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Abstrakt 

 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur boendemiljön är utformad och 
se till vad personal tänker angående detta, för att kunna bedriva en god 
omsorg om personer med demens. Metoden som använts har en kvalitativ 
ansats där det gjorts intervjuer med en omfattning av totalt sju personer. De 
frågeställningar vi utgick från i studien var; vilken syn har personalen på en 
bra boendemiljö för personer med en demens, och vilka kunskaper har 
personalen i sitt arbete med demenssjuka personer. Studien visar att en bra 
boendemiljö är en hemlik miljö. De demensboenden som ingår i denna studie 
är mer eller mindre anpassade för att kunna bedriva en god omsorg om 
personer med demens. Personalen anser att om de försöker anpassa miljön 
efter den dementes behov, har de möjlighet att förstärka de funktioner som 
finns kvar. Genom att vara tydlig i sitt arbete och använda sig av enkla medel, 
kan man underlätta den dementes vardag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: demens, dementia, environments, miljö  
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Inledning  
I Sverige har befolkningen en hög medellivslängd jämfört med många andra länder i 

världen, vilket medfört att sjukdomar som beror på ålder och åldersförändringar är 

vanliga (Abrahamsson, 2003). Av alla sjukdomar som kan uppstå under åldrandet, är 

demenssjukdomarna den mest förödande inverkan på minnet och de kognitiva 

förmågorna. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar ju äldre man blir 

(DS 2003:47). Hur många personer som drabbats av en demenssjukdom i Sverige är svårt 

att säga. Olika uppskattningar på antalet demenssjuka är mellan 150 000 och 180 000 

personer. Man räknar med att ungefär var femte person i denna åldersgrupp har någon 

form av demenssjukdom. Det finns dock ingen säker statistik inom området, eftersom 

diagnoserna inte alltid är korrekta och en del saknar diagnos. Man kan se att behovet av 

omsorg om personer med demens kommer att öka i takt med en ökning av antalet äldre 

äldre, det vill säga de som är 80 år eller äldre (Melin & Bang Olsen, 2004). Speciellt efter 

år 2020, när den stora 40-talskullen når 80-årsåldern, uppskattas antalet demenssjuka öka 

(DS 2003:47). 

När vi blir äldre påverkas våra möjligheter att uppfatta och förstå vår omgivning. 

Omgivningen har en stor betydelse för oss alla, inte minst för den som drabbats av en 

demenssjukdom. Genom att använda färger i utformningen av boendemiljön, kan det 

underlätta för den demenssjuke så att denne har lättare att orientera sig och hitta rätt. 

Färger och färgskillnader på det vi ser och dess bakgrund är avgörande för hur tydligt vi 

uppfattar saker och ting i vår omgivning. Om man förstår det man ser påverkar det ens 

beteende. En tydlig miljö som är rätt utformad kan stödja och bevara de funktioner som 

finns kvar. Därmed kan den demenssjuke också känna trygghet och välbefinnande (Wijk, 

2004). Genom att skapa en tydlig miljö kan man hjälpa personer med demens att 

bibehålla eller i vissa fall även utveckla de kognitiva funktionsförmågorna.  

Alla behöver ljus för att må bra men även rätt färger, former och olika material som i 

kombination med en bra belysning gör att rummet blir mer harmoniskt. Detta i sin tur 

leder till att den demenssjuke blir säkrare i miljön denne befinner sig i (Ds 2003:47).  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur boendemiljön är utformad och se till vad 

personal tänker angående detta, för att kunna bedriva en god omsorg om personer med 

demens.  
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De frågeställningar som studien utgår från är följande:  

• Vilken syn har personalen på en bra boendemiljö för personer med demens?  

• Vilka kunskaper har personalen i sitt arbete med demenssjuka personer?  

 

Uppsatsens disposition  

För att skapa en större förståelse för läsaren om personer med demens, valdes 

inledningsvis att i en bakgrund beskriva olika typer av demens och dess konsekvenser. 

Därefter beskrivs den historiska utvecklingen av olika boendeformer för äldre – från förr 

till nu. Från eget hem till demensboende där olika insatser som regleras enligt 

socialtjänstlagen berörs. Vidare kommer en beskrivning på hur planering och utformning 

av boendemiljön bör se ut för personer med demens. Etiskt förhållningssätt som kan 

uppkomma i arbetet med dessa personer berörs också. Därefter följer en metoddel, som 

beskriver urval, tillkomst och bortfall, boendebeskrivning och tillvägagångssätt samt en 

metoddiskussion. Vidare kommer en analys som redogör för det som framkommit i 

intervjuerna samt koppling till tidigare teorier och forskning. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion. 

 

Olika demenssjukdomar och dess konsekvenser 
Demens är en benämning på flera olika sjukdomstillstånd i hjärnan. I symtombilden ingår 

svår minnesstörning, som gör att de personer som drabbas av en demens får svårigheter 

att orientera sig i tid och rum. Den demenssjuke får också svårigheter att uttrycka sig och 

har svårt att förstå vad andra säger. De har ofta problem med praktiska göromål som att 

klä sig, äta och sköta sin hygien (Eliasson, 2000; Grimby & Grimby, 2001) och de 

glömmer förutbestämda möten och går lätt vilse i en främmande miljö. På grund av den 

successiva försämringen av de intellektuella funktionerna blir det svårt för den 

demenssjuke att klara sina dagliga aktiviteter utan hjälp (Eloniemi & Ruth, 1991). De 

personer som drabbas en demenssjukdom, med bland annat orienteringssvårigheter, är 

beroende av en rätt anpassad miljö. Den demensdrabbade kan annars känna sig osäker 

och bli stressad (Wijk, 2004).  

Ofta är demenssjukdomar långdragna och kan leda till svåra och sociala handikapp 

(Grimby & Grimby, 2001). De vanligast förekommande demenssjukdomarna är 
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Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens (Ds 2003:47). Orsakerna 

till Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens är okända. Vaskulära demenssjukdomar 

vet man däremot att de är orsakade av kärlskador i hjärnan i form av hjärninfarkt eller 

hjärnblödning (Grimby & Grimby, 2001).  

Demens av Alzheimer-typ är den vanligaste av de tre ovan nämnda demenssjukdomarna 

(Berg, 1996; Grimby & Grimby, 2001), vilket utgör cirka 45 procent av alla personer 

med demens. Symtomen vid Alzheimers kommer smygande och utvecklas under flera år, 

ibland under tio år eller längre. Närminnet är den funktion som drabbas först, vilket gör 

att det blir det svårt att komma ihåg händelser som nyligen inträffat (Grimby & Grimby, 

2001). Personer som drabbas av denna sjukdom lider även av störd rumsupplevelse, 

vilket medför svårigheter att orientera sig särskilt på främmande platser (Wijk, 2004). I 

ett tidigt stadium kan en hemvan miljö göra, att den demenssjuke hittar utan större 

svårigheter. I ett senare stadium är den Alzheimerssjuke helt desorienterad när det gäller 

både tid och rum. Samtidigt ses även en gradvis försämring av den praktiska förmågan, 

som att plocka upp ett välkänt föremål som till exempel en gaffel eller en penna och veta 

hur man skall använda denna. Den sjukdomsdrabbade har ofta sedan länge förlorat 

förmågan att associera, tolka och förstå vad hon ser eller hör (Armanius Björlin et al., 

2002).  

Vaskulära demenssjukdomar är näst efter Alzheimers sjukdom den vanligaste formen 

av demens. Man räknar med att cirka 25-30 procent av alla demenssjuka har en vaskulär 

orsakad demens. Många gånger har besvären debuterat efter en hjärninfarkt eller TIA1, 

varvid insjuknandet ofta skett plötsligt (Lundh & Malmquist, 2001). Det är vanligt att det 

går långa perioder utan att de kognitiva tillstånden förändras och sedan avbryts med 

plötsliga försämringar (Armanius Björlin et al., 2002).  

De första symtomen vid frontallobsdemens observeras vanligen i ett för tidigt åldrande 

och uppkommer sällan efter 70 års ålder. En långsam och smygande sjukdomsdebut är 

vanlig, där minnesfunktionen och koncentrationsförmågan försämras. Den kognitiva 

svikten är dock mindre svår, om man jämför med ett tidigt stadium av Alzheimers 

sjukdom.  Minnet för rumslig orientering och praktisk förmåga påverkas i mindre 

                                                 
1TIA, transistorisk ischemisk attack, dvs. en mild stroke som orsakats av ett kortvarigt stopp av 
blodtillförseln. 
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utsträckning vid frontallobsdemens och kan vara bevarat även på ett relativt sent stadium 

av sjukdomen (ibid.).  

Det kan vara en trygghet för den demenssjuke att känna igen och förstå saker. Personer 

med demens förlorar dock med tiden den trygghet de haft och kan inte längre uppleva 

vad andra upplever. Det händer även att den som drabbats av en demens inte längre 

känner igen sitt eget hem, sina saker eller den miljö denne befinner sig i. Sakerna och 

miljön förlorar därmed sin betydelse (Norberg, Zingmark & Nilsson, 1994).  

 

Historisk utveckling av olika boendeformer för äldre – från förr till nu  
År 1907 utlyste Svenska Fattigvårdsförbundet en arkitekttävling om utformningen av en 

mindre fattiggård. Där föreskrevs att Fattiggården skulle utformas på sådant sätt att det 

liknade ett hem. Från 1918 krävde Fattigvårdslagen att kommunerna skulle bygga 

ålderdomshem för sina äldre. Byggstilen präglades av rationalitet och speciell utformning 

där karaktären av institution fortfarande dominerade. På den tiden tog man sällan hänsyn 

till den äldre människans identitet och personlighet, utan de äldre bodde tillsammans med 

föreståndarna och övrig personal. Ofta delade två eller flera av de äldre rum med 

varandra. Hygienrummen delades också av flera personer (Paulsson, 2002).  

År 1947 beslutades att ålderdomshem inte längre skulle tillhöra fattigvården. Dessa 

blev istället inackorderingshem och benämndes ibland som pensionärshem. I början av 

1950-talet planerades en kraftig utbyggnad av pensionärshemmen. Byggnaderna 

specialutformades för varje behovsgrupp där både ändamål och standarden blev bättre. 

Eget rum för varje boende blev standard i de nya ålderdomshemmen och särskilda 

långvårdsavdelningar för äldre blev vanligare på sjukhusen. De boende delade 

vardagsrum, kök, tvättstuga och badrum. Korridorer, rum och gemensamhetsutrymmen 

bildade en grannskapsenhet där personalen i huvudsak skötte om mathållningen och 

hushållet (ibid.).  

Författaren beskriver vidare att ålderdomshem och långvård som boendeform, blev 

sedan i mitten av 1960-talet utdömda då de ansågs omoderna. Servicehus blev det nya 

moderna begreppet och nya sjukhem ersatte långvården. Tanken med de nya 

servicehusen var att de äldre i stort sett skulle kunna klara sig själva. Vid behov fanns 

möjlighet att köpa den service de behövde eller önskade sig. De boende hade egen 
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lägenhet med badrum, där lägenheterna låg i en korridor med dagrum intill. Där fanns 

även reception, tvätt, hemhjälp, restaurang/kafeteria, sysselsättning med mera. Omkring 

1980 upphörde byggandet av servicehus och sjukhem då de efter kort tid ansågs vara 

omoderna. Istället utvecklades hemtjänst och sjukvård i hemmet i stor skala. För de äldre 

som inte klarade av att bo kvar i det egna hemmet utvecklades gruppbostäder (ibid.).  

Den 1 januari 1992 genomfördes den så kallade Ädelreformen i Sverige. Syftet med 

denna reform var att ge kommunerna ett samlat ansvar för boende, service och vård till 

äldre och handikappade (Alaby, 1992; Socialstyrelsen, 1996). Kommunerna tog över 

ansvaret för gruppbostäder för personer med demens, sjukhem och andra bostäder med 

särskilda insatser. De fick ett ökat ansvar för dagverksamheter samt ett ökat ansvar för 

sjukvården i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Oavsett var man bor, i ett eget 

hem eller i särskild boendeform, skall omsorgen och omvårdnaden ges utifrån personens 

individuella behov (Abrahamsson, 2003; Socialstyrelsen, 1996).  

I dag är gruppboende ett allmänt begrepp för att beskriva en boendeform. På ett 

gruppboende för personer med en demens bor 6-8 personer tillsammans. På denna typ av 

boende har man egna lägenheter, vissa gemensamma utrymmen, aktiviteter och ett 

gemensamt hushåll. Där finns även anpassad service och omvårdnad som är tillgänglig 

dygnet runt (Demensförbundet, 1992; Ericsson, 1991). Den egna lägenheten bör inte vara 

för stor; rekommendationen är cirka 30 kvadratmeter och bör bestå av ett vardagsrum 

med sovalkov, samt ett rejält hygienutrymme med toalett och dusch. I dag avråder man 

från att installera köksutrustning i den demenssjukes egen lägenhet, eftersom teknisk 

utrustning som inte kan hanteras, kan utlösa ångest och oro (Melin & Bang Olsen, 2004).  

 

Från eget hem till demensboende  

Kommunen skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem stöd i 

hemmet. Det är en rättighet att kunna få bo kvar i en invand hemmiljö där man har sina 

egna saker omkring sig. Denna rättighet regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

I början av en demenssjukdom bor de flesta i sitt eget hem. När det inte längre fungerar, 

med att utföra sina vardagliga sysslor, måste den demenssjuke få stöd och hjälp. Finns det 

anhöriga är det ofta de som till en början tillgodoser behoven. När anhöriga inte längre 

orkar finns möjlighet att via Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansöka om stöd och 
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hjälpinsatser. Behoven kan tillgodoses av kommunens hemtjänstpersonal, vilket gör att 

den demenssjuke skall kunna bo kvar i det egna hemmet. Om den demenssjuke inte 

längre klarar av att bo hemma, med insatser av hemtjänsten finns möjligheten att ansöka 

om gruppboende (Abrahamsson, 2003).  

Att flytta innebär stora förändringar i ens liv, inte minst för personer med en 

demenssjukdom. Det är viktigt att flytten till ett annat boende sker så smidigt och i så få 

steg som möjligt, med hänsyn till och med omsorg om den demenssjuke. Därför är det 

bra om man flyttar direkt till ett boende som är anpassat för den demenssjuke och dennes 

behov (ibid.).  

 

Planering och utformning av boendemiljö  

För de som drabbats av en demens och fortfarande uppfattar och reagerar på sin 

omgivning kan ett gruppboende för dementa fungera som en mellanvårdform (Melin 

Emilsson, 1998). Man bör så långt det är möjligt sträva efter att låta de personer som 

drabbats av en demens, sluta sina sista dagar på ett demensboende. Ofta går det att 

genomföra, men i vissa fall som till exempel när vårdbehovet ökar och blir varaktigt eller 

när beteendet blir störande och inte går att bemästra, kan en flytt till annat boende än 

demensboende bli aktuell. Personer med demens som inte kan bo kvar på ett 

demensboende bör flyttas till ett sjukhem som är demensanpassat, där möjligheterna är 

större för att kunna ge en individuellt anpassad omvårdnad (Demensförbundet, 1992). 

På ett gruppboende bör man så långt det går försöka skapa en så hemlik miljö som 

möjligt (Armanius Björlin et al., 2002), det vill säga att omsorgstagaren själva står för 

möbleringen i den egna lägenheten. Gemensamhetsutrymmen bör inredas med föremål 

som den demenssjuke känner igen från tiden innan sjukdomen började (Melin Emilsson, 

1998; Melin & Bang Olsen, 2004; Wijk, 2004). Melin och Bang Olsen (2004) menar 

dessutom att möbler och annan inredning bör vara bekväma och praktiska. Vid planering 

och utformning av demensboenden bör teknisk utrustning som till exempel spis, tvätt- 

och diskmaskin undvikas, eftersom den demente inte förstår, känner igen eller vet hur 

dessa används. 

Wijk (2004) skriver att personal, anhöriga och även de äldre själva anser att det är 

naturligt och en självklarhet att ta med sig sina egna möbler och tillhörigheter vid flytt till 
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demensboende. Men det finns även de som inte vill ha med sina egna möbler eller 

tillhörigheter när de flyttar. De har då varit medveten om flytten från hemmet och blivit 

nedstämda när de sett sina saker i den nya lägenheten. Därför bör man vara vaksam på 

det individuella och känsliga förhållandet mellan människor och miljö, inte minst när det 

gäller personer med en demens.  

Ett bra utformat demensboende bör planeras på ett enkelt sätt. De individuella 

utrymmena bör vara små och enkla och de gemensamma utrymmena bör vara 

överskådliga. När den demenssjuke öppnar sin ytterdörr skall denne kunna se var 

personal och andra omsorgstagare är, eller var de gemensamma aktiviteterna finns (ibid.). 

Paulsson (2002) menar att en positiv följd av ett bra utformat demensboende, är att det 

skapar trygghet och minskar förvirring hos omsorgstagarna.  

Den fysiska miljön har en stor betydelse för personer med demens (Armanius Björlin et 

al., 2002). För att kunna planera och utforma boendemiljön på ett bra sätt krävs särskilda 

kunskaper om den demenssjuke. Man måste försöka tänka och sätta sig in i hur 

sjukdomen yttrar sig och hur den påverkar uppfattningsförmågan hos personer med 

demens (Ds 2003:47). Man bör se till alla aspekter i boendemiljön. Om man tar vara på 

de olika kunskaperna, har man möjlighet att förtydliga och leda rätt i dennes tillvaro. 

Rummet och formerna på olika föremål skall vara enkla och tydliga med klara och 

harmoniska färger (Armanius Björlin et al., 2002). Wijk (2004) menar att trösklar och 

golv i skarpa färgkontraster bör undvikas, eftersom detta kan uppfattas som 

nivåskillnader eller hål. Genom att sätta färgat kakel bakom vita handfat och toalettstolar 

kan man underlätta för personer med demens att orientera sig så de blir mindre beroende 

av hjälp i badrumsmiljöer. Författaren menar vidare att kontraster är viktigt och att man 

med hjälp av färgade bordstabletter eller färgat porslin, på ett enkelt sätt, kan förtydliga 

och stimulera till ett ökat oberoende vid måltider. Dessutom kan brokiga underlag eller 

till exempel filmjölk i vit tallrik utgöra ett hinder för självständigt ätande. 

Ericsson (1991) skriver att en del som drabbas av en demenssjukdom inte alltid 

kommer ihåg hur de själva ser ut. Speglar på en vägg kan vara förvirrande för dessa 

personer som har en störd rumsuppfattning. För att speglarna ska fylla sin funktion krävs 

det att speglarna har en rejäl ram och är anpassad till sin omgivning. Olika typer av 

speglar passar på toaletten, i finrummet, hallen eller köket. Ibland händer det att personer 



 12

som är långt gångna i sin demens känner sig hotade av sin spegelbild både i speglar och i 

fönster, vilket man bör försöka undvika.  

Rummets belysning måste vara naturlig och tillräcklig för att den demenssjuke klart 

skall kunna se sin omgivning. Fönster skall vara placerade så att man får en varierande 

och vacker utsikt som ger möjlighet att följa årstidernas växlingar och andra händelser 

utanför. Det är viktigt att man underlättar för den boende att känna igen vissa saker för att 

de skall kunna orientera sig (Armanius Björlin et al., 2002).  

 

Etiskt förhållningssätt  

Personal måste ibland ta ställning till svåra etiska frågor där det inte finns något givet 

svar om vad som är rätt eller fel. Ofta tas beslut efter vad som känns rätt och riktigt i det 

ögonblicket. I sådana situationer är det viktigt att känna att det görs korrekt och att varje 

individ skall må bra av det fattade beslutet (Armanius Björlin et el., 2002).  

Genom att se människor ur olika perspektiv kan man öka förståelsen för människors 

olikheter och beteenden. Det kan hjälpa oss att tolka, förklara och förstå andra människor. 

Att sätta värde på människors olikheter och dess beteende handlar bland annat om hur 

man behandlar och respekterar andra människor (Abrahamsson, 2003). Människan är 

unik och därför bör omsorgen vara unik och anpassas till varje enskild individ. 

Människors värde måste alltid sättas i främsta rummet. När det uppstår problem där 

personer som drabbats av en demens inte själv klarar att sköta sin ekonomi eller har 

sociala problem, kan en god man utses. Om den demenssjuke inte kan eller har möjlighet 

att ge sitt samtycke till god man, måste någon anhörig ge det i dennes ställe. I annat fall 

krävs ett läkarintyg som styrker behovet av god man. När personer med demens inte 

klarar att uttrycka sin egen vilja, är det viktigt att både anhöriga tillsammans med 

personal, sörjer för att dennes integritet inte kränks, utan att denne värnas och 

respekteras. Den demenssjuke är fortfarande en människa och bör bli respekterad även 

om denne inte klarar av att äta själv eller sköta sin hygien (Melin & Bang Olsen, 2004).  
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Metod 
Vårt syfte med studien var att ta reda på hur boendemiljön är utformad och vad personal 

anser är en bra utformad boendemiljö, för att kunna bedriva en god omsorg om personer 

med en demens. För att på bästa sätt kunna få svar på frågeställningarna ansågs en 

kvalitativ studie i form av gruppintervjuer bäst lämpad. Kvale (1997) menar att med 

kvalitativa forskningsintervjuer bygger man upp kunskap, vilket är ett samspel som ger 

utbyte av olika synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 

intresse. Denna forskningsmetod är både känslig och kraftfull för att fånga erfarenheter 

och dess innebörd ur intervjupersonernas vardag. Genom intervjuer kan 

intervjupersonerna förmedla sin situation till andra ur sitt perspektiv och med egna ord. 

Författaren menar vidare att värdet av den kunskap som framkommer vid kvalitativa 

intervjuer beror på hur och i vilket sammanhang den används.  

Fortsättningsvis beskrivs i detta kapitel urvalet av intervjupersoner och 

demensboenden. Därefter följer tillkomst och bortfall av intervjupersoner, en 

boendebeskrivning samt tillvägagångssätt och sedan avslutas kapitlet med en 

metoddiskussion.  

 

Urval 

Kriteriet för att delta i intervjun var att personalen skulle ha arbetat minst ett år på 

demensboendet och ha möjlighet att avsätta cirka 45 minuter för en intervju. Efter 

kontakt med och godkännande från områdeschefen fick vi själva göra ett urval av vilka 

boenden som vi ville kontakta för intervju. För vår studie valde vi ut demensboenden 

med olika placering i kommun och dess olika förutsättningar.  

 

Tillkomst och bortfall  

Vi hade önskemål om tre gruppintervjuer, vid olika tillfällen, med tre personer från varje 

boende. Vid det ena demensboendet tillkom en person då det fanns fyra avdelningar. Vi 

fick, på två av boendena, två respektive en att intervjua. Totalt intervjuades sju personer. 

På grund av personalbrist vid ett annat boende fick vi avböja en intervju, eftersom endast 

en person hade möjlighet att delta. Demensboendet ersattes därför med ett annat. På 

grund av sjukdom kunde endast en personal närvara även vid ersättningsboendet. Trotts 
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detta valde vi att genomföra intervjun, med reservation för att vi skulle behöva göra 

ytterligare intervjuer om inte tillräckligt med information framkom.  

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet fortlöpte med formulering och nedskrivning av ett antal frågeställningar till 

tänkta intervjuer. Områdeschefen i den utvalda kommunen kontaktades, för ett 

godkännande att utföra studien. Ett informationsbrev (bilaga 1) angående studien och 

dess syfte skickades ut till de utvalda boendena, där tre demensboenden blev aktuella för 

intervjuer. Önskemålet var att få utföra gruppintervjuer om minst tre personal per 

intervjutillfälle, totalt nio personer. Några dagar efter utskicket av informationsbrevet 

kontaktades parterna för att avtala om tid och plats för intervjuer. Innan intervjuerna 

observerades boendemiljöerna på respektive boende, för att vid intervjutillfället ha en 

översikt på hur boendemiljön var utformad, samt för att kunna ställe eventuella 

följdfrågor.  

Intervjuerna genomfördes på de aktuella boendena, växelvis agerade en av oss som 

intervjuare och den andre agerade som observatör. Intervjuerna spelades in på band för 

att underlätta sammanställningen av intervjumaterialet. Deltagandet i intervjun var 

frivilligt och intervjupersonerna informerades om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt. I vårt slutliga examensarbete 

användes inga namn på vare sig den aktuella kommunen, gruppboende eller personal.  

Mellan varje intervju avlyssnades materialet samtidigt som inspelningarna skrevs ner 

ordagrant och kodades. Funderingar kring vad som kunde utvecklas och förbättras inför 

nästa intervju noterades. När alla intervjuer var klara bearbetades de vidare genom att 

analysera materialet och kategorier sammanställdes.  

I analysen använder vi alternativt intervjupersoner eller personal när vi återger deras 

utsagor. 

 

Metoddiskussion 

I ett tidigt stadium av uppsatsen, stod det klart att vi ville göra en kvalitativ studie med 

gruppintervjuer. Vi ansåg att denna typ av forskningsmetod kunde ge svar på våra 

frågeställningar. Vid en gruppintervju får man igång en diskussion som leder till att 
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svaren blir mer utvecklade. En svårighet med gruppintervju kan vara att för många 

intervjuas samtidigt och det gör att det blir svårt att uppfatta svaren.  

En del av intervjupersonerna fick aldrig ta del av det informationsbrev som skickades ut 

till boendecheferna på grund av att de inte skickades vidare. Först när vi kom till 

intervjun, tillfrågades intervjupersonerna av deras chef och de gav sitt samtycke. Tanken 

från vår sida var att dessa skulle få ta del av brevet, för att vara förberedda och att de 

därmed också skulle ha fått igång tankarna kring syftet och frågeställningarna. Under en 

av intervjuerna där de inte blivit informerade, fick vi erfara att de till en början hade svårt 

att ge svar på våra frågor. Mot slutet av intervjun kom däremot tankarna i gång.  

Våra önskemål var att intervjua tre personer på tre olika demensboenden, som arbetat 

minst ett år med personer med demens. Det var inte så enkelt att hitta boenden där 

personal hade möjlighet att ställa upp samtidigt och dessutom kunna avsätta cirka 45 

minuter för en intervju under arbetstid. Varför vi valde att utföra intervjuer under 

arbetstid, var för att vi ansåg att det kunde finnas svårigheter att få intervjupersoner att 

ställa upp under sin fritid.  

Valet av demensboenden som studerades gjordes utifrån dess lokalisering i kommunen 

samt dess placering i äldreboendet. Urvalet gjordes för att få en variation av 

demensboendena och för att få en inblick i om det finns skillnader i boendemiljöns 

utformning.  

För att få en djupare kunskap om boendemiljön hade längre observationer varit ett bra 

komplement till intervjuerna. Det skulle kanske även kunnat ge en inblick i den tysta 

kunskapen som personalen har, men dessa observationer uteslöts eftersom de hade krävt 

längre tid än vi hade att avvara.  
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Analys av boendemiljöns utformning och bemanning 
Analysen av materialet är en beskrivning av det som framkom vid intervjuerna. 

Redovisningen utgår från de kategorier som visas och har följande rubriker; 

personalgruppens utbildning och kompetens, boendemiljön, tidigare förändringar och 

önskemål om nya förändringar, problemlösning i vardagen samt personalens resonemang 

om etik i vardagsmiljö. 

 

Personalgruppens utbildning och kompetens 

Samtliga intervjupersoner är kvinnor som arbetat ett år eller längre med personer med 

demens. Personalgruppens utbildning och kompetens varierar i form av undersköterskor 

och vårdbiträden. Utöver den grundutbildning personalen har, anordnas kursdagar och 

föreläsningar inom yrkesområdet. Personalen har dessutom möjlighet att söka 

vidareutbildning om de så vill. Vidare har personalen tillgång till handledning av 

sjuksköterska eller annan kunnig person inom demens. Dessa kan ge personalen tips och 

råd om hur de skall bemöta och hantera olika situationer i sitt arbete. Vi ställer oss 

undrande till om personalen verkligen söker sådan utbildning. Ingår den speciella 

kunskapen i personalens grundutbildning eller krävs det vidareutbildning? Under 

intervjuerna märkte vi att personalens engagemang angående boendemiljöns utformning 

varierade. En del var mycket medvetna om hur man på bästa sätt utformar en bra 

boendemiljö. De vet hur man i praktiken använder sig av de kunskaper de lärt sig, medan 

man på en del andra demensboenden arbetar efter samma mönster år efter år.  

Att arbeta med personer med demens är inte alltid lätt, man behöver vara en viss typ av 

människa med kunskaper inriktade på att tillgodose de behov som de behöver. Personer 

med demens ”… behöver ett speciellt bemötande…,” och personalen ”… behöver ett 

speciellt kunnande… och vara en speciell person… här är det lugn och tålamod som 

gäller…”. Armanius Björlin (2004) menar att det är en svår konst att arbeta med 

demenssjuka och att det kräver väldigt mycket av personalen för att de skall lyckas. Det 

är av stort värde att personalen verkligen är intresserad av att arbeta med dessa personer 

och att de kan känna tillfredställelse över att kunna förstå dem. Våra funderingar kring 

detta är om det nu finns tillgång till sakkunniga personer inom omsorgen om dementa; 

Hur kommer det sig då att kunskapen är så ojämn bland personalen? Kan det bero på hur 
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länge man har arbetat och vilka livserfarenheter man har med sig eller saknas intresset för 

det man håller på med? Personalens kompetens och intresse anser vi kan vara en 

bidragande orsak till att en del inte riktigt vet hur en anpassad boendemiljö för dementa 

bör se ut. För att uppdatera personalens speciella kunskaper anser vi att de bör få ännu 

mer obligatoriska och kontinuerliga kompetensutbildningar.  

 

Boendebeskrivning  

De äldreboenden som besöktes bestod av tre till fyra avdelningar och är belägna både i 

och en bit utanför stadskärnan. Kommunen med omnejd är en mellanstor stad i 

Norrbotten.  

De personer som kan erbjudas plats i ett äldreboende i denna kommun skall ha 

betydande svårigheter i att klara sin livsföring och ha ett stort hjälpbehov som inte kan 

tillgodoses av hemtjänst eller anhöriga i hemmet. På kommunens äldreboenden finns det 

personal dygnet runt samt tillgång till sjuksköterska. För inflyttning till demensboende 

gäller det att man har en utredd demens och att man är fysiskt rörlig. 

De boenden som besöktes var från början inte tänkta som demensboenden, utan denna 

boendeform har växt fram allt eftersom behovet ökat och kännedomen av 

demenssjukdomar blivit större. På vissa av demensboendena har omsorgstagarna egna 

lägenheter med egen toalett, där gemensamhetsutrymmena består av dusch, dagrum och 

kök. På andra demensboenden förekommer att omsorgstagarna har egna lägenheter med 

kokmöjligheter, egen toalett och dusch men med gemensamt dagrum och kök. Samtliga 

avdelningar som besöktes har plats för 8-10 omsorgstagare och korridorerna är långa och 

smala, varav ena korridoren är L-formad. Det sistnämnda demensboendet anser vi 

stämmer bäst överens med hur det bör se ut och personalens önskemål av ett perfekt 

boende (se bilaga 3). Placeringen av lägenheterna i boendena varierar från andra 

våningen med balkong till markplan med möjlighet att gå ut till grönområde.  

Boende ett är ett före detta ålderdomshem som renoverats, där man behållit tidigare 

planlösning. Boendet har mörka stengolv och trappor, väggarna är ljusa och man har 

möblerat med en stil som omsorgstagarna känner igen från sitt tidigare hem. 

Lägenheterna är placerade efter en lång korridor med ett gemensamt kök i anslutning till 

korridorens början, TV-/dag- eller sällskapsrummet är enskilt. Boendet omges av ett 
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grönområde som är omringat med ett staket. Där finns även ett lusthus som är tillgängligt 

för omsorgstagarna. 

Boende två är byggt i början av 1980- talet, även det med ljusa väggar och golv. Här är 

lägenheterna placerade på andra våningen, efter en lång korridor med kök i anslutning till 

korridorens början. Alla lägenheter har kokmöjligheter, egen toalett och dusch samt 

balkonger. Köket är gemensamt, medan TV-/dagrummet är separat med toalett.  

Boende tre är byggt på 1990- talet även det med ljusa väggar och golv. Lägenheterna är 

placerade efter en L-formad korridor på bottenplan, med kombinerat kök och TV-

/dagrum samt en gemensam altan i anslutning till ett grönområde. Varje lägenhet har 

kokmöjligheter samt egen toalett med dusch. 

 

Personalens uppfattning om boendemiljön 

Intervjupersonerna anser att en hemlik miljö är en bra miljö. Den boende som flyttar till 

ett demensboende har med sig egna möbler och tillhörigheter, för att de skall påminnas 

om sitt tidigare hem. Tidigare forskning av bland annat Wijk (2004) och Melin Emilsson 

(1998), visar på att det är naturligt och en självklarhet att ta med sig sina egna möbler och 

tillhörigheter. Wijk (2004), menar att det även finns de som inte vill ta med sig sina egna 

möbler eller tillhörigheter när de flyttar. Den demenssjuke kan känna sig nedstämd, när 

de ser sina tillhörigheter i det nya boendet. På vissa av demensboendena är det personalen 

som tänker på val av möbler, textilier och konst i de gemensamma utrymmena ”… det är 

ju lätt att man halkar in på det moderna, man får ta fast sig själv lite grann ibland”. 

Personalen försöker i den takt som det är möjligt att påverka och utveckla miljöns 

utformning till förändring, medan man på andra demensboenden använder sig av det som 

redan finns. ”… de är en viss stil, … dom ska vara sittvänliga också”. ”… man ska gå 

efter då dom var i 40-årsåldern eller nåt sånt där… bästa att anknyta till … det är ju lätt 

att man halkar in på det moderna, man får ta fast sig själv lite grann ibland”. Här ser vi 

en avvägning mellan vad som anses viktigt för den demente och personalens egna 

värderingar i miljöns utformning. Det kan lätt bli att personalens tycke och smak 

påverkar inköp och inredning, medan personalen i vissa fall använder det som redan finns 

sedan tidigare och glömmer bort att se till den dementes behov. Vad personalen fått lära 

sig är att man skall försöka skapa en boendemiljö som påminner den demente om 
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tidigare, när man var aktiv. Våra funderingar är om det är så att personalen verkligen 

anpassar boendemiljön efter den demenssjukes mest aktiva ålder eller är det så att 

utformning styrs av hur det alltid sett ut på demensboendet. Personalen menar att man 

oftast kommer ihåg händelser från tidigare i livet, och att man skall försöka utgå från den 

tiden. Gör personalen det? Vi får en känsla av att det ofta kan var långt mellan tanke och 

handling. Detta kan bero på många olika saker som till exempel personalens intresse och 

olika kunskaper. Det kanske inte alltid finns utrymme för att utveckla en bra 

boendemiljö. Kanske finns det hinder i form av brist av tid och pengar, som motarbetar 

personalens tankar och idéer. Det måste också vara svårt för personalen att kunna anpassa 

en bra boendemiljö, eftersom man på demensboenden bor flera omsorgstagare 

tillsammans med varierade åldrar. En ur personalen menade att 40-årsåldern är den ålder 

man försöker anknyta till, men vad är det som säger att just denna ålder är den tid då 

omsorgstagaren var mest aktiv. Hur kan man veta att just denna ålder passa alla 

omsorgstagare, eftersom åldrarna varierar på demensboendena? Vi tror att denna ålder 

kan vara en generell ålder personalen utgår från just på detta demensboende, eftersom det 

kan vara svårt att tillgodose allas behov.  

 

Tidigare förändringar och önskemål om nya förändringar 

Förändringar som till exempel vid en flytt som nyligen gjorts vid ett av boendena, 

upplevde personalen att omsorgstagarna till en början blev oroliga. De kände inte igen sig 

i de nya lokalerna och kände inte igen den delvis nya personalen.  

Samtliga intervjupersoner är överens om att det perfekta boendet skall vara utformat 

med ”… köket i mitten och alla rum utgick därifrån så direkt då dom öppnar dörren såg 

dom köket där vi var”. Personalen tror att en sådan lösning fungerar bättre på grund av att 

de ofta vistas i köket, de vill vara mer synlig och känna sig mer tillgänglig för 

omsorgstagarna och därmed minska deras oro. Detta kan jämföras med Paulsson (2002) 

som menar att ett bra utformat demensboende planeras på ett enkelt sätt. Den egna 

lägenheten bör vara liten och enkel och de gemensamma utrymmena bör vara lätta att 

överskåda. Från sin ytterdörr skall den demenssjuke kunna se var personalen och de 

övriga omsorgstagarna befinner sig. Författaren menar att en enkel och överskådlig 

planlösning på ett demensboende, skapar trygghet och minskar förvirring hos 
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omsorgstagaren (se skiss på planlösning i bilaga 3). Vad vi förstår av det som 

framkommit skulle en sådan planlösning ha en betydande inverkan för personer med 

demens eftersom de har svårt att hitta i sin omgivning. Vi tror att man skulle kunna ge 

personer med demens den trygghet som de behöver genom att bygga demensboenden där 

man samarbetar genom att se till den dementes behov, personalens kunskaper och vad 

tidigare forskning visar. Varför bygger man då inte efter dessa idéer? Kan det bero på en 

allt stramare ekonomi i kommunerna, så att man är tvungen till att nyttja de lägenheter 

som redan finns.  

 

Problemlösning i vardagen 

I ett av boendena finns mörka stengolv och trappor något som den demenssjuke nästan 

inte klarar av, ”… de får det ju för ett djup, ett hål i backen… svårt för många…”. “Då 

får man lägga en matta över, då går man över bron.” Personalen har valt att lägga ut en 

matta över det mörka golvet för att underlätta för den demenssjuke, så de kan känna sig 

trygga och slipper känna oro och ångest för att de till exempel behöver gå över mörka 

golv. Vi anser att om det finns lösningar och andra goda idéer som underlättar för 

omsorgstagarna, är det viktigt att man törs och får möjlighet att prova dessa. För att 

avhjälpa problem med att inte hitta till toaletten, gjorde personalen ett som de ansåg vara 

ett lyckat försök, med att plocka bort toalettdörren och ersätta det vita toalettlocket med 

ett svart. Detta för att öka självkänslan hos den demenssjuke och för att denne skall kunna 

vara mer självständig och hitta till toaletten på egen hand. Vi anser att här gäller det för 

personalen att överväga vilket som är viktigast, att omsorgstagaren får hjälp med att hitta 

till toaletten eller ha möjligheten att stänga dörren och kunna vara ifred. Personalen gör 

detta för att ge omsorgstagaren större självkänsla och samtidigt stimulera de funktioner 

som redan finns och menar därmed att omsorgstagarna lättare hittar till toaletten på egen 

hand. Samtidigt kanske den demenssjukes behov av att stänga om sig inte finns, de 

upplever kanske inte att de blir kränkta på något sätt. 

Personalen har också lärt sig att de måste vara tydliga speciellt vid dukning, då det 

endast skall finnas tallrik, bestick och glas på borden. Man kan inte använda sig av 

tallrikar med dekor, de skall”… peta bort dekoren, så då glömmer de maten de har på 

tallriken, de blir så fixerade vid dekoren.” Nu använder de sig av vita tallrikar för ”… då 
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äter de maten som syns…”. Detta kan jämföras med det Wijk (2004) menar att man kan 

stimulera till ett ökat oberoende under måltider, genom att på enkla sätt förtydliga med 

hjälp av färgade bordstabletter och färgat porslin. Till skillnad från det intervjupersonerna 

menar i vår studie menar författaren att filmjölk i en vit tallrik kan vara tillräckligt dåliga 

kontraster och kan utgöra ett hinder för självständigt ätande. Intervjupersonerna vet av 

erfarenhet att det inte får vara för mycket detaljer vid till exempel matsituationer och de 

har märkt att det blivit lugnare bland de demenssjuka sedan ändring gjorts. Hur gör 

personalen när det serveras gröt, fil eller dylikt? Hur löser personalen det när de använder 

sig av vita tallrikar eftersom de menar att de äter det som syns? Kanske skulle det vara en 

god idé att ha färgat porslin vid dessa maträtter.  

De personer vi intervjuat menar att de är uppmärksamma på hur omsorgstagaren 

reagerar för olika saker. Speglar är ett exempel är på att de ”… i en viss period av 

sjukdomen så är ju speglar väldigt störande och då kan man ju ta bort dom, de finns de 

som står och pratar med sig själv … tror att det är en släkting … irriterade över att dom 

inte finns när de vänder sig om …”. Ericsson (1991) skriver, i likhet med det personalen 

berättar, att speglar på väggen kan vara förvirrande för personer med demens då de är 

drabbade av en störd rumsuppfattning. Ibland händer det att personer som är långt gångna 

i sin demens känner sig hotade av sin spegelbild både i speglar och i fönster. ”… speciellt 

på vintern … när det blir mörkt ute på kvällarna … speglas det i fönstren och då blir det 

ju ett trauma…”. Personalen har valt att dra ner persienner när de märker att 

omsorgstagaren blir orolig när de ser sin spegelbild i fönstret. Frågan är hur personal 

skall agera i sådana situationer? Vi anser att samtidigt som den demente blir orolig av att 

se sin spegelbild så hindras möjligheten till stimulans genom att kunna se ut och se andra 

människor i rörelse. Vi anser att det kan vara av vikt att se till de individuella behoven 

och även se till vad som är viktigast i den situationen de befinner sig i just då, men 

kanske är det precis vad personalen försöker göra. 

 

Personalens resonemang om etik i vardagsmiljö 

Vid intervjuerna framgår det att personalen stöter på problem som de måste lösa för 

stunden. Ofta tar de upp problem som inträffar i arbetet och diskuterar dessa allmänt. 

Personalen försöker då ta de beslut som känns rätt och som inte är kränkande för 



 22

omsorgstagaren. ”Dom ska ha det bra, dom ska inte bli kränkta på något sätt…”. Melin 

och Bang Olsen (2004) skriver att när personer som drabbats av en demens och inte 

klarar att uttrycka sin egen vilja, är det viktigt att anhöriga tillsammans med personalen 

sörjer för att dennes integritet inte kränks, utan att den värnas och respekteras. Den 

demenssjuke blir lätt frustrerad när det är låst och de inte tar sig ut. ”Dom förstår ju inte 

att de inte hittar tillbaka, vi måste ju ha låst. Vi låser om dom, vi låser inte in”. För att 

undvika den frustration som kan uppstå hos den demenssjuke kan det hjälpa med att 

personalen tar en promenad med denne. ”Vi kan ta en sväng på fem minuter och då är det 

så bra när vi kommer tillbaka, då har det inte blivit nåt att ’Herregud, får man inte gå 

ut’…”. En del demensboenden har valt att sätta upp saloondörrar med kedjor på insidan. 

Personalen menar att det är ”En trevligare stopp, hinder så att de inte går ut och går sin 

väg och inte hittar hem eller går i trappen och ramlar och slå sig…”. ”Kedjorna är satta 

på insidan… Så det är ju ett hinder i vägen”. Vid vissa tillfällen när omsorgstagarna är 

oroliga lägger man en handduk över kedjan eller hänger upp ett draperi så den inte syns. 

Men de menar ändå att ”En förändring görs ju inte för evigt…”. Det som döljs för 

omsorgstagarna kan lika fort synas igen, men det ”beror på hur långt man är gången i 

sjukdomen…”. Var går gränsen med att låsa om och inte in? Dilemma uppstår mellan den 

dementes vilja och önskemål och personalens möjligheter att tillgodose dessa. Om man 

låser om och inte in – varför måste man då be om lov för att gå ut? Visserligen kan 

omsorgstagarna inte gå ut på egen hand på grund av orienteringssvårigheter men varför 

ska personalen bestämma när dörren skall öppnas? Kan det bero på att det inte finns 

tillräckligt med personal för att tillgodose all omsorgstagares behov och önskemål. 

Det förekommer även att personalen kamouflerar glasdörrar för att ”… då vi då tar 

väskan någonstans så förstår dom ju att vi ska iväg och då vill dom också iväg. Så 

kommer dom och står här bakom dörren och bara ser hur vi försvinner. Det skapar 

ganska mycket ångest att dom blir själv kvar.” Personalen försöker minska oro och 

ångest hos omsorgstagarna, genom att kamouflera glasdörrarna på demensboendet. 

Personalen är medveten om att det är mycket folk i rörelse bakom dessa dörrar. 

Omsorgstagarna blir oroliga, därför har man valt att åtgärda detta. Personalen anser att 

det är en lyckad förändring då den märkt att av en förändring hos omsorgstagarna när de 

inte ser vad som döljer sig bakom de kamouflerade dörrarna. Vi anser att det är bra att 



 23

personalen använder sig av de knep de har för att minska oron. Omsorgstagarna kanske 

inte uppfattar dörrarna annat än som en väggprydnad och störs inte heller av att de inte 

kan se därigenom.  

 

Avslutande diskussion 

Studien visar på att en bra boendemiljö är en hemlik miljö. De demensboenden som ingår 

i denna studie är mer eller mindre anpassade för att kunna bedriva en god omsorg om 

personer med demens. Personalen som intervjuades anser att om de försöker anpassa 

miljön efter den dementes behov, har de möjlighet att förstärka de funktioner som finns 

kvar. Genom att de är tydliga i sitt arbete och använda sig av enkla medel, kan de 

underlätta den dementes vardag.  

Personalen försöker i de gemensamma utrymmena skapa en miljö som personer med 

demens känner igen sedan tidigare. Den stil som man använder sig av är sådant som 

påminner om deras aktiva period i livet. Genom att utforma och planera boendemiljön 

och använda harmoniska och klara färger, kan personalen underlätta för personer med 

demens att hitta rätt i olika situationer, som till exempel vid toalettbesök och 

matsituationer. Detta kan leda till att den demenssjuke blir mindre beroende av hjälp, 

vilket också kan öka självkänslan.  

På de demensboenden som berördes av vår studie, är det vanligt att den demente som 

flyttar in tar med sig sina egna möbler och tillhörigheter. Är det en självklarhet att den 

som flyttar in på ett demensboende alltid tar med sitt egna bohag, eller finns det de som 

väljer att låta bli? Vi anser att det är viktigt att se till alla olika personers individuella 

behov och önskemål och i möjligaste mån uppfylla dessa, genom att ge omsorgstagaren 

chansen att själv få välja. 

Vad vi sett är att utformningen och anpassningen av boendemiljön skiljer sig tydligt i 

hur det ser ut på olika demensboenden i jämförelse med hur tidigare forskning beskriver 

hur det bör se ut. I vissa fall har demensboenden inrättats i lokaler som tidigare anpassats 

för äldre personer. De demensboenden vi studerat är inte anpassade efter de normer som 

idag anses viktiga för personer med demens. De har samtliga långa korridorer varav ett 

var L-format, vilket kan leda till att den demenssjuke lätt bli oroligt om de inte ser någon 

av personalen i sin närhet. Med tiden har personalen försökt anpassa miljön efter den 
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demenssjukes behov. Men, vi anser att möjligheten begränsas på grund av man tagit över 

tidigare lokaler som inte byggts direkt för ändamålet, som till exempel att vissa boenden 

har lägenheter med kokmöjligheter. Tidigare forskning säger att personer med demens 

inte i onödan bör utsättas för teknisk utrustning (Melin & Bang Olsen, 2004). Det kan 

vara en bidragande orsak till att omsorgstagaren blir orolig, stressad och får ångest över 

att de inte vet hur de används. 

Personalen försöker tänka på hur miljön utformas och hur den kan förbättras. Vi tror att 

de begränsas av en allt stramare budget i kommunen. En annan tanke är om det kan vara 

så att personalen efter en lång tids arbete på samma demensboende, blir hemmablind och 

inte uppfattar vilka individuella insatser som den demente är i behov av. Vi har frågat oss 

om det kan vara så att personalen saknar denna kunskap. Personalen på de olika 

boendena, har olika kunskap och kompetens när det gäller omsorgen om personer med 

demens.  

Vad gäller boendemiljön kan man anta att med tanke på hur boendena är placerade och 

utformade i förhållande till vilka behov den demenssjuke har, kan man anta att ekonomin 

har stor betydelse för hur väl boendemiljön är anpassad. Vi tycker att beslutsfattarna 

inom en snar framtid bör ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper som personalen 

besitter och använda dessa för att kunna utforma av bra boendemiljö som kan tillgodose 

de behov som finns. Det är dags att börja tänka och planera i större skala och anpassa fler 

boenden för demenssjuka, då antalet äldre äldre kommer att öka.  

Den personal som deltog i denna studie har ett gemensamt önskemål, en vision om att 

de demensboenden som finns bör vara väl genomtänkta och anpassade för personer med 

demens. Personalens drömboende för omsorgstagarna är att demensboendet skall vara 

beläget på bottenplan, att köket och de gemensamma utrymmena skall vara placerade i 

mitten och att lägenheterna utgår därifrån. Personalen menar att i ett sådant boende skulle 

de alltid vara tillgängliga och det skulle skapa trygghet samt minska oron hos dessa 

personer. Genom att placera demensboenden på bottenplan tror vi skulle kunna bidra till 

en fysisk och socialt anpassad omsorg. Personer med demens behöver möjlighet att 

kunna se andra människor, bilar och till och med kunna gå ut på egen hand om de vill. Vi 

tror precis som tidigare forskning att detta skulle öka deras självförtroende och deras 

frihetskänsla. Genom att vara placerad på bottenvåningen skulle de lättare kunna se andra 
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människor i rörelse och kunna gå ut om de vill, vilket skulle öka förutsättningarna att 

bibehålla de funktioner som finns kvar. 

I omsorg om personer med demens är det viktigt att inte kränka dennes integritet på 

något sätt. På de demensboenden där denna studie gjorts har personalen använt sig av 

saloondörrar och någon form av låsanordning på insidan för att förhindra att den demente 

ramlar i trappor eller går ut och inte hittar tillbaka. Det kan ibland uppstå frustration hos 

de boende att de inte kan ta sig ut när dessa dörrar är stängda. När någon av 

omsorgstagarna vill gå ut och det finns personal som kan följa med, följer personal gärna 

med på en promenad. När de är tillbaka är omsorgstagaren lugn igen. Oavsett vilken typ 

av demenssjukdom personen har, är det viktigt att demensboendet är anpassat efter varje 

enskild individs behov, för att kunna ge en så god omsorg som möjligt. Människan är 

unik och därför bör omsorgen om personer med demens också vara unik och väl anpassad 

till varje enskild individ.  
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 Bilaga1 
Till 
Omsorgschef, boendechef och 
vårdbiträden/undersköterskor 
 
Informationsbrev 
Vi heter Cecilia Holm och Maria Marjai och är studenter vid Luleå Tekniska universitet, 
Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Vi läser sista terminen på Sociala 
omsorgsprogrammet 140 poäng. Vår utbildning kommer att leda till en yrkesexamen 
inom social omsorg. Det som återstår av vår utbildning är att skriva ett 
examensarbete/uppsats, där vi valt att fokusera på hur boendemiljön är utformad för 
personer med en demens och personalens syn på en strukturerad boendemiljö för 
demenssjuka. 

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur boendemiljön är utformad och att ta reda 
på vad personal anser är en bra utformad boendemiljö för att kunna bedriva en god 
omsorg om personer med en demens.  

För att nå syftet så utgår vi från följande övergripande frågeställningar: 
Hur utformas en boendemiljö och vilka faktorer är viktiga i boendemiljön för personer 
med en demenssjukdom? Vilken syn har personalen på en strukturerad boendemiljö för 
den demenssjuke? Vilka kunskaper har personalen?  

För att kunna ta reda på detta är vår avsikt att göra gruppintervjuer med tre personer i 
personalgruppen, på tre olika demensboenden. Kriteriet för att delta är att du har arbetat 
minst ett år på demensboendet och kan avsätta ca 45 minuter för intervjun. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band för att underlätta vår sammanställning av intervjumaterialet. 
Deltagandet i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. I vårt examensarbete kommer inga namn att användas på vare sig 
kommun, gruppboende eller personal. Vi har önskemål om att få göra intervjuerna under 
vecka 46-47. Vi kommer att kontakta er inom några dagar för att höra vilka 
boenden/avdelningar ni godkänner för denna studie samt för en överenskommelse om tid 
och plats för intervjun. 

Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via institutionens hemsida 
(www.hv.ltu.se).  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Cecilia Holm Maria Marjai 
Fasanvägen 9  Fältspatstigen 33 
944 71 PITEÅ      977 53 LULEÅ 
Tel: 0911-310 30 Tel: 0920- 970 85 
Mobil: 070-536 46 11 Mobil: 070-269 70 85 
eceohl-2@student.ltu.se amaama-2@student.ltu.se 
 
Univ.adjunkt/handledare:  
Barbro Josefsson, Institutionen för hälsovetenskap, Boden, tfn. 0921-758 00 (vxl.) 
Barbro.Josefsson@ltu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Utbildning 
Har ni någon speciell grundutbildning? Vad? 
 
Har ni någon speciell demensutbildning?  
 
Har specifik utbildning någon betydelse i arbete med personer med demens? 
 
Får ni i personalen någon utbildning inom demens för att utvecklas i ert arbete med 
personer med demens? 
 
 
Miljö 
Är ni medvetna om hur miljön är utformad? 
 
Upplever ni att miljön har betydelse för personer med demens? På vilket sätt? 
 
Hur vill ni beskriva miljön där ni jobbar? 
 
Vad är en bra miljö? Varför? Är det något som ni vill och kan förändra? 
 
Finns det, som är mindre bra miljö? Vad? Varför? Är det något som ni vill och kan 
förändra? 
 
Hur bör miljön vara utformad? 
 
Vad anser ni om boendemiljöns utformning gällande färger, placering, planlösning mm.? 
 
Vid olika typer av inköp av saker till gruppboendet eller när ni ”pyntar” – tänker ni på 
om/hur det kan påverka personer med demens?  
 
 
Etik 
Kommer det upp några etiska dilemman i arbetet med dementa? 
 
Miljön ett skydd eller ett tvång? På vilket sätt? 
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Bilaga 3 
 
 
 

 
 
Källa: Paulsson, J. (2002). Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum 

(2:a rev. uppl.). Stockholm: Svensk byggtjänst., s.100. 
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