riktning (Calkins, 2009). 

 

Begreppet miljö är komplext och består av flera olika delar. De olika delarna upplevs på olika 

sätt och påverkar vårt välbefinnande. Calkins (2009) tar upp fysiska faktorer såsom en 

byggnads planlösning och möblering, färger, mönster och ljussättning. Den psykosociala 

omgivningen det vill säga hur stämningen är på en plats, hur relationer ser ut och hur 

människor bemöter varandra ingår också i miljön (Douglas & Douglas, 2005). Hur en plats ser 

ut påverkar oss på många olika sätt. En vacker och estetisk miljö påverkar känslor, vi blir på 

gott humör och fylls med energi. Känslorna som uppstår kan påverka det fysiologiska hos 

människan. Exempel på det är sänkt blodtryck och minskad muskelsmärta. Detta beror mest 

troligt på att en miljö innehållande element som får oss att tänka och känna distraherar och får 

oss att uppmärksamma annat än våra egna kroppar (Kolstad, 2007).  

 

Alla människor är unika och har sina egna preferenser om det mesta i livet. Det kan därför 

kännas svårt, för att inte säga omöjligt, att utforma vårdmiljön så den gör gott för alla. Det har 

dock visat sig att den inredning, konst och estetik som inger lugn, trygghet och glädje är 

ungefär detsamma för människor med liknande kulturell och social bakgrund. Alla blir 

påverkade av miljön och känslorna blir alltså något sånär detsamma men de kan uppfattas i 

olika styrka eftersom alla människor är mer eller mindre mottagliga för sinnesintryck (Kolstad, 

2007). 

 

I en studie av Douglas och Douglas (2005) med personer som vårdades på sjukhus ansåg 

deltagarna att det var viktigt att uppleva någon slags ”normalitet” under vistelsen för att känna 

välbefinnande. De beskrev olika faktorer i miljön som bidrog till detta. Att ha ett eget rum 

eller gott om utrymme kring sängen på en flersal underlättade skapandet av en privat sfär. 

Tillgång till olika sysselsättningar samt på vilket sätt man hade möjlighet att umgås med 

närstående påverkade också upplevelsen av miljön. Enligt Rowlands och Noble (2008) 

påverkar vårdmiljön patienternas humör. Rena, ljusa och välordnade utrymmen hade i deras 

studie positiv inverkan på humöret. Kontakt med världen utanför sjukhuset beskrevs också 
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som betydelsefullt, allra helst genom att få komma ut i naturen. När det inte var möjligt att gå 

ut kunde naturen upplevas genom att ta in den i inredningen i form av tavlor och bilder 

(Rowlands & Noble, 2008). Kolstad (2007) beskriver hur uppfattningen av vårdmiljön 

påverkar upplevelsen av vården med väntrummet som exempel. Patienten kommer inte att 

uppleva lika mycket obehag inför besöket om väntrummets utformning och inredning bidrar 

till positiva känslor.  

 

”Hemmakänsla” är ett begrepp som ofta används när man beskriver en trivsam miljö. Hemmet 

är inte bara det hus man bor i utan också en plats med många positiva innebörder. När 

människor berättat vad ett hem är har de beskrivit det som en plats där man har makt och 

kontroll över sig själv och sina beslut, en plats där man kan vara fri och självständig. Det är 

också en plats man kan dra sig tillbaka till, vila och skärma av sig från omvärlden. Hemmet 

innebär något kärleksfullt, här umgås man med sina närmaste och här finns också många av de 

föremål man värderar högst (Molony, 2010). 

 

I en studie av Bergland och Kirkevold (2006) fick äldre, mentalt klara personer beskriva vad 

som var viktigt för att de skulle trivas på ett äldreboende. Det allra viktigaste som framkom var 

personernas attityd till äldreboendet samt den upplevda kvaliteten på vården. Andra viktiga 

faktorer som framkom var positiva relationer till andra vårdtagare, möjlighet att delta i 

aktiviteter, möjlighet att gå ut/lämna boendet och goda relationer till familjen. Även den 

fysiska miljön ansågs bidra till hur väl personerna trivdes. De föredrog om det var rent, 

vackert, ljust och gott om plats. Att ha ett eget rum med toalett ansågs också som viktigt. I 

denna studie avgränsas miljön till att omfatta den fysiska miljön inom äldrevården. Den består 

både av inomhus- och utomhusmiljön. 

   

Demens är en grupp av sjukdomar som ofta drabbar äldre människor. Demenssyndromets 

vanligaste och mest märkbara symtom är nedsatt minnesfunktion men det kan även ta sig 

uttryck i försämrad tanke-, kommunikations- och orienteringsförmåga samt praktisk förmåga. 

Personlighetsförändringar och beteendestörningar med bristande insikt och dåligt omdöme, 

hämningslöshet, aggressivitet, känslomässig avtrubbning och brist på empati är andra symtom 

(Edhag, 2006). Förlusten av minne, insikt och omdöme tar sig ofta uttryck i farliga och 

skadliga beteenden (Sherrod, Collins, Wynn & Gragg, 2010). Symtomen uppkommer på grund 

av skador på hjärnans nerver som gör att många av dess funktioner gradvis försämras eller 

försvinner (Jiwanlal, 2006). Personer som drabbas av demens kan på grund av de olika 
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symtomen uppleva ett sänkt välbefinnande. De kan bli deprimerade, och ångestfyllda samt 

misstänksamma och tvångsmässiga i sitt beteende (Edhag, 2006). God sömn är viktigt för 

välbefinnandet. Störd nattsömn är dock ett vanligt symtom hos personer med demens. Det kan 

bland annat leda till ökad oro, minskad kognitiv förmåga, tillbakadragenhet och förlust av 

fysiska funktioner (Rose & Lorenz, 2010). 

 

Många äldre personer får idag ett boende i äldrevårdens regi när de inte längre klarar av att 

leva i sitt eget hem, vilket många gånger beror på demenssjukdom. En del bor där bara under 

en kortare tid och en del i många år innan livet helt enkelt kommer till sitt slut. Äldreboendet 

blir alltså det sista boendet eller rättare sagt det sista hemmet (Socialstyrelsen, 2009). För att 

kunna ge bästa möjliga vård till äldre personer med demens behövs det en kunskapsutveckling 

inom många områden och då bland annat angående miljöns betydelse för välbefinnandet. Vid 

sökning av Mesh-termer översätts ordet välbefinnande (well-being) till livskvalitet (quality of 

life). Livskvalitet är ett mångfasetterat begrepp och innefattar bland annat fysisk och psykisk 

hälsa, relationer, kognitiv förmåga och energinivå. Det finns ingen värdering i själva ordet 

utan den kan vara antingen hög eller låg (Kane, 2003). Välbefinnande är däremot ett positivt 

tillstånd hos individen, som också det kan ha både psykiska och fysiska aspekter. Det uppnås 

när han eller hon känner sig tillfreds med situationen och inte upplever obehag från sin kropp, 

alltså en känsla av att ha det bra. Enligt Næss (2001) hör begreppen livskvalitet och 

välbefinnande ihop. Hon menar att ha hög livskvalitet är detsamma som att känna psykiskt 

välbefinnande. I denna studie kommer ordet välbefinnande att användas när vårdmiljöns 

inverkan på personer med demens diskuteras. 

 

Problemformulering  

I sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområde, omvårdnad, är vårdmiljön en viktig 

delkomponent (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan måste kunna utforma miljön efter 

behoven hos en person med demens, vare sig han eller hon jobbar på sjukhus eller 

äldreboende, men kunskapen inom området är begränsad. Genom att sammanställa kunskap 

blir den mer lättillgänglig. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till bredare kunskap 

kring vårdmiljöns inverkan på välbefinnandet hos personer med demens och att ämnet 

uppmärksammas. 

 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva faktorer i den fysiska vårdmiljön som 

påverkar välbefinnandet hos personer med demens. 
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Metod 

För att nå studiens syfte är en systematisk litteraturöversikt den mest lämpliga metoden. Det 

innebär att kritiskt sammanfatta tidigare forskning inom ett specifikt område. Ju bättre 

resultaten från de inkluderade studierna stämmer överens desto trovärdigare blir 

kunskapsöversikten (Polit & Beck, 2008, s. 105-106). 

 

Litteratursökning 

I databaserna PubMed, CINAHL och SveMed+ utfördes en systematisk sökning av studier. 

Sökord som användes var health facility environment, interior design and furnishings, quality 

of life, well-being, personal satisfaction och dementia. Dessa kombinerades med den booleska 

operatorn AND tills dess att inga nya träffar kom upp. Resultatet av sökningen redovisas i 

tabell 1. Databassökningen kompletterades med en genomgång av de funna artiklarnas 

referenslistor. Följande kriterier begränsade sökningen: artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska, handla om personer med demens som är 65 år eller äldre samt vara 

vetenskapligt granskade.  

 
Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Databas: PubMed (Mesh) 2011-01-28 
Limits: English language, swedish language, age 65+ years 
Söknr Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 Interior design and furnishings 358  
2 Health facility environment 842  
3 1 AND quality of life 18 5 
4 1 AND dementia 65 4 
5 1 AND personal satisfaction 1 1 
6 2 AND quality of life 76 1 
7 2 AND dementia 137  
8 2 AND personal satisfaction 4  
9 4 AND quality of life 7  
10 4 AND personal satisfaction 0  
11 7 AND quality of life 21 2 
12 7 AND personal satisfaction 0  
Databas: CINAHL 2011-01-28 
Limits: English language, age 65+ years, peer-reviewd 
Söknr Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 Health facility environment 126  
2 Interior design and furnishings 38  
3 1 AND quality of life 18 1 
4 1 AND dementia 15 4 
5 1 AND well-being 11  
6 2 AND quality of life 0  
7 2 AND dementia 1  
8 2 AND well-being 0  
9 3 AND dementia 6  
10 6 AND dementia 0  
Forts. Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 
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Databas: CINAHL 2011-01-28 
Limits: English language, age 65+ years, peer-reviewd 
Söknr Söktermer Antal träffar Antal valda 
11 Dementia AND well-being 63 1 
Databas: SveMed+ 2011-01-27 
Limits:  
Söknr Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 Interior design and furnishings 136  
2 Health facility environment 191  
3 1 AND quality of  life 5  
4 1 AND dementia 8  
5 1 AND well-being 1  
6 2 AND quality of life 6 1 
7 2 AND dementia 10  
8 2 AND well-being 1  
9 Dementia AND quality of life 44 1 
Totalt via databaser 21 

 

Urval och kvalitetsgranskning Om vi genom läsning av titel och abstrakt ansåg att de funna 

artiklarna överensstämde med vårt syfte gick de vidare till kvalitetsgranskningen. Totalt 

identifierades 46 artiklar, 21 via databaser och 25 via referenslistor, vilka kvalitetsgranskades. 

Vid granskning av studier kan man använda sig av olika protokoll för att bedöma dess kvalitet. 

Protokollens innehåll är olika beroende på vilken typ av studie det rör sig om (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006, s. 95-96). I denna studie användes tre olika protokoll från Willman et al. 

(2006, s. 152-157). Protokollen innehåller bland annat frågor om hur väl metoden är beskriven 

och hur den stämmer överens med syftet, om det finns något etiskt resonemang, om resultatet 

är begripbart och tillförlitligt samt huruvida det är diskuterat. Frågor som ansågs irrelevanta 

ströks. Artiklarna kvalitetsgraderades med hjälp av procentindelning, vilket innebär att en 

beräkning av hur många procent av frågorna i protokollet som besvarats med ”ja” utfördes. 

80-100 % ”ja” = Grad I, 70-79 % ”ja” = Grad II, 60-69 % ”ja” = Grad III (Willman et al. 2006, 

s. 96). Grad I motsvarar hög kvalitet medan grad III motsvarar låg.  

 

Efter granskningen återstod 17 artiklar. En artikel bedömdes som under grad III eftersom den 

saknade tydlig metodbeskrivning men togs ändå med i analysen eftersom resultatet ansågs 

intressant och värdefullt. Samtliga artiklar presenteras i tabell 2. 

 

 

 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=17) 

Författare, år, Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Borttaget: ¶
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land 
Barnes, (2002), 
UK 

Litteraturöversikt  Hur vårdmiljön bör utformas för 
att ge ökad livskvalitet hos 
personer med demens. Tre 
huvudkategorier framkom 
planlösning, hitta vägen och 
speciella miljöer, sensoriska 
miljöer samt avskildhet, 
utrymme och autonomi. 

Grad III 

Bellelli et al. 
(1998), Italien 

Quasiexperiment  
Statistisk analys 

55 vårdtagare, 8 
närstående 

Personer med demens som fick 
flytta till ett boende med 
speciell miljö uppvisade mindre 
beteendestörningar samt 
behövde inte använda lika 
mycket psykofarmaka. 

Grad II 

Cox et al. (2004), 
Australien 

Mixad metod 
Interventionsstudie 
Statistisk analys 
Intervjuer 

24 vårdtagare, 6 
personal, 6 besökare 

Så kallade multi-sensory-
environments bidrog till ökat 
välbefinnande hos personer med 
demens. 

Grad I 

Day et al. (2000), 
USA 

Litteraturöversikt  Hur man utformar terapeutiska 
miljöer för personer med 
demens. 

Grad I 

Dewing, (2009), 
Australien 

Litteraturöversikt  Hur ljud och ljus påverkar 
personer med demens. 

Under 
grad III 

Edvardsson, 
(2008), Sverige 

Intervjuer och observationer 
Kvalitativ innehållsanalys 

112. Vårdtagare, 
närstående och 
personal 

Beskriver hur terapeutiska 
miljöer ser och vad det innebär 
för äldre personer att vara i en 
sådan. 

Grad I 

Funaki et al. 
(2005),  Japan 

Interventionsstudie 
Jämförande, statistisk analys 

25 vårdtagare Vilka faktorer som bidrar till 
förändringar i livskvaliteten för 
personer med demens. När 
personerna fick högre ADL 
förbättrades livskvaliteten. Detta 
beror mest troligt på att miljön 
underlättar ADL. 

Grad III 

Lyketsos et al. 
(1999), USA 

RCT-studie  
Statistisk analys 

15 vårdtagare Personer med demens samt 
störd dygnsrytm uppvisade 
mindre beteendestörningar samt 
förbättrad nattsömn om de 
exponerades för klart ljus på 
morgonen. 

Grad I 

Morgan & 
Stewart, (1999), 
Kanada 

Intervjuer  
Grounded theory 

9 närstående, 9 
personal 

Personer med demens behov i 
den fysiska miljön. 5 
identifierade områden: säkerhet, 
hemlik miljö, optimal stimulans, 
ledtrådar och möjlighet att välja 
mellan avskildhet och 
deltagande. 

Grad I 

Sheehan et al. 
(2006), UK 

Observationer 13 försökspersoner, 
10 kontroller 

Personer med demens har sämre 
förmåga att hitta vägen. Element 
som underlättar identifierades. 

Grad II 

Sixsmith & 
Gibson, (2006), 
UK 

Kvalitativa intervjuer 
 

26 vårdtagare Musik visade sig ha en 
betydande effekt hos personer 
med demens.  

Grad I 

Sloane et al. 
(2007), USA 

Interventionsstudie 
Statistisk analys 

66 deltagare Exponering för klart ljus hade 
en liten men mätbar effekt på 
nattsömnen hos personer med 
demens. 

Grad I 

Forts Tabell 2 Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=17) 
Författare, år, Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 
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land 
Van Hoof & Kort, 
(2009), 
Nederländerna 

Mixad metod 
Kunskapsöversikt 
Fokusgrupper 

11 experter Optimal design och möblering 
av bostad till personer med 
demens. 

Grad III 

Van Someren et al. 
(1997), 
Nederländerna 

Quasiexperiment  
Statistisk analys 

22 vårdtagare Ökad ljusmängd och styrka 
stabiliserade dygnsrytmen hos 
personer med demens som hade 
god syn. 

Grad I 

Wang & Kuo, 
(2006), Taiwan 

Intervjuer och fokusgrupper 26 deltagare Vad i miljön som bör prioriteras 
på äldreboenden för att 
tillgodose fysiska och psykiska 
behov. Det framkom speciella 
behov för personer med demens. 

Grad III 

Whall et al. (1997), 
Kanada 

Experiment 31 vårdtagare Användandet av element från 
naturen till exempel bilder och 
ljud bidrog till mindre agitation 
vid bad- och hygiensituationer. 

Grad II 

Zeisel et al. (2003), 
USA 

Multicenterstudie  
Statistisk analys 

427 vårdtagare En expertpanel fick diskutera 
fram miljöfaktorer som troddes 
ha betydelse för personer med 
Alzheimer’s sjukdom. Därefter 
undersöktes hus dessa faktorer 
minskade eller ökade 
beteendestörningar. 

Grad II 

 

Analys 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver en analysmetod som lämpar sig vid sammanställning 

av kunskap från olika sorters studier, en så kallad integrerad översikt. Analysen börjar med att 

artiklarna, enligt något logiskt system, delas in i subgrupper. I detta fall gjordes indelningen 

utifrån typ av studie. Sedan lästes artiklarna igenom och en första identifiering av faktorer 

gjordes. Faktorerna blev olika aspekter i den fysiska miljön. Data i form av meningar och 

stycken kodades utifrån faktorerna och data med samma kod sammanställdes för att få en 

överblick över materialet. Faktorer som ansågs likna varandra fördes samman tills dess att fem 

slutliga faktorer återstod. Dessa fördes in i en matris. i syfte att få en överblick av vilka artiklar 

som behandlar vilka faktorer och kunna göra jämförelser mellan artiklarna (tabell 3). Matrisen 

gjorde det också lättare att dra slutsatser, om till exempel en faktor behandlas i flera artiklar 

kan den antas vara extra betydelsefull. En syntes formulerades utifrån de identifierade 

faktorerna där de funna artiklarnas resultat värderas (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Analysmatris 
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 Ljus Sensorisk stimuli och 
möjlighet till aktivitet 

Planlösning, 
möblering och 
dekoration 

Mönster 
och färger 

Orientering 
och säkerhet 

Barnes (2002) x x x x x 
Bellelli et al. (1998)  x  x  
Cox et al. (2004)  x     
Day et al. (2000) x x x x x 
Dewing (2009) x x  x  
Edvardsson (2008)  x x   
Funaki et al. (2005)  x    
Lyketsos et al. (1999)  x    
Morgan & Stewart (1999)  x x  x 
Sheehan et al. (2006)     x 
Sixsmith & Gibson (2006)  x    
Sloane et al. (2007) x     
Van Hoof & Kort (2009) x x x x x 
Van Someren et al. (1997) x     
Wang & Kuo (2006)   x  x 
Whall et al. (1997)   x   
Zeilsel et al. (2003)  x x  x 

 

Resultat 

Av de artiklar som ingick i analysen var 3 kunskapsöversikter, 5 kvalitativa och 7 kvantitativa 

samt 2 som hade blandad metod . Analysen resulterade i identifiering av de faktorer som 

nämns i tabell 4. Vissa inkluderade artiklar behandlar flera faktorer och återfinns därför på 

flera ställen. 

 

Tabell 4 Översikt av identifierade faktorer (n=5). 

 Identifierade faktorer 

1 Ljus 

2 Sensorisk stimuli och möjlighet till aktivitet 

3 Planlösning, möblering och dekoration 

4 Mönster och färger 

5 Orientering och säkerhet 

 

Ljus 

Sex artiklar med varierande kvalitet, systematiska litteraturöversikter och kvantitativa studier, 

behandlade faktorn ljus (Van Hoof & Kort, 2009; Day, Carreon & Stump, 2000; Dewing, 

2009; Lyketsos et al., 1999; Sloane et al., 2007; Van Someren, Kessler, Mirmiran & Swaab 

1997; Barnes, 2002). Det forskare studerat är olika typer av ljus effekter på nattsömn och 

dygnsrytm, beteendestörningar, aptit samt syn hos personer med demens. Samtliga artiklar 

visar att exponering för ljus har en, i olika grad, positiv påverkan på välbefinnandet hos 

personer med demens. 
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Van Hoof och Kort (2009) menar att ljus är den mest betydande faktorn i bostadsmiljön för 

äldre personer med demens. Om personer med demens befinner sig i en miljö där ljuset är av 

låg kvalitet kan de uppvisa ökad agitation (Day et al., 2000). Enligt Dewing (2009) blir 

personer med demens mindre agiterade, speciellt på kvällen, om de utsätts för klart ljus under 

dagen. I motsats till detta kom Lyketsos et al. (1999) fram till att klart morgonljus inte hade 

någon betydlig effekt när det gällde att minska agitation hos personer med demens. De såg 

dock att ljusexponeringen ledde till högre välbefinnande eftersom det bidrog till en stabilare 

dygnsrytm. Detta styrks av Sloane et al. (2007) där personer med demens som exponerades för 

klart ljus fick förbättrad nattsömn och var mindre trötta under dagtid. Van Someren et al. 

(1997) undersökte om personer med demens och störd dygnsrytm blev hjälpta av exponering 

för klart ljus. De personer som fortfarande hade god syn fick stabilare dygnsrytm och 

dessutom mindre beteendestörningar. Belysning med blåaktig ton har också visat sig påverka 

dygnsrytmen och sömnkvaliteten positivt. Detta leder i sin tur till lägre frekvens av de 

beteendestörningar som är förenade med demens, såsom nattlig rastlöshet och vandring, samt 

minskad depression (Van Hoof & Kort, 2009).  

 

God belysning gör det lättare för personer med demens att hitta i byggnader (Barnes, 2002). 

Det har vidare visat sig att klart ljus kring matbordet leder till en ökad aptit hos personer med 

demens (Day et al. 2000). Det kan dock bli för mycket ljus. Att låta solljuset flöda in fritt 

genom fönstren kan verka bländande och därmed ge ytterligare svårigheter för personer med 

demens att se (Barnes, 2002). Att personer med demens får möjlighet till att vistas utomhus är 

positivt eftersom det innebär exponering för solljus. (Day et al., 2000; Van Hoof & Kort, 

2009). 

 

Sensorisk stimuli och möjlighet till aktivitet 

I sju studier undersöktes hur stimulinivån i den fysiska miljön påverkar välbefinnandet hos 

personer med demens (Bellelli et al., 1998; Day et al., 2000; Dewing, 2009; Barnes 2002; 

Edvardsson, 2008; Morgan & Stewart, 1999; Zeisel et al., 2003). Dessa bestod av både 

kvalitativa och kvantitativa studier samt litteraturöversikter. Genom bland annat observation 

av beteendeförändringar och intervjuer med närstående undersöktes effekterna. Sex studier 

visade att en miljö innehållande för mycket sensorisk stimuli påverkade välbefinnandet 

negativt (Bellelli et al., 1998; Day et al., 2000; Dewing, 2009; Barnes, 2002; Edvardsson, 

2008; Morgan & Stewart, 1999; Zeisel et al., 2003) medan fyra visade att för lite sensorisk 
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stimuli också hade negativ effekt (Morgan & Stewart, 1999; Edvardsson, 2008; Day etal., 

2000; Zeisel et al., 2003). En litteraturöversikt samt en studie med blandad metod påvisade de 

positiva effekterna av multi-sensory-environments (Cox, Burns & Savage, 2004; Barnes, 

2002). Endast en kvalitativ studie beskrev hur dofter påverkade välbefinnandet (Edvardsson, 

2008). Detsamma gäller för musik (Sixsmith & Gibson, 2006). Slutligen beskrev fyra studier 

vikten av att miljön inbjuder till aktivitet för att personer med demens ska uppleva 

välbefinnande. 

 

För personer med demens är det viktigt att miljön inte innehåller för mycket stimuli eftersom 

de ofta har en lägre toleransnivå och har svårt att koncentrera sig (Bellelli et al., 1998; Day et 

al., 2000; Dewing, 2009). Höga stimulinivåer kan leda till stress och ökad förvirring och ta sig 

uttryck i bland annat aggressivitet (Barnes, 2002; Dewing, 2009). För att personer med demens 

ska kunna slappna av bör man undvika överstimulering i form av höga ljud såsom TV- och 

radioapparater som står påslagna, höga telefonsignaler, spring i korridorer och smäll i dörrar 

(Dewing 2009; Edvardsson 2008). En miljö med många föremål, det vill säga mycket för ögat 

att ta in är också stressande för personer med demens (Day et al., 2000; Dewing, 2009). En 

tredje komponent är avdelningens storlek, det vill säga hur många som bor där. Det finns 

egentligen ingen tydlig gräns mellan vad som stort och litet men på så kallade stora 

avdelningar uppvisar personer med demens mer agitation, intellektuell desorientering och fler 

emotionella störningar. Detta kan leda till aggressivitet och konflikter vårdtagare emellan (Day 

et al., 2000; Morgan & Stewart, 1999). Personer med demens som fick flytta till en avdelning 

med lugnare tempo och mindre stimuli uppvisade minskade beteendestörningar samt behövde 

mindre lugnande läkemedel (Bellelli et al., 1998). Vidare har det visat sig att personer med 

demens som bor på mindre avdelningar uppvisar mindre ångest och depression samt ökad 

autonomi (Barnes 2002; Day et al., 2000). Mindre storlek på avdelningen främjar även social 

interaktion och gör det lättare för personer med demens att hitta vänner (Day et al., 2000). 

Morgan och Stewart (1999) påpekar att en miljö med lägre stimulinivåer bidrog till ökat 

välbefinnande hos personer med demens. En miljö som inte innehåller för mycket stimuli blir 

för en person med demens mer begriplig. Zeisel et al. (2003) visade att personer med 

Alzheimer’s sjukdom som vistades i en miljö som de förstod blev mindre verbalt aggressiva 

och uppvisade färre psykotiska symtom. 

 

För att stödja välbefinnande får miljön dock inte vara helt fri från stimuli. För lite stimuli kan 

leda till att personer med demens känner sig rastlösa och uttråkade (Morgan & Stewart, 1999). 
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För personer med demens är det av många anledningar viktigt att det finns objekt i miljön som 

fångar deras uppmärksamhet. Till exempel kan en tavla eller utsikten genom ett fönster 

påverka tankar och funderingar positivt. Det kan också bidra med samtalsämnen, öka den 

sociala interaktionen och göra personerna mindre tillbakadragna (Edvardsson, 2008; Day et 

al., 2000; Morgan & Stewart, 1999). En viss grad av stimuli kan också bidra till ökad 

motivation att delta i olika aktiviteter (Day et al., 2000; Zeisel et al., 2003).  

 

Dofter är också en del av den fysiska miljön som påverkar välbefinnandet hos personer med 

demens. Bekanta, trevliga och hemlika dofter så som matlagning, bakning och nybryggt kaffe 

kunde bidra till en känsla av igenkänning i miljön. Lukten från till exempel urin beskrevs som 

obehaglig och inte tillhörande ett hem (Edvardsson, 2008). 

 

Något som också har visat sig påverka välbefinnandet i positiv riktning hos personer med 

demens är så kallade ”multi-sensory-environments”. Det är speciella rum eller platser 

innehållande olika element som stimulerar flera sinnen samtidigt; lukt, hörsel, syn och känsel. 

Till exempel ett rum med lampor i olika former och färger, doftsprayer, ljudinspelningar, 

bilder och tavlor (Cox et al., 2004). Personer med demens som vistats i denna typ av miljöer 

har blivit gladare och lugnare samt uppvisat mindre rädsla (Barnes, 2002). De positiva 

effekterna av denna typ av miljöer beskrivs också i Cox et al. (2004) där deltagarna uppvisade 

större tillfredsställelse, vakenhet, öppenhet, självständighet med mera. Detta var dessutom en 

effekt som höll i sig efter att de lämnat miljön.  

 

Enligt Sixsmith och Gibson (2006) har inslag av musik i miljön visat sig ha en mentalt 

stimulerande effekt. Att lyssna på musik hade i deras studie en positiv inverkan på 

välbefinnandet när musiken fick personer med demens att minnas positiva händelser och 

upplevelser från förr. Musik innebär också en möjlighet till aktiviteter såsom att sjunga och 

dansa tillsammans med andra. Personer som tidigare varit tillbakadragna blev mer öppna när 

denna möjlighet fanns (Sixsmith & Gibson, 2006).  

 

Miljöer som inbjuder till aktivitet har positivt inflytande på välbefinnandet hos personer med 

demens. På ett äldreboende där personerna hade fri tillgång till exempelvis kök och tvättstuga 

och kunde delta i de aktiviteter som utfördes där, ökade både deras ADL-status och 

välbefinnande (Funaki, Kaneko & Okamura, 2005). En trädgård är också en plats som inbjuder 
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till aktivitet. Personer med demens har till exempel gått på promenader, vattnat rabatter och 

plockat blommor på eget initiativ (Day et al., 2000; Cox et al., 2004).  

 

Planlösning, möblering och dekoration 

Tre artiklar, en litteraturöversikt och två kvantitativa, beskriver att planlösningen har betydelse 

för välbefinnandet hos personer med demens (Van Hoof & Kort, 2009; Zeisel et al., 2003; 

Wang & Kuo, 2006). De presenterar dock ingen överensstämmande rekommendation 

angående utformningen. Det finns heller inget enighet gällande optimal möblering när två 

studier behandlade skilda aspekter av denna faktor (Morgan & Stewart, 1999; Day et al., 

2000). Sex studier med varierande forskningsansats och kvalitet visar att en miljö där det finns 

en hemmakänsla har positiv påverkan på välbefinnandet hos personer med demens (Zeisel et 

al., 2003; Edvardsson, 2008; Morgan & Stewart, 1999; Day et al., 2000; Van Hoof & Kort, 

2009; Wang & Kuo, 2006). Studierna presenterar olika sätt för att uppnå detta. Vidare visade 

tre studier enigt resultat angående valfrihet kring interaktion och avskildhet (Morgan & 

Stewart, 1999; Zeisel et al., 2003; Barnes, 2002). Två litteraturöversikter påpekade vikten av 

tillgång till naturen för att personer med demens ska uppleva välbefinnande (Day et al., 2000; 

Van Hoof & Kort, 2009). I den ena i form av en trädgård och den andra i form av naturelement 

inomhus. 

 

Boenden för personer med demens bör ha öppna planlösningar för att underlätta kontakt 

mellan personal och vårdtagare. Långa, raka korridorer har negativ påverkan på välbefinnandet 

hos personer med demens eftersom detta bidrar till en ökad rastlöshet (Van Hoof & Kort, 

2009). Korridorer som slutar i återvändsgränder bör också undvikas när dessa kan ge upphov 

till förvirring och frustration hos personer med demens som vandrar (Zeisel et al., 2003; Wang 

& Kuo, 2006). En avdelning kan vara formad som en fyrkant av korridorer. Detta gör att 

vandringen blir kontinuerlig, det vill säga den tar inte plötsligt slut mot en vägg. Därmed kan 

eventuell förvirring undvikas hos personer med demens (Wang & Kuo, 2006).  

 

De gemensamma utrymmena på avdelningen eller boendet bör inredas och utformas på ett sätt 

att en hemmakänsla skapas (Zeisal et al., 2003). Detta kan göras genom väggdekorationer, 

möbler, ljussättning, blommor, gardiner och dukar på borden (Zeisel et al., 2003; Edvardsson, 

2008). Morgan och Stewart (1999) beskriver att livet på ett äldreboende ska vara en 

fortsättning av det tidigare livet. En miljö som känns bekant och där man känner sig som 

hemma är en viktig del för att uppnå detta. En bekant miljö påverkar välbefinnandet i positiv 
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riktning hos personer med demens. De känner sig tryggare, blir lugnare och mindre 

ångestfyllda (Edvardsson, 2008; Morgan & Stewart, 1999). Också Day et al. (2000) belyser 

hemmakänslans betydelse för både det intellektuella och emotionella välbefinnandet hos 

personer med demens. I Edvardsson (2008) beskrev deltagarna hemmakänslan som en känsla 

av vardaglighet och denna fick personerna att känna sig trygga och må bra. 

 

I en idealisk miljö för personer med demens bör det finnas möjlighet till både avskildhet och 

interaktion (Morgan & Stewart, 1999). Vårdtagare ska helst ha ett eget rum eller lägenhet och 

det ska finnas många gemensamma utrymmen (Zeilsel et al., 2003). En miljö där man själv 

kan välja var man vill vara och vad man vill göra har en positiv inverkan på välbefinnandet 

hos personer med demens. Valfriheten bidrar till ökad självständighet och integritet vilket i sin 

tur kan leda till minskad ångest och depression (Barnes, 2002; Zeisel et al., 2003). Zeisel et al. 

(2003) visade också att när det fanns flera olika utrymmen att välja bland blev personer med 

Alzheimer’s sjukdom mindre tillbakadragna. Att ha en plats att dra sig tillbaka till och ha ett 

privatliv på bidrar till känslan av ett hem (Barnes, 2002). Det egna rummet eller lägenheten 

bör göras personligt för att kännas som ett hem (Morgan & Stewart, 1999). Detta kan göras 

genom att inreda med personernas egna möbler och föremål som han eller hon har haft tidigare 

i livet (Van Hoof & Kort, 2009; Zeisel et al., 2003) Att ha personliga fotografier, till exempel 

från barndomen, stående framme kan väcka minnen till liv och därmed hjälpa personer med 

demens att behålla långtidsminnet. Det skapar också en känsla av att känna sig som hemma 

(Wang & Kuo, 2006; Van Hoof & Kort, 2009). Personer med demens som bodde på en 

avdelning där miljön inte upplevdes som på en institution blev mindre aggressiva (Zeisel et al., 

2003). När personer med demens själva får vara med och utforma sitt rum eller lägenhet 

upplever de i större utsträckning att det blir deras eget. De får ökad kontroll vilket har positiv 

inverkan på välbefinnandet (Barnes, 2002).  

 

Hur och var möbler placeras har också betydelse för välbefinnandet hos personer med demens. 

I en studie av Morgan och Stewart (1999) blev deltagarna mindre trötta när det fanns stolar 

och andra sittmöjligheter utplacerade över hela avdelningen. Detta trodde man berodde på att 

möblerna fungerade som ledtrådar, de påminde vårdtagarna om att sätta sig ner och vila då och 

då. Grupper med bord och stolar ökade även interaktionen vårdtagare emellan. Att sitta och äta 

i ett rum som är möblerat med flera små bord istället för stora långbord eller längs väggarna i 

en korridor leder till ökad interaktion och förbättrar sättet att äta hos personer med demens 

(Day et al., 2000). Enligt Morgan och Stewart (1999) förbättrade detta även aptiten.  
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Det har visat sig att personer med demens som har tillgång till en utomhusmiljö i anslutning 

till sitt boende blir lugnare och mindre våldsamma (Day et al., 2000). När det inte finns 

tillgång till detta är det ett bra alternativ att använda sig av balkonger och takfönster (Van 

Hoof & Kort, 2009). De menar vidare att stora fönster bidrar till minskad förvirring hos 

personer med demens eftersom de genom att titta ut kan se vilken årstid och tid på dagen det 

är. Personer med demens bör också få ta del av naturen genom inredningen. I en studie av 

Whall et al. (1997) blev deltagarna lugnare och mindre aggressiva vid bad- och 

duschsituationer när det fanns naturelement såsom bilder på växter och djur eller kassettband 

med fågelkvitter i badrummet.  

 

Mönster och färger 

Två litteraturöversikter, den ena av hög och den andra av medel kvalitet, beskriver att personer 

med demens reagerar på tvådimensionella mönster på ett annorlunda sätt än andra och hur 

detta påverkar deras välbefinnande (Van Hoof & Kort, 2009; Day et al., 2000). Två studier är 

eniga om den optimala färgsättningen för att skapa välbefinnande hos personer med demens 

(Dewing, 2009; Bellelli et al., 1998). 

 

Hos personer med demens kan mönster på tapeter och golv uppfattas som exempelvis hål eller 

hinder vilket kan skapa rädsla, rastlöshet och förvirring (Van Hoof & Kort, 2009).  Dessa 

perceptionssvårigheter grundar sig i att personer med demens ibland uppfattar 

tvådimensionella mönster som tredimensionella. Ett boende för personer med demens bör 

därför vara dekorerat utan mönster och tryck. Det är positivt att använda sig av pastellfärger 

samt att undvika färgaccenter på golv då detta minskar förvirring hos personer med demens 

(Van Hoof & Kort, 2009). Man har testat om olika mönster på golvet framför dörrar kan 

fungera som barriärer och hindra personer med demens att försöka lämna avdelningen 

ensamma. Detta har i vissa fall fungerat mycket bra och i vissa fall sågs ingen förändring (Day 

et al., 2000).    

 

De färger som personer med demens använder sig av för att orientera sig är inte samma färger 

som de flesta andra väljer att ha hemma. Klara, ljusa färger med planerade färgkontraster är att 

föredra då dessa hjälper personen med demens att hitta. Personer med demens har svårt att se 

utan färgkontraster och upplever att objekt i liknande färger ”glider ihop” när kanterna på 

objekten blir otydliga. En dörrskylt som har liknande färger som dörren samt en matservis som 
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matchar underlaget färgmässigt är därför inte att föredra eftersom det ökar personernas 

oförmåga och gör dem mer beroende av andra (Dewing, 2009). Betydelsen av färgkontraster 

beskrivs också i en studie av Bellelli et al. (1998) där neutrala färger på väggar med klara 

färger på rumsdörrar och ledstänger ledde till en minskning av beteendestörningar och fysiska 

begränsningar hos personer med demens.  

 

Orientering och säkerhet 

Fyra studier är eniga om att en miljö som hjälper personer med demens att hitta är viktigt för 

välbefinnandet eftersom de blir mer orienterade (Day et al., 2000; Barnes, 2002; Wang & Kuo, 

2006; Sheehan et al., 2006). Endast en studie beskriver hur en sådan miljö bidrar till ökat 

välbefinnande i form av självständighet (Van Hoof & Kort, 2009). Självständigheten kan ökas 

genom att miljön är säker, detta beskrivs i en kvantitativ artikel och en litteraturöversikt 

(Zeisel et al., 2003; Day et al., 2000). Det råder viss enighet om att en säker miljö minskar 

antalet fall när detta beskrivs i tre av artiklarna (Van Hoof & Kort, 2009; Zeisel et al., 2003; 

Day et al., 2000). Enighet saknas dock gällande vad det är som gör miljön säker när artiklarna 

beskriver skilda sätt att utforma en säker miljö. 

 

En miljö som hjälper personer med demens att hålla sig orienterade och förstå var de befinner 

sig är viktigt för välbefinnandet (Day et al., 2000). En strukturerad miljö med tydliga skyltar 

men även ledtrådar såsom strategiskt utplacerade konstverk gör det lättare för personer med 

demens att hitta i en byggnad (Day et al., 2000; Barnes, 2002; Wang & Kuo, 2006; Sheehan et 

al., 2006). Avdelningar som har formen som ett ”H” eller ett ”L” har visat sig bidra till ökad 

orientering hos personer med demens (Day et al., 2000). Korridorer som är breda nog för två 

personer att gå bredvid varandra anses av experter vara viktigt för personer med demens 

(Zeisel et al., 2003). Detta styrks av Day et al. (2002) som menar att rymliga korridorer bidrar 

till ökad orientering och vitalitet. Ett exempel på miljöns betydelse för självständighet ges av 

Van Hoof och Kort (2009). De menar att personer med demens kan ha problem med att gå på 

toaletten självständigt bland annat på grund av de inte hittar till toaletten. Det är därför viktigt 

att toaletter är tydligt markerade och synliga (Van Hoof & Kort, 2009). Detta visas också i en 

studie av Morgan och Stewart (1999) där deltagarna inte hittade till toaletten eftersom 

handfatet var det som syntes genom den öppna dörren istället för toalettstolen. 

 

Det egna rummet eller lägenheten bör ligga i nära anslutning till en egen toalett. Dels för att 

det ökar känslan av att ha ett privatliv (Zeisel et al., 2003) men det är också viktigt ur 
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säkerhetssynpunkt. Det finns en ökad fallrisk hos personer med demens och att ha långt till 

toaletten är en av faktorerna som ökar denna risk ytterligare (Van Hoof & Kort, 2009). Hela 

miljön på äldreboendet kan utformas för att minska fallrisken. Detta bland annat genom att 

hålla golven fria från föremål och inreda med stabila möbler samt räcken och handtag längs 

väggarna (Van Hoof & Kort, 2009; Zeisel et al., 2003). Användandet av låga sittmöbler har 

visat sig minska fallincidensen hos personer med demens (Day et al., 2000). Zeisel et al. 

(2003) menar att en säker miljö bidrar till ökad autonomi och självständighet hos personer med 

demens. Det har därmed positiv inverkan på välbefinnandet. Tecken som tydligt visar att en 

dörr är en entrédörr bör undvikas eftersom det inbjuder till att öppna den och gå ut. Dörrar kan 

på olika sätt kamoufleras eller placeras mitt på en vägg istället för i slutet på en korridor. Detta 

gör miljön säkrare för personer med demens. Personal behöver inte övervaka och ”jaga” dem 

lika mycket vilket leder till ökad självständighet och minskad depression (Zeisel et al., 2003; 

Day et al., 2000). Öppna ytor anses av personal vara säkrare för vårdtagarna eftersom det blir 

lättare att ha översikt och förhindra olyckor (Morgan & Stewart, 1999).  Olåsta dörrar som 

leder till en säker utomhusmiljö bidrar till ökad självständighet och minskad agitation hos 

personer med demens (Day et al., 2000). Demensavdelningar bör ligga på bottenvåningen för 

att vårdtagarna på säkert sätt ska kunna ta sig ut på egen hand (Barnes, 2002; Van Hoof & 

Kort, 2009). 

 

Syntes 

Personer med demens har ett stort behov av ljus för att uppleva välbefinnande. Exponering för 

ljus påverkar välbefinnandet genom att förbättra nattsömnen och dygnsrytmen samt minska 

demensrelaterade beteendestörningar. I de studier som berör ljusets betydelse råder enighet 

kring att det förbättrar dygnsrytm och nattsömn men det finns inget tydligt samband mellan 

exponering för ljus och minskad agitation. Eftersom även stimuli i miljön i form av lukt, 

hörsel, syn och känsel också påverkar beteendestörningar är det svårt att utvärdera vilken 

faktor i miljön som påverkar välbefinnandet i form av ökade eller minskade beteende-

förändringar hos personer med demens. Den faktor som behandlas i flest studier och med 

överensstämmande resultat är sensorisk stimuli och möjlighet till aktivitet. Det som har störst 

negativ påverkan på demensrelaterade beteendeförändringar är för mycket stimuli som till 

exempel höga ljudnivåer. Det kan leda till ökad stress och därmed förvirring och aggressivitet. 

Ett ökat välbefinnandet med minskad oro och förvirring hos personer med demens kan uppnås 

genom planlösning, möblering och inredningens utseende. Genom en väl genomtänkt 

utformning av miljön kan en stimulinivå som motsvarar personer med demens behov uppnås.  
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Det råder även stor enighet om att det är viktigt att skapa en hemmakänsla för att personer med 

demens ska uppleva ett ökat välbefinnande. Personliga ägodelar och möjlighet till avskildhet 

skapar detta och det bidrar i sin tur till ökad trygghet och lugn. Även tillgång till naturen har 

stor påverkan på välbefinnandet genom att det verkar lugnande och minskar förvirring 

Färgsättning med klara och ljusa färger, tydliga färgkontraster kring exempelvis dörrar samt 

undvikandet av mönstrade tryck kan också minska förvirring, öka orienteringsförmågan samt 

skapa en säkrare miljö för personer med demens. Det är dock få studier som behandlar dessa 

aspekter och det finns motsägelsefulla resultat. Något som däremot behandlas i flertalet studier 

är att en säker miljö som utformas för att till exempel förebygga fallolyckor bidrar till ökad 

autonomi och självständighet. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att identifiera faktorer i den fysiska vårdmiljön som påverkar 

välbefinnandet hos personer med demens. Hos personer med demens förändras och försvinner 

många förmågor och egenskaper men förmågan att ta in och reagera på miljön finns kvar. 

Dessa reaktioner kan vara både positiva och negativa. På boenden där man tänkt igenom och 

prioriterat miljön har positiva reaktioner visats och välbefinnandet hos personerna har ökat.  

Denna studie resulterade i identifiering av följande faktorer: ljus; sensorisk stimuli och 

möjlighet till aktivitet; planlösning, möblering och dekoration; mönster och färger; samt 

orientering och säkerhet. Det har varit en utmaning att hålla faktorerna helt rena 

innehållsmässigt och de går till viss del fortfarande in i varandra. Till exempel kan en trädgård 

innebära både exponering för ljus, sensorisk stimuli och möjlighet till aktivitet. Detta faktum 

har påverkat utformningen av diskussionen.  

 

De faktorer i den fysiska miljön som genom studien visade sig påverka välbefinnandet gäller 

inte bara för personer med demens och inte bara på boenden. Samma eller liknande faktorer tas 

upp i andra studier. Det finns exempelvis en stark koppling mellan exponering för ljus och 

välbefinnande även bland sjukhuspatienter. Ljus, både från naturliga och konstgjorda källor 

har visat sig minska depression och användning av smärtstillande läkemedel vilket har lett till 

minskade läkemedelskostnader (Cesario, 2009). Fönster är ett sätt att släppa in naturligt ljus i 

byggnader. Detta beskriver James och Hodnett (2009) och menar att stora fönster skapar lugn 

hos personer med demens som vårdas på en akutmottagning. Ljus ökar inte bara 
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välbefinnandet hos patienter. Det har även visat sig påverka sjukvårdspersonalen. Cesario 

(2009) beskriver hur arbetsplatser med stora fönster som släppte in ljus och erbjöd en vacker 

utsikt skapade större trivsel. Personal rapporterade mindre stress och bättre hälsostatus samt 

ökad produktivitet. Calkins (2005) menar att den inverkan miljön har på personalen påverkar 

hur de behandlar patienter eller boende. Att öka exponeringen för ljus, genom att till exempel 

installera fler fönster och lampor samt att vistas utomhus, menar vi är enkla medel att direkt 

och indirekt öka välbefinnandet hos såväl personer med demens som andra.  

 

Någon form av tillgång till naturen identifierades som viktigt för personer med demens. 

Fönster kan vara ett sätt att ta in naturen i inomhusmiljön. De sensoriska stimuli som utsikt 

över naturen genom ett fönster innebär, har också visat sig ha positiv påverkan på 

välbefinnandet hos personer som vårdas på sjukhus. Ett annat sätt är att använda sig av 

naturbilder på väggarna eller i taket. Detta har visat sig resultera i en minskning av obehag hos 

patienter som genomgått smärtsamma procedurer (Cesario, 2009). 

 

Det som skiljer personer med demens från andra är hur de reagerar på de olika faktorerna. Det 

vill säga en miljö som är gynnsam för en patientgrupp behöver inte vara det för en annan 

(Dijkstra, Pieterse & Pruyn, 2006). Ett exempel på detta är stimulinivån som i vår studie 

visade sig ha stor betydelse för välbefinnandet hos personer demens. Faktorn verkar vara 

specifik för just dessa personer eftersom det knappt behandlas i artiklar gällande andra 

patientgrupper. Detta anser vi för sjukvårdspersonal vara viktigt att ha i åtanke, speciellt i 

miljöer där olika patientgrupper blandas. Det som är för mycket stimuli för personer med 

demens kan vara alldeles för lite för andra personer.  För att öka välbefinnandet kan det därför 

vara lämpligt att inte placera personer med demens på samma sal som andra patienter. 

Eftersom personer med demens reagerar på den fysiska miljön på ett annat sätt än andra borde 

det vara fördelaktigt att prioritera speciella demensavdelningar. Ruths (2005) menar att detta är 

positivt för personer med demens. Välbefinnande samt trivsel ökar och sjukdomen utvecklas 

inte lika snabbt på dessa avdelningar jämfört med på traditionella. Effekterna avtar dock efter 

bara några år vilket Ruths (2005) menar beror på bristande kunskap om hur bland annat miljön 

ska utformas för att de positiva effekterna ska bestå under längre tid. 

 

En hemmakänsla är viktigt för att personer med demens ska uppleva välbefinnande. Med hjälp 

av en genomtänkt planlösning och inredning med möbler och föremål som inte uppfattas 

tillhöra en institution kan detta skapas. Att ha möjlighet till ett privatliv visade sig i vår studie 
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vara något som bidrog till hemmakänsla. Detta styrks av Hauge och Heggen (2007) som menar 

att möjligheten till privatliv är karaktäristiskt för ett hem. De menar dock att hemmakänslan 

ofta inte infinner sig på boenden eftersom rutiner gör att det inte finns någon tydlig gräns 

mellan vad som är privata och gemensamma utrymmen. Personer med demens förväntades och 

gavs, i studien, inget annat val än att uppehålla sig i de gemensamma utrymmena och 

tvingades att interagera med andra. Detta belyser vikten av att tillgodose den enskilda 

personens önskemål angående vad han eller hon vill göra. För detta krävs en god relation. 

Närstående till personer med demens ansåg att goda relationer är det viktigaste för att skapa 

hemmakänsla (Robinson, Reid & Cooke, 2010). Det kan tyckas speciellt viktigt för de 

personer som av någon anledning är imobiliserade eller har svårt att uttrycka sig. Personal 

måste respektera de boendes privatliv och förstå att de arbetar i någon annans hem. De 

gemensamma utrymmena tillhör de boende och bör därför inte användas till möten och dylikt 

(Calkins, 2005).  

 

Ibland kan det vara svårt att skapa en hemmakänsla på grund av fysiska behov hos personer 

med demens. Detta eftersom det kan vara nödvändigt att ta in vissa hjälpmedel i miljön för att 

underlätta livet för personen. Att utforma ett boende kan därför innebära vissa kompromisser 

(Robinson, Reid & Cooke, 2010). För att personalen ska kunna ge en god omvårdnad och 

arbeta på ett säkert sätt är hjälpmedel många gånger ett måste (Calkins, 2005). Frågan man kan 

ställa sig här är vems behov det är som ska styra dessa kompromisser? Vems behov är 

viktigast att tillgodose?  

 

Ett annat problem som vi ser i skapandet av hemmakänsla är personer med demens vanligt 

förekommande känslighet för stimuli. Det kan vara en svår avvägning hur mycket saker i ett 

rum som är lagom. Här kan olika intressen krocka och det är som personal då viktigt att se till 

att personens behov kommer i första hand. Denna studie bidrar med kunskap som kan stödja 

personal i att ge närstående saklig information samt involvera dem i omvårdnaden och 

utformandet av en optimal fysisk miljö.  

 

Sömnproblem och beteenden såsom vandring och aggressivitet är vanliga hos personer med 

demens. För att kunna erbjuda dessa personer god omvårdnad behöver sjukvårdspersonal 

förstå hur och varför dessa beteenden uppkommer. Vår studie förklarar hur den fysiska miljön 

kan skapa dessa beteenden och bidrar därmed till ökad förståelse. Med hjälp av studien kan 

personalen upptäcka brister i den fysiska miljön och initiera till förändringar. Det gäller dock 
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att vara försiktig. Dijkstra et al.(2006) menar att det finns en risk med att genomföra flertalet 

förändringar samtidigt. Detta eftersom både positiva och negativa reaktioner kan uppkomma 

och det är svårt att peka på vad som ledde till vad. Vid förändringar av den fysiska miljön 

anser vi därför att man ska börja i liten skala och ha en klar bild av vilket reslutat man 

förväntar sig. När förändringar är genomförda bör personalen tillsammans utvärdera effekterna 

(Calkins, 2005). Här ser vi en eventuell problematik, hur mäter man välbefinnande? Räcker 

det med observation av beteendeförändringar? Det är möjligt att man missar något genom att 

inte ta del av personens egna upplevelse. 

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturöversikt var den metod som var mest lämplig eftersom vi ville 

sammanställa och analysera all tillgänglig kunskap inom området. För att täcka upp hela 

området har både kvalitativa och kvantitativa studier samt kunskapsöversikter inkluderats. 

Detta gjordes genom litteratursökning i tre databaser. Här finns en brist eftersom vi är relativt 

ovana att ta fram sökord och utföra sökningar. Det är alltså svårt att vara säker på om vi funnit 

all relevant litteratur inom området. Ett försök att utöka sökningen genom användandet av fler 

databaser och sökord har utförts, dock gav detta inga ytterligare relevanta träffar. Artiklarna 

har kvalitetsgranskats och analyserats av oss båda och därmed ökar trovärdigheten (Willman 

& Stotlz, 2002, s. 79). Tyvärr var kvaliteten på några av studierna inom området relativt låg 

vilket kan ses som en brist. Ett flertal av artiklarna i analysen var publicerade före år 2000. 

Dessa inkluderades ändå när deras resultat stämde överens med nyare forskning.  

 

Under hela processen har vi kontinuerligt fått feedback på vårt arbete. Dels genom träffar med 

handledare och dels genom seminarier med kurskamrater. Detta stärker trovärdigheten 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 257). Vi har försökt att redovisa tillvägagångssättet i studien 

så noggrant som möjligt för att studien ska vara något sånär replikerbar. Vidare är samtliga 

artiklar som ingick i analysen redovisade vad gäller metod, deltagare och huvudfynd för att 

läsaren ska kunna spåra data till ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2002, s. 251-255). 

Redovisningen av tillvägagångssättet gör även att resultatets överförbarhet ökar, det vill säga 

att det går att applicera på liknande människor och situationer (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

252-255). Vi har föreslagit hur resultatet kan användas i praktiken men huruvida läsaren vill 

göra detta är upp till honom eller henne (Graneheim & Lundman, 2004). Hög trovärdighet 

uppnås när resultatet inte bygger på forskarens egna värderingar. Detta är i princip omöjligt att 

uppnå till fullo. Detta har vi varit medvetna om det under hela arbetets gång för att resultatet 
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skulle bli så neutralt som möjligt (Holloway & Wheeler, 2002, 252-253). Vi har gått tillbaka 

till ursprungskällorna och försökt att inte tolka innehållet. Vid översättning har vi varit 

noggranna med att använda samma begrepp som i ursprungstexten. Som beskrivet ovan var 

det svårt att hålla isär faktorerna men vi anser inte att detta påverkar resultatets trovärdighet. 

 

Slutsatser 

Denna studie har visat att personer med demens i allra högsta grad påverkas av den fysiska 

men också den psykosociala miljön. Vi har lyft fram faktorer i den fysiska miljön som 

påverkar välbefinnandet hos personer med demens. Resultatet kan ge sjukvårdspersonal ökad 

kunskap om hur personer med demens reagerar på miljön och visar att det med relativt enkla 

medel är möjligt att utforma miljön så att den stödjer välbefinnande. Studien har också visat att 

personer med demens har speciella krav på miljön som skiljer sig från andra personer och 

väcker tankar om nyttan av speciella demensavdelningar. För att personer med demens ska få 

ett bestående ökat välbefinnande på sådana avdelningar behövs emellertid kunskap om vilka 

specifika interventioner som stödjer välbefinnandet. Under genomförandet av studien såg vi 

dock att den största delen av forskningen bestod av kunskapsöversikter och kvalitativa studier 

där man undersökt flertalet interventioner samtidigt. Vi upplever också att det finns en lucka i 

den kvalitativa forskningen. Det finns väldigt få studier med inifrånperspektiv där personer 

med demens själva fått uttrycka sina upplevelser av och önskemål kring miljön.  
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