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Abstract 

This study is a thesis in information design with emphasis on spatial design. The 

aim of this study has been to clarify orientation and to facilitate navigation for 

patients in health centers. The goal was to create a design proposal with visual 

connection to guide patients between rooms. The starting point for this work was 

two waiting rooms at the health center vårdcentralen City in Eskilstuna, where 

patients have difficulty understanding the wayshowing system. 

A greater understanding of patients' experience of the place was created through 

methods such as observations, site analysis, notations and interviews. The methods 

have identified shortcomings within the room layout, placement, color and shape. 

Underlying the design proposal are the results from the methods and literature 

studies of wayfinding, wayshowing, cognitive aspects, color-coding, colors and 

physical space. The findings show that navigation at the site can be improved by 

opening up the room, thereby creating a good wayshowing. 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig 

gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och 

underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett 

gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. 

Utgångspunkten för arbetet har varit i ett par väntrum på vårdcentralen City i 

Eskilstuna, där patienter har svårt att förstå vägledningssystemet.   

Metoder som observationer, platsanalys, notation och intervjuer har genomförts 

och skapat en förståelse för patienters upplevelse av platsen. Genom metoderna har 

brister inom rumsutformning, placeringar, färger och former kunnat identifierats. 

Litteraturstudier om wayfinding, wayshowing, kognitiva aspekter, färgkodning, 

färger och det fysiska rummet har tillsammans med resultat från metoderna legat 

till grund för gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget bygger på att rummet 

öppnats upp så att tydlig vägledning kunnat skapas, vilket är en förutsättning för att 

patienterna ska kunna hitta på platsen. 
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Inledning 

I detta avsnitt redovisas problematiken till varför arbetet genomförs. Här redogörs 

problemets bakgrund, i vilket syfte arbetet görs och vilka frågeställningar som ska 

besvaras för att lösa problemet. Även målgrupp och avgränsningar som gjorts i arbetet 

redovisas här. 

 

”Ibland verkar det som om väntrummet är den plats ’som Gud och arkitekterna 

glömde’. Se dig omkring. Känner du dig välkommen, trygg, glad, rent av lite 

friskare? Inte? Men borde det inte vara så? För en sak är säker – detta rum är 

viktigare än vi tror.” (Kantor och Kellers, 2008, s. 7)  

I dagens samhälle är vi ständigt uppkopplade och strängt beroende av teknik. För 

att hitta någonstans används ofta GPS och kartappar. När vi kommer till en plats 

där de tekniska hjälpmedlen inte kan leda oss blir vi beroende av det som finns 

runtomkring oss i miljön. Då är det viktigt att skyltar och annan vägledande 

information är tydlig. Är informationen otydlig kan vi bli otrygga (Wijk, 2006, s. 

218). För att skapa trygghet menar Landstinget Sörmland att det är viktigt med 

tydlig skyltning (Landstinget Sörmland, 2008).  

Bakgrund 

Landstinget Sörmlands hälso- och sjukvårdsavdelning består av 53 verksamheter 

uppdelade i fem divisioner. Primärvården är en av dessa fem och där ingår 

vårdcentralerna runt om i länet. En vanlig dag får vårdcentralerna besök av ca 2600 

patienter (Landstinget Sörmland, 2016). I Eskilstuna kommun finns åtta 

vårdcentraler och vårdcentralen City är en av dem (Landstinget Sörmland, 2016). 

Vårdcentralen ligger på tredje våningen i en byggnad på Kungsgatan 39. Lokalerna 

är relativt nya då en ombyggnation nyligen gjordes. Invigningen av dem var vid 

årsskiftet 2014-2015 (Carlstedt Ark, 2015).  
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I Landstinget Sörmland finns Facility Managementenheten, FM-enheten. De 

ansvarar för att lokaler och utrustning är anpassade till och stödjer landstingets 

verksamheter (Landstinget Sörmland, 2014). FM-enheten jobbar i dagsläget, i 

samverkan med personal från vårdcentralen, på att på nytt bygga om valda delar av 

verksamheten för att få ett bättre flöde i korridorer och för att avskilja patienter och 

personal från varandra. Detta för att skapa en lugnare miljö där personal får en egen 

yta och inte behöver riskera att krocka med patienter när de rör sig mellan olika 

rum (Eriksson, intervju, 14/4-16).  

Problembeskrivning 

Vårdcentralen City har flertalet rum. Ett par av dessa är väntrum och två av dem 

ligger mitt i vårdcentralens lokaler intill varandra.  

 

Figur 1.  Planritning över delar av vårdcentralen Citys lokaler. 

I väntrummen uppehåller sig patienter av två anledningar. Antingen för att de 

väntar på att göra en undersökning eller för att göra en provtagning. Om patienten 

ska göra en provtagning är det antingen en provtagning där patienten får besked om 

resultatet redan samma dag och får då stanna kvar i väntrummet medan provet 

analyseras, kallas snabbtest fortsättningsvis. Är det en provtagning där analysen tar 
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ett tag att göra lämnar patienten vårdcentralen efter provtagningen för att få 

provresultatet vid ett senare tillfälle, detta kallas provtagning fortsättningsvis. 

För att hålla isär de två provtagningarna har det upprättats ett kölappssystem i 

väntrummen. I det ena väntrummet är två kölappsautomater placerade bredvid 

varandra där patienter ska ta en röd lapp om det är ett snabbtest som ska utföras. En 

grön lapp används istället om det är en provtagning som ska genomföras. De 

tillhörande nummerdisplayerna som visar vem som står på tur är utplacerade i 

respektive väntrum. Oavsett vilken provtagning patienten ska göra sker 

provtagningen i labbrummet som ligger i närheten av väntrummen. Patienterna 

måste dock använda olika ingångar till labbrummet. Ingångarna till labbrummet är 

placerade i korridorerna som ligger på varsin sida om de två väntrummen. 

 

Figur 2. Ingångarna till labbrummet är skilda åt och finns i korridorerna. 

Problemet är att rumsformen och skyltning inte är tydlig nog för att patienter ska 

förstå att det är två separata väntrum med två olika kösystem. Detta leder till att 

patienter sätter sig i fel väntrum vilket gör att det ibland blir fel i kösystemet och att 

patienter inte uppmärksammar att det är deras tur att gå till labbrummet eller att de 

går dit när det är någon annan patients tur. Även skyltningen i korridoren som visar 

vilken dörr som leder in till labbrummet är otydlig och skapar förvirring. Dessa 

Ingång till labbrummet för snabbtest

Ingång till labbrummet för provtagning

Labbrummet

Väntrum Väntrum
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problem skapar osäkerhet hos patienterna och tar både tid från patienter och 

personal. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att förtydliga orienterbarheten och underlätta för 

patienter att navigera på vårdcentralen City. Detta genom att skapa ett 

gestaltningsförslag med en visuell koppling mellan väntrum och labbrum som 

vägleder patienterna mellan rummen. 

Frågeställning 

 

På vilket sätt kan information utformas i väntrum för att underlätta orientering för 

patienter? 

 

Den övergripande frågan preciseras med tre underfrågor som gör det möjligt att 

konkretisera gestaltningsförslaget. 

 

 På vilket sätt kan rumsutformningen tydliggöra förståelse för vägledning? 

 På vilket sätt kan färger och former understödja wayfindingprocessen för 

patienter? 

 På vilket sätt kan skyltning integreras i miljön för att stödja navigering? 

Målgrupp 

Med målgrupp menas den grupp av människor som gestaltningsförslaget riktar sig 

till. Patienter på vårdcentralen City är människor i alla åldrar med varierande 

bakgrunder. Det kan vara människor som har andra kulturer och som inte kan det 

svenska språket. De kan också vara människor med kognitiva nedsättningar eller 

synnedsättningar som gör att de inte förstår eller kan ta del av information på 

mottagningen. I detta arbete är dock målgruppen människor som inte har någon av 

ovan nämnda bakgrunder eller nedsättningar. Den primära målgruppen är 

förstagångsbesökare som inte känner till vårdcentralen Citys lokaler sedan tidigare 

och därför har svårare att hitta på platsen än vad patienter som tidigare besökt 

mottagningen har. Den sekundära målgruppen är personalen som genom 

gestaltningsförslaget ska kunna lägga tid på annat än att guida patienter.  
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Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på två av väntrummen på vårdcentralen city och även en 

del av korridorerna. Då målet är att få patienter att hitta till labbrummet från 

väntrummet har övriga ytor på vårdcentralen City uteslutits. I gestaltningsförslaget 

har möbler och inredning placerats i väntrummet. Då valet av möbler inte följer 

landstingets möbelprogram och då möbleringen inte varit i fokus för arbetet har de 

endast placerats där för att förståelsen av rummet ska bli tydligare. 

Patienter som inte tillhör målgruppen omnämns inte i gestaltningsförslaget även 

om de också använder väntrummet och kösystemet och påverkas av det.   
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Teorier 

I detta avsnitt redovisas den litteratur och de teorier som använts och legat till 

grund för gestaltningsförslaget. Teorier om wayfinding, wayshowing, kognition, 

färger, färgkodning, det fysiska rummet och skyltning avhandlas. Slutligen 

diskuteras kritik kring de valda källorna.  

Wayfinding och wayshowing 

Wayfinding är en process som innebär att en person ska hitta från en plats till en 

annan. Processen omfattar tre steg som innebär att: Leta efter en passande väg. 

Vilket exempelvis kan göras hemifrån via en dator eller genom att titta på en karta. 

Att sedan bestämma vilken väg som ska tas är steg två. Då bestäms, utifrån de 

alternativ som framkom i steg ett, vilken väg som ska användas. Steg tre går sedan 

ut på att följa den valda vägen. Denna trestegsprocess är iterativ, vilket innebär att 

den återupprepas till dess att målet hittats (Mollerup, 2013, s. 19). Enligt Mollerup 

finns det nio olika wayfindingstrategier som kan användas för att hitta i en miljö 

eller till en plats. Dessa nio tillvägagångssätt kan antingen kombineras eller 

användas var och en för sig och fungerar bäst i en byggd miljö. Dock beror det på 

situationen, vart personen befinner sig och vilka tidigare kunskaper personen har. 

Även miljöns fysiska förutsättningar inverkar på hur personenen orienterar sig i 

miljön menar Mollerup (2013, s. 26). Jag har valt att gå närmare in några av dessa 

strategier som jag anser är betydande för arbetet då de kan förenkla vägledningen 

för patienterna. 

Track following är den strategi som i många situationer är enklast att använda sig 

av. Strategin går ut på att följa spår som finns i omgivningen som till exempel 

skyltar, en väg som leder i en viss riktning eller genom att följa markeringar i golv 

(Mollerup, 2013, s. 28).  

Till skillnad från track following som äger rum på en plats så förekommer strategin 

Route following innan personen anländer till platsen. Denna strategi utövas när 

direktiv fåtts från någon som har kunskap om platsen eller när nedtecknad 

information följs. Homing kan sägas är en underkategori till route following och 

innebär att personen kan hitta tillbaka till platsen som denne utgick ifrån. Detta 

görs genom att information samlas in längs vägen och lagras i hjärnan. På 
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tillbakavägen återanvänds sedan informationen för att hitta tillbaka till startpunkten 

(Mollerup, 2013, s. 31-32).  

Screening är en strategi som kräver aktivitet och letande. Med detta 

tillvägagångssätt söks en plats systematiskt igenom i jakt på en plats eller en 

ledtråd (Mollerup, 2013, s. 38). 

Aiming är den mest lättanvända strategin som innebär att personen rör sig mot ett 

mål som kan ses på håll. Antingen kan direct aiming användas vilket betyder att 

personen rör sig direkt mot målet. Eller så kan indirect aiming användas och då rör 

sig personen mot något som kan ses på håll men som denne vet ligger i närheten av 

målet (Mollerup, 2013, s. 40).  

Wayshowing handlar om att tydliggöra miljöer med skyltar eller annan vägledande 

information som gör det möjligt för människor att hitta på olika platser. Det kan 

sägas att wayshowing möjliggör för wayfinding (Mollerup, 2013, s. 50-51). För 

utan skyltar skulle det vara svårt att hitta i en del miljöer. Mollerup ger exempel på 

detta och menar att det finns tre typer av miljöer. Den självförklarande miljön, den 

icke självförklarande miljön med skyltar och den icke självförklarande miljön utan 

skyltar. Den första miljön kan till exempel vara en entré som ser ut som en entré, 

då behövs ingen skylt som talar om att det är en ingång utan personen förstår direkt 

att det är det. Den icke självförklarande miljö är en miljö som kräver skyltning för 

att människor ska kunna orientera sig på platsen. Den sista miljön är icke 

självförklarande och har inte skyltar utan förklaras genom kartor som personen får 

bära med sig (Mollerup, 2013, s. 53). Vårdcentralen City är en icke 

självförklarande miljö där patienter måste använda sig av skyltar för att kunna hitta. 

Kognitiva aspekter 

Hur människan förstår och uppfattar en miljö sker via kognitiva processer. Genom 

att ta in information från omgivningen, hitta en mening i informationen och sedan 

använda informationen kan en människa orientera sig på en plats (Groome, 2013, s. 

27).  

Pop-out 

Pop out-effekten innebär att ett föremål på något sätt skiljer sig från sin omgivning 

eller andra objekt som kan vara väldigt lika varandra. Hur pass hög kontrasten är 
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mellan objektet och dess omgivning är det som avgör hur mycket objektet sticker 

ut. För att skapa denna effekt kan färger, placeringar, storlekar eller rörelser 

användas (Ware, 2008, s. 29). Studier visar att bakgrunder som avviker från ett 

objekt underlättar för identifikationen av objektet (Groome, 2013, s. 108).  Vissa 

föremål eller objekt uppmärksammas snabbt och sticker ut mer än andra i en miljö 

och det kan verka näst intill omöjligt att missa dem, detta är på grund av pop out-

effekten (Ware, 2008, s. 29).   

Gestaltlagar 

Människans hjärna har ett ordningssinne som hjälper till att organisera bland annat 

former och mönster som fångar vår uppmärksamhet. Detta kallas för 

gestaltpsykologi och består av ett antal gestaltlagar som bidrar till att skapa en 

helhet i det som ses. Ett par av dessa lagar är: 

 Närhetslagen som kan förklaras med att former, möbler, mönster, färger 

och så vidare som hör ihop finns i närheten av varandra. 

 

 Likhetslagen inträder när dessa ting liknar varandra genom att bestå av 

exempelvis samma former eller färger (Eriksson, 2009, s. 62-63). 

Den mentala kartan 

En människas rumsliga kunskaper om en särskild plats kallas cognitive map, det 

vill säga mental karta. Den mentala kartan är en mental representation av miljön 

och inkluderar den information om platsen, dess kännetecken och dess placering i 

förhållande till omgivningen (Mollerup, 2013, s. 24).  

Lynch menar att en människa minns en plats och orienterar sig på den genom fem 

olika former. Dessa är stråk, knutpunkter, barriärer, områden och landmärken 

(Lynch, 1960, s. 46), vilka också används i metoden notation för att 

rumsupplevelser och fysiska förutsättningar ska kunna tolkas. Med stråk menas den 

väg som en person rör sig längs, till exempel en trottoar eller en korridor och en 

knutpunkt är den plats där stråken möts eller där människors vägar korsas. En 

barriär är något som upplevs som ett hinder, till exempel en vägg. Ett område kan 

vara en plats i ett större sammanhang som en park i en stad eller en del i en 

byggnad. Ett landmärke är ett fysiskt ting som avviker från resten av omgivningen 

vilket kan vara en större byggnad i en stad (Lynch, 1960, s. 46-47). För att klassas 



9 
 

som ett landmärke ska det vara synligt, iögonfallande och lätt att prata om 

(Mollerup, 2013, s. 54). Tillsammans med andra kännetecken i miljön fylls den 

mentala kartan på och när är ny information intas, vare sig personen befinner sig på 

platsen eller får information på annat sätt, uppdateras kartan. En mental karta är 

dock inte statisk som en vanlig papperskarta (Mollerup, 2013, s. 24). Precis som ett 

minne bleknar med tiden och blir mer eller mindre korrekt (Groome, 2013, s. 209) 

gör den mentala kartan också det. Går det en tid mellan besöken försvinner 

informationen som en gång lagrats och kartan blir otydligare och det blir svårt att 

minnas vissa saker omkring platsen (Mollerup, 2013, s. 24).  

Färgkodning och färger 

Att använda färger på olika sätt kan göras för att framhäva eller dölja det som är 

betydande eller sekundärt för att kunna navigera i en miljö. Genom att använda 

färgkoder kan en miljö förtydligas och det blir lättare att orientera sig i den (Wijk, 

2006, s. 217). Genom att använda färger och skilja det som betraktas ifrån dess 

bakgrund avgör hur människor uppfattar omgivningen (Wijk, 2006, s. 217). 

Svensson menar att ett sådant exempel kan vara att markera gångstråk och dörrar 

som har kontrasterande färger mot övriga ytor (2001, s. 74-75).   

Miljöer som har kalla färger som blått gör att människor känner ett lugn. Är färgen 

istället varm, som den röda färgen, kan en motsatt känsla infinna sig menar 

Mossberg (2003, s. 136-137). Dock ska det tilläggas att människans uppfattning av 

färger beror på ljusförhållanden och individuella förutsättningar, dessutom är 

färgers betydelse kulturberoende menar Eriksson (2009, s. 65). Färger som kan 

vara svåra att skilja mellan, för den som är färgblind, är rött och grönt men även 

gult och blått. Lättast är det att uppfatta skillnader i ljushet. Därför är det lättare att 

uppfatta kontrasten mellan ljus- och mörkblå än vad det är mellan rött och blått 

som har samma ljushet (Svensson, 2001, s. 151-152).  

Vad gäller äldre människors uppfattning av färger och färgskillnader menar Wijk 

att förmågan att uppfatta färger och färgskillnader inte försämras nämnvärt med 

åldern. Däremot försämras ofta synen med tiden vilket kan bidra till att det kan 

vara svårt att skilja mellan färgnyanser (Wijk, 2006, s. 214). Människor med sämre 

syn behöver, liksom färgblinda, ha ökad kontrast mellan färger för att kunna 

urskilja objekt ifrån dess bakgrund (Socialstyrelsen, 2016).   
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Det fysiska rummet  

Det fysiska rummet påverkar hur människor uppfattar en miljö. Även människorna 

och den service som platsen erbjuder påverkas av det fysiska rummet. Är platsen 

rörig kan uppfattningen om att även servicen och vården är det (Mossberg, 2003, s. 

133). Det första intrycket av en ny plats är ofta viktig, särskilt i en vårdmiljö. En 

miljö som är okänd där människor inte vet vad som väntar kan skapa osäkerhet och 

stress menar Wijk (2006, s. 215-216). Är miljön dessutom svår att navigera i och 

ologisk blir det svårt att relatera till rummet och att känna sig trygg i det vilket 

också påverkar negativt. Därför är det är viktigt att förstå rummet och i vilken 

rumslig situation man befinner sig i (Mossberg, 2003, s. 133). En miljö som 

patienter vistas i ska vara tydlig och lätt kunna förstås så att personerna som vistas i 

den ska kunna vara oberoende av andra människor och kunna känna självtillit. Det 

bidrar till att människor känner sig trygga även om situationen är ansträngd som 

den kan vara i en vårdmiljö (Wijk, 2006, s. 215-216).  

En lättorienterbar miljö menar Svensson kan vara när rumsformer och 

rumssamband är tydliga. Med det menas att exempelvis speglar och glaspartier inte 

bör placeras i rummet så att rumsformen blir otydlig. En miljö eller ett rum kan 

också förtydligas med färgsättning. Golvet kan exempelvis få en färg och väggar en 

annan vilket gör att de inte ”flyter ihop”. Även landmärken i särskild form eller 

färg, som är lätta att komma ihåg eller som sticker ut, kan användas för att lättare 

kunna orientera sig i en miljö. Tydliga skyltar kan också underlätta vid navigering 

på en ny plats (2001, s. 21). Men skyltar eller annan vägvisande information bör 

inte placeras innan den behövs. Görs det kan det förvirra och informationen glöms 

lätt bort innan den ens kommit till användning (Mollerup, 2013, s. 135). 

Rumsutformning och kösystem  

En miljös utformning och planlösning påverkar hur människor rör sig och verkar 

på en plats. Är gångstråken tydliga styrs rörelser lättare (Mossberg, 2003, s. 134). 

Hur dörrar är placerade påverkar också människors rörelsemönster och det är ofta 

de som bildar gångstråken mellan men även inom rum. Ett gångstråk bör anpassas 

efter de användningsområden och aktiviteter som utförs i rummet samt till de 

möbler som måste finnas på platsen. Samtidigt måste möbler och aktiviteterna 

anpassas efter dörrars placering och befintliga gångstråk (Ching och Binggeli, 

2012, s. 198). Därför blir det en balansgång när ett rum ska utformas där möbler, 

aktiviteter och gångstråk måste vägas för och emot varandra.  
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Kösystem som finns på offentliga platser bör uppfylla vissa krav. 

Kölappsautomater bör placeras så att de är lätta att se och nummerdisplayen ska ha 

stora tydliga siffror som stämmer överens med kölapparnas grafiska utseende. 

Kontrasten mellan siffror och bakgrund på nummerdisplayen bör vara god och en 

ljudsignal och en blinkande lampa på nummerdisplayen bör också finnas 

(Svensson, 2001, s. 164).  

Skyltning 

Det mest effektiva sätt att fånga en persons uppmärksamhet med skyltar är genom 

att placera skyltar på tvären i den riktning som personen färdas i. När en person 

söker efter vägledande information letar denne ofta efter informationen rakt 

framför sig, därför placeras viktiga skyltar rakt framför personen. Mindre viktiga 

skyltar kan placeras längs med färdriktningen, vilket innebära att de blir svårare att 

läsa (Mollerup, 2013, s. 137). 

Mollerup menar att skyltar ska placeras där de behövs. De ska synas och kunna 

identifieras som en skylt och de ska också kunna läsas och förstås (Mollerup, 2013, 

s. 135). Mollerup anser att skyltar behövs vid vägskäl och när en person måste 

välja mellan flera alternativ. De behövs också i främmande miljöer och när 

personer är osäkra (Mollerup, 2013, s. 136). Som komplement till skyltar bestående 

av symboler, siffror och text kan färger användas. Dock bör färgen användas som 

en ram på skylten för att inte texten ska bli svår att läsa (Svensson, 2001, s. 156).  

Skyltar med symboler eller färgmarkeringar kan underlätta vid orientering 

(Svensson, 2001, s. 155). En vanligt förekommande symbol som används för att 

visa en riktning och underlätta vid orientering är pilen. Även färgmarkeringar kan 

vara till stor hjälp vid vägledning om markeringen är dubbelriktade, vilket gör att 

det är lättare att hitta tillbaka till startpunkten (Mollerup, 2013, s. 112-117). 

Källkritik 

Den litteratur som har använts i arbetet har bland annat varit litteratur som använts 

under utbildningen. Litteraturen anser jag har relevans då den har grundats på 

teorier som baserats på vetenskap. Författarna till litteraturen är även välkända 

inom sina ämnen och verkar antingen som professorer, doktorander eller 

forskningsledare.  
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Litteratur som inte har funnits med i utbildningen har även använts i arbetet. Jag 

har förhållit mig kritiskt till den genom att studera yrkestitlar och trovärdighet hos 

utgivare. Boken Bygg ikapp handikapp är ett exempel på litteratur som använts i 

arbetet. Den fungerar som ett komplement till Boverkets byggregler och verkar 

som en uppslagsbok som ofta används av planerare eller projektörer vid ny- eller 

ombyggnationer av offentliga miljöer.  

Litteratur som är av äldre upplagor har också använts i arbetet. Detta har jag 

förhållit mig kritiskt till men jag har ansett att författarna varit trovärdiga då de är 

erkända inom sina ämnen. Detta har även styrkts då annan trovärdig litteratur har 

refererat till författarna.  

Elektroniska källor som använts har publicerats av myndigheten Landstinget 

Sörmland, arkitektbyrån Carlstedt Ark (arkitekter till vårdcentralens 

ombyggnation) och av Arne Branzell (författare till litteratur som använts i 

arbetet). Samtliga källor har jag ansett varit tillförlitliga då bakomliggande aktörers 

syfte varit att endast informera. 
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Metoder 

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i arbetet för att samla in 

data. Metoder som har använts är observation, platsanalys, notation och kvalitativ 

intervju. Inledningsvis presenteras metoderna och sedan följer en redogörelse för 

genomförandet av dem. Slutligen diskuteras kritiken kring de valda metoderna 

samt vilka etiska aspekter som har varit betydande för arbetet.  

Observation 

En observation genomförs för att titta på och ta del av det som händer på en plats, 

detta görs genom att titta och lyssna på människor menar Holme och Solvang 

(Holme och Solvang, 1997, s. 110). Ching och Binggeli anser att man bör titta på 

vilka aktiviteter som utförs på platsen, hur människor använder miljön och vad de 

gör där. Det kan också vara av stor vikt att identifiera människorna och att ta reda 

på hur deras behov ser ut. Att studera integriteten som rummet medför samt att 

undersöka den integritet människorna kräver kan också vara nödvändigt för att ta 

reda på hur människor beter sig i en viss miljö (Ching och Binggeli, 2012, s. 58). I 

detta arbete utfördes observationen dels för att ta reda på hur platsen används. Men 

även för att, som Wikberg Nilsson menar, identifiera utvecklingsbara områden på 

platsen (2015, s. 85). En observation sker ofta i samband med rumsanalyser och 

eller notationer och har även gjort det i detta fall. 

En observation kan vara öppen eller dold. En öppen observation innebär att de som 

observeras är medvetna om och har godkänt att de studeras. I en dold observation 

studeras människor utan att de är medvetna om det (Holme och Solvang, 1997, s. 

110-111).  

Genomförande 

Två observationer genomfördes på platsen vid två olika tillfällen vid två olika tider 

på dagen. Den första observationen genomfördes fredagen den 1 april strax innan 

lunch. Den varade i en kvart, mellan 11:45-12:00, eftersom provtagningen har 

stängt under lunch. Den andra observationen gjordes tisdagen den 5 april under 

eftermiddagen och varade i femtiofem minuter mellan 15:05-16:00. Tiderna valdes 

ut för att ta reda på om det var någon skillnad i besöksantal vid olika tider. Detta 

för att få en vidare uppfattning om hur patienter och personal använder rummet när 
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det är många eller få människor på platsen. Under observationen satt jag som 

observatör i väntrummet tillsammans med patienterna. Observationen var dold för 

att jag inte talat om för personerna att de observerades. Under observationerna 

tittade jag på vad som inträffade på platsen, hur mötet mellan patienter och 

personal var och hur orienteringen och förståelsen kring kösystemet fungerade, om 

det var något som påverkade patienternas uppmärksamhet mer än något annat och 

hur patienter placerade sig i rummet. Det som iakttogs antecknades och viss 

dokumentation skedde genom fotografering. 

Platsanalys  

För att få en förståelse för hur platsen används och hur den skulle kunna anpassas 

efter användarens behov kan det vara till hjälp att utföra en platsanalys. I analysen 

undersöks platsen och rummens funktioner och aktiviteter vilket bidrar till att få en 

bättre helhetsupplevelse av ytan. Det som bland annat kan studeras är förhållandet 

på platsen, det vill säga hur tillgängligheten ser ut, utformningen, färger och 

möblers placering. Wayshowing, in- och utgångar, dörröppningars placering samt 

fönster och ljusinsläpp och andra arkitektoniska detaljer kan också studeras. Det 

kan också vara till hjälp att dokumentera platsen genom att fotografera och 

använda sig av skisser eller planritningar för att föra anteckningar på under tiden 

analysen genomförs (Ching och Binggeli, 2012, s. 58-60).  

Genomförande 

Rumsanalysen gjordes i samband med en av observationerna. Väntrummen 

studerades till en början separata och sedan som en helhet. Jag tittade på hur de låg 

placerade i lokalen i förhållande till övriga rum och hur de var konstruerade. Hur 

formelement och teknisk utrustning som kölappautomater och nummerdisplayer 

var placerade och hur tillgängligheten kring dem såg ut observerades också. Även 

skyltar, färger, aktiviteter, funktioner och möbler som rummet tillhandhöll iakttogs.  

Notation  

Genom att studera människors rörelsemönster och notera det kan flöden i ett rum 

dokumenteras. Notationsmetoden visar hur människor rör sig i ett rum, vilka vägar 

de väljer att gå, var de stannar upp och tvekar och vad som förenklar orienteringen. 

Den visar också vart det finns och var det inte finns hinder i rummet. Metoden 
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kartlägger genom rörelsemönster hur människor förstår en plats och vilka riktlinjer 

de använder för att orientera sig. I en notation används olika symboler för att lättare 

kunna förklara och skapa en överblick över hur människor orienterar sig på en plats 

(Branzell, 1976). Branzell menar att notationen medför att både rumsupplevelser 

och fysiska förutsättningar formuleras på detta sätt (Branzell, 2016). 

Genomförande 

Under notationen noterades rörelseriktningar och flöden i rummet, hur människor 

tog sig fram och vad som gjorde att de tvekade eller inte i sina rörelser. Jag iakttog 

också om det fanns några hinder och var de ansåg att landmärken fanns och vart det 

fanns knutpunkter där människor mötte varandra när de rörde sig i väntrummen.  

Intervju 

En intervju består av ett möte mellan en intervjuperson och den som intervjuar 

(Wikberg Nilsson, 2015, s. 83). Intervjuer kan skiljas åt och antingen vara en 

informant- eller respondentintervju. Syftet med en informantintervju är att ta reda 

på hur människors upplevelser, åsikter och beteenden kring ett ämne eller område 

är. En respondentintervju kan bestå av informationsinsamling från någon kunnig 

inom ämnet eller området (Holme och Solvang, 1997, s. 104) 

Intervjuer kan utföras kvalitativt eller kvantitativt. En kvalitativ intervju, som 

använts i detta arbete, liknas vid ett vardagligt samtal mellan den som intervjuar 

och den som intervjuas. Den intervjuade bör då få formulera sina tankar och åsikter 

så fritt som möjligt under samtalet för att bli så lite styrd som möjligt av den som 

intervjuar. I samtalet är det meningen att utifrån de svar som intervjupersonen ger 

ska den som intervjuar kunna plocka ut relevant information. En kvalitativ intervju 

bidrar också till att gå djupare in på problemet och att den som intervjuar får en 

större förståelse för det som studeras (Holme och Solvang, 1997, s. 99-108).  

Urval  

För att få stor bredd på informationsinsamlingen som möjligt är det bra att bredda 

urvalet av intervjupersoner. Valet av intervjupersoner grundar sig i personernas 

olikheter genom till exempel ålder, utbildning och arbete. Olikheterna gör att 

samma upplevelse kan uppfattas annorlunda (Holme och Solvang, 1997, s. 104). 
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För att få en helhetsbild över hur patienter och personal upplever väntrummen 

skulle det vara fördelaktigt att intervjua de båda grupperna. Dock kunde personalen 

på vårdcentralen inte avsätta tid för intervjuer därför gjordes endast 

informantintervjuer med patienter.  

Genomförande 

Jag har gjort två informantintervjuer med två patienter, den ena informanten var 

förstagångsbesökare på vårdcentralen och intervjuades på en plats som inte har 

anknytning till mottagningen. Den andra informanten var på sitt andra besök på 

mottagningen men hade det första besöket färskt i minnet och intervjuades på plats 

i väntrummet. Syftet med att intervjua patienterna var att ta reda på vad hur deras 

upplevelse var i och kring väntrummen och hur de såg på den befintliga 

wayshowing som idag finns. Jag ville även ta del av deras uppfattning om hur de 

anser att kösystemet fungerar i väntrummet. Fastighetsförvaltningschefen på FM-

enheten, Lars Eriksson, intervjuades också kvalitativt men per telefon. Avsikten 

med att intervjua honom var att ta reda på hur FM-enheten tänker kring 

utformandet av ett väntrum och om det finns några grundprinciper att förhålla sig 

till.  

Etik   

När forskning, eller som i detta fall studier, bedrivs är det vanligt att etiska 

ställningstaganden måste tas. I studier där människor förekommer är detta snarare 

regel än undantag. Många gånger kan det vara en hårfin gräns mellan forskning och 

etik men en grundläggande förutsättning är att ha respekt för människor och värna 

om deras fysiska och psykiska integritet. När en studie bedrivs är det viktigt att den 

som studerar människor ställer sig frågor som är det rätt att agera som vi gör och 

ingripa i andra människors liv på detta sätt för att få fram informationen vi 

önskar? (Holme och Solvang, 1997, s. 32-33). 

Vid observationerna och notationerna studerades människors rörelsemönster och 

hur människor använde platsen. Holme och Solvang menar att observationsmetoder 

är de metoder som ställer de största etiska kraven, då privata angelägenheter kan 

komma att observeras (Holme och Solvang, 1997, s. 110).  I observationerna som 

genomfördes studerades och dokumenterades redan förutbestämda handlingssätt 

och rörelser. Då det är svårt att på annat sätt samla information om hur människor 
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rör sig på en plats valdes metoden. Observationerna har dock inte varit kränkande 

och inget i dokumentationen kan urskilja någon särskild patient eller personal.  

I samband med intervjuerna informerades intervjupersonerna om sina rättigheter. 

De delgavs information om att intervjun var frivillig och att de hade rätt att avbryta 

den när de ville, både under intervjun men även efter om de ångrade sig eller ville 

tillägga något. De underrättades också i vilket syfte de intervjuades och vad mitt 

arbete gick ut på och att de skulle komma att publiceras, vilket är nödvändigt för att 

de ska känna förtroende för den som intervjuar och våga berätta om sina 

upplevelser och tankar (Holme och Solvang, 1997, s. 105). Intervjupersonerna som 

var patienter har jag valt att kalla patient 1 och 2. Detta för att värna om deras 

integritet och för att de inte ska vara sökbara på nätet då studien publiceras så att 

obehöriga inte kan få tag på uppgifter om dem som kan vara ofördelaktiga för 

intervjupersonerna. Det innebär att uppgifter om dem är konfidentiella (Booth, 

2004, s. 91).  

Då fotografering har skett på mottagningen har jag sett till att människor inte finns 

med på bilderna. På detta sätt har jag värnat som människornas integritet och inga 

etiska överväganden har behövt värderas i det sammanhanget.  

Metodkritik  

Under observationen nämns att det finns öppna och dolda observationer och vad 

det innebär. Fördelarna menar Holme och Solvang med en öppen observation är att 

den som observerar får en större frihet i sin datainsamling då det är möjligt att 

ställa frågor och fritt observera människor, patienter i detta fall, utan att vara en av 

dem. Det som däremot kan te sig negativt i en öppen observation är att det kan vara 

svårt att komma in i en grupp och få personerna att öppna upp sig och inte förändra 

sina tankar eller beteende då de observeras. Används istället en dold observation 

kan observatören smälta in i gruppen. På så sätt kan observatören lättare sätta sig in 

i de observerades situation och de kommer inte att förändra sitt beteende då de inte 

är medvetna om att de studeras. Å andra sidan begränsas observatörens 

datainsamlande då det inte är möjligt att ställa vissa frågor och det är heller inte 

möjligt att föra anteckningar (Holme och Solvang, 1997, s. 111-114). Jag valde att 

göra en dold observation eftersom jag ansåg att det skulle vara svårt och allt för 

tidskrävande att göra en öppen då samtliga patienter skulle behöva tillfrågas och 

godkänna deltagandet. Att de skulle få reda på mina intentioner med observationen 
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tror jag också skulle kunna förändra deras beteende genom att de skulle bli mer 

uppmärksamma på hur de rörde sig i rummet och granska vägledningen i rummet 

närmare.  

En kvalitativ metod, som jag utförde vid intervjuerna, bidrar till att få en bättre 

förståelse inom vissa områden och att komma närmare det som studeras. En 

kvantitativ metod går istället ut på att samla in en större mängd data som ger 

snävare svar (Holme och Solvang, 1997, s. 94). I min insamling av data, gällande 

patienters upplevelser i väntrummet och förståelse av kösystemet, kunde jag även 

ha använt mig av kvantitativa metoder. Exempelvis kunde enkäter ha använts för 

att få en större spridning och fler svarsresultat av patienters upplevelser. Detta 

gjordes dock inte då jag var ute efter mer ingående svar och upplevelser från 

patienter.  
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Empiri 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den insamlade datan. Här kartläggs vad som 

observerades, hur platsen såg ut och verkade, patienters rörelsemönster samt 

upplevelser från patienter och upplysningar från fastighetschefen. 

Resultat av observation 

Vid den första observationen var det inte många patienter eller personal på platsen. 

Däremot var väntrummen fyllda med patienter vid det andra tillfället. Det som 

observerades var att de patienter som kom till väntrummen direkt från receptionen 

kom från receptionskorridoren och placerade sig i det första väntrummet genom att 

fylla på från de närmsta sittplatserna, från korridoren sett, och vidare ut i 

väntrummet mot nästa väntrum.  

De patienterna som varit på undersökning och kom ut från läkare med besked om 

att de skulle på provtagning, hade blivit uppmanade ta en lapp i en av 

kölappsautomaterna för att sedan gå in i labbrummet när deras nummer kom upp 

på nummerdisplayen. Många av dessa patienter sökte med både blick och 

kroppsspråk efter kölappsautomaterna innan de 

hittade dem för att sedan titta efter 

nummerdisplayen som visade vilket nummer 

som stod på tur. Nästa steg i sökandet, innan de 

kunde slå sig ner i väntrummet, var att de såg 

sig om efter labbrummet. Patienter som skulle 

på provtagning hade en antydan till att vilja sitta 

med blicken riktad mot nummerdisplayen för att 

ha uppsikt över den. De ville alltså sitta längs 

den långsida där nummerdisplayen inte fanns. 

Alla patienterna förstod inte att de båda 

väntrummen var två separata väntrum förrän de 

var tvungna att lokalisera vart 

nummerdisplayerna fanns och anpassa 

sittplatsen efter dem. En del patienter 

uppfattade detta medan andra verkade anse att 

det var en underlig placering av Figur 3. Väntrummen är separerade med 
hjälp av en glasvägg. 



20 
 

1nummerdisplayerna eftersom glasväggen delade av väntrummet.  

Det hände att läkare följde med patienter ut i väntrummet för att visa var 

kölappsautomaterna fanns och för att hjälpa dem att visa vilken av lapparna de 

skulle ta. Sedan talade de om vart labbrummet låg för att därefter guida patienten 

till en sittplats i väntrummet. Det fanns också tillfällen då patienter skulle gå in till 

labbrummet men de var osäkra på om det var rätt dörr så efter ett tag kom personal 

ut och hämta patienten som stod förvirrade utanför i korridoren.  

Vid flertalet tillfällen ropade läkare upp patienter i motsatt väntrum och patienter 

hade då svårt att uppfatta att det var de som blev uppropade.  

Resultat av platsanalys  

Ytan som har analyserats består av två väntrum där de båda väntrummens ena vägg 

ligger intill varandra med en dörröppning. De motsatta väggarna i rummen har en 

öppen yta ut mot korridorerna. Väntrummen uppfattas som ett enda väntrum som 

har delats av med en vägg som består av glaspartier och en pardörr, även den i glas. 

De båda väntrummens ytor är 18,5 m2 respektive 19 m2.   

Rummen är öppna och ljusa. Det finns inget ljusinsläpp direkt in i rummen men det 

finns ett fönster i en hörna som ligger i nära anslutning till ytan. Det enda ljuset 

som finns i rummet kommer ifrån takbelysningen. Rummen är relativt kala och 

sterila. Möblemanget består av soffor, fåtöljer och stolar som är klädda i blått tyg. 

Det finns även soffbord som är belamrade med tidningar som patienter kan läsa 

men även leksaker som har tagits dit från en lekhörna. Väggarna pryds med tavlor 

och av en bildskärm som visar upp vårdinformation. Rumsuppfattningen definieras 

genom att golvet har en nyans i väntrummet och en annan i korridorerna. I 

väntrummet består golvet av en mörkare grå plastmatta och i korridorerna en 

ljusare. Väggarna i vårdcentralens samtliga rum är målade med en vit strukturfärg, 

så även i väntrummen. I korridoren är även dörrarna vita. 
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Figur 4. Vårdcentralens väntrum och korridorer är färglösa och saknar ljusinsläpp. 

Kölappsautomaterna sitter i det ena väntrummet intill varandra så att de är det 

första som syns i väntrummet när patienten går i korridoren på väg mot 

väntrummen. De tillhörande nummerdisplayerna är uppsatta i taket i respektive 

rum på varsin sida om glasväggen, vilket gör det svårt att se dem från alla vinklar i 

väntrummen. Under respektive display sitter en liten skylt med texten ”röd lapp” 

under den ena displayen och ”grön lapp” under den andra. Bakgrundsfärgen på 

skylten är röd för den röda lappen och grön för den gröna. Dörrarna in till 

labbrummet finns i 

korridoren i närheten av 

väntrummen. De är inte 

markerade på något sätt som 

talar om att de leder in till 

labbrummet. Den enda 

vägledande information till 

labbrummet är skyltar i taket 

utanför respektive dörr. De 

hänvisar med en pil och text 

till Lab röd och Lab grön.  

Förutom skyltar som 

vägleder till reception, 

toaletter, kapprum och labbet 

finns också inplastade 

papperslappar. Dessa lappar 

är uppsatta runt om i 

väntrummet och består av olika färger och storlekar dessutom har texterna olika 

typsnitt.  

KölappsautomaterSkyltar Nummerdisplayer

Figur 5. Beskrivning över var kölappsautomaterna, nummer-
displayerna och skyltarna är placerade i väntrummen och 
korridorerna. 
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Resultat av notation 

Det var inte mycket rörelse i rummen men ett flertal patienter och några få ur 

personalen rörde sig till och från på platsen. De flesta rörde sig inte samtidigt utan 

förflyttningarna skedde ofta för en person åt gången. Båda rummen fungerade som 

ett gångstråk men i dörröppningen mellan rummen var det mest rörelser så där var 

den största knutpunkten. Det var ont om landmärken på platsen då inget specifikt 

föremål, form eller färg drog till sig patienternas uppmärksamhet. De båda 

väntrummen fungerade som ett område som patienter kunde vistas i medan de 

väntade. Korridorerna upplevdes som ett annat område som var till för personal 

och patienter som skulle ta sig till andra rum som låg längs med korridorerna. 

Mellanväggen och den utstickande pelaren fungerade som barriär i rummet och 

separerade patienter ifrån 

varandra och upplevdes 

som ett hinder i både flöde 

och vid kommunikation 

med andra patienter eller 

personal.  

 

 

Figur 6. Lappar som finns uppsatta runt om i väntrummet. 

Stråk

Barriär

Knutpunkt

Område

Figur 7. Notation av patienters rörelser och upplevelser av väntrummet. 
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Resultat av intervjuer 

Nedan redovisas det som framkom av intervjuer med patienter på vårdcentralen 

och personal på FM-enheten. Det som är centralt för gestaltningsförslaget har 

sammanfattats här. 

Intervju med informant 1 och 2 

Informant 1, benämns I1, har varit på vårdcentralen en gång tidigare. Hen menar att 

väntrummet är tråkigt med endast vita väggar och blå oattraktiva stolar och soffor 

med små bord som är fyllda med tidningar. I1 anser att det skulle vara en trevligare 

miljö med växter och lite färg på väggarna. Vad gäller de inplastade skyltarna så är 

de svåra att se och läsa när ljuset ligger på och det blänker i dem.  

Det är lång väntetid på vårdcentralen och kösystemet med lapparna är svårt att 

förstå. Vid sitt första besök frågade I1 en annan patient om hur systemet fungerade 

och fick det förklarat för sig. Den andre patienten hade i sin tur frågat ytterligare en 

annan patient vid dennes första besök.  

Informant 2, I2, har varit på vårdcentralen endast en gång. Upplevelsen av besöket 

beskriver hen som inte särskilt angenämt. Det var lång väntetid och hen blev 

skickad fram och tillbaka mellan väntrum, undersökningsrum och labbrum. 

Patienter var högljudda och oroliga och det var många som inte förstod kösystemet 

menar hen. I2 hade innan besöket blivit tipsad om att det fanns kölappar i 

väntrummet med olika färger som användes för att komma in på provtagning. Hen 

hade också blivit informerad om att det var flertalet patienter som missförstod 

systemet. Även vid detta besök krånglade kösystemet och patienter tog fel lappar 

eller tittade på fel nummerdisplay och det rådde allmän förvirring och osäkerhet 

menar hen.  

Att hitta i lokalen var knepigt eftersom det inte fanns något som stack ut eller 

skilde dörrarna i korridorerna åt. Det fanns inget i miljön som visade vägen utan 

personalen guidade och vägledde. I väntrummet fanns det inget att sysselsätta sig 

med och bildspelet som visade vårdinformation gick om och om igen utan att bidra 

med någon underhållning. Dessutom var stolarna obekväma och det fanns inget 

vatten att dricka i närheten menar I2.  
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Telefonintervju med Fastighetsförvaltningschefen 

Lars Eriksson menar att väntrum är passé och att det som byggdes igår är inaktuellt 

idag. Han förklarar vidare att idag byggs centrala incheckningssystem där väntrum 

inte kommer att vara lika viktiga som de är idag. Till detta kommer också ett nytt 

skyltsystem att tas fram. Men detta är fortfarande under uppbyggnad och finns inte 

i landstinget ännu.  

Det finns ingen särskild målgrupp menar han eftersom vem som helst kan besöka 

en vårdcentral. Det de tittar på är därför hur lokalerna ser ut och hur de är 

utformade och försöker anpassa dem så att de kan användas av gemene man. Antal 

platser i väntrum och barnperspektivet är dock viktigt.  

Han förklarar vidare att vårdcentralen City är inte är en optimal byggnad för att ha 

en vårdcentral i. Eftersom rummen måste anpassas efter de ytterväggar som finns 

och att husets form inte är den bästa för denna typ av verksamhet upplevs 

vårdcentralen som något rörig att ta sig runt i. FM-enheten ser över vårdcentralen 

just nu och tittar bland annat på hur de skulle kunna förändra lokalerna så att 

personalen får en mer privat del. Idag är flödet i korridorerna stort och både 

personal och patienter vistas där. Detta vill vårdcentralen få bort genom att separera 

anställda och patienter ifrån varandra i valda delar av byggnaden.    

När en ny vårdcentral ska byggas tar landstinget hjälp av en arkitektbyrå och de 

formger tillsammans de nya lokalerna. När det gäller färgsättning och möblering 

deltar även verksamhetschefen på vårdcentralen och delar av personalen i 

utformningen. Eriksson menar att det finns gestaltningsprogram och 

färgsättningskartor men de gäller främst i sjukhusets lokaler. Annars försöker man 

ha en röd tråd i färgsättningen och färgkodningen genom hela verksamheten. 

Renoveras till exempel ett väntrum så anpassas det nya rummet så att det stämmer 

överens med den redan befintliga färgsättningen och inredningen. Det finns ofta 

inga bestämda färger som används på vårdcentraler men synsvaga ska lätt kunna 

uppfatta färgerna. Detta är särskilt viktigt inne på toaletter därför färgsätts antingen 

väggen bakom toaletten eller spolknappen i en kontrasterande färg till toalettstolen.  

Både ett skylt- och möbelprogram finns men de var inte klara när mottagningen 

gjordes om. Skyltar ska vara av samma slag med samma typsnitt på alla 

vårdcentraler. Idag används inplastade papper som vårdcentraler själva sätter upp 

när de anser att det behövs. Hur och om dessa ska användas är en svår 

gränsdragning som just nu utreds.  
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Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt redovisas designprocessen från idé till färdigt resultat. Vidare följer 

gestaltningsförslaget som baserats på de teorier som har redovisats i arbetet och 

den insamlade empiri som framkom efter metodernas genomförande. 

Designprocessen 

Under arbetets gång har jag i samband med litteraturstudier och insamlande av data 

bearbetat gestaltningsförslagets utformning. De första veckorna ägnades till störst 

del åt litteratur- och metodstudier. Därefter genomfördes metoderna för att samla in 

data för att kunna konkretisera problemet och delproblemen närmare. Även 

målgruppen preciserades för att kunna smalna av gestaltningsförslaget något. 

Medan de empiriska resultaten analyserats började idéer ta form vilket bidrog till 

skissande som tillslut ledde fram till gestaltningsförslaget.  

Under processen har jag varit i kontakt med FM-enheten som talat om vad som 

gäller angående vägledning, skyltning och färgsättning i vårdmiljöer. Idéerna har 

på vissa plan kommit att ändras efter samtalen medan andra idéer har behållits. På 

grund av utebliven kontakt med personalen på vårdcentralen har vissa val gjorts på 

egen hand men de har då baserats på observationer och intervjuer. Designprocessen 

har inte varit linjär utan pågått till och från och omarbetats utefter det som 

framkommit ur teorierna och metoderna.  

Innan jag tog del av planritningen var jag osäker på om mellanväggen i 

väntrummen kunde avlägsnas eller inte men det visade sig att det var möjligt. 

Utefter det konstaterandet började formgivningen ta fart. Skisserna som har gjorts 

under arbetet har varit dels för hand men även på datorn i 3D-

modeleringsprogrammet SketchUp och i ritprogrammet Illustrator.  
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Gestaltningen 

Gestaltningsförslaget har baserats på de teorier som har redovisats i arbetet och den 

insamlade data som framkom efter metodernas genomförande. Målet har varit att ta 

fram ett förslag som ska underlätta för patienter att navigera på vårdcentralen City. 

Detta genom att öka förståelsen hos patienter för olika funktioner som finns i 

väntrummen samt att skapa en visuell koppling mellan väntrum och labbrum.  

Av intervjuer och observationer framkom att vårdcentralen City är en komplex 

byggnad med en icke självförklarande miljö (Mollerup, 2013, s. 53). Miljön kräver 

därför någon form av vägledningssystem för att patienter ska kunna hitta och 

orientera sig mellan olika rum på mottagningen (Mollerup, 2013, s. 51). Med ett 

fungerande vägledningssystem kan trygghet upplevas och patienter kan känna sig 

oberoende av andra människor (Wijk, 2006, s. 215-216). Nedan följer mitt 

gestaltningsförslag. Väggen som delar upp väntrummen i två rum ansåg patienter 

var ett hinder i navigeringen, det var även i dörröppningen som den största 

knutpunkten för människornas rörelsemönster fanns (se Resultat av notation, s. 22) 

vilket visade på att det var trångt på just den ytan. Patienterna hade även svårt att 

höra och uppmärksamma personal som ropade upp dem. Då väggen består av stora 

glaspartier gjorde det att rumsformen blev otydlig vilket bidrar till att platsen blir 

svår navigerad (Svensson, 2001, s. 21) och patienter blev osäkra på om det var ett 

eller två väntrum. För att minska osäkerheten har jag därför valt att ta bort väggen. 

På så sätt blir det ett enda stort väntrum som är öppnare vilket gynnar både 

patienter och personal i kommunikationen med varandra. Det bidrar också till att 

patienter lättare kan få en överblick över hela rummet och se de olika funktionerna 

samt att de kan röra sig friare utan att krocka med varandra.  

Figur 8. Designprocessen har löpt på under hela arbetsprocessen och skissande har gjorts under arbetets gång. 
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Både de intervjuade patienterna och de patienter som observerades tyckte att 

kösystemet var svårt att förstå och att kölappsautomaterna var svåra att hitta. För 

att underlätta navigeringen för patienter så att de lättare ska kunna hitta på 

mottagningen och till labbrummet har ett färgkodat vägledningssystem tagits fram. 

I systemet ingår kölappsautomaterna, nummerdisplayerna, väggmarkeringar och 

skyltar. Då vårdcentralen inte har några profilfärger eller använder sig av några 

färger alls på mottagningen har valet av färger varit fritt. Färgerna har dock valts ut 

enligt teorier om färgblindhet (Svensson, 2001, s. 151-152). I vägledningssystemet 

har grågröna färger använts. Den ljusare färgen leder vägen till den ena dörren som 

går in till labbrummet. Och den mörkare leder vägen till den andra dörren i den 

andra korridoren in till labbrummet.  

 

 

Kösystem som används offentligt ska vara lätta att se och uppmärksamma 

(Svensson, 2001, s. 164). Därför har kölappsautomaterna fått en annan och mer 

central placering i rummet där de syns från alla håll oavsett från vilken av 

Figur 10. Färgerna som har använts i vägledningssystemet. 

Figur 9. Platsens rumsform, t.v. med mellanväggen och t.h. utan mellanväggen. 

 

CMYK: 36, 23, 31, 0

CMYK: 36, 23, 31, 50
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korridorerna patienterna kommer eller vilken plats de sitter på i väntrummet. Detta 

gör att patienterna lättare hittar kölappsautomaterna. Wayfindingstrategierna route 

following, screening och aiming behöver därför inte längre användas i samma 

utsträckning eftersom de går ut på att följa direktiv från någon, aktivt leta efter 

målet och att leta efter en ledtråd som leder till målet (Mollerup, 2013, s. 31, 38, 

40) vilket inte är aktuellt med de nya placeringarna. Detta underlättar även för 

läkare som nu inte behöver guida patienter eller följa med dem ut i väntrummet för 

att visa vart kölappsautomaterna finns. För att kölappsautomaterna skulle få en mer 

central placering i väntrummet har de placerats på pelaren, som tidigare fungerade 

som en rumsavdelare tillsammans med glasväggen. 

 

Figur 11. Kölappsautomaterna har placerats på pelaren för att det ska vara lättare för patienter att se dem i 
väntrummet. Nummerdisplayerna har också flyttats för att de ska kunna ses från alla platser i väntrummet 
och i korridoren. 

Pelaren har fått behålla den vita färgen och övriga väggar har färgsatts. Den har nu 

en pop out-effekt (Ware, 2008, s. 29) då den skiljer sig i både form och färg från de 

övriga väggarna i väntrummet. Pelaren uppfattas som ett landmärke (Lynch, 1960, 

s. 46) vilket underlättar för patienter som får förklarat för sig var de kan hitta 

kölappsautomaterna. Eriksson påtalade i intervjun vikten av att färgsätta utvalda 

delar i ett rum eller föremål för att synsvaga lättare ska kunna uppfatta föremål, 

även studier bekräftar detta (Svensson, 2001, s. 74-75). Därför har en del av 

pelaren, där kölappsautomaterna placerats, fått en kontrasterande färg som gör att 

det är lättare att urskilja kölappsautomaterna från bakgrunden. På pelaren, ovanför 

kölappsautomaterna i de grönmarkerade fälten, har skyltar som talar om vilken 
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lapp patienten ska använda sig av, placerats. Skyltarna benämner de olika 

provtagningarna för ”Provtagning 1” och ”Provtagning 2”. Texten och typsnittet är 

återkommande i andra delar av gestaltningen som gör att de innefattas av 

likhetslagen (Eriksson, 2009, s. 62-63). Genom det konsekventa användandet av 

benämningen ska patienter lättare förstå vägledningssystemet och enklare hitta 

vägen till labbrummet.  

 

Figur 12. De gröna markeringarna på pelaren underlättar för patienter att se kölappsautomaterna och de 
bidrar till att patienter lättare hittar vägen till labbrummet. 

Bakgrunden på skyltarna har fått en vit färg istället för den röda och gröna färgen 

som tidigare använts. Den gröna bakgrunden på pelaren fungerar som en ram runt 

skylten vilket är en bättre lösning för att inte texten ska vara svår att läsa 

(Svensson, 2001, s. 156).  

Från pelarens gröna fält fortsätter den gröna färgen i en linje runt pelaren och ut åt 

varsitt håll på väggarna. Linjen avslutas i en pil som visar riktningen, vilket 

underlättar vid orientering (Mollerup, 2013, s. 112-117), och vägleder patienter 

runt hörnet och får dem att förstå att labbrummet finns i den riktningen. I 
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färgmarkeringen på väggarna återkommer benämningen ”Provtagning 1” och 

”Provtagning 2”. ”Provtagning 1” är placerad på den vänstra väggen om pelaren, 

sett från väntrummet med kölappsautomaterna framför sig och ”Provtagning 2” på 

den högra väggen, på andra sidan pelaren. Genom att följa färgmarkeringen för att 

hitta till labbrummet används Mollerups wayfindingstrategi track following 

(Mollerup, 2013, s. 28) som innebär att följa skyltar eller markeringar. 

 

Figur 13. Väggmarkeringarna fungerar som pilar och visar vägen till labbrummet.  
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Runt hörnet, ute i korridoren, fortsätter färgmarkeringen fram till dörren som leder 

in till labbrummet. I den vänstra korridoren korsar markeringen en dörr men 

fortsätter vidare mot nästa dörr som är dörren in till provtagningen. I den högra 

korridoren finns inga hinder för markeringen utan den leder direkt till den 

labbdörren. Runt de båda labbdörrarna har färgen fått ta plats och spridit ut sig 

längs dörrfodret som en markering på att det är dörren som leder in till 

provtagningen. I och med att färgmarkeringen på väggen och färgen runt dörren har 

samma färg förstår patienter, genom likhetslagen (Eriksson, 2009, s. 63), att 

markeringarna hör ihop och att de då har hittat fram till labbrummet. Även teorier 

om färger och färgkodning talar om att detta tillvägagångssätt är användbart för att 

förtydliga det som är mer betydande (Wijk, 2006, s. 217 och Svensson, 2001, s. 74-

75), det vill säga ingången till labbrummet. 

Färgmarkeringen gör det också lättare för patienter att hitta tillbaka till väntrummet 

efter provtagning, då markeringen är dubbelriktad (Mollerup, 2013, s. 117). På 

detta sätt använder patienterna strategin homing (Mollerup, 2013, s. 32) då de hittar 

Figur 14. Väggmarkeringen visar vägen till labbrummet ”Provtagning 2” 
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tillbaka till väntrummet genom ledtråden de fick på vägen dit. För att förtydliga att 

dörren leder in till labbrummet har även en skylt placerats ovanför dörren. Då skylt, 

dörr och färgmarkering hör ihop inträder närhetslagen (Eriksson, 2009, s. 62) och 

patienten förstår att den har hittat rätt. Skylten är lätt att uppmärksamma för 

patienten som kommer gåendes i korridoren, då placeringen är enligt Mollerups 

teorier placerad på tvären (Mollerup, 2013, s. 137). Samma benämning och 

utformning används på skylten som vid kölappsautomaterna och texten på väggen i 

färgmarkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Nummerdisplayerna har placerats i taket, i öppningen ut mot korridoren (se figur 

11). De har ersatt de gamla och har nu en annan form som gör det möjligt att kunna 

se dem från alla vinklar och sittplatser i väntrummet. De har även färgkodats i 

samma färger som markeringarna som går längs väggarna. Undertill har även en 

skylt placerats som förklarar vilken provtagning som nummerdisplayen hänvisar 

Figur 15. Labbdörren är markerad runtom med den vägledande färgen och har en skylt ovanför som talar om 
att det är dörren till provtagningen.  
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till. Vilket är ett förtydligande om någon skulle vara osäker trots redan 

förtydligande med färg och placering.  

Längs den högra väggen bakom sittplatserna har en bänk placerats. Detta för att få 

ut stolarna från väggen så att patienter som sitter där får sin sikt skymd av pelaren 

så att inte nummerdisplayen till Provtagning 1 kan ses. Bänken kan även användas 

för att förvara saker i. 

 

Figur 16. Nummerdisplayens nummer är synliga från alla vinklar i väntrummet. 
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Figur 17. Bänken gör att sittplatserna kommer ut från väggen och sikten till nummerdisplay Provtagning 1 är 
fri. 

Som tidigare nämnts har väggarna i väntrummet färgsatts. Den ena väggen i 

väntrummet har klätts in i bambu och väggen på motsatt sida har målats i ett 

mönster besående av de gröngrå färgerna som ingår i vägledningssystemet. 

Färgsättningen av bambuväggen gör att det blir en god kontrast mellan de gröngrå 

färgerna och bambun vilket gör att de med sämre syn kunna uppfatta de vägledande 

pilarna mot bakgrundsfärgen utan svårigheter (Socialstyrelsen, 2016).  Väggen på 

andra sidan bidrar till att väntrummet upplevs som enhetligt då färgerna 

återkommer som en röd tråd genom rummet. Färgsättningen av väggarna bidrar till 

att patienter som befinner sig i korridoren lättare hittar och förstår vart väntrummet 

finns då dessa väggar sticker ut mot de i övrigt vita väggarna i korridoren.  
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I dagsläget är väntrummen redan markerade på golvet genom att det bryter av mot 

det ljusare golv som finns i korridorerna. Därför har inga förändringar gjorts då det 

redan är tydligt vart väntrummet gränser går samt att golvet inte påverkar 

vägledningen. 

 

 

 

Figur 18. Den ena väggen i väntrummet har målats i samma färger som i vägledningssystemet. Att väggen har 
färgsatts gör det lättare för patienter att hitta till väntrummet från korridoren. 
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Resultat & slutsats 

I detta avsnitt summeras arbetet och tankar kring arbetet behandlas. Även förslag till 

vidare studier diskuteras. 

 

Syftet med denna studie har varit att förtydliga orienterbarheten samt att underlätta 

för patienter att navigera på vårdcentralen City. Målet var att skapa ett 

gestaltningsförslag med en visuell koppling mellan väntrum och labbrum som 

vägleder patienterna mellan rummen. 

Frågeställningen som legat till grund för arbetet har varit: På vilket sätt kan 

information utformas i väntrum för att underlätta orientering för patienter? 

 

 På vilket sätt kan rumsutformningen tydliggöra förståelse för vägledning? 

 På vilket sätt kan färger och former understödja wayfindingprocessen för 

patienter? 

 På vilket sätt kan skyltning integreras i miljön för att stödja navigering? 

 

Genom att studera teorier om wayfinding och wayshowing gav det kunskaper i hur 

människor rör sig och vad som vägleder dem i en miljö. Dessa kunskaper 

tillsammans med observationer och notationer bidrog till att jag kunde se patienters 

rörelsemönster och förstå att de uppfattade de två väntrummen som ett. 

Observationerna och teorier om skyltning och rumsutformning visade även att det 

befintliga wayshowingsystemets olika delar, som skyltar och nummerdisplayer, var 

felplacerade, vilket försvårade vägledningen för patienterna. Även studier om 

färgkodning och färger visade att färgkodningen var vag och tillförde knapphändig 

information om hur patienter skulle navigera för att hitta mellan väntrummen och 

labbrummet. Dessutom bestod färgerna av de färger som är svårast att skilja på för 

en människa som är färgblind.  

Av detta kunde utläsas att det nuvarande vägledningssystemet har flertalet brister i 

kommunikationen. Detta gjorde att vägledningen blev otydlig och att patienter 

hade svårt att orientera sig och hitta på mottagningen, vilket i sin tur skapar 

osäkerhet hos dem. Utifrån resultat från teoretiska studier och empirisk 

datainsamling har jag jobbat fram ett gestaltningsförslag som jag anser förtydligar 
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orienterbarheten och skapar en visuell koppling mellan väntrum och labbrum. 

Sammanfattningsvis besvaras frågeställningen: 

Väggen mellan de båda rummen har tagits bort för att öppna upp rummet och för 

att patienter ska få en bättre överblick över platsen och wayshowingsystemets olika 

delar. Ett nytt wayshowingsystem har tagits fram och kölappsautomater och 

nummerdisplayer har fått nya placeringar, vilket gör att patienter lättare kan se 

automaterna och displayerna. Väggmarkeringar i form av pilar, i en ljusare och en 

mörkare färg i samma kulör, visar vägen till labbrummet runt hörnet och skapar 

därmed en visuell koppling mellan rummen. Färgen är återkommande på 

nummerdisplayer och runt dörrarna in till labbrummet vilket förtydligar vägen. 

Nya skyltar har tagits fram som finns placerade ovanför kölappsautomaterna, under 

nummerdisplayerna och ovanför dörrarna till labbrummet. Samma text med samma 

typsnitt finns också i väggmarkeringen. Genom att texten återkommer får patienter 

en bättre förståelse för vägledningen och hittar lättare.  

Följderna av gestaltningsförslaget blir att patienter nu kan känna trygghet genom 

att de hittar till labbrummet på egen hand. De behöver inte längre känna osäkerhet 

och fråga andra patienter hur de ska gå tillväga för att förstå systemet och orientera 

sig på platsen. Läkarna kan nu lättare förklara för patienterna vart kölapparna finns 

och hur patienterna ska ta sig till labbrummet. I det stora hela sparas både tid och 

pengar in på detta sätt då patienter nu kan navigera på egen hand och läkare inte 

längre behöver fungera som guider i väntrummet utan kan ägna tid åt sina 

arbetsuppgifter istället.  

Som Lars Eriksson nämnde är centrala incheckningssystem på gång vilket kommer 

att bidra till att väntrum inte kommer att vara fullt så betydande som de är idag. 

Även om ett nytt incheckningssystem kommer att införas på mottagningen men 

även på andra mottagningar runt om i länet och i resten av Sverige har jag svårt att 

se att väntrum inte kommer att vara aktuella. Människor kommer, förhoppningsvis, 

att komma i alla fall ett par minuter tidigare till sina läkarbesök. När de kommer till 

mottagningen kommer förmodligen inte läkare eller annan personal att finnas 

tillgänglig från första sekund. Patienten kommer därför vara tvungen att vänta en 

stund på sin tur, vilket bidrar till att personen måste vänta någonstans. Kanske hen 

kan vänta i ett särskilt rum, kanske i ett väntrum? Hur incheckningssystemet och 

väntrummen kommer att se ut i framtiden väntar jag med spänning på för som 

Kantor och Kellers påstod i citatet i inledningen: väntrum är viktigare än vi tror. 
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Vidare studier 

Endast två patientintervjuer utfördes, vilket kan anses vara något få uttalanden från 

målgruppen för att skapa en ny utformning i en väntrumsmiljö. I brist på tid 

gjordes inte flera intervjuer men då observationerna påvisade och styrkte 

patienternas upplevelser ansåg jag det inte nödvändigt. I ett vidare arbete skulle 

detta dock vara nödvändigt. I arbetet finns det inga personalintervjuer trots att den 

sekundära målgruppen är personalen. Tanken var att det skulle finnas men i brist av 

tid, från vårdcentralens sida, kunde de inte ställa upp på en intervju. Jag är 

medveten om att detta kan ha påverkat gestaltningsförslagets utformning då 

personalens tankar och upplevelser inte varit delaktiga i resultatet. Därför kan jag 

inte heller uttala mig om att problemet faktiskt är ett problem från personalens sida 

och om det påverkar dem i deras arbete eller inte. Detta är därför ett antagande från 

min sida men antagandet har baserats på observationerna som gjordes då personal 

var involverade i patienters väg till och från väntrummen och labbrummen. För att 

få personalens syn på saken och för att se problemet från en annan synvinkel borde 

därför intervjuer med dem göras. 

Då ingen utprovning har gjorts på förslaget är det svårt att säga om förslaget 

fungerar och om patienter lättare hittar till labbrummet eller inte. Detta borde också 

göras för att veta hur patienter förstår informationen och hur den uppfattas i 

rummet.  
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Figurförteckning 

Samtliga visualiseringar är gestaltade eller fotade av mig själv. 

Figur 1. Del av planritningen som visar aktuell plats för gestaltningen, s. 2. 

Figur 2. Planritning som visar ingångarna till labbrummet, s. 3. 

Figur 3. Foto över glasvägg i väntrum, s 19. 

Figur 4. Foton över vårdcentralens väntrum och korridor, s. 21. 

Figur 5. Planritning över nuvarande skyltar, nummerdisplayer och 

kölappsautomaters placeringar, s. 21. 

Figur 6. Foto över väntrummets olika ”skyltar”, s. 22. 

Figur 7. Notation, s. 22. 

Figur 8. Skisser över färgmarkering runt dörrar, s 26. 

Figur 9. Planritning över väntrummet med och utan mellanväggen, s. 26. 

Figur 10. Färgerna som använts i gestaltningsförslaget, s. 27. 

Figur 11. Vy över kölappsautomaternas och nummerdisplayernas placering i 

gestaltningsförslaget, s. 28. 

Figur 12. Pelaren i väntrummet, s. 29.  

Figur 13. Väggmarkering i väntrummet, s 30 

Figur 14. Färgmarkering och skyltning i korridoren, s. 31. 

Figur 15. Markering och skyltning runt labbdörren till Provtagning 1, s. 32. 

Figur 16. Nummerdisplay, s. 33. 

Figur 17. Bänkens placering i väntrummet, s. 34. 
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Figur 18. Den ena väggens färgsättning och design, s. 35. 


