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Summary 

Between 1999 and 2009, I followed three of my grandparents, all of whom suffered from 

dementia. Numerous times, when I visited them in their nursing homes, I was met by 

residents of the ward who were very unhappy. Through conversations at home with my 

family, I understood more and more that this was a commonly occurring problem at nursing 

homes. All too often it was solved with heavy medication, which made the residents tired and 

they slept more often. 

During my undergraduate education at Konstfack, I have reflected on whether I, as an interior 

designer and furniture designer, can have an influence on spaces and furniture so that 

dementia patients can experience greater calm and security. The idea is if that I perceive the 

environment as calm and secure, I will also be calm and secure. 

In my degree project, I want to study how interior design and furniture design can contribute 

to decreased agitation in people with dementia in nursing homes.  

 

 

Under åren 1999–2009 fick jag följa min mormor, morfar och farmor som var demenssjuka. 

Många gånger då jag besökte demensboendena möttes jag av boende på avdelningen som var 

starkt oroliga. Jag förstod mer och mer i samtal hemma med min familj att detta var ett vanligt 

förekommande problem på demensboenden. Detta löses allt för ofta med tung medicinering, 

vilket gör att de boende blir mycket trötta och sover ofta. 

Under min grundutbildning på Konstfack har jag reflekterat över om jag som 

inredningsarkitekt & möbeldesigner kan påverka rum och möbler så att den demenssjuke kan 

uppleva större lugn och trygghet. Min tanke är att om jag upplever miljön som lugn och trygg, 

så blir jag också lugn och trygg. 

Jag vill med mitt examensarbete undersöka hur inredningsarkitektur & möbeldesign kan bidra 

till minskad oro hos människor med demenssjukdom vid ett äldreboende 
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1.0 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Det är kväll på ett demensboende i Göteborg. Åtta demenssjuka personer sitter vid ett 

matbord och ska strax få sin kvällsmat. Plötsligt börjar en av personerna att vagga oroligt 

fram och tillbaka. Personalen försöker lugna den demenssjuka. Strax efter på andra sidan 

bordet börjar en kvinna att undra var hon är? Oron sprider sig som elden runt matbordet och 

nu har personalen fullt upp att lugna de boende istället för att färdigställa kvällsmaten. 

 

Under åren 1999- 2009 fick jag följa min mormor, morfar och farmor som var demenssjuka. 

Många gånger då jag besökte demensboendena möttes jag av boende på avdelningen som var 

starkt oroliga. Jag förstod mer och mer i samtal hemma med min familj att detta var ett vanligt 

förekommande problem på demensboenden. Detta löses allt för ofta med tung medicinering, 

vilket gör att de boende blir mycket trötta och sover ofta. 

Under min grundutbildning på Konstfack har jag reflekterat över om jag som 

inredningsarkitekt & möbeldesigner kan påverka rum och möbler så att den demenssjuke kan 

uppleva större lugn och trygghet. Min tanke är att upplever jag miljön som lugn och trygg, 

blir också jag lugn och trygg. 

Med en allt mer åldrande befolkning och den stora gruppen 40-talister tror jag att det är hög 

tid att reflektera över hur vi vill leva när vi blir äldre och inte längre kan ta hand om oss själva 

och sätta ord på våra önskningar och behov. Som inredningsarkitekt och möbeldesigner ser 

jag det som en spännande utmaning att medverka i den processen. 

 

1.2 Syfte 

Jag vill undersöka hur inredningsarkitektur & möbeldesign kan bidra till minskad oro hos 

människor med demenssjukdom vid ett äldreboende. 

 

1.3 Frågeställningar  

Hur tar sig oro uttryck hos en demenssjuk? 

När på dygnet är oron som starkast? 

Är oron kopplad till specifika situationer? 

Hur påverkas andra boende av en orolig vårdtagare inom en demensavdelning? 

Har människor med erfarenhet inom demensvård egna tankar kring hur oro kan lindras? 

Kan tanken med Design för alla användas inom demensvård för att minska oro?                                 

Kan Viktor Papaneks tankar om att skapa design för människors behov och samtidigt bevara 

naturen och dess resurser för kommande generationer användas inom demensvård för att 

minska oro? 
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1.4 Metod 

Att utifrån grundteorin i ”Design för alla”, samt Victor Papaneks tankar göra intervjuer med 

medarbetare inom demensvård och Demensförbundet samt studiebesök på äldreboenden för 

att genom denna research få värdefull kunskap om oro hos dementa. Jag tänker också att 

dessa intervjuer kan ge mig tankar om vilka önskningar och behov som finns kring utveckling 

av boendemiljön för just dementa. Detta ska sedan ligga till grund för min   

formgivningsprocess. 

Vid mina intervjuer har jag valt att samtala med människor som har lång erfarenhet av arbete 

med dementa, såsom medarbetare inom demensvård alternativt inom Demensförbundet. 

Avgränsning: Demenssjukdom innebär bland annat svårigheter i att föra ett samtal utifrån ett 

specifikt fokus och ur flera aspekter. Därför har jag inte vänt mig direkt till människor som 

lider av demenssjukdom med mina frågor. 

Begreppsförklaring: Demensförbundet är en organisation som startades 1984 och är idag 

Sveriges största organisation för demenssjuka och deras anhöriga med 11 000 medlemmar 

och 130 demensföreningar runtom i hela Sverige. De arbetar för att förbättra förhållandena för 

demenssjuka och deras anhöriga. Deras organisation är politiskt och religiöst obunden och har 

inga avtal med läkemedelsindustrin. (www.demensforbundet.se 2012 01 03) 

Genom den samlade kunskap – min kandidatutbildning i inredningsarkitektur & möbeldesign 

på Konstfack, litteraturstudier om demens och äldreomsorg, samt intervjuer med medarbetare 

inom demensvård och personer verksamma inom Demensförbundet vill jag sedan formge en 

möbel som kan bidra till minskad oro hos människor med demenssjukdom vid ett 

äldreboende.  

Mitt mål är att därefter få möjlighet att ”testa” min möbel vid en demensenhet på ett 

äldreboende för att på så vis utvärdera möbelns funktion. 

 

2.0 Teori 

2.1 Demens – bakomliggande faktorer och symtom: Enligt demensförbundet är de 

vanligaste demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens (blodkärlsdemens).  

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av demenssjukdomarna. Oftast drabbar den människor 

efter 65 års ålder men kan i enstaka fall börja mycket tidigare. Sjukdomen kommer oftast 

smygande och sjukdomsförloppet är långsamt. Den vaskulära demensen beror på att blodet 

inte strömmar till hjärnan som det ska. Stroke och olika typer av hjärtproblem kan göra att en 

människa utvecklar en vaskulär demens. Inte sällan har patienter med vaskulär demens lidit 

av högt blodtryck. Den vaskulära demensen är också vanligare bland äldre. Skillnaden på 

symtomen och hur man som anhörig upplever dessa är egentligen inte så stor mellan 

sjukdomarna. Personlighetsförändringarna är väldigt lika. 

Förvirringstillstånd som är ett vanligt förekommande symtom hos demenssjuka orsakas av en 

tillfällig försämring av hjärnans funktioner. Medan demenssymptomen utvecklas under lång 

tid kan förvirringssymptom komma snabbt. Den förvirrade kan få svårt att känna igen sin 

omgivning, blir orolig, irriterad eller arg. Plötsligt kanske personen inte känner igen sin egen 

make eller maka. 

http://www.demensforbundet.se/
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Depression är också ett vanligt förekommande symptom hos den demenssjuke. Dysterheten 

finns där hela tiden och det kan kännas svårt att ta kontakt med andra människor. Många 

känner större tungsinne på morgonen än på kvällen.                                                                   

Boendemiljöns utformning är mycket viktigt för den demenssjuke. En lugn och trygg miljö 

skapar bästa förutsättningar för en god funktion. Isolering och ensamhet kan förvärra 

symtomen. Det bästa för en demenssjuk person är att göra aktiva och stimulerande saker        

varje dag. Detta är grunden för all typ av behandling hos en demenssjuk person.  

Det är viktigt att komma ihåg att en demenssjuk person har samma grundläggande behov som 

andra människor. (www.demensforbundet.se/demenssjukdomar/demenssjukdomar, 2011 11 

28)  

Djur har visat sig ha en lugnande effekt på människor med demens. En teori är att människor 

har ett behov inom sig av kontakt och närhet 

till andra levande varelser. Ett tecken på detta är 

att många djurägare, såväl unga som vuxna, rapporteras anförtro sig till sina 

sällskapsdjur. Problemet är ofta då att de boende och personal kanske bär på någon form av 

allergi. Detta är något som Gun Aremyr har tittat närmare på. Hon har gjort en studie vars 

syfte var att undersöka hur några personer med en demenssjukdom uppfattade kontakten med 

en sälrobot (Paro) samt en taktil värmekatt. ( www.hi.se/butik/pdf. 2012 01 09)  

 

2.2 Historik - Om man historiskt ser på hur länge demens har funnits som sjukdom, så vet 

man inte det exakt. Troligtvis har människan alltid varit mottaglig för demenssjukdom så 

länge hon har kunnat uppnå hög ålder. Tidigare trodde forskare att störningar på hjärnan 

uppstod i samband med olika levnadssätt. Nu vet man att de beteendeförändringar man ser 

vid demenstillstånd är betingade av sjukliga processer i hjärnvävnaden som inte står under 

viljans inflytande.( www.vardalinstitutet.net, 2011 11 29)  

 

 

2.3 Miljön vid äldreboenden – Socialstyrelsen skriver: 

 
Rekommendationer om särskilt boende för personer med demenssjukdom 

Socialtjänsten bör 

tillhandahålla en fysisk miljö som är personligt utformad, berikad  

och hemlik (prioritet 1) 

säkerställa en lugn ljudmiljö (prioritet 2) 

erbjuda möjlighet till utomhusvistelse (prioritet 2) 

färgsätta och utforma den fysiska miljön så att den underlättar möjligheterna att orientera sig 

(prioritet 4) 

(Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010  

– stöd för styrning och ledning) 

 

Ur funktion och miljöaspekt är många av det lokaler som idag används för demensboenden 

inte tänkta för det ändamål de används till.( Medic Hus, Målarmästarna, 2008.  Rum för God 

Omvårdnad. Göteborg. 08 Tryck.) 

På de två boenden jag har besökt var det ena nyare än det andra men båda var långt ifrån 

fungerande, så som personal och de boende skulle önska.  

http://www.demensforbundet.se/demenssjukdomar/demenssjukdomar
http://www.hi.se/butik/pdf.%202012%2001%2009
http://www.vardalinstitutet.net/
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Det är ofta förekommande att man blandar människor med somatiska besvär med den som är 

demenssjuk. Detta på grund av att en klar demensdiagnos kanske inte är fastställd. 

Konsekvensen blir inte sällan att båda grupper av vårdtagare blir lidande då de har olika 

behov av hjälp och stöd.  

På ett demensboende idag är det enligt lag inte tillåtet att låsa in de boende. Detta är ett 

problem, då de boende skulle kunna ta sig ut och kanske leta sig iväg och sedan inte hitta 

tillbaka. Det här löser man ofta genom att ha en dörr med kodlås. Ovanför sådana dörrar sitter 

koden som man kommer in och ut med skriven fullt tydlig. Den demenssjukes handikapp gör 

det dock oftast omöjligt att använda sig av koden. På så sätt har man ”löst” de lagar och krav 

som är satta på ett demensboende. (Depression och demens hos äldre, 1996. Helsingborg 

Arne Löfgren B21 AB) 

 

2.4 Intervju 11-12-28 med medarbetare på ”Kvibergs Äldreboende” (enhet ”Solstrålen”, 
demensboende) i Göteborg – Min intervjuperson berättar att äldreboendet är tio år gammalt. 

Enhet ”Solstrålen” var aldrig planerat för dementa, något som både boende och medarbetare 

känner av i vardagen. Boendet har en öppen planlösning. När man kommer in genom entrén 

har man ett vardagsrum till vänster och ett kök med matplats till höger. Från entrédörren och 

ca 30 meter fram löper en korridor där de åtta boende har sina respektive lägenheter på båda  

sidor om korridoren.  Vid min intervju frågar jag hur man märker att oro uppstår hos de 

boende och får då svaret att detta är ett vanligt problem hos en demenssjuk person och att man 

dagligen får lugna och trösta. Ett problem kan till exempel vara att en boende blir orolig vid 

matbordet i det gemensamma köket och att vårdpersonal då vill ta med sig den boende och 

sitta lite mer avskilt för att kunna lugna, men samtidigt inte ta med den boende till                 

hans/hennes egen lägenhet. En sådan avskild plats bredvid det gemensamma  

köket/matplatsen finns inte. Konsekvensen blir därför ofta att ”oron” sprider sig. 

 

Ett annat exempel är ”fysisk oro” som kan yttra sig i att en boende har behov av att röra sig. 

Eftersom ”korridoren” är förhållandevis kort, blir ”promenaden” inte heller så lång att den 

fysiska aktiviteten stillar oron. 

 

Vid intervjun sitter vi i demensboendets soffgrupp i det gemensamma allrummet/                   

vardagsrummet. Jag frågar hur beslut tagits kring vilka möbler som köpts in? Medarbetaren 

talar om att de som arbetsgrupp inte varit med i processen alls. Möblerna levererades till    

boendet utan att boende och medarbetare kunde påverka val. Följden har blivit att de inte 

alltid fungerar i vardagen för de boende. Medarbetaren visar mig att man tvingats sätta 

”tassar” under alla ben på soffgruppen för att höja upp möblerna, då man har märkt att de 

boende annars har problem med att ta sig upp och ur. Vad det gäller sittkomfort, får man ofta 

lägga en kudde bakom ryggen på en boende för att avståndet inte ska bli för djupt bak till 

ryggstödet. Att sitta obekvämt skapar inte sällan oro.  

 

Ett annat problem intervjupersonen talade om var toalettbesök med en boende som är 

rullstolsburen. Dörrarna till toaletten är för smala för två assisterande personer. Ofta tvingas 

man hitta egna lösningar på problemet. Detta blir jobbigt och skapar onödig stress hos 

medarbetarna. Sådan stress genererar inte sällan oro hos den demente.  

 

På kvällarna är oron som störst för de boende och det är då vi som personal har mest att göra 

berättar medarbetaren. Hon säger att det kan ha att göra med mörkret som faller. De boende 

får då ännu svårare att uppfatta tid och rum. De tror ofta att det är dags att åka hem vilket 

skapar stor oro.  
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Personen jag intervjuar talar om rutinerna runt sänggåendet. Det är då vanligt att personal 

leder den boende från toaletten till sängen. Många boende har då svårt att urskilja golvens 

färger. Många tolkar en mörkare färg på till exempel badrummets golv som ett ”hål” och 

vågar då inte sätta ner foten riktigt. Medarbetaren talar om att detta skapar oro och gör att 

personal får svårt att leda den boende rätt och hamnar istället i långa diskussioner.  

Min intervjuperson talar om att hon också lagt märke till att de boende tycks må bättre av att 

ha det nerdraget för fönstren om kvällarna. En lugn och ganska mörk miljö med inte för 

mycket ljus verkar lugna de boende vid själva läggningen. Men på dagen är det viktigt att få 

in mycket ljus så att de boende inte blir för trötta.  

 

Arbetet på kvällarna är extra ansträngt eftersom medarbetarna då är färre som jobbar. Det gör 

att det blir extra svårt att hinna med alla ”läggningar” utan stress och därmed ökad oro. Börjar 

oro märkas av hos någon boende, sprider den sig snabbt. 

Medarbetaren talar om att hennes egen stress är den stora risken, för att de boende ska bli 

oroliga och få svårt att komma till ro och vila. 

 

2.5 Andra institutioner och projekt med ambition att förbättra äldreomsorg -  
Silviahemmet på Ekerö utanför Stockholm är både äldreboende för dementa och 

utbildningsarrangör.  Här utbildar man demenssköterskor och samlar kunskap kring 

demensvård. (www.silviahemmet.se 2012 01 10) 

 

Hattstugan och Vigs Ängar är två boenden som har fått ta emot både utmärkelser för god 

demensvård och många studiebesök. (Ewa Krynicka, 2010. Att planera demensboenden – 

byggnader som blir ett språk och stöd för kommunikation då sinnena sviktar. KTH, 

Stockholm) 

 

Rum för god omvårdnad (Göteborg) – ett projekt i samarbete med MedicHus, Göteborgs 

kommun, Målarmästarnas riksförening och Sveriges kommuner och Landsting. Projektet som 

startade i december 2005 fokuserade på utformningen av den fysiska miljön i boende för äldre 

vid renovering och anpassning, samt på personalens möjligheter att påverka sin egen 

arbetssituation. 

 

2.6 Teoretisk bakgrund ur designperspektiv - Idén med ”Design för alla” är formgivning 

av produkter, miljöer och tjänster så att så många som möjligt kan använda dem. Det ska vara 

så flexibla att de kan användas utan tillbehör eller förändringar. Utgångspunkten för en 

designer eller arkitekter i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors 

skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till 

exempel funktionshindrade och människor med demenssjukdomar. Utställningen på 

Hjälpmedels Center i Stockholm 2002 var ett samarbete mellan NHR (Neurologiskt 

Handikappades Riksförbund) och Hjälpmedelsinstitutet (HI). (Junell, Ullrika, 2002. Design 

för alla. Stockholm. Hjälpmedelsinstitutet.)   

 

Vad det gäller produkter i miljön som bord, stolar och sängar är det viktigt att nå en så stor     

målgrupp som möjligt. Brukarpyramiden och ”Checklistan” är två verktyg som kan hjälpa till 

i detta arbete. Brukarpyramiden ger en överblick av funktionsnedsättningar. Satsar man längst 

upp i pyramiden så täcker man ett större fält av användare. På så vis byggs inte barrikader 

mellan sjuka och friska människor vad gäller användning av produkter, miljöer och tjänster. 

Checklistan som består av sju kriterier sammanfattar vad som är viktigt att tänka på vid 

arbetet med Design för alla.  

http://www.silviahemmet.se/
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 Lika möjlighet till användning: Designar man produkter, tjänster och miljöer så ska 

så många som möjligt kunna använda dessa utan individuell anpassning. 

 

 Flexibilitet: Design som gör det möjligt att använda produkter, tjänster och miljöer på 

ett sätt så att det är möjligt att anpassa dem efter individuella behov. 

 

 Små krav på fysisk styrka och räckvidd: Design som gör produkter, tjänster och 

miljöer lätta att använda och åtkomliga samt reducerar uttröttande moment. 

 

 Storlek och utrymme för åtkomst och räckvidd: Design som är avvägd efter 

användandet för att underlätta tillgängligheten. 

 

 Enkel, ligisk och intuitiv användning: Design som är lätt att använda oavsett språk 

erfarenheter och tidigare kunskap. 

 

 Förstålig och lättbegriplig information: Design som förmedlar nödvändig 

information oavsett syn, känsel, hörsel och kognition. 

 

 Tolerans för fel: Design som minskar eller eliminerar risken för oväntade eller farliga 

resultat. 

 

Designdebattören är Victor Papanek (1926-1999) är känd för att han kritiserat designyrkets 

roll i samhället. Han fördömde design som enbart har ett visuellt motiv och inte någon 

egentlig funktion. Samtidigt var han en av de första som såg potentialen och möjligheterna 

med design i utveckling av socialt och ekologiskt ansvarsfulla produkter och tjänster. I stället 

för att bara tillgodose de västerländska konsumenternas krav på onödiga prylar uppmanade 

han designer och arkitekter att koncentrera sig på tredje världens olika behov och lösa viktiga 

problem i iländerna. Allt från miljöföroreningar och bilsäkerhet till hjälpmedel för 

handikappade människor. 

Papanek var en hängiven industridesigner och professor i arkitektur och design. Han hade 

många års praktisk erfarenhet av designyrket, intresserade sig mycket för designfilosofi och 

antropologi (läran om människor) och målade upp scenarier och förslag på hur design kunde 

förbättra världen. Hans utgångspunkt var att alltid möta människors behov och samtidigt 

bevara naturen och dess resurser för framtida generationer. Hans mest kända böcker är ”The 

green imperative” och ”Design for the real world”. Det är kanske därför inte så konstigt att 

Victor Pappaneks första böcker blev så starkt kriterade av amerikanska förläggare. Eftersom 

han kritiserade så starkt de västerländska konsumenternas konsumtion av produkter. 

(www.svd.se/kultur/understrecket/nu-ar-det-miljon-som-ger-miljonerna_1071813.svd 2012 01 

10) 

 

 

 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/nu-ar-det-miljon-som-ger-miljonerna_1071813.svd
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3.0Arbetsprocess 

I december 2011 gjorde jag min första intervju med en medarbetare vid demensenheten 

Solstrålen vid Kvibergs äldreboende i Göteborg. Detta blev ingången på mitt researcharbete 

vad det gäller mitt examensarbete.  

I januari 2012 var jag tillbaka i Stockolm igen. Jag tog då kontakt med Demensförbundet för 

att höra om jag kunde få komma och göra en intervju. Monika Titor hälsade mig välkommen 

några dagar senare. Detta blev början på en rad möten där jag fick träffa många med värdefull 

kunskap för mitt arbete. Monica Titor presenterade mig för ordförande Stina-Clara Hjulström 

och arbetsterapeut Lotta Olofsson. Jag fick vara med på deras sedvanliga onsdagsmöte, vilket 

var mycket givande för mig.       

                                                                                                                       

Med på detta möte var också Ewa Krynicka Storskog. Ewa är arkitekt och utbildad på KTH 

och har skrivit rapporten ” Att planera demensboenden – byggnader som blir ett språk och 

stöd för kommunikation då sinnena sviktar”. Ewa och jag fick snabbt stort utbyte av varandra. 

Vi var intresserade av samma frågor men kom från olika håll, hon som byggnadsarkitekt och 

jag som inredningsarkitekt & möbeldesigner. Bådas fokus var det goda äldreboendet.  

Processen har sedan varit att jag kunnat få många reflektioner och synpunkter från dessa 

personer på mina skisser och idéer. Ewa Krynicka har också hjälpt mig att få kontakt med 

äldreboendet Nytorgsgården på Södermalm i Stockholm. Detta äldreboende besökte vi 

tillsammans den 22 mars 2012. Detta resulterade i att jag fick möjlighet/blev lovad att få 

”testa” mina möbelprototyper på äldreboendet i april månad. I samtal med enhetschefen på 

äldreboendet enades vi om en plats som kunde vara lämplig för mina möbler. Fördelar med 

denna plats var att de boende ofta samlas där. Dessutom kan personalen på ett naturligt sätt 

iaktta de boendes reaktioner på mina möbler. Negativt är platsens dåliga ljussättning och 

mörka väggfärg. Tyvärr är inte Nytorgsgårdens Äldreboende något undantag vad gäller 

ogenomtänkt fysisk miljö. Detta är snarare regel. Jag har därför en ambition att också 

färgsätta väggarna och förbättra belysningen i rummet i samband med att mina 

möbelprototyper placeras där. Därmed skapas ett bättre samspel mellan möbler och miljö 

utifrån de förutsättningar som idag finns på Nytorgsgårdens Äldreboende. 
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Parallellt med detta arbete ”ute på fältet” har jag suttit vid mitt skissblock, vid min dator och 

praktiskt jobbat i verkstäderna. Vid datorn har jag dels letat forskning och litteratur kopplat 

till ämnet. Mycket tid har jag också lagt på att söka efter liknande projekt och vad som redan 

har gjorts inom detta område. Jag fann produkter för dementa inom området för 

industridesign, allt från den lugnande sälroboten Parot till produkter för att stimulera aktivitet. 

Möbler för dementa var svårare att hitta och speciellt då möbler med funktionen att stilla oro. 

Jag hittade en amerikansk stol som tagits fram utifrån forskningen kring demens och oro. 

Studier har visat att ett stilla gungande ger mycket positiva effekter hos en orolig dement 

person. (www.rochester.edu/pr/releases/med/watson.htm 2012 03 22) Den amerikanska stolen 

”ThevoChair” skiljer sig på många vis från mina möbler både vad gäller funktion och estetik. 

För mig har det varit viktigt att kombinera det lugnande gungandet med taktil beröring och 

möjlighet till stimulerande lek. Det har också varit viktigt att den dementa inte blir ett 

”objekt” som behandlas/ utsätts för gungning utan själv är medskapande i rörelsen. Dessa 

funktoner saknar jag i den amerikanska stolen 

                                             

Mina första tankar var att skapa en möbel i köksmiljö därför att detta är en naturlig 

samlingsplats i ett demensboende. Jag funderade först kring bordet och aktiviteter runt det. 

Mina intervjupersoner var dock alla överens om att köket och köksbordet inte var någon bra 

plats för andra aktiviteter än just att äta. Fokus gick då till allrummet/vardagsrummet. En plats 

där tv:n ofta står på. Min tanke var att erbjuda en annan aktivitet och funktion då man vistas 

där. Under hela min research har ”gungandet” funnits som en central tanke hos mig. Jag kan 

när som helst se min mormor, morfar och farmor sitta och vagga fram och tillbaka av egen 

kraft i möbler som inte varit klassiska gungstolar.  

                                 

”Personer med demens kan även ägna sig åt det som kan förefalla självstimulerande 

aktiviteter i form av exempelvis rastlöst vandrande, vaggande kroppsrörelser, sugande eller 

gnagande på de egna fingrarna, ljudande eller skrik. Bristen på hanterbar sinnesstimulering 

kan vara en av många möjliga orsaker till detta beteende.”(Aremyr, Gun, 2002. Ball blankets 

http://www.rochester.edu/pr/releases/med/watson.htm%202012%2003%2022
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and heat cushions as therapeutic tools for persons with dementia – the experience of health 

care personnel. Sahlgrenska Academy At Gothenburg University)  

Vi vaggas från fosterstadiet i mammas mage. Som små barn kan vi också känna trygghet i 

någons vaggande famn eller i en gammaldags vagga. Rogivande är också hängmattan mellan 

träden eller hammocken på altanen.  

                                                      

I samtalet med Ewa Krynicka väcktes också tanken på att bygga in ”social funktion” i min 

möbel. Kanske är min fysiska förmåga så nedsatt att jag behöver hjälp av en medmänniska. 

Om talet sviktar kan ändå gungandet tillsammans skapa en annan form av kommunikation. 

För att skapa stabilitet i möbeln för en dement person var min tanke aldrig att utgå från en 

traditionell gungstol som har begränsad kontaktyta med golvet. Jag ville istället bygga in 

gungrörelsen i sittplattan. Den viktiga taktila funktonen ville jag också få in i min möbel. I sin 

uppsats talar Gun Aremyr om beröring 

” Effekten på kroppen när oxytocin frisätts är bland annat ångestdämpande och lugnande, 

blodtryck och puls sjunker, smärttröskeln höjs och halten av stresshormonet cortisol sjunker.” 

( Aremyr, 2002). Oxetycin är kroppens ”lugn- och ro- hormoner”. 

Efter det att jag visat mina skisser för representanterna inom Demensförbundet och fått 

deras tankar bestämde jag mig för att arbeta med ”kulor” i rygg – och armstöd. Först 

var jag inne på mjuka kulor och landade slutligen i träkulor. Trä har den funktionen att 

det erbjuder värme, behaglig yta och naturlig skönhet. För att komma åt en stabil 

konstruktion skissade jag på olika förslag. I mina första skisser hade jag en idé om att 

jobba även där med trä. Men konstruktionen blev för svag och jag började tvivla på 

bärigheten. Istället valde jag att göra stommen i stål och sedan klä den med träkulor. 

Jag tänker mig att kulorna får flera funktioner. Som taktil beröring och massage på 

ryggen bidrar de till lugn. Med placering på armstöd inbjuder de till ”lek” och att 

”skapa ordning”. Efter många tankar kring kulornas storlek har jag valt 30 mm i 

diameter. Kulor av den storleken ger både en skön massage för ryggen och känns 

bekväma att leka med för handen. Riktigt stora kulor/ bollar valde jag bort eftersom de 

dels för tanken till hjälpmedel och dels till en mycket vanlig storsäljande barnstol, dvs. 

infantiliserar möbeln. Något jag också ville undvika.  
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Under hela den tid jag arbetat med skisser, små modeller till fullskaliga mockup-tester 

i verkstäderna har jag haft ett pågående samtal med Demensförbundet och Ewa 

Krynicka. Denna process har tagit mig både framåt, bakåt och gjort att jag omprövat 

mina idéer otaliga gånger under arbetets gång. Till detta kommer också själva 

byggprocessen som vid fler än ett tillfälle gjort mig frustrerad, som till exempel den 

sena kväll då jag i institutionens snickeri upptäckte att min lösning på gungfunktion i 

sitsen i förhållande till ett statiskt ryggstöd (klädd med kulor) inte gav den 

gungfunktion jag var ute efter. 

                         

Det kom sedan att ta mig cirka två veckor innan jag hittade en lösning på detta som 

inbegrep allt det jag måste förhålla mig till. Min lösning blev att jag istället började 

arbeta med ”gummiband” där kulorna är trädda. Detta ger en skön svikt som samspelar 

med den gungande sittplattan. Möbeln kommer därmed också att inbjuda till 

varierande stimulans och gungande. 

I vecka 12 (mitten av mars) hade jag inhandlat stålrör och kunde påbörja arbetet av 

min prototyp i metallverkstaden. Detta hade föregåtts av otaliga mätningar av 

befintliga möbler, räknande på vinklar och funktionsmått i CAD. En utmaning blev att 

översätta den 3D modell jag hade tagit fram i ”Rhino” (3D modelleringsprogram) och 

göra 2D vyer som sedan blev mitt ritningsunderlag att följa i själva framtagningen av 

prototypen. I den här fasen önskade jag många gånger att dygnet hade fler än 24 

timmar. Jag visste också att min önskan att hinna ”testa” min möbel på ett äldreboende 

naggade på mina timmar i verkstaden och hela formgivningsprocessen. Ett faktum som 

gav mig en viss stress.  
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Arbetsprocessen krävde att jag hela tiden förflyttade mig mellan träverkstaden och 

metallverkstaden och tillbaka igen. Jag byggde ställningar för att hålla samman min 

möbels olika sektioner. Allt detta för att få de rätta vinklar och den precision som 

krävs för att få allt att fungera. Att arbeta med stål och svetsning är både varmt och 

fysiskt tungt, precis som materialet säger. Att gå från ritning till svetsbordet och sedan 

tillbaka igen gjorde både mig och mina ritningar smutsiga och ”trötta”. I träverkstaden 

blev luften och tanken ”klarare”. Här följer ett axplock av bilder från arbetsprocessen. 

                                                  

                

                

Jag har reflekterat mycket över färgval på den färdiga möbelprototypen. Då klara färger med 

en tydlig kontrast till omgivning/ bakgrund hjälper den dementa personen att uppfatta rummet 

och möbler är detta något som funnits med i mina tankar. Enligt Helle Wijk ( Wijk, Helle, 

2004. Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Lund, Studentlitteratur AB) rankar äldre personer 

blått, rött och grönt som de vackraste färgerna och brunt som fulast. Dessa signalfärger är de 

som äldre personer också fortfarande kan namnge. Jag kom att välja den gröna färgen som 
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kontrasterar mot ljust björkträ, kulor och armstöd i min möbelprototyp. Grönt kan också föra 

tankarna till natur. Under min utbildning på Konstfack har vi diskuterat huruvida den gröna 

färgen har en lugnande effekt på människan. Om detta råder det delade meningar inom 

forskningen.  

           

Som ytbehandling har jag valt att pulverlackera möbeln vilket ger ett starkt slitskydd och i 

mitt tycke ett vackert resultat. Då det gäller blank eller matt yta valde jag den matta. Detta för 

att den demenssjuke inte skall uppleva reflexer som kan göra att det blir svårt att uppfatta och 

se möbeln.  

Då det gäller sitsarna har jag en tanke om att välja en färg på den sociala möbeln och en annan 

färg på den ensitsiga möbeln. Exakt vilken kulör har jag ännu inte bestämt. Min tanke är att 

den ska vara ”stoppad” för att ge en mjuk sittyta. Den skall också kunna tas av vid regöring/ 

tvätt. 

I framtiden vill jag kunna erbjuda min möbel i fler färger än grönt. Jag tänker att det 

fortfarande ska vara klara kontrasterande färger mot den bakgrund där möbeln ska placeras. 

Viktigt är också att sitsen är avvikande mot de golv där möbeln ska placeras. Detta för att 

undvika att den demenssjuke inte ” sätter sig bredvid” stolen. 

 

 

4.0 Resultat  

Jag ville med mitt arbete utforska huruvida inredningsarkitektur & möbeldesign kan bidra till 

minskad oro hos människor med demenssjukdom vid ett äldreboende. Efter research arbete    

(samtal med Demensförbundet, medarbetare vid äldreboendens demensenheter samt Ewa 

Krynicka Storskog) satte jag mig vi ritbordet och skissade på idéer. Dessa idéer delade jag 
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med mina samtalspartners och fick deras feedback. Processandet utmynnade slutligen i två 

möbelprototyper (en fåtölj och tvåsits soffa för socialt möte) med hänsyn tagna till en 

demenssjuk människas unika behov. Mina möbelprototyper har en stålkonstruktion med en 

gungplatta i sitsen. Möblernas ryggdelar består av träkulor som är monterade på linor av 

gummi vilket ger en sviktande och masserande rörelse för den som använder möbeln. 

Möblernas färger valde jag utifrån forskning kring färgers betydelse för människor som bor på 

äldreboenden. Jag valde att låta möblernas stålram pulverlackeras i en matt turkosgrön färg. 

Textildynorna blev också gröna men i avvikande kulör. Fåtöljens sits är limegrön och den 

sociala möbelns ”bladgrön”. Båda textildynorna kontrasterar mot golvytan för att undvika 

fallolyckor. Kulorna och möbelns armstöd är i naturligt björkträ.  

Jag tänker att mina möbelprototyper kan minska oro hos en demenssjuk människa då de 

erbjuder möjlighet till egenstimulans genom gungning, taktil beröring och träkulornas 

inbjudan till att ”skapa ordning”.  

Jag och Ewa Krynicka Storskog hade en önskan och ambition att måla väggarna i det rum på 

Nytorgsgårdens Äldreboende där jag lovats möjlighet att placera mina möbelprototyper för att 

på så sätt få testa deras funktion med hjälp av de boende. Först såg det lovande ut. Men 

eftersom fastighetsägaren hade sista ordet och inte ville göra några förändringar på 

inredningen föll vår idé. Vi löste då den förändring av rummet vi ville åstadkomma för att  ge 

möbelprototyperna den nödvändiga kontrasten, genom att klä väggen med vit textil. Vi 

monterade sedan belysning bakom vår textilfond. Jag och Ewa Krynicka Storskog 

uppskattade mycket att Demensförbundet gav oss ett ekonomiskt bidrag vilket kom till glädje 

då vi också ville inhandla växter till det rum vi skapat.  

Jag och Ewa Krynicka Storskog var tidigt överens om vikten av att skapa ett rum med 

kontraster för att möbelprototyperna skulle upplevas i ett sammanhang för de boende. Jag 

tänker att också miljön på detta sätt med ljus, växter och en kontrasterande bakgrund bidrar 

till att skapa lugn hos en demenssjuk människa.  
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Den feedback jag hann få på den korta tid jag kunde ha möblerna placerade på 

Nytorgsgårdens Äldreboende var i mycket positiv. Arbetsterapeuten som hittills gett mig 

muntlig feedback (hon har lovat att återkomma med skriftlig) lyfte fram att möblerna använts 

av alla de boende (och även personal!) och att de uppskattat gungfunktionen och möjligheten 

till taktil beröring både i rygg och armstöd. Som arbetsterapeut tyckte hon om möjligheten för 

den demenssjuke att ”skapa ordning” med hjälp av kulorna på möbelns armstöd.  

Synpunkter jag fick på mina möbelprototyper som jag vill arbeta vidare med är tillexempel 

bredden på fåtöljens armstöd. Enligt arbetsterapeuten kunde det vara något smalare. En sådan 

förändring förutsätter att jag också ändrar måttet på fåtöljens sits. Vidare är mängden träkulor 

på armstödet något som skulle kunna utvecklas. Kanske skulle det kunna vara fler träkulor, 

kanske placerade på ett annorlunda vis.  

 

 

4.1 Diskussion 

I mitt examensarbete blir min roll som inredningsarkitekt & möbeldesigner att ta tillvara den 

kunskap som finns hos vårdpersonal vad gäller oro hos dementa. Utmaningen blir att utifrån 

de regler och standarder som finns kring demensboende vad gäller till exempel möbler och 

produkter utveckla något ännu bättre och mer funktionellt än det som erbjuds idag.  

Jag har identifierat följande utmaningar: 

Att ta tillvara den samlade erfarenhet som idag finns kring dementas situation och speciellt 

upplevelsen av oro och utifrån detta göra något som kan bidra till minskad oro. 

Att komma med förslag som samtidigt kombinerar funktion och god design med något som 

inte upplevs som alltför särskiljande, utan samtidigt skapar mervärde för många människor. 

Att använda sig av processer och material som är ekologiska, hållbara och ekonomiska. 

Att som Victor Papanek förordar, att vi som arkitekter och designer bär ett ansvar, och kan 

bidra till att göra världen lite bättre. 

Tänk om ”arenan äldreomsorg” kunde bli lika intressant att fokusera på för arkitekter, 

inredningsarkitekter och möbeldesigners som hotell och köpcentra idag är. 

Tänk om ”projekteringen” av ett nytt äldreboende (för dementa) kunde skapa lika stor debatt i 

media som ”Slussen” i Stockholm gör idag. 

Tänk om äldreomsorg kunde bli ”värdefull” inte bara för riskkapitalister. 

Jag är mycket glad för alla de samtal jag har haft med människor som har stor kunskap kring 

demenssjuka människors behov. Deras synpunkter har väglett mig i mitt arbete att formge 

möbelprototyper som kan bidra till att minska oro.  Jag är också tacksam för att jag fick 

möjlighet att testa mina möbler på ett boende för dementa. Det gav mig värdefull feedback på 

mitt arbete. Jag ser det som viktigt, liksom Victor Papanek att jag som inredningsarkitekt & 
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möbeldesigner använder min kunskap för att göra livssituationen lite bättre för den som inte 

själv har möjlighet att påverka. Här tänker jag att det är ett arbete jag inte kan göra ensam. Det 

kräver att många samlade erfarenheter möts. 

 

 

4.2 Slutord 

Mina möbelprototyper är en början på en möjlighet att gå vidare med frågan att minska oro hos       

människor med demenssjukdom vid ett äldreboende. Det gäller både själva möbeln men också 

utveckling av demensboenden som bättre svarar mot de boendes behov och önskningar. När 

det gäller möblerna så skulle jag vilja ”testa” dem på ytterligare demensboenden, framförallt 

under en längre tid för att få ännu mer värdefull feedback. Ewa Krynicka Storskogs kontakt 

med ett vårdföretag kan kanske också ge mig möjlighet att få jobba vidare med de tankar jag 

har kring dementas oro. 

       



16 
 

 

5.0 Källor: 

 

Litteratur 

Medic Hus, Målarmästarna, 2008.  Rum för God Omvårdnad. Göteborg. 08 Tryck. 

Depression och demens hos äldre, 1996. Helsingborg Arne Löfgren B21 AB. 

Junell, Ullrika, 2002. Design för alla. Stockholm. Hjälpmedelsinstitutet.  
 

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010  

– stöd för styrning och ledning. 

 

Krynicka, Ewa, 2010. Att planera demensboenden – byggnader som blir ett språk och stöd för 

kommunikation då sinnena sviktar. KTH, Stockholm. 

 

Aremyr, Gun, 2002. Ball blankets and heat cushions as therapeutic tools for persons with 

dementia – the experience of health care personnel. Sahlgrenska Academy At Gothenburg 

University.  

Wijk, Helle, 2004. Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Lund, Studentlitteratur AB 

 

 

 

Internet 

www.demensforbundet.se/se/demenssjukdomar/demenssjukdomar, 2011 11 28  

www.vardalinstitutet.net, 2011 11 29 

 www.demensforbundet.se 2012 01 03 

www.svd.se/kultur/understrecket/nu-ar-det-miljon-som-ger-miljonerna_1071813.svd 2012 01 

10 

www.hi.se/butik/pdf. 2012 01 09 

www.silviahemmet.se 2012 01 10 

www.rochester.edu/pr/releases/med/watson.htm 2012 03 22 

 

http://www.demensforbundet.se/se/demenssjukdomar/demenssjukdomar
http://www.vardalinstitutet.net/
http://www.demensforbundet.se/
http://www.svd.se/kultur/understrecket/nu-ar-det-miljon-som-ger-miljonerna_1071813.svd%202012%2001%2010
http://www.svd.se/kultur/understrecket/nu-ar-det-miljon-som-ger-miljonerna_1071813.svd%202012%2001%2010
http://www.hi.se/butik/pdf.%202012%2001%2009
http://www.silviahemmet.se/
http://www.rochester.edu/pr/releases/med/watson.htm

