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Abstract 
 
The purpose with this study was to examine which opinions and knowledge the directors have 
about the physical residential environment's importance on accommodations for people with 
dementia disease and how they do to create and to maintain a good physical residential 
environment. The issues have been: Which opinions and knowledge the directors had about 
the physical residential environment's importance for the people with dementia? How did the 
managers work in order to create and maintain a good physical residential environment? We 
had four themes, homelike environment on the accommodations, priorities on the 
accommodation, care/nursing in the physical residential environment and the manager’s 
possibility to influence the physical residential environment. The study followed a qualitative 
method. Five managers were interviewed on four accommodations and the managers were 
said to work actively with the physical residential environment. The results of the study were 
analyzed on the basis of Antonovskys theoretical perspectives called ”the feeling of contexts”. 
The result showed that the managers considered that the living environment for people with 
dementia should be a homelike environment which is individual tailored from their previous 
life. The managers wanted to accomplish a living environment which stimulated involvement.  
 
 
Keyword: Living environment for people with dementia, dementia, manager, care/nursing, 
boendemiljö för demenssjuka, demens, enhetschef, omsorg/omvårdnad. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 
 
Ett gemensamt symtom för alla demenssjukdomar är att de demenssjuka successivt förlorar 
förmågan att orientera sig både i tid och i rum (Wijk, 2004, s. 13). Demenssjuka personer har 
kognitiva nedsättningar och påverkas mer av sin omgivning än vad friska personer gör. En 
fysisk miljö med för lite stimulans bidrar till passivitet medan miljöer med för många intryck 
kan stressa fram extrema reaktioner (Gaunt, Öhlander & Schwarz, 1993, s. 71). På grund av 
att människor har olika förutsättningar att ta del av rummets form, rummets egenskaper och 
det som händer där, upplevs och beskrivs rum på olika sätt. Med hjälp av våra fem sinnen 
uppfattar vi rummet och det kan hjälpa oss att orientera oss (Paulsson, 2004, s. 18). Förutom 
att människor har olika förutsättningar att uppfatta sin omgivning har de även olika tycke och 
smak för vad de anser är en bra boendemiljö. 

Det är viktigt att vara noga med vilka saker som omger de demenssjuka i boendet. Det som 
upplevs som förvillande eller svårt att tolka bör tas bort från de demenssjukas miljö (Björlin et 
al., 2004, s. 219). Att skänka trygghet, välbefinnande, igenkännande, skapa en miljö som 
inspirerar till aktiviteter och att undvika skador och risker bör vara det centrala i goda vård- 
och boendemiljöer för äldre. Det är viktigt att personer med olika former av kompetens 
samarbetar för att skapa en god miljö för äldre, till exempel när det gäller arkitektur, ljus och 
färgsättning (Wijk, 2004, s. 39). Utformningen av boendemiljön kan upplevas som tydlig, 
harmonisk, stödjande och vacker samtidigt som den också kan uppfattas som kall och orolig. 
Det finns en stor risk för feltolkningar och missförstånd för en person med demenssjukdom 
och det kan skapa stress och osäkerhet hos henne/honom. Olika färger kan hjälpa de 
demenssjuka att förstå sin miljö bättre (Wijk, 2004, s. 40). 

Vi som är författare var från början intresserade av att studera vilka åsikter och kunskaper 
personalen på boende för demenssjuka har om den fysiska boendemiljöns betydelse på 
boenden för demenssjuka och hur de arbetar med det i omvårdnaden med de demenssjuka. 
Efter att ha tagit del av litteratur och forskning om detta ämne konstaterade vi att det är ett 
ämne som är väl utforskat. Vi bestämde att istället rikta in oss på enhetscheferna och studera 
vad de har för åsikter och kunskaper om den fysiska boendemiljöns betydelse på boenden för 
demenssjuka och hur de konkret gör för att skapa och upprätthålla en god fysisk boendemiljö 
för demenssjuka i sin verksamhet.  

Vi har försökt tydliggöra enhetschefernas roll i utformning av boendemiljön genom en 
kvalitativ studie där vi har intervjuat fem enhetschefer på fyra boenden för demenssjuka. Det 
är enhetschefen som har det yttersta ansvaret för boendet samt leder det dagliga arbetet på 
verksamheten och det är därför intressant att studera deras åsikter och kunskaper om 
boendemiljön och hur de arbetar med det på boendena för demenssjuka. Socionomer är bland 
annat utbildade till att bli enhetschefer för boenden för demenssjuka och ämnet berör därmed 
det sociala arbetet. Vi tycker att det är viktigt att enhetschefer är medvetna om hur den fysiska 
boendemiljön påverkar de demenssjuka och att de anpassar verksamhetens fysiska 
boendemiljö efter de demenssjukas behov. Vi vill att studien skall klargöra den fysiska 
boendemiljöns betydelse samt hur enhetschefer konkret gör för att skapa och upprätthålla en 
god fysisk boendemiljö för demenssjuka i sin verksamhet. Studien kan vara av intresse för 
dem som professionellt arbetar på demensboenden, både som personal och enhetschef.  
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1.2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka åsikter och kunskaper enhetschefer har om den 
fysiska boendemiljöns betydelse på boenden för demenssjuka samt hur de gör konkret för att 
skapa och upprätthålla en god fysisk boendemiljö för demenssjuka i sin verksamhet. Studiens 
övergripande frågeställningar lyder: 
 

• Vilka åsikter och kunskaper har enhetscheferna på boenden för demenssjuka om den 
fysiska boendemiljöns betydelse för de demenssjuka? 

• Hur arbetar enhetscheferna för att skapa och upprätthålla en god fysisk boendemiljö? 
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2. Bakgrund 
 

2.1. En liten överblick över demensvårdens historia i Sverige
  
Innan år 1947 var åldringsvård lika med fattigvård och gamla, fattiga och sjuka 
sammanblandades på gemensamma institutioner för fattigvård. 1947 beslutade den svenska 
statsmakten att kommunerna och landstingen skulle dela på ansvaret för de äldre (Westlund & 
Sjöberg, 2005, s. 10, 18). Det dröjde ända fram till slutet av 1970-talet innan man insåg att 
demenssymtom inte är en naturlig del av åldrandet och först då började man skilja på vården 
för dem som var demenssjuka och somatiskt sjuka (Socialdepartementet, 2003, s. 44-45; 
Gaunt et al., 1993, s. 68-69).  

Under 1600-talet fick samhället ta över ansvaret för de sjuka och de äldre om de inte hade 
anhöriga. Tidigare hade det varit kyrkans ansvar. Oavsett om personen var fattig, sjuk eller 
gammal placerades man på fattiggården och under 1800-talet inrättades kommunalt drivna 
fattiggårdar i landsbygdskommunerna. Särskilda hem för äldre och sjuka skapades för dem 
som kom från de högre samhällsklasserna och de blev en förebild för den kommunala 
fattigvården (Andersson, 2005, s. 20-21). Under 1910 blev termen ålderdomshem, vars 
uppgift var att ge vård, bostad och försörjning till de äldre, mer allmän. Ålderdomshemmen 
skulle vara ett alternativ för alla äldre som var vårdbehövande, oavsett vilken inkomst eller 
förmögenhet de hade (Edebalk & Lindgren, 1996, s. 140-141). Trots att ålderdomshemmen 
och sjukhemmen ökade kraftigt till antal under 1960- och 1970 talen så ignorerades de 
demenssjuka och deras situation (Socialdepartementet, 2003, s. 44). Sjukhemmen var 
landstingsdrivna och de var till för dem som var svårt sjuka och hade stora 
funktionsnedsättningar. Sjukhemmen var byggde efter samma princip som sjukhusen och var 
indelade i avdelningar med många och långa korridorer (Westlund & Sjöberg, 2005, s. 19).  

Att integrera de demenssjuka med de somatiskt sjuka trodde man hade en positiv effekt för 
de demenssjuka. Under 1970- och 1980 talet uppmärksammades att många demenssjuka 
personer vistades på mentalsjukhus tillsammans med psykiskt sjuka personer. Socialstyrelsen 
fastslog i mitten av 1980-talet att personer med demenssymtom som var i behov av långvarig 
institutionsvård skulle vårdas inom den somatiska långvården för äldre och inte inom 
psykiatriska vården. Det byggdes geropsykiatriska avdelningar på sjukhemmen där de 
demenssjuka skulle flytta in. Syftet med de geropsykiatriska avdelningarna var att skilja på de 
demenssjuka och personer med psykiska sjukdomar. På de geropsykiatriska avdelningarna 
bodde de demenssjuka även avskilt från de somatiskt äldre sjuka. I början av 1980-talet kom 
de demenssjukas situation i fokus och man började diskutera hur man skulle hjälpa dem. Det 
kom rapporter om att de befintliga vård- och boendeformerna inte kunde tillgodose de 
demenssjukas behov samtidigt som man fick ökad kunskap om miljöns positiva betydelse för 
de demenssjuka (Socialdepartementet, 2003, s. 44-45; Gaunt et al., 1993, s. 68-69). 

I mitten av 1980-talet byggdes det nya anpassade bostäder för de demenssjuka och innan 
byggnationen av de nya boendena tog form diskuterades hur de skulle se ut och vilka 
principer som skulle råda. Det stod mellan två alternativ: det ena alternativet var att de inte 
skulle särbehandla de demenssjuka, utan låta de bo kvar på långvården med bättre vårdformer. 
Det andra alternativet var att helt nya boendeformer skulle skapas som var anpassade efter de 
demenssjukas behov. Man valde det sista alternativet och började bygga det som idag kallas 
för gruppboenden. Miljön på gruppboendena skulle vara utformad för att stimulera de 
demenssjuka att använda sina kvarvarande intellektuella och fysiska förmågor samtidigt som 
miljön inte skulle ställa för stora krav på de sjuka (Socialdepartementet, 2003, s. 44-45; Gaunt 
et al., 1993, s. 68-71).  
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1992 genomfördes Ädelreformen, vilket kortfattat innebär att kommunerna nu har ansvar 
för större delen av det som tidigare var den slutna långtidssjukvården och en stor del av 
hemsjukvården (Socialdepartementet, 2003, s. 45). Ädelreformens mål var att skapa en 
helhetssyn över omsorgen och inte dela upp den i en social och en medicinsk del. Ett annat 
mål med Ädelreformen var att skapa valfrihet för de äldre samtidigt som de äldre skulle få en 
tryggare omvårdnad (Andersson, 2005, s. 22). En tredje målsättning med Ädelreformen var 
att höja standarden på de kommunala boendena och ombilda de stora vårdavdelningarna till 
mindre och hemlika enheter (Socialdepartementet, 2003, s. 45).  
 

2.2. Begrepp 
 
Vi har valt att klargöra begreppen omsorg och omvårdnad, demenssjukdomar, gruppboende 
och fysisk boendemiljö. Vi tycker det är viktigt att tydliggöra dem, eftersom de är centrala 
begrepp genom hela studien.   
 

2.2.1. Begreppen omsorg/omvårdnad 
 
Genomförandet av Ädelreformen 1992 innebär att kommunerna har fått ett större 
sjukvårdsansvar för äldreomsorgen. Kommunerna bedriver social omsorg, det vill säga 
samhällets omsorg, och den utövas i olika former och en av dem är äldreomsorgen 
(Abrahamsson, 2003, s. 27-31). Enligt Eliasson-Lappalainen & Szebehely (1998, s. 125) 
ersätter begreppet omsorg begreppet vård i social omsorg. Det som förut kallades åldringsvård 
heter idag äldreomsorg. Szebehely (1996, s. 22) sammanfattar begreppet omsorg i tre 
innebörder. Den första är att praktiska sysslor utförs med noggrannhet och omtanke av en 
känslomässigt engagerad person. Den andra och tredje innebörden är att begreppet omsorg 
innefattar relationen som uppstår mellan de berörda parterna samt kvaliteten i det utförda 
arbetet. Omsorg betyder att man inkluderar hela människans livssituation för att skapa bättre 
livsvillkor som är anpassad efter individens förutsättningar (Eliasson-Lappalainen & 
Szebehely, 1998, s. 125). Grönquist (1999, s. 59) menar att omsorg är en universell 
komponent som ingår i alla yrken som arbetar med personer som är i beroendeställning. 
Begreppet omvårdnad har sin utgångspunkt i människans förmåga att tillgodose sina behov. 
Utförandet av omvårdnad inkluderar alla de konsekvenser som funktionshindret ger upphov 
till, både de fysiska och psykiska. Syftet med omvårdnaden är att stimulera och tillvarata 
individens egna förmågor för att kunna utvecklas. Personalen skall skapa en god relation till 
individen genom att förmedla bland annat trygghet och närhet (Grönquist, 1999, s. 60; 
Abrahamsson, 2003, s. 31). 

Efter genomförandet av Ädelreformen är det kommunen som har ansvar för 
demensboenden för demenssjuka och kommunerna bedriver äldreomsorg. I den litteratur vi 
har tagit del av har majoriteten av författarna använt begreppet omvårdnad och inte omsorg 
och därför har vi valt att använda oss av begreppet omvårdnad i vår studie.  
 

2.2.2. Demenssjukdomar 
 
Demenssjukdomar är inte bara ett sjukdomstillstånd, utan det finns flera olika typer av 
demenssjukdomar (Abrahamsson, 2003, s. 32; Socialdepartementet, 2003, s. 35). 
Demenssjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna hos äldre personer i 
Sverige. Sjukdomsförloppet varierar mellan olika personer som drabbas av demenssjukdom 
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eftersom det är många faktorer som påverkar sjukdomen. Faktorer som kan påverka 
sjukdomsförloppet är bland annat vilken typ av demenssjukdom personen har, den medicinska 
behandlingen och hjälpinsatserna från omgivningen (Socialdepartementet, 2003, s. 38).  

Sjukdomsförloppet för demenssjukdomar kan delas in i tre stadier. Första stadiet kallas för 
lätt demens och under detta stadium är den demenssjuke relativt självgående och behöver bara 
lite hjälp. Under det andra stadiet, måttlig demens, behöver den demenssjuke aktiv hjälp för 
att klara sin vardag. Svår demens är det sista stadiet och i detta stadium behöver den 
demenssjuke hjälp dygnet runt (Socialdepartementet, 2003, s. 38). 

Symtomen hos de demensdrabbade har stora individuella skillnader och varje person har 
sin egen sjukdomsbild. Vilka symtom som den demenssjuke får beror bland annat på vilka 
delar av hjärnan som har skadats och den drabbades personlighet. Samtidigt som symtomen 
varierar så finns det vissa symtom som är gemensamma för det dementa beteendet.  

Vi har valt att följa den indelning som Almberg & Jansson (2003, s. 28-30) gör av 
demenssjukdomens symtom:  

 
1. Försämring av de kognitiva funktionerna i form av minnesnedsättning, försämring av 

orientering i tid, rum och person, försämring av abstrakt och logiskt tänkande och 
försämring av språklig förmåga. 

2. Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD. BPSD:s symtom 
ger sig i uttryck i form av vanföreställningar, hallucinationer, aggressivitet, 
aktivitetsstörning och störningar i dygns rytmen.  

3. Funktionell försämring av till exempel ADL-funktionerna. Den demenssjuke kan även 
drabbas av afasi (förlust av talförmåga), apraxi (rubbad förmåga till ändamålsenliga 
rörelser) och agnosi (oförmåga att känna igen). 

 
Bakom begreppet demens döljer det sig många olika sjukdomar. Gemensamt för de olika 

demenssjukdomarna är att hjärnans celler skadas och dör. Symtomen och sjukdomsbilden ser 
olika ut beroende på vilken sjukdom det rör sig om och var i hjärnan skadan finns (Almberg 
& Jansson, 2003, s. 19). Demenssjukdomarna är uppdelade i framförallt tre grupper, 
Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens. 

Cirka 50-70 procent av dem som är demenssjuka lider av Alzheimers sjukdom 
(Socialdepartementet, 2003, s. 35). Alzheimers sjukdom orsakar hjärnförändringar i form av 
att vissa delar av hjärnbarken har skrumpnat, så kallad atrofi. Hjärnförändringen kan ske i 
hela hjärnbarken men flera studier har visat att det är speciellt hjässloben och bakre delarna av 
tinningloberna som är skadade. Där finns viktiga områden för minnet och förmågan att knyta 
samman och bearbeta information. Pannloberna är ofta mindre påverkade, vilket förklarar 
varför personligheten är bevarad längre jämfört med andra demenssjukdomar (Abrahamsson, 
2003, sid. 41; Almberg & Jansson, 2003, s. 21).  

Cirka 25-30 procent av de demenssjuka lider av vaskulär demens. Orsakerna till vaskulär 
demens är sjukliga förändringar i hjärnans blodkärlssystem eller förändrat blodflöde i 
blodkärlen. (Björlin et al., 2004; sid. 49; Almberg & Jansson, 2003, s. 22-23).  

Cirka 10 procent av dem som drabbas av demenssjukdom drabbas av frontallobsdemens. 
Sjukdomen debuterar oftast innan personen fyller 65 år. Vid frontallobsdemens uppstår en 
förtvining av nervceller i hjärnbarken mellan frontalloberna och främre delen av 
temporalloberna. I denna del av hjärnan finns egenskaper som personlighet, känslomässigt 
engagemang, planeringsförmåga, tal och omdöme och det är dessa egenskaper som förändras 
vid frontallobsdemens. Personlighetsförändringarna är stora och den sjuke saknar 
sjukdomsinsikt. Personer som lider av frontallobsdemens blir omdömeslösa och detta leder till 
ett icke socialt acceptabelt beteende. Minnesfunktionerna och orienteringsförmågan är 
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bevarade långt in i sjukdomsförloppet jämfört med Alzheimers sjukdom (Björlin et al., 2004; 
s. 56-63; Almberg & Jansson, 2003, s. 24-26). 

 

2.2.3. Gruppboende för demenssjuka  
 
Benämningen på de olika boendeformerna ålderdomshem, servicehus, sjukhem och 
gruppboende ändrades i samband med Ädelreformens införande och för äldre och 
funktionshindrade tillkom samlingsbegreppet särskilt boende (SÄBO). Det som är gemensamt 
för särskilda boenden är att det krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att få flytta 
dit (Almberg & Jansson, 2003, s. 167-168; Socialdepartementet, 2003, s. 236). Ett 
gruppboende kännetecknas av att det är en mindre avgränsad enhet (Socialdepartementet, 
2003, s. 232). Personaltätheten på ett gruppboende skall vara hög och de demenssjuka skall få 
stöd och hjälp av kompetent personal dygnet runt. Gruppboendenas planlösning, standard och 
utformning varierar mellan olika gruppboenden. Grunden är att alla gruppboenden skall ha 
både privata - och gemensamma utrymmen, där de boende delar ett gemensamt vardagsliv. De 
gemensamma utrymmena skall ligga centralt och nära de boendes rum. Antalet boende skiftar 
också men det bör inte vara färre än fyra boende eller fler än tolv boende (Ericsson, 1991, s. 
9; Gaunt et al., 1993, s. 72). 
 

2.2.4. Fysisk boendemiljö  
 
Enligt Nationalencyklopedin hemsida (2007) har begreppet boendemiljö olika betydelser som 
förhållande, atmosfär, omvärld, medelpunkt och omgivning. Vi delar Josephssons (2003, s. 
129-130) definition av begreppet boendemiljö. Josephsson menar att fysiska och sociala delar, 
inom vilka vi lever och utför våra dagliga sysslor, är några exempel på hur ordet boendemiljö 
kan definieras. På senare tid har begreppet boendemiljö satts i relation till begreppet plats, 
vanor, rutiner, erfarenheter och andra människor. Samma platser tolkas annorlunda av olika 
personer. Med fysisk boendemiljö menar vi arkitektur, interiör samt utomhusmiljö. 
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3. Tidigare forskning 
 
Det finns mycket litteratur och forskning om boendemiljöns betydelse och dess konsekvenser 
för personer med demenssjukdom. I den forskningen som vi har fått tag i visar entydigt att 
miljön är en viktig faktor i demensvården. Fridell (1998) menar att det är utifrån omvårdnaden 
som god boendemiljö kan skapas. Av den litteratur och de studier som vi har tagit del av har 
vi konstaterat att de utgår från vårdpersonalens kunskap om den fysiska vårdmiljön och hur de 
aktivt skall kunna arbeta med det i omvårdnaden. Ingen litteratur eller studier som vi har tagit 
del av har belyst enhetschefernas åsikter och kunskap om vårdmiljön samt hur de gör konkret 
för att skapa och upprätthålla en god miljö för demenssjuka i sin verksamhet. Det är 
enhetschefen som utformar målen för verksamheten och leder personalen i sitt dagliga arbete 
och därför är det intressant att studera deras åsikter och kunskaper om detta ämne. 

I den här uppsatsen har vi för avsikt att studera enhetschefers åsikter och kunskaper om 
den fysiska boendemiljöns betydelse på boenden för demenssjuka samt hur de konkret gör för 
att skapa och upprätthålla en god miljö för demenssjuka i sin verksamhet. Utifrån litteraturen 
och forskningsresultaten som vi har tagit del av har vi konstaterat att det finns framförallt två 
discipliner som belyser ämnet och det är arkitektur och omvårdnad. I vårt avsnitt om tidigare 
forskning som genomförts på området har vi valt att skriva om varje disciplin för sig och att 
avsluta med en gemensam sammanfattning.  
 

3.1. Omvårdnad  

3.1.1. Omvårdnad i den fysiska boendemiljön 
 

Enligt Almberg & Jansson (2003, s. 58-59) och Socialdepartementet (2003, 71-72) är syftet 
med omvårdnaden att mildra effekterna av symtomen genom att anpassa omvårdnaden efter 
symtomen. Omvårdnad kan förstås utifrån två integrerade aspekter: uppgiftsdel och 
relationsdel. Uppgiftsdelen innebär det man gör, till exempel hjälper en person att tvätta sig 
och klä på sig. I relationsdelen ingår hur man gör det och i vilken anda man ger omvårdnad. 
Omvårdnadspersonalen måste ha kunskaper om mänskliga behov och om demenssjukdomar 
samt dess symtom för att kunna utföra god omvårdnad. För att den demenssjuke skall få god 
vård och uppleva trygghet är det viktigt att sätta upp mål för omvårdnaden tillsammans med 
den demenssjuke och/eller någon anhörig. Enligt Hallberg (1997, s. 32) är omvårdnadens mål 
hälsa. Hälsa i omvårdnaden av demenssjuka är att skapa en känsla av helhet och mening.  

I en litteraturöversikt i ”Problematiska beteenden hos demensdrabbade”, gjord av Hallberg 
(1997, s. 35), refereras till Halls slutsats att personer med demens har en lägre stresströskel 
eftersom de har svårigheter att tolka och förstå sin omgivning samt selektera intryck. Typiska 
stressfaktorer för demenssjuka personer är trötthet, över- och understimuli, förändringar i 
miljö och rutiner. Att överskrida den demenssjukes stresströskel resulterar i att dennes 
förmågor minskar samt skapar kognitiva symtom, till exempel förvirringssymtom 
(Socialdepartementet, 2003, s. 73). I Normanns avhandling ”Lucidity in people with severe 
dementia as a consequence of person-centred care” (2001) studeras personer med svår 
demenssjukdom som har episoder av psykisk klarhet (EPK). EPK innebär att den svårt 
demenssjuke personen plötsligt kan säga något klart och redigt. EPK förekommer när den 
demenssjuke personen inte utsätts för krav eller stress samt har en nära relation till 
vårdpersonalen där den demenssjuke känner sig bekräftad och förstådd. Flera författare har 
skrivit om att god omvårdnad, i form av anpassad miljö och aktiviteter, kan höja den 
demenssjukes stresströskel. När vårdpersonalen stressar blir det svårt att skapa lugn och ro för 
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en person med demenssjukdom. Omvårdnad handlar om att försöka förmedla tröst i de 
demenssjukas dagliga aktiviteter i form av att återupprätta tidigare brutna förbindelser och 
skapa en känsla av hemmastaddhet (Socialdepartementet, 2003, s. 75, 77; Edberg, 2002, s. 14-
16; Norberg & Zingmark, 2002, s. 35; Skovdahl & Kihlgren, 2002, s. 124-131).  
 

3.1.2. Mötet 
 
Av tidigare forskning om boendemiljön handlar flera studier om att den avgörande betydelsen 
för vårdresultatet eller de boendes upplevelse av vården och omsorgen är mötet med 
vårdpersonalen. Mötet sker alltid i en fysisk miljö och miljön har stor betydelse för mötets 
utveckling. Den fysiska miljön kan bland annat störa relationen mellan deltagarna i mötet 
eller förstärka oron om miljön inte är anpassad efter de demenssjukas fysiska och 
intellektuella förutsättningar (Fridell, 1998, s. 343; Gaunt et al. 1993, s. 71). Den fysiska 
miljön kan vara ett stöd för mötet om den är omsorgsfullt utformad efter de demenssjukas 
behov och funktioner. Demenssjukdomens symtom, till exempel minskad förmåga att förstå 
språket, påverkar också hur demenssjuka upplever och aktivt kan styra mötet (Andersson, 
2005, s. 110-115; Edberg, 2002, s. 14-16; Fridell, 1998, s. 343-347). 

Mötet mellan vårdpersonalen och den demenssjuke påverkas av vårdpersonalens syn på 
den demenssjuke. Om vårdpersonalen uppfattar den demenssjuke som utan själ och sinne 
kommer relationen med den demenssjuke bli att hon/han blir bemött som ett objekt. Tror 
vårdpersonalen att den demenssjuke är en vanlig människa som lider av en sjukdom kommer 
relationen med den demenssjuke att präglas av en subjektsyn (Socialdepartementet, 2003, s. 
78). Flera författare har skrivit om relationen som uppstår mellan den demenssjuke och 
vårdpersonalen och att den har en central roll i omvårdnaden. Det är av betydelse i 
omvårdnaden av den demenssjuke om vårdpersonalen besitter kunskap om den demenssjukes 
tidigare personlighet, liv och vanor, värderingar och hälsa etc. för att kunna skapa en 
individuellt anpassad omvårdnad. För att vårdpersonalen ska kunna ge ett gott bemötande 
krävs det att vårdpersonalen vet hur den demenssjuke uppfattar och reagerar i olika situationer 
samt kan tolka dennes beteende (Edberg, 2002, s. 14-16; Hallberg, 1997, s. 33; Holst; 2000, s. 
53; Öhlander, 1996, s. 80). I en avhandling om konstant smärta på äldre dar (Blomqvist, 
2002) behandlas hur demenssjuka kan visa smärta och att det är viktigt att 
omvårdnadspersonalen har kunskap om hur den demenssjuke uttrycker det. Smärta kan 
komma till uttryck genom till exempel skrik, oroligt beteende och undvikande av dagliga 
aktiviteter. Dessa uttryck kan lätt missuppfattas och tolkas till andra orsaker om inte 
vårdpersonalen vet hur den demenssjuke reagerar.  
 

3.2. Arkitektur på demensboenden 

3.2.1. Omvårdnad i arkitekturen/vårdmiljö/boendemiljö  
 
En svårt demenssjuk person har inga möjligheter att förändra sin miljö själv, utan det är 
miljön som måste anpassas efter den demenssjuke (Hallberg, 1997, s. 37). I en fysisk 
boendemiljö där den demenssjuke kan känna igen sig och förstå de meddelanden som 
boendemiljön förmedlar skapas trygghet, vilket har en positiv betydelse för den demenssjukes 
identitet. En boendemiljö som saknar budskap och signaler måste kompletteras med till 
exempel tydliga skyltar eller symboler så att den demenssjuke kan tolka miljön (Fridell, 1998, 
s. 363-366). För att få en känsla av helhet och mening förverkligar den demenssjuke sig själv 
genom att tolka, förstå och handla i en relation till sig själv, andra människor och omvärlden. 
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En tydlig fysisk miljö ökar den demenssjukes möjligheter att göra egna val och fatta egna 
beslut, vilket skapar ett självständigt handlande (Hallberg, 1997, s. 38). Begreppet 
handlingsalternativ inkluderar den fysiska boendemiljöns innehåll, hur den är utformad och de 
regler som styr användandet av miljön. Handlingsalternativ är en förutsättning för att god vård 
skall kunna utföras samt att ge den demenssjuke rätt till självbestämmande (Fridell, 1998, s. 
370-371). En illa anpassad miljö kan få den demenssjuke att fungera på en lägre funktionell 
nivå än vad personen faktiskt har (Hallberg, 1997, s. 38).  
 

3.2.2. Synmiljö och färger 
 
En god synmiljö skall vara behaglig, funktionell och stimulerande i olika synsituationer. 
Dagsljus och elbelysning skall planeras med hänsyn till både detaljseendet och 
omgivningsseendet. Belysningen i boendemiljön skall upplevas som behaglig oavsett om man 
sitter, ligger eller står. Vid ett möte mellan personal och en demenssjuk är det viktigt att alla 
deltagares ansikten är belysta, utan att någon störs av bländning, för att kunna se varandras 
kroppsspråk samt att kunna ha ögonkontakt med varandra (Fridell, 1998, s. 352-360, 373). 
När en svårt demenssjuk person inte förstår verbal kommunikation ersätts den med icke-
verbal kommunikation i form av beröring och kroppsspråk (Hallberg, 1997, s. 34). En god 
synmiljö kan även förebygga fallskador. Belysning har en viktig roll i omvårdnaden 
(Blomqvist, 2002, s. 109-113, 116-117). 

Wijk (2001) har i sin avhandling undersökt hur friska äldre och äldre personer med 
Alzheimers sjukdom uppfattar färg. Wijks slutsats är att färguppfattningen är bevarade högt 
upp i åldrarna och att Alzheimers sjukdom inte har någon avgörande betydelse för 
diskriminering av färg, färgnamngivning och rangordning av färg ur ett estetiskt perspektiv. 
De nedsatta minnesfunktionerna påverkar dock personer med Alzheimers sjukdom förmåga 
att känna igen form och färg. Det är lättare för personer med Alzheimers sjukdom att skilja på 
rött och gult färgområde än på blått och grönt. Ljushetsskillnaderna mellan färgproverna är 
mer avgörande än färgstyrkan och färgtonen. Personer med Alzheimers sjukdom kan lättare 
namnge de så kallade elementära färgerna, det vill säga rött, blått, grönt, gult, svart och vitt. 
Ljusa pasteller, mörka färger och blandade färger är svårare att namnge (Wijk, 2001, s. 68-
71). Färgkontraster förtydligar rummet och rumsuppfattningen förbättras. För att skapa 
stabilitet bör golvet vara mörkare än väggarna. Golvet får dock inte vara för mörkt, eftersom 
den demenssjukes hjärnskada gör att mörkare partier i golvet uppfattas som fördjupningar 
eller hål. Dörrarna bör ha en annan färg än väggarna (Ericsson, 1991, s. 45-46). Inre 
färgsättning, dagsljusinfall och utsikt skapar ett balanserat inomhusklimat (Andersson, 2005; 
144-156). 
 

3.2.3. Boendemiljö och inredning 
 
Anderssons licentiatavhandling ”Rum för äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom” (2005) visar att arkitekter, omsorgsverksamheter och de äldre, 
med somatisk- eller demenssjukdom, delar in boendemiljön i tre olika kategorier. Enligt 
Andersson är den första kategorin den vårdinriktade miljön där personalen anser att 
byggnaden är en bra arbetsmiljö, medan personer med demenssjukdom eller somatisk 
sjukdom inte uppskattar arkitekturen och inredningen lika mycket. Det som är karakteristiskt 
för en vårdinriktad miljö är att det inte är en tydlig möblering och inre gestaltning vad 
rummen ska användas till. Den andra kategorin är den hotellinriktade miljön där de äldre 
uppskattar miljön mer än vad vårdpersonalen gör. De äldre har egna lägenheter samt 
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gemensamma utrymmen där färg och ljus är viktiga. Den tredje kategorin är den 
hemassocierande miljön där man använder material och möbler som förekommer generellt i 
privatbostäder. De äldre beskriver hur en omsorgsverksamhet och byggnad kan samverka till 
en helhet för att skapa en trivsam boendemiljö för äldre med demenssjukdom eller somatisk 
sjukdom (Andersson, 2005, s. 110-115). Ett gruppboende skall innehålla de funktioner och 
detaljer som en privatbostad har (Öhlander, 1996, s. 80-91, 111-115). Zingmark (2000, s. 49) 
belyser i sin avhandling att det är viktigt att förstå vad de hemlika boendemiljöerna skapar för 
reaktioner hos de demenssjuka. En hemlik boendemiljö är viktig både för de demenssjuka och 
för personalen, då personliga saker skapar en förbindelse till de demenssjukas tidigare liv och 
personlighet. 

Studier av Fridell (1998, s. 381-371) och Andersson (2005, s.116, 144-156) visar att 
personalens trivsel skapar trivsel även för de demenssjuka. Boendemiljön är samtidigt 
vårdpersonalens arbetsmiljö och den skall vara anpassad efter den omvårdnad som de skall 
utföra. Arbetsmiljön skall vara trivsam och uppmuntra personalen att göra ett gott arbete. 
Sinnesupplevelser i form av en vacker och upplevelserik fysisk miljö kan påverka personer 
med fysiska och psykiska handikapp. Arkitektur och personalens omvårdnad är lika viktiga 
för att skapa en god boendemiljö åt de demenssjuka. 
 

3.3. Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Av de omvårdnadsstudier som vi har tagit del av tonar det fram en bild av att vårdmiljön skall 
utformas efter de demenssjukas funktionsnivå för att kunna bevara deras förmågor så länge 
som möjligt samt höja deras stresströskel. En demenssjuk person har inte möjlighet att 
förändra sin fysiska boendemiljö och det ställer krav på att enhetschefen har kompetent 
personal som kan tyda och förstå den demenssjukes behov. Det som omvårdnadsforskare och 
arkitekter är överens om i sina studier är att de olika disciplinerna måste samarbeta för att 
skapa en bra fysisk boendemiljö för de demenssjuka.  

Slutsatserna som vi har dragit efter att ha tagit del av tidigare forskning och litteratur är att 
mötet är det viktigaste i omvårdnaden för de demenssjuka och inte den fysiska boendemiljön. 
Vi är inte förvånade över det resultatet utan ser istället vikten av hur en god fysisk 
boendemiljö kan underlätta och skapa bra möten mellan de demenssjuka och personalen. En 
annan aspekt som är viktig i omvårdnaden för de demenssjuka är att personalen har fått ta del 
av den demenssjukes livshistoria och arbetar med den i omvårdnaden. Vi anser att i 
livshistorian ingår bland annat både möbler, tycke och smak för den fysiska boendemiljön 
samt hur den skall vara utformad. En stor del av den litteratur som vi har tagit del av betonar 
att boendemiljön på boenden för demenssjuka skall vara hemlik. En hemlik miljö har olika 
innebörder för olika människor och livshistorian kan hjälpa de som arbetar på boenden för 
demenssjuka att forma en individuell hemlik miljö.   
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

4.1. Det salutogena synsättet  
 
Den teori vi valt för att tolka våra intervjuer utifrån är formulerad av Aaron Antonovsky och 
bygger på ett salutogent synsätt och kallas för ”känslan av sammanhang”, KASAM. 
Antonovsky arbetade vid Ben Gurion Universitetet i Beersheba, Israel och var professor i 
medicinsk sociologi (Antonovsky, 2007, s. 12). Det salutogena synsättet riktar intresset mot 
hälsans ursprung. Antonovsky menade att vi är friska så länge det finns det minsta liv i oss. 
Det är viktigt att förstå en persons historia för att kunna ställa en korrekt diagnos samt att se 
till hela människan och inte bara se sjukdomen. Det är viktigt att behålla det friska hos en 
person så länge som möjligt (Antonovsky, 2007, s. 16, 28, 39).  

Vi har valt denna teori av olika anledningar. Det första är att det salutogena synsättet 
fokuserar på hälsobefrämjande faktorer och vi anser att om den fysiska boendemiljön används 
rätt är den en hälsobefrämjande faktor för demenssjuka personer. Den andra anledningen är 
att det salutogena synsättet och KASAM understyrker vikten av en meningsfull tillvaro och 
därmed underlätta tillvaron samt förbättra livskvaliteten för kroniskt sjuka. Den tredje 
anledningen är att vi anser att om enhetscheferna fokuserar på att skapa och upprätthålla en 
god fysisk boendemiljö ökar det de demenssjukas KASAM. 

Vi vill utifrån det salutogena synsättet och KASAM tolka svaren från intervjupersonerna 
om hur de arbetar med att skapa och upprätthålla en god fysisk boendemiljö och vilka åsikter 
och kunskaper de har om den fysiska boendemiljöns betydelse på boenden för personer med 
demenssjukdom. Vi hoppas att finna svar om den fysiska boendemiljön från 
intervjupersonerna som kan knytas till det salutogena perspektivet och KASAM. Utöver detta 
är vår förhoppning att resultaten från intervjuerna skall hjälpa oss att förstå hur 
intervjupersonernas arbete med den fysiska boendemiljön kan stärka de demenssjukas 
förmåga till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som är de tre komponenterna i 
KASAM.       
 

4.2. KASAMs tre centrala komponenter 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) bildas av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. De tre komponenterna är alla en viktig ”pusselbit” som är beroende av 
varandra för att tolka och tala om vad KASAM är. KASAM är i vilken hög eller låg grad en 
person bemästrar eller klarar av en traumatisk situation eller svårighet (Antonovsky, 2007, s. 
42-47). 
     KASAM byggs upp med hjälp av regelbundna erfarenheter i livet. En person med starkt 
KASAM har en förmåga att vara flexibel i livet när det gäller att prioritera det viktigaste. En 
person som har lärt känna sig själv och står för sin identitet har en hög KASAM. En person 
som inte känner sig själv kan försöka ”låtsas” vara en annan person för att dämpa sin ångest 
(Antonovsky, 2007, s. 47-55). 
     Det går att höja och förbättra en individs KASAM. En person som upplever att det finns 
resurser till förfogande i en situation, förlitar sig på att det kommer att ordna sig och det som 
är förvirrande blir mer begripligt. En person med en stark KASAM kommer att uppleva 
rädsla, ilska, smärta, sorg, skuld och oro i en hotfull situation medan en person med en svag 
KASAM kommer i en hotfull situation uppleva raseri, ångest, skam, övergivenhet, förtvivlan 
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och förvirring. För att vara duktig att hantera problem gäller det att ha en klar bild över 
situationen och se det som meningsfullt att lösa problemet. Personer med en stark KASAM 
försöker inte förtränga sina känslor, utan låter dem komma upp till ytan (Antonovsky, 2007, s. 
126-173, 183-188). 
 

4.2.1. Begriplighet 
 
Det går att uttolka komponenten begriplighet som i vilken omfattning en person erfar yttre 
och inre stimuli, till exempel som strukturerad eller som oordnad och överraskande. En person 
som väntar sig att vissa stimuli kommer att möta personen i framtiden eller om något 
oförutsägbart inträffar och personen har den inställningen att allt går att lösa har en stark 
känsla av begriplighet (Antonovsky, 2007, s. 44-45). 
 

4.2.2. Hanterbarhet 
 
Hanterbarhet är i vilken utsträckning en person uppfattar att det disponeras resurser i olika 
omständigheter och svårigheter. En person som inte låter sig göras till ett offer av 
omständigheterna och är medveten om att en naturlig del i livet är att olyckliga 
omständigheter kan inträffa och livet går ändå vidare har en hög känsla av hanterbarhet 
(Antonovsky, 2007, s. 45). 
 

4.2.3. Meningsfullhet 
 
Komponenten meningsfullhet är begreppets motivationskomponent. En person med stark 
KASAM är starkt känslomässigt engagerad i något som har en stor betydelse för personen och 
är värd att investera och engagera sig i. En person med hög KASAM flyr inte när den drabbas 
av något tragiskt eller olyckligt utan konfronterar ”sanningen” och försöker ta sig igenom 
omständigheten och ser någon mening i det som har skett. Personer som inte upplever att de 
har något betydelsefullt eller meningsfullt i livet har låg KASAM (Antonovsky, 2007, s. 45). 
 

4.3. Det salutogena synsättet vs det patogena synsättet 
 
Så här förstår vi Sjöberg & Westlunds (2005) resonemang om det salutogena synsättet. 
Jämfört med det patogena synsättet, som fokuserar på sjukdomar och sjukdomsalstrande 
riskfaktorer, fokuserar det salutogena synsättet på medicinska problem och hälsobefrämjande 
faktorer. Det patogena synsättet anser att en människa antingen är frisk eller sjuk medan det 
salutogena synsättet anser att människan har mer eller mindre hälsa och kan vara både sjuk 
och frisk samtidigt. I det salutogena synsättet är läkarens roll att förbättra hälsa och har ett 
framtidsperspektiv i sitt handlande. I det patogena synsättet däremot är läkarens roll att hitta 
orsaker till ohälsan för att kunna ställa rätt diagnos och därmed sätta in rätt behandling. Det 
patogena synsättet fokuserar på att bota och lindra medan det salutogena synsättet arbetar med 
att lindra och underlätta för människan. En fråga som det salutogena synsättet ställer sig är: 
”Hur kommer det sig att vissa människor utsatta för samma riskfaktorer som andra, förmår 
upprätta hälsa.” Denna frågeställning handlar om hur man kan underlätta tillvaron och 
förbättra livskvaliteten för de kroniskt sjuka. Enligt det salutogena synsättet måste personen se 
en mening med att leva och mening skapas om personen har ett bra socialt stöd, upplever 
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frihet och hälsa samt att man känner sig frisk fast man är sjuk (Westlund & Sjöberg, 2005, s. 
43-45). 

Antonovsky vill inte med det salutogena synsättet utesluta det patogena synsättet, utan 
menar att de olika synsätten kompletterar varandra. Det patogena synsättet anser att en sjuk 
person har utsatts för olika riskfaktorer och det salutogena synsättet menar att personen har 
resurser för att stå emot riskfaktorer (Westlund & Sjöberg, 2005, s. 45). Enligt Westlund & 
Sjöberg (2005, s. 45-46, 53-54) fungerar det patogena synsättet bäst om personen har 
avgränsade behov och inte har några kognitiva funktionsnedsättningar, det vill säga att 
personen inte är ”multisjuk”. De menar att det patogena synsättet inte kan tillgodose de krav 
som till exempel demensvården kräver, eftersom det patogena synsättet inte är intresserade av 
kroniska sjukdomar och har inga metoder att erbjuda för dem som lider av kroniska 
sjukdomar. Till skillnad från det patogena synsättet så ser det salutogena synsättet hela 
personen och inte enbart sjukdomen och dess symtom. Arbetet på en vård- och 
omsorgsavdelning som arbetar med det patogena synsättet är inriktade på den enskildes 
fysiska behov och en salutogen avdelning arbetar med att skapa en meningsfull tillvaro för 
den enskilde.  
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5. Metod 
 
5.1. Kvalitativ metod 
 
I den här studien har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat fem 
enhetschefer på fyra boenden för demenssjuka. Anledningen till varför vi valde kvalitativ 
forskning är att den bygger på beskrivande kvalitativ data om intervjupersonernas verbala 
eller skrivna uttalanden. Vi har valt att göra öppna intervjuer med våra intervjupersoner för att 
ta del av deras åsikter och kunskaper angående den fysiska boendemiljöns betydelse på 
boenden för demenssjuka samt hur de konkret gör för att skapa och upprätthålla en god fysisk 
boendemiljö. Vår förhoppning var att få ta del av intervjupersonernas egna ord och 
beskrivningar för att få reda på deras uppfattning om den fysiska boendemiljön (Backman, 
1998, s.31; Kvale, 1997, s. 9, 100; Larsson, 2005, s. 91). Till intervjuerna har vi använt oss av 
en allmän intervjuguide som har fungerat som en checklista vid intervjuerna (Larsson, 2005, 
s. 104). Vi tycker att fördelarna med den kvalitativa metoden och öppna intervjuer är att vi får 
utförligare berättelser om intervjupersonernas tankar om vårt ämne samt att vi kan använda 
oss av citat från intervjupersonerna i resultatavsnittet i denna studie. Vår förväntan med 
intervjuerna var att vår kunskap om den fysiska boendemiljön skulle byggas upp under 
samtalen som skedde under intervjuerna med intervjupersonerna då vi samtalade om deras 
syn på den fysiska boendemiljön (Kvale, 1997, s. 9).  
 

5.2. Förförståelse  
 
Vi har praktiska erfarenheter av olika svårigheter som kan uppstå när personer med 
demenssjukdom befinner sig i nya eller olika miljöer. Erfarenheter grundar sig på praktik och 
arbete inom både utförar- och beställarsidan inom socialtjänsten. Vi har även under vår 
socionomutbildning studerat boendemiljön för personer med demenssjukdom. Vår 
uppfattning är att den fysiska boendemiljön kan påverka de demenssjuka och deras situation 
både positivt och negativt. Vi anser att den fysiska boendemiljön måste anpassas efter de 
demenssjukas individuella förmågor och intressen för att skapa en meningsfull tillvaro för 
dem. 
 

5.3. Urval av litteratur 
 
Litteratursökningarna till denna studie gjordes mellan 29 januari och 2 april. Databaserna som 
vi använde oss av var bibliotekskatalogen Libris, Stockholms stadsstadsbibliotek, Stockholms 
universitets bibliotek, Artikel sök, Diva, Googel, Googel Scholar, Social Sciences Citation 
Index, Social Services Abstracts, Demensförbundet, Socialdepartementet och Socialstyrelsen. 
Sökorden vi använde var: enhetschef, äldreomsorg, boende för dementa, demensvård, 
äldreboende, boendemiljö, fysisk miljö, arkitektur, gruppboende för dementa, demens, 
demenssjukdom, omvårdnad och omsorg. Vi använde oss även av engelska sökord som 
nursing, care, dementia, och environment. Vi sökte separat med dessa sökord samt i olika 
kombinationer med varandra. Vår litteratursökning gav oss ett stort utbud av relevant och 
användbar litteratur samt aktuell forskning. Referenserna i den litteratur och forskning som vi 
har tagit del av har även hänvisat oss till annan användbar litteratur och forskning som vi har 
sökt och tagit del av.  
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Vår avgränsning till vår litteratursökning var att vi inte ville använda litteratur och 
forskning som är genomförd före Ädelreformens införande, det vill säga 1992. Anledningen 
till varför vi gjorde denna avgränsning är att det har bedrivits mycket forskning inom detta 
område och synen på de demenssjuka och deras situation har ändrats betydligt. Ädelreformen 
har varit en del i den reformationen och påverkat dagens boende för demenssjuka och därför 
vill vi endast ta del av litteratur som getts ut efter Ädelreformen. Vi gjorde dock ett undantag 
när det gällde boken ”Känna sig som hemma” (Ericsson, 1991) på grund av att den ofta har 
använts som referens i den litteratur och forskning som vi har tagit del av. Till metodkapitlet 
gjorde vi ett till undantag då vi använde oss av Ruths (1991) artikel ”Reliabilitets- och 
validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ forskningstradition”.  
 

5.4. Urval av intervjupersoner 
 
Kriterierna som vi ställde på våra intervjupersoner var att de var enhetschefer på ett boende 
för demenssjuka samt att boendet arbetade aktivt med den fysiska boendemiljön. Två andra 
kriterier vi ställde var att enhetscheferna skulle vara engagerade i den fysiska boendemiljön på 
boendet och att de hade kunskap om det. Vi ställde dock inga krav på deras utbildning, 
bakgrund eller erfarenhet. Vi ville även att boendena skulle ligga inom Stockholms län. Vi 
kontaktade äldreinspektörerna på Länsstyrelsen i Stockholm och frågade om de kunde 
rekommendera fyra boenden för demenssjuka som uppfyllde våra kriterier. Äldreinspektören 
som vi kontaktade bad att få betänketid för att kunna rådfråga sina kollegor innan hon 
lämnade ett svar. Hon ringde upp oss efter en dag och rekommenderade oss tre boenden, 
varav två låg inom Stockholms län och det tredje i Skåne. Vi valde bort boendet i Skåne på 
grund av det geografiska avståndet. För att hitta två boenden till sökte vi på Internet. Vi 
begränsade vår sökning till fyra stora privata vårdaktörer som driver boenden för demenssjuka 
personer i Stockholms län. Vi sökte med samma kriterier som tidigare och vi hittade två 
boenden på deras hemsidor som passade in på våra kriterier. Alla de fyra tillfrågade 
enhetscheferna tackade ja till att delta i vår studie. Vi bokade tid med varje enhetschef och på 
ett boende var det två enhetschefer som deltog i intervjun. Dessa två enhetschefer hade 
samma arbetsuppgifter och funktion men de ansvarade för olika avdelningar. Vi valde att 
intervjua de två enhetscheferna samtidigt och det kan ha påverkat deras svar eftersom de har 
varandras svar och det kan i sin tur ha påverkat deras egna svar. Intervjuerna genomfördes på 
de aktuella boendena under april 2007.  
 

5.5. Intervjuguiden  
 
När vi formulerade vår intervjuguide tog vi hjälp av Anderssons licentiatavhandling ”Rum för 
äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom” (2005). Anderssons 
bilaga G (s. 275-281) är en detaljrik enkät till personal som arbetar på boenden för 
demenssjuka och handlar om arkitektur. Den gav oss idéer till vad vi skulle fokusera på när vi 
formulerade vår intervjuguide.  

Enligt Larsson (2005, s. 104) kan intervjuguider konstrueras på olika sätt beroende på hur 
man vill strukturera intervjun. Vi har använt oss av en allmän intervjuguide, vilket innebär att 
vi har formulerat tre frågeområden utifrån studiens frågeställning och syfte. En allmän 
intervjuguide fungerar som en checklista med frågor som är relevanta till studiens 
frågeställning. Till de tre olika frågeområdena formulerade vi flera underfrågor som vi inte 
ställde i en bestämd ordning samt att vi ställde följdfrågor som inte fanns med i 
intervjuguiden. Följdfrågorna ställde vi för att få en mer informationsrik beskrivning av det 
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som enhetscheferna berättade om. Det första frågeområdet i intervjuguiden handlade om 
allmänna frågor om enhetscheferna och boendet som de var chef över. Det andra 
frågeområdet handlade om enhetschefernas åsikter och kunskap om arkitektur på boende för 
demenssjuka och det sista frågeområdet handlade om hur den fysiska boendemiljön är en del i 
omvårdnaden samt hur enhetscheferna arbetar med det i personalgrupperna. Innan vi 
avslutade intervjuerna frågade vi intervjupersonerna om det var något de ville tillägga. 
 

5.6. Datainsamling – intervjuernas uppläggning och 
intervjusituation  
 
Den första kontakten med intervjupersonerna skedde via telefon. Under telefonsamtalet 
presenterade vi oss och vår studie samt att vi frågade om de själva tyckte att de uppfyllde våra 
kriterier. Vi frågade även om deras mailadresser så att vi kunde maila över vårt 
informationsbrev. Vi bestämde även under telefonsamtalet tid och plats där intervjun skulle 
genomföras. Alla intervjupersoner kunde ställa upp på kort varsel och intervjuerna skedde på 
intervjupersonernas arbetsplats. Vi deltog båda två på alla fyra intervjuerna och vi delade upp 
arbetet så att vi hade huvudansvar för två intervjuer var. Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter 
och på tre av de fyra boendena guidade intervjupersonen oss runt på boendet för att visa oss 
det som de hade berättat om i intervjun. Varje intervju spelades in på kassettband. Fördelen 
med bandspelare under intervjun är att forskaren/forskarna har möjlighet att ägna all sin 
koncentration åt intervjun och intervjupersonen (Kvale, 1997, s. 147). Enligt Larsson (2005, s. 
100) är det även viktigt att använda bandspelare för att författaren skall kunna använda sig av 
utförliga och ordagranna citat.  
 

5.7. Bearbetning och analys av materialet 
 
Direkt efter varje intervju skrev vi ned våra tankar som hade väckts under intervjuerna och 
guidningen som intervjupersonerna gav oss efter intervjuerna. Kvale (1997, s. 148) menar att 
det är riskabelt att lita på sitt minne vid intervjuanalys, eftersom människan snabbt glömmer 
bort detaljer och därför skall man anteckna sina tankar efter varje intervju. Vi transkriberade 
ordagrant de inspelade intervjuerna till en skriftlig text direkt efter varje intervju. Att 
transkribera innebär att man skriver ut inspelat tal (Bonniers svenska ord, 1996). Utskriften av 
intervjun betraktas som det enda tillförlitliga empiriska datamaterialet i studien (Kvale, 1997, 
s. 149). När utskrifterna var färdiga läste vi dem noga för att analysera och söka teman som 
kunde ge svar på våra frågeställningar. För att avgränsa informationen från intervjuerna har vi 
använt den metod som Larsson (2005, s. 91-92) beskriver och vi har avgränsat informationen 
genom att kategorisera materialet i olika teman för att sedan analysera hur dessa hänger 
samman i ett helhetsperspektiv. De olika temana används för att ge svar på våra 
frågeställningar och redovisas var för sig i resultatkapitlet. I varje tema använder vi oss av 
citat från intervjupersonerna för att kunna belysa temat.  
 

5.8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
När reliabiliteten i en studie studeras undersöks studiens tillförlitlighet. Inom den kvalitativa 
forskningen är det forskaren själv som är mätinstrumentet och datainsamlingen består oftast 
av mänskliga aspekter som åsikter och värderingar. Det krävs därför att forskaren har rätt 
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förutsättningar och att forskaren är beredd att delta och närvara i det område som skall 
studeras (Ruth, 1991, s. 283). Vi är båda två mycket intresserade av detta ämne och har 
studerat det tidigare under vår socionomutbildning. Vi hade därför under studien en 
kontinuerlig diskussion med varandra om hur vi skulle hålla oss neutrala till svaren som 
intervjupersonen gav oss samt att frågorna som vi ställde inte skulle bli färgade av våra 
förkunskaper och idéer. Vår förhoppning var dock att våra förkunskaper skulle underlätta 
dialogen mellan intervjuaren och intervjupersonen, eftersom vi inte var främmande för det 
fackspråk som används inom detta område. Datainsamlingen och beskrivningen av 
datainsamlingsproceduren påverkar reliabiliteten i arbetet. Om forskaren har en rutin och en 
bestämd metod vid datainsamlingen samt att forskaren gör det i anslutning till 
undersökningen så ökar det reliabiliteten i studien. En detaljerad beskrivning av 
datainsamlingsproceduren hjälper den icke insatta läsaren att bedöma reliabiliteten och 
ifrågasätta forskarens tolkningar (Ruth, 1991, s. 285). Vi har använt bandspelare och spelat in 
alla intervjuer på kassettband vid alla intervjuer och transkriberat det inspelade materialet 
senast två dagar efter intervjuerna. Vi har även lyssnat igenom intervjuerna en extra gång och 
kontrollerat det med det utskrivna materialet. Vi beskriver även utförligt vårt genomförande 
av studien i metodavsnittet, vilket gör att läsarna kan förstå studiens genomförande. Innan 
studien startade formulerade vi våra frågeställningar och avgränsade det vi skulle studera och 
enligt Ruth (1991, s. 285) ökar även det reliabiliteten i studien.  

Validiteten är kopplad till relevansen mellan den insamlade datan och syftet med 
undersökningen (Ruth, 1991, s. 286). Sammanfattningsvis kan man säga att validiteten 
handlar om att studien undersöker det som var avsatt att studeras (Kvale, 1997, s. 85). Innan 
forskaren påbörjar sin studie skall syftet och frågeställningarna preciseras. Det ökar 
forskarens möjlighet att inrikta sig på rätt informationssökning, vilket ger forskaren en 
förförståelse om ämnet som skall studeras. När man väljer metod till sin forskning skall man 
utgå från frågeställningarna, eftersom datainsamlingen skall ge trovärdiga, valida, svar (Ruth, 
1991, s. 287). Som tidigare nämnts så formulerade vi frågeställningarna innan vi startade vår 
studie och det ökade både validiteten och reliabiliteten i studien. Att vi formulerade 
frågeställningarna innan vi startade studien hjälpte oss att formulera intervjufrågor som 
berörde ämnet vi ville studera, vilket gav oss informationsrika svar från intervjupersonerna. 
Informationsrika beskrivningar till svar är mer avgörande för den kvalitativa studien än vad 
urvalsstorleken är (Larsson, 2005s. 116). Vi intervjuade bara fyra enhetschefer och det är inte 
ett stort urval. Enhetscheferna som vi intervjuade gav oss informationsrika beskrivningar och 
det är viktigt för validiteten i studien. Ibland kan intervjupersonernas svar peka åt samma håll 
och samtidigt utesluta andra företeelser och validiteten bekräftas då i studien (Ruth, 1991, s. 
287). Intervjupersonerna i studien ger ibland samma svar på våra frågor och det höjer 
validiteten i studien.  

Att generalisera betyder att dra allmänna slutsatser och det diskuteras flitigt om man 
verkligen kan generalisera resultaten från intervjustudier. Vårt urval består av så kallade 
syftesbestämt urval och inte slumpmässigt urval. Intervjupersonerna har visserligen samma 
gemensamma nämnare, men det går inte att statistiskt generalisera studiens resultat eftersom 
urvalet är litet, syftesbestämt och inte slumpmässigt (Kvale, 1997, s. 209-210; Larsson, 2005, 
s. 116). Förutom statistiska generaliseringar finns det andra exempel av generaliseringar och 
en av dem är naturalistiska generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen är en 
informell generalisering som bygger på den enskildes erfarenheter och är inte vetenskapligt 
bevisad eller bekräftad. Den naturalistiska generaliseringen handlar om informell kunskap 
som uttrycks verbalt och övergår till en formulerad och formell kunskap (Kvale, 1997, s. 210, 
Larsson, 2005, s. 118). Vi anser att en naturalistisk generalisering är möjlig att göra i denna 
studie, eftersom vi har studerat enskilda enhetschefers åsikter och kunskaper om 
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boendemiljöns betydelse på boenden för demenssjuka personer och hur de konkret gör för att 
skapa och upprätthålla en god fysisk boendemiljö för demenssjuka personer i sin verksamhet.  
 

5.9. Etiska överväganden 
 
De etiska problemen är aktuella under hela forskningsprocessen och därför är det viktigt att 
forskarna kontinuerligt tar ställning och reflekterar över de olika etiska frågorna som uppstår 
under forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 105-106). Enligt Kvale (1997, s. 107-113) finns 
det framförallt tre etiska riktlinjer som forskare måste uppfylla. Informerat samtycke är den 
första riktlinjen och den innebär att forskaren skall informera intervjupersonen om studiens 
syfte och dess upplägg samt att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att dra 
sig ur eller avsluta sin medverkan när intervjupersonen vill det. Den andra riktlinjen kallas för 
konfidentialitet och den innebär att man ska skydda intervjupersonens identitet samt att man 
ska avidentifiera svaren som kan röja intervjupersonens identitet. Den sista riktlinjen handlar 
om att forskaren måste vara uppmärksam på de konsekvenser som kan uppstå för 
intervjupersonen, eller den grupp som intervjupersonen representerar, genom dennes 
deltagande i studien. De potentiella fördelarna för intervjupersonen att delta i studien och den 
nya kunskapen som studien eventuellt kan bidra med måste uppväga den skaderisk som 
deltagandet i studien kan orsaka.   

Första kontakten med intervjupersonerna skedde per telefon och sedan mailade vi till 
enhetscheferna vårt informationsbrev om studien. I brevet presenterade vi oss samt berättade 
om studiens syfte, upplägg och vilka som kommer att ta del av studien samt att deltagandet är 
frivilligt och att intervjupersonerna får avsluta sitt deltagande i studien när man vill. Vi 
informerade även om att intervjupersonerna får vara anonym och att all information som kan 
röja en deltagares identitet kommer att avidentifieras. Kassettbanden som användes vid 
intervjuerna kommer att förstöras efter att studien är avslutad. Transkriberingarna kommer att 
bevaras hos oss författare. 

Vi bedömde att det inte skulle vara svårt att uppfylla dessa etiska kriterier. I Stockholms 
län finns det många boenden för demenssjuka och det trodde vi skulle underlätta att hålla 
boendena och deras enhetschefer anonyma. Vi ansåg inte att frågorna som vi ställde är 
känsliga eller kan kränka någon persons identitet. Vi var noga att formulera frågorna så att 
intervjupersonerna inte upplevde intervjun som ett förhör om deras åsikter och kunskaper. 
 

5.10. Studiens avgränsningar  
 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera den fysiska boendemiljön på 
boenden för demenssjuka och inte boenden för äldre somatiskt sjuka. Det hade varit intressant 
att göra en komparativ studie mellan boenden för demenssjuka och boenden för äldre med 
somatiska sjukdomar och jämföra den fysiska boendemiljön mellan de olika varianterna av 
äldre boenden.  

En annan avgränsning som vi gjorde var att vi enbart studerade enhetschefers, och inte 
personalens, åsikter och kunskap om den fysiska boendemiljön och hur de konkret arbetar 
med det på boende för demenssjuka. Det hade också varit intressant att även studera och 
intervjua hur personalen på boenden för demenssjuka upplever enhetschefernas kunskap om 
den fysiska boendemiljön och hur enhetscheferna stödjer och uppmuntrar personalen att 
arbeta med den fysiska boendemiljön på boenden för demenssjuka. 

Vi avgränsade vårt urval av intervjupersoner genom att endast intervjua fem enhetschefer 
på fyra boenden för demenssjuka samt att vi valde att intervjua enhetschefer som arbetar på 
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boenden för demenssjuka som aktivt arbetar med den fysiska boendemiljön. Vi skulle ha 
kunnat intervjua fler enhetschefer och andra yrkesprofessioner som är knutna till arbetet med 
den fysiska boendemiljön på boende för demenssjuka. Motiveringen till våra avgränsningar är 
att studien skulle ha blivit för stor för en C-uppsats samt att vi tyckte att det var mest 
intressant att studera boenden för demenssjuka som arbetar aktivt med den fysiska 
boendemiljön. Anledningen till varför vi valde att studera enhetschefer och inte personalen är 
för att det finns mycket skrivet om hur personal arbetar med den fysiska boendemiljön.   
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6. Resultat  
 
Efter att ha läst de fyra utskrivna intervjuerna har det utkristalliserats fyra teman: hemlik miljö 
på boendena, prioriteringar på boendet, omsorgen/omvårdnaden i den fysiska boendemiljön 
samt enhetschefernas möjlighet att påverka den fysiska boendemiljön. Vår förhoppning är att 
de fyra temana som vi har urskiljt ur vårt material kan ge svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi kommer att presentera dem var för sig och analysen kommer att ske i ett 
separat avsnitt. Innan redovisningen av vårt resultat kommer vi att kortfattat presentera våra 
intervjupersoner och boendet de är chef för. Varje intervjuperson har fått fingerade namn. 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 
 
Intervjuperson på boende 1 – Karin: Karin är sjuksköterska med specialisering i geriatrik. 
Hon har också gått på personalvetarutbildningen och olika chefskurser. Hon har ingen speciell 
utbildning om den fysiska boendemiljön utan den kunskapen som hon besitter har hon fått i 
sin grundutbildning och via kurser om det. Karin har arbetat åtta år på detta boende men har 
elva års erfarenhet som chef och ledare inom äldreomsorgen. Boendet som Karin är chef över 
har sju enheter med 56 boende och ligger på markplan i ett villaområde. Varje enhet har var 
sin inhägnad trädgård med blomrabatter och utemöbler där de boende kan gå ut i när de vill. 
Boendet har även en gemensam ”vinterträdgård” som ligger inomhus.  
 
Intervjuperson på boende 2 – Britta: Britta har gått sociala omsorgslinjen. Hon började arbeta 
som enhetschef på boendet första januari 2007. Britta har sex års erfarenhet av att arbeta som 
chef inom äldreomsorgen. Britta har ingen specifik utbildning om den fysiska boendemiljön 
utan det har ingått i hennes grundutbildning. Boendet som Britta är chef över har tre 
avdelningar med sammanlagt trettio boenden. På boendet bor det även två katter och två 
underlater. Boendet är beläget i ett bostadsområde och ligger i ett trevåningshus. Varje 
avdelning har en stor inglasad balkong där de boende kan vistas året runt. Boendet har även 
en gemensam uteplats.   
 
Intervjuperson på boende 3 – Lena: Lena är sjuksköterska och har studerat ledarskap och 
chefskap på högskolenivå. Lena har ingen specifik utbildning om den fysiska boendemiljön 
utan det har ingått i hennes grundutbildning. Hon har sammanlagt arbetat som chef inom 
äldreomsorgen i sju år varav de sista två och ett halvt åren har hon arbetat på detta boende. 
Boendet som Lena är chef över ligger i ett bostadshus och är uppdelad i fyra grupper med 
sammanlagt 30 boende. Boendet har en gemensam uteplats på innegården samt inglasade 
balkonger. Lena uppgav att det var lättare att ta sig ut på sommarhalvåret eftersom det inte 
plogas tillräckligt under vinterhalvåret i området. På boendet brukar personalen ha med sig 
sina hundar som de boende får vara med och sköta.  
 
Intervjuperson 4 på boende 4 – Monika: Monika är sjuksköterska och har gått 
ledarskapsutbildning. Hon började arbeta som sjuksköterska på boendet 1995 men har sedan 
några år tillbaka arbetat som enhetschef. Monika har ingen specifik utbildning om den fysiska 
boendemiljön utan den kunskap hon har om det har hon fått via sin grundutbildning och 
föreläsningar. 
 
Intervjuperson 5 på boende 4 – Stina: Stina är sjuksköterska och har studerat ledarskap och 
organisation på högskolenivå. Hon har arbetat två år som enhetschef på detta boende. Stina 
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har ingen specifik utbildning om den fysiska boendemiljön utan den kunskap hon har om det 
har fått via sin grundutbildning och föreläsningar.  

Boendet fyra består av två hus och ligger i en park med blommor och fruktträd. Boendet 
har separata avdelningar för somatiskt sjuka och personer med demenssjukdom och har 
sammanlagt 129 boende. En avdelning ligger på markplan och har en inhägnad uteplats. De 
resterande demensavdelningarna ligger högre upp i husen och har inglasade balkonger där de 
boende kan vistas året runt. Personalen på boendet har med sig sina hundar och boendet är 
även öppet för att de boende får ha med sina husdjur. Boendet anställer inte personal som är 
allergiska mot djur av olika slag.  
  

6.2. Tema 1. Hemlik miljö på boendena  
 
Enhetscheferna uppgav vid flera tillfällen under intervjuerna att en bra boendemiljö på ett 
boende för demenssjuka är en hemlik miljö. De berättade att de arbetar med att skapa en 
hemlik miljö för att undvika en institutionslik boendemiljö som var standard förr. Britta 
berättade att hon var nöjd över att det inte fanns några långa korridorer och att de 
gemensamma utrymmena låg tillsammans på boendet eftersom hon tyckte att det skapar en 
hemlik boendemiljö. Britta tillade att hon trodde att det var vi ”friska” som överdriver 
betoningen på en bra boendemiljö och att vi formar boendemiljön efter hur personalen anser 
att den skall vara. Hon menade att det är lätt att de som arbetar på boendet glömmer bort de 
demenssjukas behov och förmåga att hantera den fysiska boendemiljön och utgår ifrån sig 
själva istället. Karin beskrev att det är en fördel att boendet ligger på markplan och att 
boendet är uppdelad på små enheter samt att lägenheterna öppnar upp mot de gemensamma 
utrymmena eftersom det skapar en hemlik miljö. Lena betonade också den hemlika miljön: 
 

… det är byggt så att man har kärnan, det är ju dagrummet och köket ihop, där de boende vistas 
största delen av dygnet och sen är det inga långa korridorer och att personalen är med hela tiden 
så att de blir som en hemmiljö.  

 
Lena tog även upp att hon tyckte att det är viktigt att man pyntar inför högtiderna med 

blommor, gardiner och annat som gör att en demenssjuk förstår vilken tid det är på året: 
 

… och att de känner sig hemma och att de känner sig trygga och att det är så lite institutionslikt 
som möjligt. Det viktiga är ju att det är hemlikt och att de känner sig hemma … 

 
Under intervjun med Monika framkom det hur de arbetar med att skapa en individuell 

hemlik miljö i lägenheterna: 
 

Ja alltså, den är jätte viktig, det är som vi brukar säga till anhöriga innan en boende har kommit, 
att de möblerar upp rummet innan den boende kommer, att det är den där älsklings tavlan, 
älsklingsfåtöljen, sådant där som är betydelsefullt, fotografier och sådana saker, det är A och O, 
ibland har de inte tid och det är katastrofalt, om de inte är så dementa att de inte tänker på det. 

 
Alla enhetschefer, utom enhetscheferna för boende fyra, uppgav att det som var fördelen 

med den fysiska boendemiljön på deras boenden var att det var öppna ytor och inga 
korridorer. Under intervjuerna betonade enhetscheferna att långa korridorer är förknippat med 
institution samt att långa korridorer skapar ett vandringsbeteende. Stina och Monika 
beklagade sig över att boendets ena hus har långa korridorer som inte går att byggas bort men 
de betonade att de har försökt att få en ombonad boendemiljö ändå. Lena beskrev fördelen 
med att inte ha långa korridorer och vilka konsekvenser det kan få: 
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Dels så tycker jag att det är väldigt viktigt att det inte är långa korridorer, utan att det är små 
grupper och att det är planerat så att det är en trygg boendemiljö för de dementa… Har man 
långa korridorer och lite mer så där institutionslikt så blir det mycket mer det här vandrandet och 
det är ju väldigt oroligt för den personen som har det beteendet. Här kan man inte komma så 
långt. Utan det blir så att man blir lugnare.  

 
Karin berättade att ibland protesterar personer som inte har kommit så långt i sin 

demenssjukdom när de skall flytta in på boendet eftersom de anser att de klarar sig bra 
hemma och att de absolut inte vill bo på ett sjukhus. De har föreställt sig att boendet är en 
institution med sjukhusmiljö och vill absolut inte flytta in. Men Karin berättade att när de väl 
får se boendet och dess miljö så tycker de att det är ett pensionat och flyttar gärna in. Karin 
gav även exempel på svårigheterna med att ha en hemlik miljö på boenden för demenssjuka: 
 

… Vi har ett hus just nu till exempel, där vi har väldigt utåtagerande boende som rensar på alla 
små saker och har sönder alla blommor och allt sådant. Så att det har blivit väldigt avskalat och 
tråkigt i den miljön där inne. Och då diskuterar vi hur vi kan bibehålla den här hemmiljön trots att 
det är så här. Hur kan man göra då? Hur kan man kringgå utan att det behöver en massa små 
prylar som är lätta att ta med sig? … 

 
Stina gav även exempel på hur de arbetade med färger och väggmålning för att anpassa 

boendemiljön efter de demenssjukas beteende:  
 

Vi har haft demensavdelningar där man inte kunnat ha tavlor på väggarna i korridorerna för att 
de plockar ner dem eller flyttar runt, därför har vi fått väggmålningar. 
 

Under intervjuerna framkom det att matsituationen är en viktig faktor för att skapa en 
hemlik miljö. Enhetscheferna använde olika metoder att skapa en hemlik miljö vid 
matsituationen. På Karins och Brittas boenden lagades maten direkt från råvaran i köket på 
varje avdelning. Vid matlagningen lagade en personal maten tillsammans med de boende som 
vill delta. De berättade även att de boende som inte kan delta får en möjlighet att ta del av 
dofterna samt att få en visuell upplevelse genom att titta på. På Monikas och Stinas boende 
tillredde inte personalen maten men de tog upp vikten av att den boende har en egen plats vid 
matbordet och att den bestäms när den boende flyttar in. Det menade att det skapar trygghet 
hos de demenssjuka om de hittar själv till sin plats vid bordet. De förklarade att 
omvårdnadspersonalen försöker duka så trevligt som möjligt och ser till att det är lugnt när de 
boende äter. Det framkom även att de tyckte att det är viktigt att personalen inte står och 
plockar in disk i diskmaskinen eller gör något annat som stör de boendes lugn och ro vid 
matbordet. Stina berättade: 
 

… vi har valt att lägga mycket fokus på matsituationen, den är så viktig, det här med att, ja om 
man dukar, gå och hämta tallriken, maten och duka fram liksom, det är så viktigt att göra så, både 
att man ser pensionären i den situationen och att det är en tallrik man kommer med, inte fyra 
tallrikar… 

 
Under intervjuerna framkom det att enhetscheferna tyckte att boendemiljön skapar ett lugn 

på boendena eftersom boendemiljön erbjuder sysselsättningar som de demenssjuka kan 
hantera. Med lugn menade enhetscheferna att boendemiljön inte skall bidra till överstimulans 
eftersom det skapar ett oroligt beteende. Karin betonade att det är viktigt att skapa en 
meningsfull tillvaro i boendemiljön för att omsorgen skall vara god. Efter intervjun visade 
Karin oss boendets ”vinterträdgård”, som är en inomhusträdgård, där de boende får vistas när 
de vill. När vi var där inne kom det en boende som inspekterade vinterträdgården och fick syn 
på kvistar och blomskräp och började direkt rensa och plocka och såg samtidigt mycket nöjd 
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ut. Vi fick förklarat att den boende var långt gången i sin demenssjukdom men trots det så 
kunde han ta del av miljön. Karin beskrev hur de använder vinterträdgården: 
 

… För våra boenden är det ju en utflykt att gå till vinterträdgården. Vi har köpt in kaffekorgar så 
att man har med sig sin termos och så har vi serviser på tevagnen på sommaren så att man kan 
dricka kaffe. Och så har vi CD-spelare med fågelkvitter så att man kan känna att man är lite ute. 
Och så vattnet och blommorna. Det är ju underbart. Där kan man ha sin surströmmingsfest utan 
att man inte förstör för alla andra som inte tycker om lukten. Man kan gå ut med en boende. Idag 
var det, till exempel, en boende och en personal som var där ute och spelade boll… 

 
På Brittas boende finns det en ”sittkammare” som är en inglasad balkong och den anser 

hon skapar ett lugn: 
 

 Ja ”sittkammaren” där ute tror jag är ganska lugnande, där sitter de ofta, där är det mer som ett 
litet vardagsrum. Det tror jag kan ha en lugnande effekt, och att det är noga att det är tillgängligt 
för alla, man känner att det här är vårat. 

 
Lena berättade att de har en fin innergård där de boende vistas mycket och att 

blomsterhäckarna fungerar som naturlig inhägnad för de boende. Monika och Stina berättade 
att de har inglasade balkonger, vilket gör att de boende kan gå ut när de vill. 
 

6.3. Tema 2. Prioriteringar på boendet 
 
Under intervjuerna betonade samtliga enhetschefer att de tyckte att boendemiljön är viktig 
samt att det är något som de arbetar med kontinuerligt men samtidigt framkom det att det 
fanns andra saker som de prioriterade högre. Det framkom att de tyckte att bemötandet är det 
viktigaste. Det som var genomgående i alla intervjuer var att har personalen ett dåligt 
bemötande gentemot den demenssjuke, hjälper inte en god fysisk boendemiljö att den 
demenssjuke känner sig trygg och lugn. Under intervjuerna lovordade enhetscheferna sin 
personal och de berättade att personalen var engagerade och kreativa. Enhetscheferna ansåg 
att det är viktigt att personalen har kompetens för att kunna ge en bra omsorg och ett gott 
bemötande. De hade inga krav på att personalen skall ha en demensutbildning men det var ett 
önskemål. Stina, Monika, Lena och Karin berättade att de låter sin personal gå på olika 
utbildningar. Personalen har gått bland annat på Sophiahemmets och Silviahemmets 
demensutbildningar. Britta däremot förklarade att boendet inte har möjlighet att skicka 
personal på utbildning. 

När vi frågade Britta om hon prioriterade något högre än den fysiska boendemiljön i 
svarade hon: 
 

Ja, det är bemötandet som är A och O, det är det som sitter högst. Sedan kan det vara bra med 
tapeter och så vidare, men jag menar att ett gott bemötande och en god omvårdnad så överbygger 
det allt. 
 

Stina och Monika prioriterade också det mellan mänskliga mötet högre än den fysiska 
boendemiljön. Men det som Monika prioriterade absolut högst var brandsäkerheten: 

 
Nummer ett är tyvärr inte de dementa utan det är brandsäkerheten som går först och vi måste titta 
på att det finns utrymningsvägar, att de är fria och sedan kommer de dementa, så att ändå 
försöker man att om man vet om någon vill sitta på ett speciellt ställe i en korridor så pratar vi 
med honom som är brandombud om det är okey, att vi har en fåtölj eller en stol där, eller sådana 
saker för att dem ska trivas, det är ju viktigt att ha sådana här hållplatser för dem också. 
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Stina gav exempel på att omvårdnaden går först och att det är viktigt att personalen är 
lyhörd och kan prioritera det som är viktigast för den demenssjuke: 

 
… Bemötande är ju någonting som är viktigt. Det säger de ibland, vi kan ha diskussioner om att de 
inte hinner, då vill man ju ha en diskussion om varför man inte hinner. Men det kanske också handlar 
om att hinner man inte städa då är det viktiga att man tar hand om pensionären och bemöter dem, om 
det är någon som behöver extra omsorg den dagen. 
 
Alla enhetschefer prioriterade även omvårdnad och sociala aktiviteter högre än den fysiska 

boendemiljön. På Monikas och Stinas boende har dem en aktivitetsansvarig som känner till 
alla avdelningar samt inventerar vilka intressen som de boende har och parar sedan ihop de 
boende som har samma intressen med varandra och hjälper dem att få aktivera sig i det de 
vill. De har även aktiviteter som de flesta boende brukar delta i. Under pingstliljornas tid har 
de hattparader, de brukar ha lunch i parken, de har pub aftnar, de äter surströmming när det är 
tradition att äta det, de brukar få plocka och äta potatis som de odlar i parken på sommaren 
och de har plommonträd som de får plocka plommon ifrån när de är mogna. 

Det gjordes även andra prioriteringar på boendena även om de inte kom som nummer ett. 
Monika berättade att de har en av personalens hund anställd på boendet och att det är en klok 
hund, den kan hämta saker och gå till de boende med saker. De boende är mycket förtjusta i 
hunden. Det var även annan personal och anhöriga som tar dit hundar ibland. Det är ingen av 
de äldre som är allergiska mot hundar. Monika berättade även att de inte anställer personer 
som är hundallergiker. Britta berättade att det bor två katter och två undulater på boendet och 
hon ansåg att de ingår i den fysiska boendemiljön: 

 
De brukar även vara i de boendes rum, ibland sover de hos någon. Det är ofta som katterna är 
väldigt mycket hos en person som är döende, det är precis som de känner på sig att något ska 
hända. 

 
Lena prioriterade också omvårdnad och sociala aktivteter högre än den fysiska 

boendemiljön. Vi blev förvånade över att hon ansåg att det ställs för stora krav på de boendes 
lägenheter eftersom de andra enhetscheferna och den litteratur som vi har tagit del av lovordar 
de boendes egna lägenheter. Lena menade att de boende sällan vistas i lägenheterna eftersom 
de väljer att vistas i de gemensamma utrymmena och hon ansåg därför att boendet skall lägga 
mer ”krut” på de gemensamma utrymmena:  

 
Men jag kan ju tycka att man överdriver själva boendemiljöns betydelse och att alla skall ha egna 
lägenheter och så som det är sagt nu. För att det finns ju också dem som gärna vill dela rum med 
andra och så, och som gärna vill ha gemenskap hela tiden som kan känna sig isolerade och 
ensamma i sina lägenheter. 

 

6.4. Tema 3. Omsorg/omvårdnad i den fysiska boendemiljön 
 
Enhetscheferna berättade att boendemiljön har olika funktioner samt att de ansåg att den ingår 
i omsorgen och omvårdnaden. Den fysiska boendemiljön skall bland annat vara hemlik, 
estetisk samt att personalen skall kunna utföra en god omsorg och omvårdnad i den. För att 
god omsorg och omvårdnad skall kunna ges krävs det att den fysiska boendemiljön är 
anpassad efter det. Ett gemensamt symtom för alla demenssjukdomar är att rumsorienteringen 
försämras och försvinner till slut. Under intervjuerna samtalade vi om de boende hittar till 
sina lägenheter och om de boendes rum är markerade för att hjälpa dem att hitta rätt. Karin 
förklarade att de markerar dörrkarmar för att visa var badrummen ligger. Britta och Lena 
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berättade att de skriver de boendes namn på dörrarna intill rummen, vissa större än andras. På 
boende fyra använder de sig av individuella markeringar. Stina berättade följande: 
 

Alla har sitt namn på dörren. På min demensavdelning där uppe så är det vissa som har symboler. 
Vi har en kvinna som har en trea, för det är något som hon har liksom utformat, en annan har en 
teckning, några stycken har symboler på dörrarna. 

 
En person som skall flytta in på ett boende har tidigare oftast haft en större bostad och 

därmed haft fler möbler än vad som får plats i den nya lägenheten på boendet. Många 
anhöriga övermöblerar gärna den demenssjukes rum berättade enhetscheferna. När den 
demenssjuke blir sämre är det viktigt att det finns plats för de hjälpmedel som behövs för att 
vårda personen. Monika berättade att det är viktigt att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
hur mycket utrymme det skall finnas kvar i rummet när möblerna står där. Hon berättade att 
den boende och de anhöriga har mycket svårt att välja vilka möbler som ska med till rummet 
på boendet. Monika berättade: 

 
... Problemet i sådana fall tycker jag är anhöriga som inte har förståelse varken för närstående 
eller för personalen, att de vill övermöblera och det går ju inte om man har en som är beroende av 
hjälpmedel. Det tycker jag är det största problemet… 
 

Britta berättade att hon ansåg att det är viktigt att lägenheterna på boendet är tillräckligt 
rymliga så att de boende kan komma in med rullstol och att det får plats med till exempel en 
duschbrits.  

För att skapa en god omsorg och omvårdnad använder sig enhetscheferna av olika metoder 
på boendena. De använder bland annat färg, belysning och möbler på olika sätt. 
Enhetscheferna berättade i intervjuerna att färgerna har en viktig betydelse för de 
demenssjuka och att de arbetar med det på olika sätt på sina boenden. Britta hade inga åsikter 
om färger och dess betydelse med motivering att hon ansåg att boendet var byggt efter de 
riktlinjer som finns för boenden för demenssjuka och att boendet nyligen hade renoverats. 
Lena ansåg att färger skall skapa en harmonisk och lugn boendemiljö samt att man måste 
tänka på att färgsättningen i boendemiljön inte får vara skrikig för det klarar inte de 
demenssjuka av att hantera. Stina och Monika förklarade att när avdelningarna renoverades 
valde de färger som är lämpliga för demenssjuka. Karin skildrade hur de resonerade om 
färgsättning när boendet gjordes om till ett boende för demenssjuka:  
 

… man har smalnat av gången mellan varje enhet, men fortfarande så har man öppet mellan så att 
man kan se grannhuset, man kan gå dit och hälsa på, men man känner att här slutar mitt och då 
har korridoren gjorts extra smal med en helt ny färg för att liksom känna…Alltså den visuella 
känslan blir tydlig där. Och sedan det här med färgernas betydelse kan man ju känna att det är så 
att rött det ger den här stoppaktivitets känslan och grönt inger lugn, alltså man jobbar med 
färgerna mer medvetet, kanske. 

 
Ljus och belysning är också en del i den fysiska boendemiljön och samtliga enhetschefer 

berättade att det är viktigt att tänka på belysning oavsett om den äldre är har en 
demenssjukdom eller ej. Både Britta och Lena betonade att äldre personer får ett sämre 
mörkerseende och det måste kompenseras med bättre belysning. Lena ansåg att det var något 
som yngre personer inte tänkte på och att det därför är viktigt att hon ser till att det finns bra 
belysning tillgänglig. Hon syftade på att personalen är unga och inte är medvetna om det.  
Stina ansåg att det boendet hon arbetade på varken hade bra belysning för de boende eller 
personalen:  
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… det är inte speciellt bra belysning varken för pensionären eller för medarbetaren, så där har ju 
varit en stor fråga samtidigt som de här inte är lika tydligt i B huset som i A huset, vikten av de 
här matrummen eller matsalarna som har många fönster och ger en ljus miljö. 

 
Stina berättade vidare att anledningen till varför de inte kunde ordna den bästa belysningen 

var för att de inte ägde byggnaderna och att det krävdes förhandling med fastighetsägaren för 
att få till en förändring. Karin beskrev hur de arbetade med ljus och belysning på boendet 
samt vikten av att ha en bra belysning:  
 

Vi har haft ljuskonsulter här och min chef är mycket duktig på det här med interiör… Och just nu 
har vi väldiga eldsjälar i den här interiör- och exteriörgruppen som har tagit hjälp av en 
ljuskonsult igen för att vi märker att det är mycket med det här att belysa hörn och tak och sådana 
saker som man glömmer bort. 

 
På samtliga boenden arbetade de med levnadsberättelser för att lära känna de boende när 

de flyttade in samt för att kunna anpassa omvårdnaden och omsorgen efter de boendes 
individuella behov. Britta berättade att de har ett särskilt formulär för levnadshistorier som 
personalen fyller i tillsammans med den boende och eventuella anhöriga. Britta förtydligade 
att levnadshistoria innebär att personalen får en kunskap om den boendes tidigare liv och 
intresse. Lena berättade att de arbetar med levnadsberättelser och barndomsupplevelser med 
hjälp av fotografier från de boendes tidigare liv. Det framkom i samtliga intervjuer att 
enhetscheferna har önskemål om att de boende skall ha fotografier med sig där namnen på 
personerna på fotografiet skall vara skrivet på fotografiets baksida. Fotografierna underlättade 
för personalen att knyta an till de boendes tidigare liv och att på ett naturligt sätt föra en 
diskussion om deras tidigare liv. När de boende flyttar in på boendet får de hjälp av anhöriga 
eller personal att möblera sina lägenheter med sina egna möbler. Det framkom under 
intervjuerna att möblerna kan representera en del av de boendes liv och är en del i deras 
livshistoria och samtidigt stödja och förbättra omsorgen och omvårdnaden. Lena menade att 
det inte går att värdera någon boende efter dess möbler eftersom alla inte har egna möbler. 
Monika tog upp att det är viktigt att anhöriga tar med rätt möbler till boendet för det ger 
möjlighet att bevara sitt gamla liv samtidigt som de slipper en institutionsliknande miljö. 
Britta berättade att möblerna kan hjälpa personalen att lära känna den nyinflyttade:  
 

… oftast sätter man ju en stil på rummet. Det de anhöriga tar med sig brukar vara de käraste 
ägodelarna, det speglar ju lite vem de har varit. 

 
De boende befinner sig inte i samma faser i demenssjukdomarna och det ställer krav på en 

flexibel och individanpassad boendemiljö för att få en bra omsorg och omvårdnad. 
Enhetscheferna betonade dock möblering och interiör olika. Lena tyckte att möblering och 
interiör skall vara lämplig och täcka alla olika behov som uppstår på ett boende för 
demenssjuka. Hon poängterade i sin beskrivning att det är viktigt att möblera så att den 
boendes omgivning blir trygg och säker samt den skapar aktivitet: 
 

Det som har betydelse det är ju att det skall vara säkert och tryggt. För att har man för mycket 
saker och mattor för mycket sådant så finns det ju risker. Fallrisken är väl den största. Och sedan 
är det ju också en aktivitet och det är inte så farligt om man plockar och flyttar på saker och så. 
Det är ju sådant som hör sjukdomen till… 

 
Karin tyckte att möblerna som finns på boendet skall vara igenkännande och funktionella: 

 
… vi försöker hitta möbler som våra boende kan associera till igenkännande från sin, om man får 
uttrycka sig så,  friska tid, sin aktiva tid i livet och en kombination av det och sedan kanske kunna 
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köpa moderna stilmöbler som är bekväma. Det krockar lite ibland med det här att det måste vara 
urinspärr och urinväv och sådan saker, impregneras och tas om hand på det sättet.  

 
Karin fortsätter vidare:  

 
… och sedan att det inte är övermöblerat förstås. En rörig miljö gör det ju ännu jobbigare för en 
hjärnsjuk. Det skall ju finnas ett lugn.  

 
Britta uttryckte sig på följande sätt: 

 
Det är att det ska vara funktionellt, det ska vara hållbart, det ska fungera. 

 
Stina och Monika berättade att de till viss del arbetar utifrån det salutogena synsättet för att 

se till det friska. Monika berättade att hon tyckte att den fysiska boendemiljön har en stor 
inverkan på omsorgen och omvårdnaden. Hon berättade att de har en demensavdelning med 
10 boende på bottenvåningen med en stor inhägnad och det gör att de boende kan gå ut och gå 
när de vill. Monika berättade: 

 
De är bruna på sommaren, de blir lugnare på något vis för att de har den möjligheten. 
 

Monika berättade vidare om en man som bor längre upp på boendet och inte kan gå ut när 
han vill: 
 

… den här mannen här, har inte den möjligheten och det blir inte lätt. Han blir irriterad och vill 
gå ut, känner ju, tycker ju naturligtvis att det är kränkande att inte få göra som han vill... 

 
Lena tog också upp betydelsen och möjligheten för de boende att komma ut. Hon berättade 

att de har en promenadväg längs en strand där de boende brukar promenerar tillsammans med 
personalen. Hon tycker att det fungerar bra på sommaren men att det är svårare på 
vinterhalvåret eftersom det inte plogas och sandas på gatorna runt boendet. Lena önskade att 
de boende skulle ha möjlighet att komma ut oftare på vinterhalvåret eftersom hon uppfattar att 
de boende uppskattar det mycket. 

 

6.5. Tema 4. Enhetschefernas möjlighet att påverka den fysiska 
boendemiljön 
 
De intervjuade enhetscheferna berättade att de för kontinuerliga diskussioner om den fysiska 
boendemiljön med personalen. Det vanligaste är att de tar upp det på personalmöten och då 
handlar det oftast om något som inte fungerar bra i den fysiska boendemiljön. Vi blev 
förvånade över att enbart Karins boende har en speciell arbetsgrupp som arbetar med den 
fysiska boendemiljön. Att det förs en ständig diskussion om den fysiska boendemiljön 
berättade Karin om: 

 
Det gör vi framförallt i tvärgrupperna/ansvarsgrupperna där är det en från varje hus. En 
omvårdare från varje hus. Så det är åtta stycken som sitter i den ansvarsgruppen. Sedan är det ju 
jag och mina kollegor, alltså min VD och kvalitetsutvecklaren och sjuksköterskorna. Vi är från och 
till med i den här gruppen. Där diskuteras det mycket. Sedan på våra veckomöten, personalmöten, 
så kommer det alltid upp på något sätt och så återför man vad ansvarsgrupperna har kommit fram 
till. Det förs en ständig dialog både informellt och formellt hela tiden, tycker jag. 

 
Stina beskrev hur en dialog kunde låta på deras boende: 
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Det är egentligen en ständig dialog runt det, jag tänker som i A-huset det här med, ”hur ska vi ha 
det i korridorerna?”, ”hur ska vi ha det möblerat?”, ”var ska pensionärerna sitta?” Jag tycker 
att det är en ständig dialog. 
 

Monika berättade att hon nyligen har fört en diskussion med sin personal om hur viktigt det 
är att inte sätta på diskmaskinen och föra oväsen med disken innan alla har ätit klart. Monika 
berättade att matsituationen är lugnare nu sedan hon har diskuterat det med personalen. Hon 
förklarade att det är viktigt att föra en dialog med personalen, den boende (om det går) och 
med de anhöriga. Britta berättade att hon ofta framför saker som hon vill påverka i den 
fysiska boendemiljön på personalmöten. Britta förklarade att den fysiska boendemiljön 
kommer in i rutinerna och finns med i rutinpärmen. Rutinerna diskuteras alltid på 
personalmötena. Britta poängterade att hon även tyckte att det är viktigt att direkt tala om för 
personalen om det är något som hon tycker är akut fel i den fysiska boende miljön. Hon 
berättar ett exempel: 
 

… Jag menar om jag kommer ut här i det gemensamma rummet och TV 4 står på, då säger jag 
direkt: ”Vem är det som är intresserad av det här?” Då tar man det direkt… 

 
Britta berättade att hon som chef har en ”ypperlig” möjlighet att påverka boendemiljön. De 

andra enhetscheferna tyckte också att de hade en stor möjlighet att påverka boendemiljön. 
Monika och Stina berättade att dem inte ägde boendets lokaler och att de måste få tillstånd av 
fastighetsägaren när de vill genomföra några förändringar, till exempel vid de tidigare nämnda 
väggmålningarna och belysning. De tyckte att detta komplicerade deras möjlighet att komma 
med direkta åtgärder men de tillade att fastighetsägaren ofta är samarbetsvillig och förstående 
för de boendes behov. Monika och Stina tillade att de ändå tyckte att de kunde påverka 
boendemiljön. Karin förklarade att hon inte har det yttersta ansvaret för den fysiska 
boendemiljön utan det hade boendets VD. Hon tyckte dock inte det var något problem 
eftersom VD:n är insatt och engagerad i den fysiska boendemiljöns betydelse på 
demensboende. Lena berättade att det förs en ständig kommunikation med boendets 
uppdragsgivare om den fysiska boendemiljön. Hon tyckte att boendet var i ett gott skick 
eftersom det var nyrenoverat och anpassat efter de demenssjukas behov och problematik. Hon 
ansåg därför att ingenting behövdes ändras i boendemiljön. Men hon tillade att hon tyckte att 
boendet har ekonomiska resurser till att arbeta med den fysiska boendemiljön i form av att 
pynta och dekorera fint. Karin, Monika och Stina ansåg också att de hade ekonomiska 
resurser till att skapa en bra boendemiljö. Under intervjun med Britta framkom det att hennes 
boende inte har några resurser till att arbeta med den fysiska boendemiljön. Men hon ansåg 
inte att det var ett stort problem eftersom hon tyckte att boendemiljön var i ett gott skick: 
 

Bara en sådan sak som fönsterputs har vi prioriterat bort i vår. Jag menar det är jätte tufft 
ekonomiskt. Det är viktigare att det finns personal med kompetens. 

 
Enhetscheferna betonade att de arbetar för att få personalen att engagera sig i den fysiska 

boendemiljön och dess utformning. På Monika och Stinas boende har personal som har en 
stor kunskap om den fysiska boendemiljön och de såg de som en resurs och gav dem fria 
händer att utforma boendemiljön. Monika berättade följande: 

 
Det är det, sedan har vi ju många inom vården är faktiskt konstnärer och det kan man ju se på 
vissa avdelningar att de är talangfulla att kunna smycka och så och det är positivt, verkligen. 

 
Stina tillade: 
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Just det här med att använda sig av dem som har idéer och låta avdelningarna själva utveckla lite 
grann, så att man känner att här trivs jag, det här har liksom vi utformat och ha en dialog både 
med varandra och pensionärerna. 
 

 De berättade att flera av personalen erbjuder sig frivilligt att sy gardinner till 
avdelningarna. Lena förklarade att även hon är öppen och villig att anpassa sig efter 
personalens och anhörigas synpunkter om den fysiska boendemiljön: 

 
Ja, det är väldigt fritt fram för alla att komma med olika önskemål och så. Ibland är det anhöriga 
som tycker till och ibland är det någon annan. 

 
De berättade att det förs ständiga diskussioner om hur den fysiska boendemiljön kan 

förbättras. Karin berättade att hon och personalen har diskuterat ljusinsläpp från gardiner och 
att det är viktigt att välja gardiner som släpper fram ljuset. Hon har även diskuterat om hur 
persienner ska användas på bästa sätt på boendet. Karin berättade att hon tog kontakt med 
personalen om hon vill ha någon förändring i den fysiska boendemiljön. 
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 7. Analys  
 
I den litteratur som vi har tagit del av framkommer det en bild av att boendemiljön skall 
utformas efter de demenssjukas funktionsnivå för att kunna bevara deras förmågor så länge 
som möjligt samt höja deras stresströskel. Det ställer krav på att enhetscheferna har 
kompetent personal som kan tyda och förstå den demenssjukes behov eftersom den 
demenssjuke inte har möjlighet att själv förändra sin fysiska boendemiljö. I den litteratur som 
vi har tagit del av är omvårdnadsforskare och arkitekter eniga om att mötet är det viktigaste i 
omvårdnaden för de demenssjuka och inte den fysiska boendemiljön. Däremot skiljer sig den 
litteraturen som vi har tagit del av med enhetschefernas beskrivningar om boendemiljöns 
betydelse. Litteraturen menar att boendemiljön kan påverka mötet både positivt och negativt 
medan enhetscheferna ger en bild av att bemötandet och mötet måste vara bra för att de 
demenssjuka skall kunna ta del av boendemiljön.   

I likhet med den litteratur vi har tagit del av poängterar enhetscheferna i sina beskrivningar 
att boendemiljön måste anpassas efter den enskilde personens behov och funktioner för att 
uppnå ett bra resultat. I litteraturöversikten i ”Problematiska beteenden hos demensdrabbade” 
(Hallberg, 1997) menar Hall att personer med en demenssjukdom har en lägre stresströskel 
eftersom de har svårigheter att tolka och förstå sin omgivning samt selektera intryck. Enligt 
Hall är typiska stressfaktorer för demenssjuka trötthet, över- och understimuli, förändringar i 
miljö och rutiner. Att överskrida den demenssjukes stresströskel resulterar i att dennes 
förmågor minskar samt skapar kognitiva symtom, till exempel förvirringssymtom. 
     Resultatet från intervjuerna och den litteratur som vi har tagit del av visar en samstämmig 
bild av att en hemlik boendemiljö är viktig på ett boende för demenssjuka. Enhetscheferna 
och litteraturen som vi har tagit del av menar att en hemlik boendemiljö för de demenssjuka är 
en igenkännande och en individanpassad boendemiljö som knyter an till deras tidigare liv och 
till sin hjälp använder de sig av de boendes levnadshistorier. 
 

7.1. Vilka åsikter och kunskaper har enhetscheferna på boende för 
demenssjuka om den fysiska boendemiljöns betydelse för de 
demenssjuka? 
 
Under intervjuerna framkom det att enhetscheferna arbetar med den fysiska boendemiljön 
kontinuerligt men samtidigt uppgav de att de prioriterade bemötandet samt omsorgen och 
omvårdnaden högre. Boendena hade varierande ekonomiska resurser till sitt förfogande men 
trots det var de angelägna om att ha kompentent personal samt låta dem gå på utbildningar. 
Personalens utbildning är viktig eftersom enhetscheferna ansåg att det är de som skall bemöta 
samt utföra omsorgen och omvårdnaden. Monika berättade att hon ansåg att prioritering 
nummer ett är brandsäkerheten på boendet. Indirekt är det den boende som är den högsta 
prioriteringen eftersom Monika värnar om de boendes liv och säkerhet. Britta ansåg att 
bemötande och god omvårdnad överbygger allt. Stina betonade att det är viktigt att personalen 
prioriterar samt är flexibla för de boendes behov. Monika och Stina prioriterade att ha djur på 
boendet och anställde inte personer som är djurallergiker. Vi tolkar det som att de anpassar 
boendet efter de boende och inte efter personalen. Lena tyckte att man överdrev betydelsen av 
egna lägenheter och tyckte att boendet skulle fokusera mer på de gemensamma utrymmena. 
Hon menade att de boendes lägenheter kunde bidra till isolering. 

Utifrån enhetschefernas resonemang om prioriteringar tolkar vi det som att om inte 
bemötandet samt omsorgen och omvårdnaden fungerar så kan inte de boende ta till sig 
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boendemiljöns funktioner. Enligt KASAM är det viktigt att en person upplever att livet är 
betydelsefullt och meningsfullt. Utifrån KASAM:s begrepp meningsfullhet tolkar vi att syftet 
med enhetschefernas prioriteringar är att bemötandet samt omsorgen och omvårdnaden skapar 
en meningsfull tillvaro för de demenssjuka och att de måste uppleva meningsfullhet för att 
kunna ta del av den fysiska boendemiljön. Lena ansåg att lägenheterna kunde bidra till 
isolering. Vi tolkar det utifrån det salutogena synsättet som att isolering minskar de boendes 
känsla av meningsfullhet eftersom de inte får lika mycket socialt stöd. 

Gemensamt tyckte enhetscheferna att boendemiljön skall vara hemlik. De ansåg även att 
boendemiljön skapar ett lugn och en trygghet. Karin berättade att de medvetet arbetar med 
färger för att markera utrymmen. Hon berättade även att rött signalerar stopp och grönt inger 
lugn samt att golv inte får vara mörka eftersom de boende upplever det som djup. Lena, 
Monika och Stina ansåg att färgerna på boendena skall vara anpassade efter de boende samt 
att de inte får vara för skrikiga eftersom de demenssjuka inte kan hantera för många intryck. 
Enhetscheferna ansåg att boendets möbler skall vara funktionella, igenkännande och 
betydelsefulla för de boende. Karin berättade att de arbetade aktivt med att kombinera de 
kraven. Lena ansåg att en boendemiljö inte får innehålla för mycket möbler och mattor 
eftersom det kan bidra till fallskador. Monika och Britta betonade i sina berättelser att det är 
viktigt att det finns plats för hjälpmedel i de boendes lägenheter. Monika berättade att de 
arbetade efter arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur mycket utrymme det skall finnas kvar 
efter att möblerna står där. Britta och Lena ansåg att äldre personer får sämre mörkerseende 
oavsett om den äldre är dement eller inte. Stina ansåg att boendets belysning var för mörk och 
inte anpassad efter de boendes behov. Hon berättade att det var bättre i ett annat av boendets 
hus där det fanns stora fönster som släppte in mycket dagsljus. Karin berättade att de hade 
anlitat en ljuskonsult för att få hjälp med att belysa bland annat hörnen.   

KASAM:s begrepp begriplighet tolkas som i vilken omfattning en person uppfattar yttre 
och inre stimuli, till exempel oordnad och överraskande. En demenssjukdom är en 
hjärnsjukdom vilket försvårar de demenssjukas förmåga att uppfatta olika stimuli. Det 
framkom under intervjuerna att enhetscheferna är medvetna om den demenssjukes 
tillkortakommanden. Utifrån KASAM:s begrepp begriplighet tolkar vi enhetschefernas 
beskrivningar som att de, utifrån sina åsikter och kunskaper, skapar en boendemiljö som är 
mindre förvirrande och mer begriplig för de demenssjuka. En anpassad boendemiljö, i form 
av rätt färger, möbler och belysning, skapar stimuli som den demenssjuke kan begripa och 
hantera. Utifrån KASAM tolkar vi att en anpassad boendemiljö blir mer begriplig och lättare 
att hantera för en demenssjuk. Vi tolkar det som att det lugn och den trygghet som en god 
boendemiljö kan skapa hos de demenssjuka beror på att en anpassad boendemiljö förbättrar 
deras KASAM eftersom deras tillvaro blir mer begriplig vilket gör de lugnare och tryggare. 
 

7.2. Hur arbetar enhetscheferna för att skapa och upprätthålla en 
god fysisk boendemiljö? 
 
Enhetscheferna ansåg att en god boendemiljö skall vara hemlik. Med en hemlik boendemiljö 
menade enhetscheferna att den både är individanpassad och igenkännande från de boendens 
tidigare friska liv. För att skapa en individanpassad och igenkännande boendemiljö använde 
de sig av levnadshistorier som knyter an till den boendes tidigare liv. Levnadshistorierna 
skapade personalen tillsammans med de boende och eventuella anhöriga när de flyttar in på 
boendet. Enhetscheferna uppgav att levnadshistorien var främst till för att utföra en god och 
individanpassad omsorg och omvårdnad. Men boendemiljön är en del av omsorgen och 
omvårdnaden och levnadshistorien kan hjälpa personalen att skapa en god boendemiljö som 
är anpassad efter den boendes förmågor. Lenas boende använde sig av fotografier där namnen 
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på dem som är med på fotografiet står på baksidan av fotografiet. Fotografierna hjälper 
personalen att samtala om de boendes tidigare liv. Det framkom under intervjuerna att 
enhetscheferna ansåg att möblerna kan representera en del av de boendes tidigare liv samt är 
en del i deras levnadshistoria. Lena betonade att möblernas betydelse överdrivs eftersom alla 
inte har egna möbler och det går inte att lägga någon värdering i det. Monika tog upp att det är 
viktigt att anhöriga tar med rätt möbler till boendet eftersom det ger möjlighet att bevara den 
boendes tidigare liv samtidigt som de undviker en institutionsliknande miljö. Britta förklarade 
att hon ansåg att möblerna kan hjälpa personalen att lära känna de boende eftersom de boende 
sätter en viss stil på sin lägenhet. Hon menade att möblerna som de tar med till lägenheten 
oftast är deras käraste ägodelar. Enhetscheferna berättade att de arbetar med att skapa en 
hemlik boendemiljö för att undvika en institutionslik boendemiljö som var standard förr. De 
förordade att boendet inte skulle ha några långa korridorer och att de gemensamma 
utrymmena skulle vara kärnan på boendet. Lena förklarade att långa korridorer skapar 
vandringsbeteenden. Karin ansåg att boendets läge på markplan skapade en hemlik 
boendemiljö eftersom de boende kunde lätt komma ut i trädgården. Vidare berättade Karin 
om hur personer som inte har kommit så långt i sina demenssjukdomar inte vill flytta in på 
boendet eftersom de tror att boendet är en institution men ändrar sig när de får se boendet. 
Britta menade att det är vi friska som överdriver betoningen på en bra boendemiljö och att vi 
formar boendemiljön efter våra preferenser. Monika berättade att de boendes egna möbler är 
viktiga för att skapa en hemlik boendemiljö.  

På Monikas, Stinas, Lenas och Brittas boende diskuterade de boendemiljön på 
arbetsplatsträffarna och de uppgav att de diskuterade oftast det som inte fungerade på 
boendet. Britta berättade även att hon reagerade direkt när hon tyckte att något var fel i 
boendemiljön på avdelningarna, till exempel när TV:n stod på och ingen tittade. Karins 
boende var det enda boendet som hade en arbetsgrupp som specifikt arbetar med 
boendemiljön där både personal och ledningsgruppen ingår. I arbetsgruppen diskuterade de 
hur de skall arbeta och förbättra boendemiljön på boendet. Trots att Karins boende är det enda 
boendet som har en specifik arbetsgrupp för boendemiljön upplevde vi att de andra boendena 
förde en dialog om boendemiljön. Lena och Britta tyckte att deras boende var i ett bra skick 
och därför ansåg de att de inte behövde tänka så mycket på att förändra boendemiljön. 
Samtliga enhetschefer uppmuntrade samt gav sin personal fria händer att utforma en god 
boendemiljö. Monika och Stina berättade att de hade personal som var konstnärliga och de 
såg dem som en resurs i utformningen av boendemiljön. 

En demenssjuk person har kognitiva nedsättningar men kan för övrigt vara kärnfrisk. Det 
salutogena synsättet ser till hela människan och dennes livshistoria vilket vi tolkar att 
enhetscheferna gör med hjälp av levnadshistorien. Enligt det salutogena synsättet är det 
viktigt att ha kännedom om en persons hela liv för att kunna bevara det friska. Enligt det 
salutogena synsättet är vi friska så länge det finns minsta liv i oss samt att det är viktigt att 
bevara det friska hos människan eftersom en person kan vara frisk trots att han är sjuk. Utifrån 
det salutogena synsättet tolkar vi att syftet med enhetschefernas resonemang om en hemlik 
boendemiljö är att knyta an till de boendes tidigare liv för att försöka bevara det friska. Vi 
tolkar det som att enhetscheferna med en hemlik boendemiljö vill tillvarata de fungerande 
funktioner som de demenssjuka har. Utifrån detta förstår vi det som att enhetscheferna inte 
anser att de demenssjuka enbart är sjuka utan att de även har friska förmågor. I en anpassad 
boendemiljö får de demenssjuka möjlighet att vara friska trots att de har kognitiva 
nedsättningar. Detta resonemang skiljer sig från det patogena synsättet som anser att antingen 
är människan frisk eller sjuk, det finns inte ett mellanläge vilket det gör i det salutogena 
synsättet.  

Under intervjuerna framkom det att enhetscheferna tyckte att boendemiljön skapar ett lugn 
på boendena eftersom boendemiljön erbjuder sysselsättningar som de demenssjuka kan 
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hantera. Med lugn menade enhetscheferna att boendemiljön inte skall bidra till överstimulans 
eftersom det skapar ett oroligt beteende. Monika och Stina ansåg att boendets trädgård skapar 
engagemang hos de boende. I trädgården kan de boende plocka plommon och vara med och 
plocka upp potatis i potatislandet. Lenas boende hade en innegård där buskar fungerade som 
en naturlig inhägnad. Karin beskrev att boendet har en vinterträdgård där de boende får njuta 
av vackra blommor samt fågelkvitter året runt. När vi besökte vinterträdgården såg vi en äldre 
man som var engagerad i att rensa blomsterskräp och han såg mycket nöjd ut när han stod och 
rensade. Andra exempel på engagemang och delaktighet som boendemiljön skapar var när 
maten lagades på avdelningarna. De som inte hade möjlighet att delta i matlagningen kunde 
visuellt och med hjälp av luktsinnet delta i matlagningen. Monika, Stina, Lena och Britta 
uppgav att deras boenden har djur. Enhetscheferna var mycket positiva till djuren och ville 
prioritera det eftersom de såg fördelarna med det. De ansåg att djuren bidrog till en hemlik 
boendemiljö samt att de boende blev engagerade i djurens skötsel. Enhetscheferna tyckte att 
det var bra att de gemensamma utrymmena låg centralt i förhållande till de boendes 
lägenheter eftersom det underlättar för de boende att delta och engagera sig i det som sker på 
avdelningarna.  

Vi tolkar att enhetscheferna menade att utevistelserna, matsituationen, djuren och de 
gemensamma utrymmena skapar engagemang hos de demenssjuka. Enhetscheferna såg 
fördelarna med det och det var så de arbetade för att skapa och upprätthålla en god 
boendemiljö på sina boenden. Enligt KASAM är engagemang ett tecken på att en person 
upplever meningsfullhet i sin omgivning och att de upplever att det är värt att investera sin tid 
på. Utifrån KASAM:s begrepp meningsfullhet tolkar vi att en god boendemiljö för 
demenssjuka skapar engagemang och delaktighet vilket bidrar till en mer meningsfull tillvaro 
som gör dem mer tillfreds med tillvaron.  
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8. Diskussion 
 
Människor har olika tycke och smak och vad en person anser är en god boendemiljö är 
individuellt. En demenssjuk person är oftast äldre och har samlat på sig saker och minnen 
under livet som har ett stort affektionsvärde för henne men som kan vara svårt för en 
utomstående att värdera. Att skapa en god boendemiljö åt en demenssjuk person kräver att 
personerna som hjälper den demenssjuke är lyhörd och har kunskap om vad som är viktigt för 
den demenssjuke eftersom den demenssjuke oftast inte själv har någon möjlighet att uttrycka 
sig och forma boendemiljön efter sina behov och sin smak. Detta resonemang har delvis varit 
vår utgångspunkt för denna studie.  

Slutsatsen som vi har dragit av vår studie är att de intervjuade enhetscheferna anser att 
boendemiljön är viktig på ett boende för demenssjuka men de prioriterar bemötande samt 
omsorg och omvårdnad högre. Trots prioriteringar vill de skapa en behaglig boendemiljö för 
de demenssjuka. Det framkom även att enhetscheferna ansåg att boendemiljön ingår i 
omsorgen och omvårdnaden. Detta tycker vi förklarar varför enhetscheferna har fått sin 
kunskap om boendemiljön i sin omsorgs och omvårdnadsutbildningar. Enhetscheferna tyckte 
att en god boendemiljö på ett boende för demenssjuka är en hemlik miljö. De ansåg att en 
hemlik miljö är individanpassad och igenkännande. Samtliga boenden arbetade med 
levnadshistoria för att lära känna de demenssjuka samt för att skapa en god boendemiljö. De 
uppgav att de tyckte att de boendes egna möbler var en del av deras levnadshistoria. Vi 
förstod på enhetschefernas resonemang om boendemiljöns utformning som att de ville att 
boendemiljön skulle skapa engagemang hos de boende. Djuren, matsituationen, utevistelserna 
samt de gemensamma utrymmena var exempel på hur enhetscheferna skapar engagemang i 
boendemiljön. 
  

8.1. Diskussion av metodval 
 
Anledningen till varför vi valde att göra en kvalitativ studie var för att vi ville ha utförliga 
berättelser av våra intervjupersoner. I efterhand är vi nöjda med vårt val av metod eftersom vi 
tycker att intervjuerna har gett oss utförliga beskrivningar att studera och analysera. Vi skulle 
dock ha kunnat vara bättre på att ställa följdfrågor och bett våra intervjupersoner att utveckla 
sina svar mer. Intervjupersonernas svar på våra frågor var inte alltid relevanta för vår studie 
men vi valde att låta intervjupersonerna fortsätta att prata. Anledningen till varför vi valde att 
göra det var för att ibland kunde svaren utmynna i något som var relevant samt att vi inte 
uppmärksammade relevansen i deras beskrivningar förrän det bandade materialet var 
utskrivet. En annan anledning var att vi ville att våra intervjupersoner skulle känna sig 
bekväma i sin situation.  

Vårt urval bestod av enhetschefer som är engagerade och arbetar aktivt med boendemiljön. 
Vi kontaktade Länsstyrelsen som kunde rekommendera oss två boenden i Stockholms län. Det 
optimala hade varit att de hade rekommenderat oss fler än två. Vi anser att vi kunde ha haft 
andra sökverktyg och avgränsningar när vi sökte efter två boenden till. Kriterierna var de 
samma men vi skulle ha kunnat utvidga vår sökning och inte bara koncentrerat oss på privata 
aktörer. På boende fyra deltog två enhetschefer samtidigt och det tror vi kan ha påverkat deras 
svar eftersom de blev inspirerade av varandras svar vilket ledde till att de utvecklade sina 
egna svar mer. Vårt resultat har visat en relativt samstämmig bild av den litteratur som vi har 
tagit del av. Skillnaden var att enhetscheferna gav en bild av att bemötandet och mötet måste 
vara bra för att de demenssjuka skall kunna ta till sig boendemiljön medan litteraturen menade 
att boendemiljön kan påverka mötet. Vi tror att en orsak till varför vårt resultat har visat det är 
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för att kriterierna som vi hade när vi sökte intervjupersoner var att de skulle vara engagerade i 
boendemiljön samt att de aktivt arbetar med det. Om vi hade haft andra kriterier på vårt urval 
hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Utgångspunkten i enhetschefernas beskrivningar om 
boendemiljön var det boendet som de arbetade på och vi tror att boendets förutsättningar, de 
boende samt personalen kan ha påverkat deras berättelser. Detta är spekulationer från vår sida 
men vi anser inte att vårt resultat går att generalisera. 

Trots att två av boendena var utsedda av Länsstyrelsen så tyckte vi inte att det var någon 
skillnad på boendemiljöerna samt enhetschefernas åsikter och kunskaper om boendemiljön 
mellan de olika boendena. Vi har ställt oss frågan hur det kommer sig att Länsstyrelsen har 
rekommenderat två av dessa boenden trots att vi inte har kunnat urskilja några större 
skillnader mellan dem. Vi tror att skillnaden kan ha berott på att de två boendena som 
Länsstyrelsen rekommenderade har lyckats kombinera boendemiljön med omsorgen och 
omvårdnaden. Anledningen till varför vi inte märkte någon skillnad har varit för att vi inte 
ställde tillräckligt ingående frågor som berörde det. 

  

8.2. Vikten av en god boendemiljö 
 
Ur ett historiskt perspektiv har demensvården i Sverige utvecklats från att tillhöra fattigvården 
till att de demenssjuka har fått egna boenden som är anpassade efter deras behov och 
tillkortakommanden. Trots att kunskapen om boendemiljöns betydelse för de demenssjukas 
har utvecklats så anser både den litteratur vi har tagit del av och de enhetschefer som vi har 
intervjuat att bemötandet har störst betydelse för de demenssjuka. Utifrån enhetschefernas 
beskrivningar om prioriteringar på boendet anser vi att de inte tycker att boendemiljön är 
oviktig men att de anser att förutsättningarna för att de demenssjuka skall kunna ta till sig 
boendemiljön kräver att de får ett gott bemötande och blir väl omhändertagna. 

Enhetscheferna berättade att de diskuterade boendemiljön på arbetsplatsträffarna. Karins 
boende var det enda som hade en speciell arbetsgrupp som arbetade med boendemiljön. Vi 
uppfattade det som att enhetscheferna oftast tog upp det som inte fungerade i boendemiljön på 
arbetsplatsträffarna och diskuterade inte det som är bra och hur de kan utveckla boendemiljön 
med personalen. Vi upplevde det som att enhetscheferna inte var medvetna om hur mycket de 
faktiskt arbetar med boendemiljön. Faktum var att de faktiskt arbetade mycket med 
matsituationen, djur, utevistelserna samt de gemensamma utrymmena men de definierade det 
inte som boendemiljö utan som bemötande. Samtidigt berättade enhetscheferna att de 
prioriterade bemötandet samt omsorgen och omvårdnaden högre än boendemiljön. 
Enhetscheferna ansåg även att boendemiljön ingår i omsorgen och omvårdnaden. Utifrån 
detta resonemang anser vi det som att enhetscheferna prioriterar boendemiljön omedvetet 
eftersom de har en annan definition på fysisk boendemiljö än vad vi har samt att de anser att 
boendemiljön ingår i omsorgen och omvårdnaden.  

 Enhetscheferna var involverade i boendemiljön men de gav personalen fria händer att 
utforma boendemiljön. Vår uppfattning är att om inte enhetscheferna hade delegerat ansvaret 
för boendemiljön på personalen så hade inte boendemiljön varit så bra som den faktiskt är på 
boendena. Vi har uppfattat att enhetschefernas roll i utformningen av boendemiljön är att 
diskutera det som inte fungerar. Trots det och att enhetscheferna har sagt att de inte prioriterar 
boendemiljön högst så har samtliga enhetschefer uppgett att de arbetar aktivt och 
kontinuerligt med boendemiljön. Vi tror att anledningen till varför enhetscheferna tycker att 
de arbetar aktivt och kontinuerligt med boendemiljön är för att de tycker att den är viktig och 
att den är bra utformad på deras boenden. 

Monika och Stina var de enda som uppgav att de till viss del arbetar med det salutogena 
synsättet. Vi har utifrån vår teori kommit fram till att de andra boendena också indirekt 
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arbetar med det. Vi tycker att teorin har hjälpt oss att förstå att en individanpassad och 
igenkännande boendemiljö kan fungerar som en hälsobefrämjande faktor eftersom de 
demenssjuka tillåts vara friska trots att de är sjuka samt att boendemiljön skapar en 
meningsfull tillvaro som förbättrar livskvaliteten för de demenssjuka som är kroniskt sjuka. 
Vi tycker även att enhetschefernas kunskap samt deras arbete med att skapa en god 
boendemiljö stärker de demenssjukas KASAM eftersom det gör deras boendemiljö mer 
meningsfull, begriplig och hanterbar.   

Efter intervjuerna har enhetscheferna, utom Monika och Stina, visat oss runt på boendena. 
Det vi har uppmärksammat på dessa rundvandringar är att boendena har en hemlik 
boendemiljö. Boendena har inte haft några långa korridorer och de gemensamma utrymmena 
låg centralt. De gemensamma utrymmena har inte varit övermöblerade och det har luktat 
fräscht och rent på boendena. Personalen var tillsammans med de boende och gjorde olika 
aktiviteter. Vi tyckte att både boendemiljön och stämningen har varit lugn på boendena. Vår 
uppfattning är att boendemiljön på boendena är anpassade efter de demenssjukas behov och 
förmågor.   
 

8.3. Förslag på vidare forskning  
 
En slutsats som vi har dragit av vår studie är att boendemiljön ingår i omsorgen och 
omvårdnaden av de demenssjuka samt att enhetscheferna har fått sin utbildning om 
boendemiljö i sina omsorgs– och omvårdnadsutbildningar. Vi har inte undersökt hur 
utbildningen om den fysiska boendemiljön är upplagd på dessa utbildningar och det skulle 
vara intressant studera vidare hur den ser ut. Under våra intervjuer framkom det att 
enhetscheferna var tvungna att ta bort saker i boendemiljön eftersom de demenssjukas 
beteende inte klarar av det samt att de försöker skapa naturliga inhägnader så att de 
demenssjuka inte skall känna sig inlåsta. Vi hade dock inga ingående diskussioner med 
enhetscheferna om hur en god boendemiljö kan kombineras med de säkerhetsåtgärder som ett 
boende för demenssjuka måste ha, vilket har varit en brist hos oss, men det skulle vara 
intressant att studera hur enhetschefer kombinerar säkerhetsåtgärder med en god boendemiljö. 
En av våra avgränsningar till studien var att vi enbart intervjuade enhetschefer och inga andra 
yrkesprofessioner. På ett boende för demenssjuka har vi förstått att förutom omsorg och 
omvårdnadspersonalen finns det bland annat även sjukgymnaster och arbetsterapeuter. För att 
få en vidare syn på boendemiljön och dess betydelse skulle det vara intressant att höra andra 
yrkesprofessioners åsikter och kunskaper om boendemiljön. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Allmänt: 

Utbildning – generellt 

Ledarskap –och chefsutbildning  

Hur länge har du arbetat som ledare/chef inom äldreomsorgen? 

Hur länge har du arbetat här?  

Har du någon specifik utbildning om den fysiska boendemiljöns betydelse för demenssjuka 

personer? 

Hur kommer det sig att du är intresserad av detta? 

Har boendet för demenssjuka någon särskild inriktning, och i så fall vilken? 

Vilka yrkesprofessioner finns knutna till boendet, och hur samarbetar dem? 

Vilka demenssjukdomar har de boende här?  

Vilka ansvarsområden har du inom verksamheten? 

Vem har det yttersta ansvaret för boendemiljön på boendet? 

Arkitektur:  

Hur tänker du om boendemiljöns betydelse och utformning? 

Vad har du för åsikter och kunskap om följande ämnen för boendemiljön på ett 

demensboende: 

- Ljud?  

- Ljus och belysning? 

- Möblering, planritningen och interiör? 

- Färger och deras betydelse (möbler och interiör)? 

Är det något du är riktigt nöjd över och finns det något du skulle vilja ändra på i 

boendemiljöns utformning? 

Vad anser du om: 

- De boendes rum? 

- Gemensamma utrymmen? 

- Personalrummen? 

Omsorg/omvårdnad: 

Hur diskuterar du och din personal boendemiljöns betydelse och utformning? 

Hur ofta diskuterar ni det? 
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Hur vidhåller ni den kunskap ni har om boendemiljöns betydelse och utformning? 

Hur kan du som ledare/chef påverka boendemiljön och kunskapen om det bland personalen? 

Hur förmedlar du din kunskap om boendemiljöns betydelse till personalen samt hur 

verkställer du det praktiskt i verksamheten? 

Hur informerar du om boendemiljöns betydelse och hur ni arbetar med det till nyanställda 

samt vikarier? 

Finns det någonting annat du prioriterar högre än boendemiljön i de demenssjukas omsorg 

och omvårdnad, och i så fall vilken/vilka? 

Vad finns det för resurser när det gäller boendemiljön? 

Vilken betydelse har boendemiljön för omvårdnaden/omsorgen? 

Har omvårdnad –och omsorgspersonalen någon utbildning om boendemiljöns betydelse och 

utformning? 

Hur arbetar ni (metod) för att lära känna de boende samt få kunskap om hur de var innan de 

drabbades av demenssjukdom? 

Hur arbetar ni med den ovannämnda kunskapen? 
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Bilaga 2. Informationsbrev  
 
Hej  

Vi heter Susanne Nilsson och Louise Tersmeden och vi går sista terminen på 

Socialhögskolans socionomutbildning med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Under 

utbildningens sista termin skriver alla studenter en c-uppsats och vi har valt att studera 

enhetschefers syn på den fysiska boendemiljös betydelse och utformning på boende för 

demenssjuka och hur de faktisk gör för att skapa en god fysisk boendemiljö. Syftet med vår 

studie är att undersöka enhetschefers åsikter och kunskaper om den fysiska boendemiljöns 

betydelse på boende för demenssjuka och hur de konkret arbetar för att skapa och upprätthålla 

en god miljö för demenssjuka i sin verksamhet. Vi skall intervjua fyra enhetschefer för 

demensboenden under april 2007. Intervjupersonen får bestämma var intervjun skall ske och 

deltagandet är helt frivillig. Det går självklart att avbryta deltagandet. Vi kommer båda två att 

närvara vid intervjuerna och intervjun beräknas ta cirka en timme.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare och sedan transkriberas, det vill säga skrivas 

ut i pappersform. I vår uppsats kommer vi att exemplifiera genom att citerar en del stycken 

från intervjuerna. Intervjupersonerna kommer att vara anonyma och för att intervjupersonens 

identitet inte skall röjas kommer vi att avidentifiera allt insamlat material samt att vi kommer 

att förstöra banden och utskrifterna när uppsatsen är godkänd.  

 

Vi hoppas att du vill låta oss ta del av din kunskap och erfarenhet om boendemiljö för 

demenssjuka. Vi bekräftar härmed datum och tid som vi tidigare kommit överens om. Datum 

xx/x och tid xx.xx 

 

Tack på förhand, 

Susanne Nilsson och Louise Tersmeden 

 

Susanne Nilsson:   Louise Tersmeden:  

Telefonnummer hem: xx-xxxxxx  Telefonnummer hem: xx-xxxxx 

Mobilnummer: xx-xxxxxx   Mobilnummer: xx-xxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxx.    Mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
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