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Abstract 

This study is about how colour and spatial design can increase the orientation in a 

hospital environment, focusing on its main entrance. The study is a degree project 

in Information Design, with a focus on spatial design.  

The location of the study has been the main entrance to Avesta hospital. The main 

entrance hall of Avesta hospital is today perceived as cramped and does not meet 

the needs. The aim of the study has been to find ways to increase the orientability 

of a hospital environment with the help of previous research and theories, as well 

as empirical studies. This is done using a spatial design and a sign system that 

supports the entrance functions and activities. Which, in turn, will help to make it 

easier for visitors to find the right way in an exhausting and stressful situation that 

a hospital visit may involve.  

The theories which the study is based on deals with wayfinding and wayshowing, 

cognition, physical space, theories of health and well-being, as well as theories of 

color and color coding. The methods used for the empirical data collection are site 

analysis, observations and qualitative interviews.  

The work has resulted in a color coding system which is being applied in the 

existing sign system as well as in the room layout. This is to create a visually 

structured main entrance where indicative signs interact with the design of the 

room and its uses. 

 

Keywords; Information design, spatial design, wayfinding, wayshowing, color, 

color codning, hospital, entrance 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur man med färg och rumslig formgivning kan öka 

orienterbarheten i en sjukhusmiljö, med fokus på huvudentrén. Studien är ett 

examensarbete i Informationsdesign, med inriktningen rumslig gestaltning. 

Platsen för studien har varit huvudentrén på Avesta lasarett. Huvudentréhallen på 

Avesta lasarett upplevs idag som trång och uppfyller inte de behov som finns. 

Syftet med studien har varit att med hjälp av tidigare forskning och teorier, samt 

empiriska studier, hitta ett sätt att öka orienterbarheten i en sjukhusmiljö. Detta 

med hjälp av en rumslig formgivning och ett skyltsystem som stödjer entréns 

funktioner och aktiviteter. Vilket ska bidra till att underlätta för besökare att hitta 

rätt i en ansträngande och stressig situation som ett sjukhusbesök kan innebära. 

Teorierna som studien grundar sig i behandlar wayfinding och wayshowing, 

kognition, det fysiska rummet, teorier om hälsa och välmående, samt teorier om 

färg och färgkodning. Metoderna som använts för den empiriska datainsamlingen 

är platsanalys, observationer och kvalitativa intervjuer. 

Arbetet har resulterat i ett färgkodningssystem som tillämpats i det befintliga 

skyltsystemet samt i rumsutformningen. Detta för att skapa en visuellt strukturerad 

huvudentré där vägledande skyltar samspelar med rummet och dess 

användningsområden.  

 

Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, wayfinding, wayshowing, 

färg, färgkodning, sjukhus, entréhall 
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Inledning 

När vi besöker en ny plats är det viktigt att vi snabbt och enkelt kan navigera oss 

och få en helhetsbild över hur platsen ser ut och fungerar, för att vi som besökare 

ska känna oss trygga. Desorientering på en plats kan medföra många negativa 

effekter, exempelvis kan det leda till att besökaren kan känna sig dum över att hen 

inte hittar och lägger då skuld på sig själv. Besökaren kan också bli stressad, känna 

frustration och bli utmattad (Arthur och Passini 2002, s.7). På ett sjukhus kan detta 

vara än viktigare att förebygga då människor ofta befinner sig i en redan utsatt 

situation på grund av den kontext de befinner sig i.  

Den fysiska utformningen av sjukhus kan bidra till patienternas välbefinnande och 

en god arbetsmiljö för de som arbetar där. Denna fråga har kommit att bli än 

viktigare eftersom de flesta sjukhus i Europa är omkring 50 år gamla och är i behov 

av renoveringar eller står inför beslut om nybyggnation. Den tekniska utvecklingen 

inom vård och behandling, nya vård-och behandlingsmetoder, samt den tekniska 

utvecklingen i samhället ställer idag helt anda krav på både byggnader och design i 

vårdmiljöerna (Wijk 2014, s. 19). 

Huvudentrén är ofta det första som möter oss när vi kommer till en ny byggnad. 

Det är huvudentréhallen som introducerar besökaren till vart hen har kommit och 

vad hen kan göra där. Det är därför viktigt att besökaren snabbt kan läsa av 

rummet; hur ser rummet ut? Vad kan jag göra i rummet? Vad är mitt nästa steg? 

Rummets utformning och inredning måste kommunicera till besökaren vart hen har 

kommit, vad hen kan göra i rummet samt hur hen tar sig därifrån till byggnadens 

övriga rum. Huvudentrén måste kunna representera byggnadens alla rum så att 

besökaren förstår vart hen är och vart hen ska. Huvudentrén måste alltså stå för 

byggnadens alla delar genom att representera helheten. Det är detta den här studien 

handlar om; 

Välkommen till Avesta Lasarett! 
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Problemformulering 

Bakgrund 

Avesta Lasarett är ett sjukhus som de senaste åren har minskat sin verksamhet och 

genomgått omorganisationer, vilket har bidragit till att avdelningar har flyttat runt 

och ett flertal tomställda lokaler. Trots att man etablerat ett nytt skyltsystem så 

spretar det i informationen och besökare har svårt att hitta till de olika 

avdelningarna. Efter ett möte med fastighetsförvaltaren Stig Koch och 

områdessamordaren Lis Linnberg, båda anställda på Landstinget Dalarna med 

ansvarsområden för Avesta Lasarett, kom vi fram till att en betydande orsak till att 

det är svårt att orientera sig på Lasarettet är avsaknaden av en funktionell och 

informativ huvudentré. Man har nu startat en om- och utbyggnadsprocess av den 

befintliga huvudentrén för att utforma en central mötes-och utgångspunkt för hela 

Lasarettet.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av tidigare forskning och teorier, 

samt egna studier, ta reda på hur man kan utforma en huvudentré som bidrar till att 

öka orienterbarheten i en sjukhusmiljö. Detta med hjälp av en rumslig formgivning 

som stödjer entréns funktioner och aktiviteter. Samt ett skyltsystem som samspelar 

med rumsutformningen och tydliggör hur man hittar till lasarettets olika 

avdelningar. Vilket i sin tur ska bidra till att underlätta för besökare att hitta rätt i 

en ansträngande och stressig situation som ett sjukhusbesök kan innebära.   

Frågeställning 
o På vilket sätt kan en entréhall i sjukhusmiljö utformas för att stödja 

orienterbarhet? 
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Målgrupp 

Med målgrupp avses den grupp av människor som vistas i entrén och som 

gestaltningsförslaget riktar sig mot. Besökare till Avesta Lasarett kan vara 

patienter, personal eller anhöriga. Det är en målgrupp som kan bestå av i princip 

vem som helst. Det är människor i varierande åldrar med olika bakgrunder. Det kan 

vara människor med olika kulturella bakgrunder och språkförståelser. En stor del 

av målgruppen besitter även någon form av permanent eller tillfällig 

funktionsnedsättning som påverkar hur de är benägna att ta till sig information och 

navigera sig. I detta arbete har jag utgått från den breda målgruppen men lagt extra 

vikt på att anpassa min gestaltning för den del av målgruppen som har en 

synnedsättning då jag har valt att lägga ett stort fokus på färg. Andra 

tillgänglighetsfaktorer som har tagits hänsyn till är bland annat kognitiva aspekter. 

En tillgänglig miljö innebär i de flesta fall att miljön blir lättare att använda för alla. 

Ur ett livscykelperspektiv är dessutom i stort sett alla beroende av en tillgänglig 

miljö i något skede av sitt liv (Svensson 2012, s.4). 

Studien har även en sekundär målgrupp; Landstinget Dalarna och då främst mina 

kontaktpersoner vid Avesta Lasarett, som kan ha intresse av studien för den 

pågående ombyggnationsprocessen av Avesta Lasaretts huvudentré. 

 

 

Avgränsningar  

Studien fokuserar på att ta fram ett designförslag med fokus på placering av 

funktioner och aktiviteter i en ny planlösning, placering och formgivning av 

informationsbärare samt att hitta ett sätt att särskilja vägledande information från 

övrig information. Designförslaget redovisas genom visualiseringar i 3D-

programmet Google SketchUp. 

Studien fokuserar inte på informationsbärarnas innehåll i den bemärkelsen i vad 

avdelningar heter eller hur de är kategoriserade. Studien tar inte hänsyn till 

byggnadstekniska konstruktioner, budget eller till specifika krav som kan finnas för 

vårdmiljöer. 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier och litteratur som ligger till grund för studien. 

Avsnittet behandlar teorier om wayfinding och wayshowing, kognition, det fysiska 

rummet, teorier om välmående samt teorier om färg och färgkodning. Dessa har 

studerats i syfte för att få förståelse för hur inre och yttre faktorer påverkar 

besökares förutsättningar att ta till sig information och navigera sig i en 

sjukhusmiljö. 

Wayfinding och wayshowing 

Wayfinding handlar om att hitta från en plats till en annan. Begreppet wayfinding 

kan definieras som rumslig problemlösning. Det innebär att besökaren ska veta var 

hen befinner sig, var den plats hen önskar besöka är, samt veta hur hen tar sig dit. 

Det finns flera olika grundbegrepp som ingår i wayfinding begreppet, bland annat 

färg och belysning, arkitektoniska element och skyltar. Dessa kan tillsammans eller 

enskilt, på lika eller olika sätt fungera som informationsbärare för wayfinding 

(Arthur och Passini, 2002, Meuser och Pogade 2010).  

Mollerup (2013, s. 19) menar att wayfinding är en problemlösande process som 

kan delas in i tre delar. Först försöker vi hitta en eller flera lämpliga vägar, vi 

beslutar oss sedan för vilken väg vi ska välja och till sist går vi den valda vägen. 

Detta kan vara en itererande process som upprepas tills vi nått vårt mål. 

En besökare kan använda sig av olika strategier när hen orienterar sig i en miljö. 

Vilken strategi besökaren använder sig av beror på om hen har tidigare kunskap om 

miljön och under vilka omständigheter och förutsättningar som hen besöker 

platsen. Oftast använder sig besökaren utav flera strategier. De olika strategierna 

kan både vara medvetna och omedvetna (Mollerup 2013, s. 26).  

Track following är den vanligaste strategin. Den handlar om att följa ledtrådar som 

finns runt omkring oss. Det innebär att vi tillexempel förlitar oss på skyltar som har 

pilar, markeringar i marken, eller när vi följer en markerad väg som visar oss i 

vilken riktning vi ska gå (Mollerup 2013, s. 28). En annan strategi är Screening. 

Genom screening scannar vi systematiskt av ett område för att hitta det vi söker. 

Detta kräver en visuell överblick över platsen vilket kan ta tid om det som eftersöks 

inte ”poppar” ut (Mollerup 2013, s. 38).  
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Wayshowing kallas det som formgivaren gör för att åstadkomma wayfinding, 

genom att utforma hjälp för att besökare ska kunna navigera sig på en plats. 

Formgivaren kan exempelvis använda sig av kartor, skyltar eller arkitektoniska 

element. För att kunna utforma tydlig wayshowing måste designern veta hur 

människor rör sig i den aktuella miljön och hur människor beter sig när de 

orienterar sig på platsen. Man strävar efter att besökaren endast ska tillhandahålla 

den information som hen behöver, detta för att det då blir lättare för besökaren att 

skapa sig en mental karta av miljön som hen befinner sig i (Arthur och Passini 

2002, Mollerup 2013).  

Skyltar och vägvisande element 

Skyltar är ett av de vanligaste informationselementen. Skyltar i sig är dock inte en 

problemlösare (Robertson 2001, s.70) utan för att skyltar ska bidra till bra 

wayfinding måste de vara korrekt utformade och placerade. Har skylten en dålig 

placering, fel färg eller form, eller inte berättar det den borde kan skylten istället bli 

ett irritationsmoment för besökaren som då kan välja att ignorera skylten och på så 

sätt även missa nästföljande information (Arthur och Passini, 2002, s. 7). Enligt 

Mollerup (2013, s. 9) kan skyltar och liknande instruktioner ibland används som en 

lösning på ett problem som egentligen har uppstått av dålig design. Mollerup 

menar att byggnader och miljöer i största mån bör vara konstruerade så att de kan 

förklara sitt syfte utan att behöva hjälp av förklarande skyltar. Det är främst de 

arkitektoniska formerna i ett rum som styr våra rörelser och hur vi använder 

rummet (Bergström 1996, s. 77). 

Kevin Lynch (1960, s. 3) menar att det är viktigt för alla rörliga individer att kunna 

strukturera och identifiera den miljö hen befinner sig i. För att göra detta använder 

vi oss av våra sinnen, exempelvis de visuella intrycken av färg, form och rörelse. 

Lynch (1960, s.46) menar att vi läser av en ny miljö med hjälp av fem olika 

element som gör det lättare för oss att orientera oss, samt gör miljön mer intressant. 

De fem elementen som Lynch beskriver är landmärken, stråk, knutpunkter, 

barriärer och distrikt.  

Ett landmärke är ett fysiskt objekt, ofta exempelvis en skylt, konstverk eller 

byggnad som utmärker sig från omgivningen. Dessa är lätta att känna igen och 

vanligtvis synliga även på långt avstånd. Landmärken används ofta för att kunna 

navigera efter, eller som en mötesplats då objektet ofta har en hög 

igenkänningsfaktor och är lätt att beskriva för någon som aldrig varit på platsen 

innan (Lynch 1960, s.48).  
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Ett stråk är en väg eller rörelseriktning. Det kan exempelvis vara en korridor, en 

gata, gångväg eller tågräls. En miljö är uppbyggd omkring olika stråk. Byggnader 

och andra element ligger alltid i anslutning till ett eller flera olika stråk (Lynch 

1960, s. 47). En barriär bildas när exempelvis ett gångstråk bryts av med en bilväg, 

bilvägen blir då en barriär, ett hinder, för gångtrafikanterna att sig över. En barriär 

kan antingen ses som något som omsluter något som ett skydd eller som ett hinder 

som hindrar eller stör ett naturligt rörelsemönster (Lynch 1960, s.48). 

Knutpunkter är de platser som uppstår när flera stråk möts. Det finns knutpunkter 

som är uppbyggda för att vara knutpunkter, som exempelvis torg och entréhallar, 

sen finns det sådana knutpunkter som uppstår utifrån andra situationer (Lynch 

1960, s. 47), exempelvis shoppinggallerior där många människor samlas.  

En miljö som har igenkänningsbara symboler, som exempelvis landmärken är 

oftast lätta att identifiera och även att orientera sig i (Lynch 1960, s. 3). Robertson 

(2001, s.72) menar att framgångsrik wayfinding skapas av en mix av bland annat 

skyltar, sensorbaserad information, kartor, landmärken och arkitektoniska element. 

Kognition 

När vi besöker och rör oss i en ny miljö försöker vår hjärna samla in så mycket 

data den kan för att hjärnan sedan ska kunna strukturera den intagna informationen 

och kunna bilda representationer av den nya miljön. Dessa representationer skapar i 

sin tur tillsammans en kognitiv, mental karta. Det är denna mentala karta som 

sedan hjälper oss att få en uppfattning om hur miljön ser ut och att vi sedan 

kommer ihåg den. För att kunna skapa en mental karta måste besökaren kunna 

förstå och uppfatta olika ytor och områden i miljön (Arthur och Passini 2002, s. 

24). Miljön måste därför ha en tydlig identitet för att besökaren ska kunna 

identifiera och komma ihåg den. Att skapa en tydlig identitet är också en viktig del 

i platsens wayfinding (Arthur och Passini 2002, s. 85) En kognitiv karta skapas 

genom att vi tolkar rumsliga ledtrådar som ges av platsen. Rumsliga ledtrådar är 

främst visuella och framkommer av miljöns arkitektur och inredning samt grafiska 

hjälpmedel, som exempelvis skyltar. Miljöns utformning är avgörande för 

människor som samlar visuell information för att bilda en kognitiv karta 

(Robertson 2001, s. 69).  

Hierarki och pop-out 

För att kunna skapa en kognitiv karta och för att platsens identitet ska bli tydlig, 

kan designern använda sig av hierarkisk ordning. Den hierarkiska ordningen är en 
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viktig del av utformningen av ett rum. Genom att skapa hierarki i rummet menar 

Mollerup (2013, s. 52) att hierarkin kan hjälpa till vid orienteringen i rummet. 

Hierarki kan skapas av exempelvis placering, storlek och färg av 

informationselement, som exempelvis skyltar och andra rumsliga objekt. Den 

hierarkiska ordningen kan visa om ett informationselement har en högre eller lägre 

status för den rumsliga förståelsen (Mollerup 2013, s. 52).  För att något ska hamna 

högt upp i hierarkin och vara bland det mest synliga kan man använda sig av ”pop- 

out”-effekter. En ”pop-out”-effekt skapas när ett objekt skiljer sig i form, storlek 

eller färg från objekt som finns runt omkring (Ware 2008, s.29). Vi väljer oftast det 

som direkt tilltalar oss och visar hur vi ska använda det, vare sig det handlar om ett 

verktyg eller en väg. Genom hierarki eller ”pop-out”-effekter kan vi på det sättet 

bjuda in besökare till den information som vi vill att de ska ta del av och i vilken 

ordning det ska ske (Mollerup 2013, s. 52). Mollerup (2013, s. 137) menar att man 

kan, genom att placera information med hög status rakt fram i besökarens 

rörelseriktning fånga deras uppmärksamhet direkt. Information med lägre status 

kan placeras längs med rörelseriktningen, exempelvis på väggen bredvid, för 

besökaren att se i nästa skede. 

 

Fysiska rummet 

Hur vi upplever ett rum eller en miljö påverkas av både yttre och inre faktorer. De 

yttrefaktorerna kan exempelvis vara hur det ser ut runt omkring eller utanför 

rummet. Exempelvis omkringliggande landskap, närhet till parkeringar eller 

platsens tillgänglighet. De inre faktorerna kan bestå av design, rumsutformning, 

dekor och utrustning. Även människorna som finns i rummet, både personal och 

andra besökare påverkar på hur vi uppfattar rummet (Mossberg 2003, s. 110, 113). 

Arkitekturen och formelementen är det som styr användningen av rummet eller 

miljön (Bergström 1996, s.43).  En av de viktigaste aspekterna vid design av 

rumsliga miljöer är därför att ta hänsyn till hur rummet används och vilka 

funktioner det har (Ching och Binggeli 2012, s. 58–61).  

Golv, tak och väggar är oftast det som utgör ett rum (Ching och Binggeli 2012, s. 

28–29). Rummets väggar är det viktigaste elementet, det är de som skapar rummets 

form och storlek. Väggarna i ett rum har många olika funktioner, de kan avskilja, 

omsluta och skydda rummet. De påverkar även besökarens visuella bild av 

rummet. Hur vi rör oss i ett rum påverkas av väggarna samt hur rummets in- och 

utgångar är placerade. Väggarnas utformning kan skapa olika beteenden. En 
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rundad vägg eller objekt kan enligt Ching (2012, s.94), bidra till ett naturligare 

rörelseflöde i rummet. Alla former i en miljö påverkar våra rörelseriktningar. Det 

är dock inte bara formerna i sig som påverkar hur vi rör oss, utan också hur 

formerna är placerade (Bergström 1996, s. 76–77).  

Entréer, dörrar och öppningar är det som styr hur rörelseriktningarna i rummet ser 

ut. De styr också hur rummet används och är utformat (Ching & Binggeli, 2012, s. 

29). 

Om objekt, former eller färger är placerade i grupperingar eller nära varandra, 

inträder något som brukar benämnas som Närhetslagen. Det innebär att man 

upplever att objekten eller formerna tillhör samma grupp eller samma system 

(Eriksson 2009, s.62). Objekt som har ett liknande visuellt uttryck, genom att de 

exempelvis har samma färg kan också uppfattas höra ihop, något man kallar för 

Likhetslagen (Eriksson 2009, s. 63). 

 

Hälsa 

Ett sjukhus besöks frekvent av människor med olika social- och kulturell bakgrund. 

De söker sig till sjukhuset för behandlingar av olika fysiska och psykiska åkommor 

och är psykiskt mer eller mindre sköra beroende på den åkomma de lider av. 

Sjukhuset är också en arbetsplats för olika företrädare inom vården. Sjukhuset har 

på det sättet en dubbelfunktion, dels som en arbetsplats med serviceinriktning och 

dels som en vårdinrättning. Miljön är också speciell i avseendet att den ställer 

särskilda krav på hygien och renlighet. Sjukhus framstår därför för många som en 

steril institution med sina specifika renlighetskrav som skapats för att undvika och 

dämpa smittorisker (Rapp 1993, s.176). 

Vi människor lever i en konstant föränderlig omgivning och vi måste därför 

ständigt vara beredda på att mobilisera våra krafter för att vi ska kunna förhålla oss 

till dessa förändringar, men också för att kunna få kontroll över den rådande 

situationen. Detta kan exempelvis innebära att en sjukdom eller skada förändrar en 

människas möjligheter att orientera sig i omgivningen, vilket i sin tur är 

energikrävande och kräver en speciell mental uppmärksamhet riktad mot 

omgivningen (Wijk 2014, s. 23).  
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Rum för välmående 

Att känna sig trygg och förstå den miljö där man befinner sig är avgörande för 

välbefinnandet, och en viktig aspekt i detta är den rumsliga förståelsen. Hur långt 

är det till väggen? Vilka öppningar finns mot andra rum? Finns det nivåskillnader i 

golvet eller hinder som man riskerar att stöta emot? (Fridell Anter & Klarén 2014, 

s.196). Det är ett grundläggande behov att kunna få klarhet i vilken rumslig 

situation man befinner sig i. Det är en förutsättning för att man ska kunna relatera 

sig själv till omgivningen, hitta och uppleva säkerhet. Känns rummet på något sätt 

oidentifierat kan detta påverka oss negativt och på så vis skapa osäkerhet 

(Andersson 1988 citerad i Mossberg 2003, s. 133). 

Patienternas upplevelse av vårdens och vårdgivarnas kvalitet har visat sig vara 

tydligt kopplat till deras upplevelse av hur attraktiv den vårdmiljö där de vistas i är 

(Wijk 2014, s. 277). För stora sjukhus och enformiga miljöer kan få negativa 

psykologiska konsekvenser. Vantrivsel, tristess och stökiga miljöer kan påverka 

livet på flera plan och skapa onda cirklar med inslag av psykiska och fysiska 

problem, känslor av övergivenhet, aggressivitet och utsatthet. Mot denna bakgrund 

blir den miljö vi erbjuds att vistas i livsavgörande (Rapp 1993, s.173). 

Problem med planlösning och/eller dålig vägvisning på sjukhus kan verka 

stressande för patienter och besökare och resulterar ofta i en kostsam ineffektivitet. 

En stor del av denna kostnad genereras av den extratid som vårdpersonalen ägnar åt 

att ge vägbeskrivningar och hjälpa folk tillrätta. Studier har också visat att dålig 

vägvisning kan påverka och minskar hur nöjda patienterna är med sitt 

sjukhusbesök (Wijk 2014, s. 188). Något som underlättar för besökare är om 

vårdbyggnaderna har enkla och lättförståeliga planlösningar med naturliga 

siktlinjer, rätt placerade, väl synliga och lättbegripliga skyltar, samt karakteristiska 

landmärken, som exempelvis konstverk (Wijk 2014, s. 288). 

Vård och omsorg innebär, förutom den direkta vården, också att uppmuntra 

patienterna genom att skapa en miljö som kan bidra till läkande och är 

stimulerande och som i sin design, med utsmyckningar och arkitektur, underlättar 

för familjenärvaro, privathet och en känsla av kontroll för patienten. Vårdmiljön 

måste således vara sådan att patienterna känner sig omhändertagna, trygga och väl 

bemötta (Wijk 2014, s. 20). 

Det har visat sig att patienter kan uppleva en viss lättnad i sin sjukdomsvärld om 

det fanns vardagliga ting och objekt som exempelvis tavlor, blommor, ett pussel 
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eller händelser som kan hjälpa dem att flytta fokus från sig själv och sin situation 

till något annat, utanför sig själv. Dessa objekt kan vara en länk till den vanliga 

världen, en värld där allt inte handlar om sjukdom och lidande (Wijk 2014, s. 62). 

Det kan dock vara viktigt att bibehålla den kliniska sjukhusmiljön till viss del, då 

den är viktig för sjukhuspersonalen på flera sätt. Genom den kan de understryka sin 

status och sin kompetens. Sjukhusmiljön kan upplevas som klinisk av både 

personal och patienter, men dessa grupper tolkar miljön på olika sätt. Det har 

exempelvis visat sig att patienter i hög grad bedömer såväl bemötande som den 

medicinska kompetensen hos personalen utifrån den väntrumsmiljö som de har 

vistas i innan besöket. För vårdpersonalen möjliggör den sterila miljön en 

distanserande hållning. En sjukhusmiljö som blir för ombonad och trevlig kan 

signalera andra budskap. Arbetsplatsupplevelsen blir därmed mer diffus, vilket kan 

uppfattas negativt, medvetet eller omedvetet, av personalen, och på så sätt även 

minska förtroendet hos patienterna (Rapp 1993, s. 185, Wijk 2014, s. 108). 

En miljö som hindrar, mer än den stödjer, vår vardagliga tillvaro resulterar lätt i 

psykologiska effekter som stress, trötthet och beroende. Stressande och 

överstimulerande miljöer kan även leda till förhöjt blodtryck, ökad insöndring av 

noradrenalin, adrenalin och cortison samt ökad hjärtfrekvens (Wijk 2014, s. 23). 

Många människor har redan en lägre stresströskel på grund av sjukdom och 

funktionsnedsättningar vilket skärper kravet på en lättolkad miljö. Genom att 

miljön antingen erbjuder stöd eller hinder för dem som vistas där har rummens 

gestaltning en direkt inverkan på tillvaro och tillgänglighet. En lättolkad rumslig 

gestaltning är ett stöd för orientering och kontroll. Den bidrar till en 

tillfredställande sinnlig stimulans och en känsla av kompetens och säkerhet (Fridell 

Anter & Klarén 2014, s.187–188). 

Studier har även visat på betydelsen av att det finns människor som kan hjälpa 

besökare att hitta rätt. Att ha en bemannad reception dit patienterna och de 

närstående kan vända sig vid ankomst, och där de kan få bekräftelse på att de 

hamnat rätt, på rätt dag och rätt tidpunkt har visat sig ha en viktig inverkan på hur 

patienterna upplever ett sjukhusbesök. Att kunna vända sig till någon i en reception 

utan att känna sig till besvär symboliserar ett välkomnande och en trygghet för 

besökaren (Wijk 2014, s. 61). 
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Färg 

Färgkodning 

Genom att skapa koder och ledtrådar i en miljö kan orienteringen och förståelsen 

av miljön underlättas. För att kunna orientera oss på olika platser lägger vi mer 

eller mindre omedvetet saker och ting som finns i vår omgivning på minnet, för att 

vi ska kunna känna igen oss nästa gång vi befinner oss på samma plats (Fridell 

Anter 2004 citerad i Wijk 2014, s. 165). 

Färg kan utgöra ett starkt stöd för igenkänning, om man ökar användningen av 

färger som koder och ledtrådar i miljön, liksom att man med färg väcker 

uppmärksamhet kring formen på saker och ting i omgivningen, kan man öka 

platsens tydlighet och funktion. Använder man färgsignaler som ett naturligt 

element i miljön kan det stödja uppmärksamheten för olika element. Exempelvis 

kan man uppmärksamma ingångar, ett objekts form, eller med hjälp av en 

spännande färgsättning i slutet av en korridor, skapa nyfikenhet och locka besökare 

till att gå dit (Wijk 2004 citerad i Wijk 2014, s. 181). 

Genom att färgkoda information kan en ”röd tråd” skapas genom informationen. 

Genom att använda samma färg på olika element kan man skapa en samhörighet 

mellan dem, vilket gör det lättare att hitta det man söker (Ware 2008, s.59). Färger 

kan också göra att det skapas en pop-out effekt som gör att den färgade 

informationen hamnar högt i hierarkin (Ware 2008, s.29). 

Färgsättningen i ett rum påverkar i stor grad hur vi upplever rummet. Därför kan 

färger användas så att de förstärker den rumsliga perceptionen. Exempelvis kan 

olika nyanser på väggytor som möts i vinkel förtydliga den rumsliga formen och 

vilket i sin tur bidrar till ökad trygghet för besökaren som då har lättare att förstå 

rummet (Fridell Anter & Klarén 2014, s.196). 

Markeringar med färg i olika kulörer kan användas för att göra det enklare att hitta. 

Dörrar kan exempelvis ha olika färger så att det är lätt att minnas och känna igen en 

viss dörr. I stora, allmänna lokaler eller på stora arbetsplatser kan det bli lättare att 

hitta om korridorer, våningsplan eller avdelningar har skilda färger som 

återkommer. Exempelvis kan färgen appliceras på hisspanelen, i ränder i golv eller 

på väggar, orienteringstavlor och på andra skyltar (Svensson 2012, s.74). 

Färgmarkeringar bör göras med tydliga färger. Det kan vara svårt att 

uppmärksamma färg i svaga nyanser och med små kontraster. Samtidigt bör grälla 

och starka färger undvikas på allt för stora ytor. De så kallade elementarfärgerna 
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rött, blått, gult, grönt, vitt och svart är färger som är lätta att känna igen och 

namnge eftersom vi människor ofta får lära oss dem redan i tidig ålder. På så sätt är 

de ofta överinlärda genom livet vilket gör att även personer som lider av 

minnessvårigheter som exempelvis demenssjukdom ofta har en god förmåga att 

identifiera färgerna med sina namn (Svensson 2012, s.71, Wijk 2014, s. 177). 

Miljön som helhet bör utformas så att den inte är visuellt förvirrande. Använder 

man för mycket färg eller för många olika nyanser kan de ta ut varandra och miljön 

kan bli provocerande och tröttsam att vistas i. Platsens övriga inredning får inte 

vara alltför blandad eller i färger som konkurrerar med färgkodningen av 

informationselement. De element som inte bidar till wayfinding eller har en viktig 

funktion för platsens användning samt den kommersiella reklamen bör ges en 

sekundär plats i rummet (Svensson 2012, s.77, Wijk 2014, s. 177). 

Färg som kod innebär att färgen får en specifik betydelse i ett speciellt 

sammanhang. Som patient på ett sjukhus befinner man sig ofta i ett underläge, både 

på grund av de symptom som den sjukdom man har kan ge fysiskt, och även 

psykologiskt eftersom nya och okända miljöer kan bidrar till osäkerhet och en 

känsla av förlust av kontroll över platsen. Om miljön är lätt att tolka och förstå kan 

det bidra till trygghet, självständighet och välbefinnande för patienten som ofta 

redan befinner sig i en stressad situation (Wijk 2014, s. 176). En viktig del i att 

känna sig självständig är att kunna hitta i sin miljö. Färger kan användas för att 

skapa igenkännande, till exempel för att göra det lättare att orientera sig i en annars 

likformig korridor eller att markera olika funktioner. Till exempel kan dörrar till 

allmänna utrymmen utformas i en färg medan dörrar som endast ska användas av 

personalen kan kamoufleras genom att utformas i den omgivande väggens färg. På 

så vis reduceras den rumsliga komplexiteten samtidigt som färgen lyfter fram det 

som är väsentligt och ger de delar som ska synas och förstås olika karaktär (Fridell 

Anter & Klarén 2014, s.193). 

Färgkoder kan lyfta fram viktiga element i miljön, underlätta och stödja val och 

bidra till ökat oberoende för besökaren. För att en färg ska fungera som en kod 

räcker det inte med att den används i miljön, den måste även vara en del av det 

vardagliga samtalet mellan besökaren och de som verkar på platsen, exempelvis; ”-

varsågod att sätt dig i den gröna fåtöljen. Matsalen är rummet med den blå väggen” 

(Wijk 2014, s. 177). 

Färg och människan 

Olika färger och färgtoner kan påverka människans känsla av rummet eller miljön, 

de kan skapa uppmärksamhet och de kan sända ut ett budskap eller meddelande. 
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Varma färger som röda, gula och orange färger har i många studier visat sig ha en 

uppiggande effekt, medan kallare färger som exempelvis blå och grön har 

uppfattats som lugnande och harmoniska (Fridell Anter & Klarén 2014, s.45, 

Mossberg 2003, s.136–137). 

Färg har ofta en stark estetisk betydelse och de flesta människor sätter också ett 

stort värde på färgsättningen av sin omgivning. Wijk (2014, s. 177) menar att om 

den miljö man vistas i är vacker och tilltalande så säger det en hel del om hur man 

värdesätter det som sker i denna miljö. 

Färg och tillgänglighet 

En tillgänglig miljö innebär i de flesta fall att miljön blir lättare att använda för alla. 

Ur ett livscykelperspektiv är dessutom i stort sett alla beroende av en tillgänglig 

miljö i något skede av sitt liv (Svensson 2012, s.4) 

Normala åldersförändringar påverkar vår förmåga att uppfatta, förstå och ta oss 

fram i olika miljöer. Rörlighet och psykomotorisk hastighet minskar också – vi blir 

helt enkelt långsammare. Även personer som sitter i rullstol eller som är kortväxta 

kan ha svårt att orientera sig i vissa miljöer eftersom de kan ha svårt att bland annat 

se högt placerade skyltar eller se över höga objekt som finns i omgivningen 

(Svensson 2012, s.64–65). 

När vi blir äldre drabbas många av sjukdomar som leder till bland annat försämrat 

minne, desorientering, synnedsättning och förlust av språk och socialt 

sammanhang. De flesta av oss kommer att uppleva att sinnesfunktioner som syn, 

hörsel och balans försvagas med åren (Fridell Anter & Klarén 2014, s.188).  Detta 

kan underlättas med hjälp av olika minnestödjande tekniker, såsom färgkodning 

som stöd för igenkännande och orientering och kontraster mellan figur och 

bakgrund som tydliggör viktiga föremål i omgivningen och där igenom väcker 

igenkänning. Vi behöver mer tid på oss för att fungera optimalt med en hög 

livskvalitet när vi bli äldre. Får vi inte den tiden, utan istället kastas in i ett för högt 

tempo är risken stor att vi uppfattats och känner oss som inte bara långsammare 

utan också dummare, vilket inte alls behöver vara fallet. En genomtänkt 

färgsättning kan underlätta vardagen och möjliggöra ett så självständigt liv som 

möjligt, även för personer med funktionsnedsättningar. En kunskapsutformad miljö 

kan bidra till ökat välbefinnande, trygghet och förmågan att klara av vardagliga 

situationer (Fridell Anter & Klarén 2014, s.189–190). 

En utmaning när det gäller ljus och färgsättning av miljöer för äldre människor är 

att ta hänsyn till det åldrande ögats speciella behov och begränsningar. Vid 
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exempelvis gråstarr, som är en av de vanligaste ögonsjukdomar som drabbar 

många av oss, uppfattas de delar av synfältet som är påverkat av en bländande 

belysning som olika grad av en gråvit dimma. Det gör att färgers kulörstyrka och 

kontrasterna mellan olika färger blir svårare att se, vilket i sin tur innebär att 

belysningsstyrkan måste vara tillräckligt hög, ljuset riktat samtidigt som 

ljuskällorna ska vara väl avbländande. Färgval måste dessutom göras medvetet så 

att kritiska kontraster mellan ytor, så som tex trappsteg, dörrar och handtag, kan 

uppmärksammas av alla (Wijk 2014, s. 147). En färgsättning som är anpassad till 

äldres behov kan delvis också kompensera för andra synskadade som exempelvis 

har minskad synskärpa och detaljseende (Wijk 2014, s. 171). 

Möts en försämrad syn och minnesfunktion upp med välgrundade och stödjande 

tekniker kan det hjälpa den äldre personen att fungera med högre grad av 

självständighet vilket påverkar välmående hos personen trots funktionsnedsättning 

(Wijk 2014, s. 172). 

Färg och rum 

En visuellt tydlig miljö är viktigt för många, inte bara för personer med olika 

funktionsnedsättningar. En visuellt tydlig miljö uppnås om färg-och ljussättning 

samspelar. Genom att medvetet använda sig av färg med kontrasterande ljushet kan 

man förtydliga rummets form och därmed förstärka rumsuppfattningen. För att 

minska risken för olycksfall kan man med färg exempelvis markera trappor och 

hinder, göra det lättare att hitta genom ledstråk, landmärken och andra viktiga 

byggnadsdelar (Svensson 2012, s. 71). Färg och ljussättning som stärker de 

rumsliga förhållandenas synlighet bidrar till kontroll och orientering, och gör 

rummet både mer säkert och användbart (Innes & McCabe 2006 citerad i Wijk 

2014, s. 166). Hur vi uppfattar vår omgivning är avgörande för vår 

funktionsförmåga och vårt välbefinnande, och vår perception av omgivningen är 

främst beroende av färgskillnaden mellan figur och bakgrund. En tydlig kontrast 

mellan figur och bakgrund ökar chansen för en korrekt rumsuppfattning.  

Att drabbas av sjukdom och befinna sig på sjukhus innebär ofta en situation under 

stress. En otydlig, osammanhängande färgsättning av miljön kan då bidra till 

missförstånd, vilket ytterligare bidrar till ett ökat stresspåslag. Genom att istället 

skapa en tydlig färgsättning med kontraster som framhäver viktiga element och 

objekt i vårdmiljön, och kamouflerar det som är oväsentliga för besökaren, kan det 

bidra till underlättad orientering, trygghet och välbefinnande (Wijk 2014, s. 174).  
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Källkritik 

De teorier och tidigare forskning som presenterats i avsnittet är bland annat 

hämtade från litteratur som använts under utbildningen. Jag har valt dessa utifrån 

temat för studien och anser att de är pålitliga då de erkänts godkända för 

utbildningen i tidigare kurser. Det är även litteratur från forskare och författare som 

är erkända inom sina områden. Jag har valt källor från en del äldre böcker, 

exempelvis Inger Bergströms bok Rummet & människans rörelser som är skriven 

1996 och Birgitta Rapps bok Konst på sjukhus som är skriven 1993. Jag har trots 

böckernas tidiga utgivningsår ändå betraktat vissa teorier i dessa som relevanta 

även idag och därför har jag valt att använda mig av dessa.  

Jag har också fått inspiration till viss litteratur genom att ha tittat på tidigare 

examensarbeten och rapporter. De två examensarbeten jag främst hittat 

litteraturinspiration i är rapporterna Vårdcentralen City (Eriksson 2016) samt Att 

välja rätt spår (Silfverstrand 2013). Dessa två handlar båda om orienterbarhet i 

sjukhusmiljöer, vilket jag har funnit relevant att titta på för att hitta inspiration till 

litteratur till min studie. 
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Metod 

 

I detta avsnitt presenteras de metoder som ligger till grund för den empiriska 

datainsamlingen. De metoder som har använts är platsanalys, observation samt 

kvalitativ intervju. Dessa har använts i syfte att ta reda på hur entré- och hisshallen 

ser ut och fungerar idag, hur besökare rör sig, samt vilka behov och önskemål som 

finns för den nya entréhallen. Nedan presenteras metoderna i sin helhet, hur de är 

utförda samt ett avslutande avsnitt om metodkritik och etiska överväganden. 

Platsanalys 

För att förstå en plats och vilka förutsättningar den har måste man analysera den. I 

en platsanalys kan man analysera rummet utifrån dess befintliga element, 

exempelvis färg, form, storlek och proportioner, ljus och in-och utgångar. Genom 

platsanalysen kan man bilda sig en helhetsförståelse av det rum man studerar 

(Ching & Binggeli 2012, s.58).  I denna studie gav platsanalysen möjlighet till att 

studera hur Avesta Lasaretts huvudentré ser ut idag. Denna metod gav möjlighet 

till att ta reda på hur förutsättningarna för platsen ser ut, samt hur platsen upplevs. 

Utförande 

Platsanalysen utfördes tisdagen den 11:e april samt onsdagen den 3:e maj, 2017. 

Ytan som analyserades var själva entréhallen direkt innanför entrédörrarna samt 

den intilliggande hisshallen, som kommer att bli en del av den nya huvudentrén. 

Genom intervjuer och analyser av ritningar och skisser av förslag för den nya 

entrén har även den nya planlösningen tagits hänsyn till i analysen av den 

befintliga entrén. 

Platsanalysen utfördes med hjälp av bland annat Ching och Binggelis (2012, s. 57) 

checklista för rumsliga analyser. Checklistans punkter kan ses som vägvisare för 

vad man bör ta hänsyn till vid en rumslig analys. Genom att använda deras 

checklista som en vägvisare och utgångspunkt har följande punkter analyserats i 

denna platsanalys: 

o Rumsutformning 

o Funktioner och aktiviteter 
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o Wayfinding och rörelseriktningar 

o Hierarkiska element och pop-out-effekter 

o Upplevelsen av platsen 

 

Platsanalysen dokumenterades genom anteckningar och foton. 

 

Observation 

En observation innebär att observatören befinner sig i direkt anslutning till, eller i 

den grupp av människor hen ska undersöka (Holme & Solvange 1997, s. 110). 

Aspers (2011, s.108) menar att människor ofta gör saker utan att de är medvetna 

om det eller reflekterar över varför de agerar som de gör. Det kan därför vara svårt 

att ställa frågor och intervjua personer om deras beteende eftersom de själva inte är 

medvetna om vad de gör. Det kan därför istället vara bättre att observera 

personerna direkt i situationen (Aspers 2011, s.108). Enligt Holme och Solvange 

(1997, s.111) kan man utföra antingen en öppen eller dold observation. Den öppna 

observationen går ut på att människorna som observeras är medvetna om, och att 

de har gett sitt godkännande till att bli observerade. En dold observation kan 

innebära att observatören är deltagare i den grupp av människor som hen ska 

observera men att de andra i gruppen inte är medvetna om att observatören utför en 

observation av dem (Holme & Solvange 1997, s.111). En observatör kan också 

vara deltagande eller ickedeltagande i det hen observerar, genom att själv delta 

aktivt i de aktiviteter hen studerar, eller genom att stå som åskådare till den rådande 

situationen (Holme & Solvange 1997, s.111).  

Utförande 

Observationen utfördes under två olika tillfällen; tisdagen den 11:e april 2017, 

klockan 11.30-12.30, samt onsdagen den 3 maj 2017, klockan 16.00-16.30. Tiderna 

valdes utifrån när det kunde antas vara mycket människor i rörelse, vilket var under 

lunchen samt sen eftermiddag.  

Observationerna utfördes i syfte att studera hur rörelseflödet och användningen av 

rummet ser ut idag.  Denna metod gav möjlighet till att studera besökares 

rörelsemönster; hur människor rör sig i entréhallen idag, exempelvis vilka vägar de 

väljer, var de stannar till och var de lämnar rummet. Tillsammans med den 

rumsliga analysen, där främst de arkitektoniska förutsättningarna studeras, kan 
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observationen klargöra huvudentréns användningsområden och funktioner samt 

visa på vilka behov den nya entrén måste uppfylla.  

Observationerna jag genomförde var dold och icke deltagande då besökarna 

iakttogs på håll, om någon undrade vad jag gjorde var jag dock ärlig med att jag 

utförde en observation där jag studerade besökares rörelsemönster samt hur de 

använde rummet. Observationerna dokumenterades genom skisser och 

anteckningar. 

Observationerna utfördes med hjälp av Kevin Lynch (1960) notationssystem där 

man bland annat kan studera rummet och besökares rörelsemönster utifrån fem 

olika element. De fem elementen som Lynch (1960, s.46) beskriver är landmärken, 

stråk, knutpunkter, barriärer och distrikt. Jag noterade landmärken, stråk, 

knutpunkter och rörelsemönster. 

Kvalitativ intervju 

En intervju kan definieras som en samtalsrelation där intervjuaren försöker förstå 

den eller dem som hen samtalar med. I grunden handlar samtalet för intervjuaren 

om att vara i kontakt med fältet för att skapa ett empiriskt underlag (Aspers 2011, 

s. 139). En kvalitativ intervju handlar om att se på ämnet ur den intervjuades 

perspektiv (Holme & Solvang 1996, s. 92). En intervju kan utföras på olika sätt, 

intervjuaren kan bland annat ställa direkta, förutbestämda frågor eller bara ta upp 

teman och låta den intervjuade styra samtalet (Aspers 2011, s.139). En tematiskt 

öppen intervju är en intervju som har en tematik som huvudsakligen intervjuaren 

bestämmer beroende på teori och fråga som hen undersöker, men som är öppen för 

det konkreta fältet (Aspers 2011, s.139).  Den tematisk öppna intervjun är öppen på 

så sätt att intervjuaren hela tiden försöker att utveckla samtalet med den som 

intervjuas. Samtidigt finns det en struktur genom att intervjuaren har identifierat ett 

eller flera teman som hen är särskilt intresserade av att tala om och som hen vill 

utreda under intervjun. Istället för att intervjun struktureras i varje enskild fråga, 

öppnar den tematiska intervjun upp för ett samtal där den intervjuade kan bli 

medkonstruktör av frågorna. På så sätt kan intervjuaren bevara flexibiliteten så att 

hen kan reagera på hur intervjun utvecklar sig och de svar som uppkommer 

(Aspers 2011, s.143–144). 

Intervjuer kan användas vid flera tillfällen under en studie, beroende på vilka svar 

man söker. I början av en studie kan intervjuer användas för att få värdefull 

information om hur situationen ser ut, hur användare beter sig i den tänkta 

situationen och vilket intresse de har för situationen. I slutet av ett arbete kan 
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intervjuer användas som ett sätt att få feedback på det arbete man utfört (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind 2015, s.83).  

Kontaktpersoner 

Under arbetet har en kontinuerlig kontakt funnits med Lis Linnberg, 

områdessamordnare för Avesta lasarett, och Stig Koch, fastighetsförvaltare för 

Avesta Lasarett. Första mötet skedde på plats på Avesta Lasarett (2017-03-09) där 

jag förklarade vad ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktningen 

rumslig gestaltning, går ut på och hur det skulle kunna genomföras med fokus på 

Avesta Lasarett. Vi gick sedan tillsammans en rundvandring på hela Lasarettet och 

diskuterade och undersökte möjliga fokus för arbetet. Efter detta möte har 

kontakten främst förts via mail. 

Fokusgrupp med verksamhetschefer 

Under två tillfällen har jag träffat en fokusgrupp med verksamhetschefer från 

lasarettet. Åtta av lasarettets cirka tjugo verksamhetschefer deltog vid mötena. 

Inför det första mötet fick jag hjälp av min kontaktperson Lis Linnberg, som även 

deltog vid båda tillfällena, att genom mail bjuda in alla lasarettets 

verksamhetschefer. I mailet fick de reda på vem jag är och vad mitt arbete går ut 

på, de bjöds in till ett möte där jag presenterade mig själv, samt vad min utbildning 

går ut på. Efter det förklarade jag vad mitt examensarbete handlar om, samt vilken 

roll Avesta lasarett har i arbetet. Efter det utfördes en tematisk öppen intervju där vi 

tillsammans diskuterade hur lasarettet fungerar överlag, samt hur orienterbarheten 

ser ut. 

Det andra mötet skedde i slutet av designprocessen där jag presenterade vad mina 

studier visat hittills samt visade upp ett första utkast av mitt gestaltningsförslag 

som de fick ge feedback på. 
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Etiska överväganden och metodkritik 

Att bedriva forskning eller studier som innefattar människor och samhälle som 

studieobjekt för med sig vissa etiska ställningstagande. Det viktigaste 

grundläggande utgångspunkten i all samhällsforskning är att ha respekt för sina 

medmänniskor, vilket innebär att forskaren i sitt arbete skyddar psykisk och fysisk 

integritet för den enskilde som bidrar med information till arbetet (Holme och 

Solvang 1996, s.32).   

Platsanalysen har inte fört med sig några etiska aspekter då inga människor 

studerades i analysen. Man kan dock kritisera platsanalysen som metod då det kan 

vara svårt att lägga sina egna åsikter och erfarenheter av platsen åt sidan och endast 

studera rummets fysiska förutsättningar. Dock anser jag att metoden, som stärkts 

tillsammans med observationer och intervjuer, ändå är den bästa för att ta reda på 

hur platsen ser ut och vilka förutsättningar den har. 

Vid observationerna studerades människors rörelsemönster och hur människor 

använder platsen idag. Observationsmetoder är en av de metoder som ställer de 

största etiska kraven, då enskilda individers beteenden kan komma att observeras. 

Denna etiska svårighet uppstår främst vid en dold observation där den observerade 

är omedveten om att den blir observerad (Holme och Solvang, 1997, s. 110). Trots 

de etiska svårigheterna vid en dold observation valde jag att genomföra en dold 

observation av besökare i entré- och hisshallen för att ta reda på rummets 

rörelsemönster och hur de använder platsen. Då jag observerade besökarna på håll 

och endast när de befann sig på platsen samlades ingen personlig data in om själva 

individerna, vilket gör att de personer som blev observerade inte går att spåra i 

efterhand. Jag lade heller ingen värdering i vilken ålder, kön eller liknande 

besökarna hade då jag endast var intresserad av hur de använde plasten. Vid två 

tillfällen blev jag tillfrågad vad jag gjorde och då var jag ärlig med att jag studerade 

besökarnas rörelsemönster. Jag undvek att ta foton vid observationstillfället för att 

värna om de observerades anonymitet.  

Kvalitativa metoder grundar sig i att forskaren försöker se världen ur den 

undersöktes perspektiv (Holme & Solvang 1996, s. 92), vilket innebär att man 

måste få den undersökte att öppna upp sig och dela med sig av hens personliga 

åsikter och erfarenheter. Det är därför viktigt vid en intervju att den som blir 

intervjuad får veta vad det är hen deltar i, hur och var hens svar kommer att 

behandlas och användas till. Det är viktigt att hen som bli intervjuad är införstådd 

med att intervjun är frivillig och hen när som helst kan välja att avsluta intervjun 

(Holme & Solvang 1996, s. 105). Inför mina intervjuer talade jag om syftet med 

intervjuerna och vilket/vilka ämnen jag ville diskutera. Jag presenterade både mig 
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själv, min utbildning och hur mitt examensarbete skulle gå till och vilken koppling 

det har till Avesta lasarett samt hur deras svar och åsikter skulle behandlas i mitt 

arbete.  

I de träffar jag haft med fokusgruppen bestående av verksamhetschefer har jag valt 

att inte nämna någon vid namn i rapporten då resultatet av dessa möten presenteras 

i form av en sammanfattning av hela gruppens diskussion, att nämna någon 

specifik person vid namn skulle därför inte tillföra arbetet något. Vid det första 

mötet med verksamhetscheferna valde jag att spela in diskussionen, något som alla 

deltagande fick ge sitt samtycke till innan diskussionen tog vid.  

Jag valde av både etiska och praktiska skäl att inte intervjua någon av besökarna. 

Detta för att jag inte ville tränga mig på i en redan utsatt situation som ett 

sjukhusbesök kan innebära. Jag anser att jag genom mina intervjuer med både mina 

kontaktpersoner och verksamhetscheferna fick en tillräckligt bred förståelse för 

vilka svårigheter besökarna upplever idag. Samt vilka behov och önskemål det 

finns på utformningen av en ny entréhall. 
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Empiri 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom de olika metoderna. 

Här redovisas platsanalys, observationer samt de intervjuer som gjorts under 

arbetets gång. 

Platsanalys 

För att ta reda på hur huvudentrén på Avesta Lasarett ser ut idag valde jag att göra 

en platsanalys. Platsanalysen går att läsa i sin helhet i Bilaga 1. Det som studerades 

i platsanalysen var: rumsutformningen, funktioner och aktiviteter, wayfinding och 

rörelseriktningar, om platsen har några hierarkiska element eller pop-out effekter, 

samt upplevelsen av platsen.  

Figur 1. Dagens planritning. Platsen som analyserades är markerat i grönt.  
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Analysen av lasarettets huvudentré visade att entrén är en multifunktionell plats 

och är den främsta knutpunkten för hela lasarettet. Huvudentrén fungerar främst 

som väntplats för besökare som väntar på transport samt som sluss till den 

intilliggande restaurangen och hisshallen.  Det är ganska lågt i tak och själva 

entréhallen är liten till ytan vilket gör att det lätt känns ganska trångt om det vistas 

fler än 4–5 personer åt gången. Den intilliggande hisshallen har en större, öppen 

yta som gör att man gärna dras dit, istället för att uppehålla sig i själva entréhallen.  

Både entréhallen och hisshallen är ganska neutrala i sina uttryck, det vill säga att 

det nästan inte finns några utmärkande färger på väggar eller objekt. Det som 

utmärker sig från den övriga miljön är en trävägg som skiljer restaurangen från 

entrén, ett konstverk som täcker väggen i passagen mellan entréhall och hisshall, 

samt några pelare som är målade i blått. 

Den vägledande information som finns är en översiktskarta över lasarettet, samt 

vägledande skyltar hängande från taket. Översiktskartan är placerad ganska centralt 

i besökarens synfält när hen kommer in genom entrédörrarna. Kartan har dock 

ingen pop-out-effekt då färgsättningen går i en vit/grå skala. De takhängda 

skyltarna går i samma färgsättning och är på vissa ställen svåra att upptäcka.  Den 

vägledande informationen konkurrerar även med tillfälliga lappar med information 

om exempelvis sjukdomar och hygienkrav. 

Helhetsupplevelsen av platsen är att entrén är liten och lätt upplevs som trång. 

Både entrén och hisshallen saknar nästan helt dagsljusinsläpp och belysningen ger 

ett gult ljus vilket också bidrar till den lite instängda, trånga känslan av rummen.  

 

 

 

 

 

           Bild 1. Entréhallen idag.                        
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Observationer 

Observationerna utfördes i syfte att ta reda på hur huvudentrén och hisshallen 

används idag och hur man som besökare rör sig på platsen. Då entréhallen och 

hisshallen idag är två separata rum som inte går att överblicka samtidigt utfördes 

observationerna i två etapper där rummen observerades var för sig. Vid det första 

observationstillfället som skedde under lunchtid var det mycket människor i 

rörelse, både personal och besökare. Det första rummet som observerades var 

entréhallen. 

Det finns två vägar till entréhallen. Den ena är genom entrédörrarna som leder rakt 

in i entréhallen och den andra är från en anslutande korridor som leder in från en 

sidoentré. De flesta besökare verkade vara vana vid miljön då de passerade 

entréhallen, utan att stanna upp för att kolla på översiktskartan, och gick direkt 

vidare in till hisshallen. De fåtal som tvekade stannade upp direkt när de passerat 

dörrarna och sökte över rummet med blicken för att sedan gå fram till 

översiktskartan/informationstavlan för att se vad deras nästa steg skulle bli. En stor 

del av besökarna kom även från sidoentrén och även dessa passerade bara 

entréhallen för att ta sig vidare in i hisshallen. Den personal som fanns i rörelse 

gick främst till och från restaurangen. De cirka 7–10 sittplatser som finns i 

entréhallen var i stort sett upptagna hela tiden av besökare som väntade på att bli 

upphämtade av färdtjänst eller annan transport.  

Jag tog mig vidare in till hisshallen för att se hur besökarna rörde sig efter att de 

lämnat entrén. De flesta skulle ta hissen och gick därför direkt fram till hissarna. 

De flesta av besökarna stannade upp och läste på skylten som visar vilken våning 

som respektive avdelning ligger på innan de tryckte på upp eller ner knappen till 

hissen. De besökare som inte gick till hissen passerade antingen bara igenom 

hisshallen för att ta sig vidare till nästa knutpunkt, gick in på någon av de 

avdelningar som ligger i anslutning till hisshallen, eller gick för att använda någon 

av toaletterna som finns i hisshallen. Flera besökare satt sig även ner vid de bord 

och stolar som finns i hisshallen för att vänta eller läsa någon av de tidningar som 

låg på bordet.  
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Figur 2. Notationskarta över besökares rörelsemönster i entré- och hisshallen. 
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Intervjuer 

Kontaktpersoner 

Vid det första mötet med Lis Linnberg och Stig Koch diskuterade vi och gick runt 

på lasarettet för att hitta ett möjligt fokus för mitt examensarbete. Vi kom då fram 

till att huvudentrén kunde vara ett bra fokus då lasarettet idag i princip saknar en 

funktionell och informativ, central mötesplats som man vill att en huvudentré ska 

vara. Att det finns en plan om att bygga om huvudentrén bidrog också till att det 

var ett bra fokus eftersom det är ett aktuellt projekt som redan är igång och där 

mina studier kan bidra till formgivningen av en ny entréhall.  

Efter att vi gemensamt kommit fram till ett fokusområde fick jag ta del av ritningar 

av den befintliga entrén och förslag på hur den nya entréhallen skulle kunna 

komma att se ut. Vi har också haft en kontinuerlig kontakt där jag har kunnat ställa 

frågor och fått tillgång till olika informationsmaterial, som bland annat 

skyltprogram och riktlinjer. Detta har varit till stor hjälp då en svårighet har varit 

att studera och förstå ett rum som egentligen inte finns i dagsläget. 

Fokusgrupp med verksamhetschefer 

Under det första mötet med fokusgruppen diskuterades hur Avesta lasarett fungerar 

i stort. Alla deltagare presenterade hur det såg ut på deras avdelning och vilka 

frågor och problem som de stötte på från besökare och personal. Mycket av 

diskussionen handlade om centrala problem som de upplevde just på sin avdelning 

men det kom även fram att de trodde att deras problem skulle kunna lösas om 

huvudentrén blir bättre. För att sammanfatta vad jag fick ut av samtalet har jag 

samlat det mest värdefulla i följande punktlista: 

 

o Alla intygar att de har upplevt att besökare har svårt att hitta och 
ofta går fel när de besöker lasarettet. 

 

o Man upplever att det inte finns någon logik i hur de olika 
avdelningarna är placerade. Vissa avdelningar som samarbetar ligger 
långt ifrån varandra vilket gör att besökare måste slussas ibland 
långa sträckor genom sjukhuset för att komma till rätt avdelning. 

 

o Avsaknaden av en reception eller informationsdisk i huvudentrén gör 
att personalen på de olika avdelningar ofta får agera ledsagare åt 
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besökare som kommit fel, vilket tar tid från personalens övriga 
arbetsuppgifter. 

 

o Man skulle gärna se något annorlunda eller utstickande i 
informationsutformningen på lasarettet, då man upplever att 
besökare missar både vägledande och övrig information. 

 

o Tillgänglighetsaspekten och vikten av en strukturerad miljö lyfts fram 
då flera avdelningar har besökare med både fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. 

 

Vid det andra mötet gjorde jag en presentation där jag med hjälp av en powerpoint 

gjorde en sammanfattning av problemformulering, avgränsningar, och vad 

metoderna och teorierna hade visat. Efter det visade jag ett utkast av mitt 

gestaltningsförslag som det visade sig att de gillade och bara hade positiv feedback 

om. De gillade bland annat att informationsdisken hade en rundad form som bidrog 

till ett öppnare rum, samt att skyltsystemet hade fått ett färgkodningssystem. 
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Designprocess och gestaltningsförslag 

I detta avsnitt presenteras designprocessen som beskriver hur arbetet har gått till 

väga för att komma fram till mitt gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget 

presenteras sedan genom bild och text, med grund i teori- och empiriavsnittet. 

Designprocess  

Min designprocess har varit en itererande process som egentligen började redan 

innan själva kursen för examensarbetets startade. Redan i början av året började jag 

att fundera på vad mitt examensarbete skulle kunna handla om. Efter några idéer 

om parkeringshus och evenemangsarenor introducerade min moster mig till Avesta 

lasarett och problematiken som fanns där med orienterbarhet. Då jag är uppväxt i 

Avesta och känner till miljön tänkte jag att det kanske kunde vara ett intressant 

fokus. Jag kom sedan i kontakt med Stig Koch och Lis Linnberg som på olika sätt 

ansvarar för Avesta lasarett och de kunde bekräfta att det fanns problem som skulle 

kunna passa syftet med mitt examensarbete och vara intressanta för mig att studera. 

Detta möte inträffade i mitten av mars, 2017 och examensarbetet påbörjades i slutet 

av mars, 2017. Genom hela arbetet har processen varit parallell mellan 

litteraturstudier, rapportskrivning och gestaltning. De första veckorna innebar att 

identifiera problemet och hitta rimliga avgränsningar och ett fokus för arbetet. Jag 

har inte haft några speciella krav eller ramar från lasarettets sida, utan jag har fått 

tagit del av det material som de har haft men jag har haft fria händer i utformningen 

av min gestaltning. Jag har dock strävat efter att skapa ett realistiskt förslag som 

med enkelhet skulle kunna appliceras i miljön.  

Min frågeställning har växt fram under arbetets gång i och med att processen har 

itererats och arbetet förändrats och utvecklats genom teoribildningen och empiri.    

I början av mitt arbete hade jag ingen specifik idé på vilket sätt jag skulle kunna 

öka orienterbarheten, om det exempelvis skulle göras med form, ljus eller färg. Det 

har sedan vuxit fram utifrån de teorier och tidigare forskning jag läst, och jag valde 

utifrån det att arbeta med färg och färgkodning. 

Mitt gestaltningsförslag har sedan vuxit fram genom 3D-skissande i 

datorprogrammet Google SketchUp och genom layout programmet Adobe 

inDesign där jag har bearbetat mitt skyltförslag. 
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Gestaltningsförslag 

Mitt gestaltningsförslag bygger på teorier hämtade från litteraturstudier och 

empiriska data som framkommit genom metoderna platsanalys, observation och 

intervjuer. Målet med gestaltningen har varit att ta fram ett förslag som ska 

underlätta för besökarna på Avesta Lasarett att navigera sig. För att uppnå detta har 

jag försökt skapa en visuellt strukturerad huvudentré där vägledande skyltar 

samspelar med rummets utformning och dess användningsområden.  

I mina empiriska studier framkom att huvudentrén på Avesta lasarett är en komplex 

plats som behöver uppfylla flera behov och funktioner. Huvudentrén är en av 

lasarettets mest centrala platser och en utgångspunkt till i stort sett alla lasarettets 

verksamheter. Så som huvudentrén är utformad idag blir det lätt trångt om det är 

flera besökare på plats samtidigt och genom att entréhallen och hisshallen idag är 

två separata rum gör att det är svårt att visuellt förstå platsen. Jag har identifierat 

följande behov, som den nya entrén bör uppfylla:  

o Tydligt vägledning 

o En informationsdisk dit besökare kan vända sig  

o En centralmötesplats med funktioner som exempelvis bibliotek 

o  Sittplatser för avkoppling och väntplats för besökare som väntar på 
transport  

 

I utformningen av mitt gestaltningsförslag har jag tagit hänsyn till ett förslag på en 

ny planlösning som är framtaget av Landstinget Dalarna och arkitekter från Sweco. 

Jag har haft denna planlösning som en utgångspunkt men ändrat på formen på vissa 

väggar och gjort vissa egna detaljlösningar.  

Mitt gestaltningsförslag går ut på ett färgkodningskoncept, där informationsbärare i 

form av skyltar sammanlänkas med den omkringliggande miljön genom färger. 

Färg kan utgöra ett stöd för igenkänning. Genom att öka användningen av färger 

som koder och ledtrådar i miljön, liksom att man med färg kan väcka 

uppmärksamhet kring formen på saker och ting i omgivningen (Wijk 2004 citerad i 

Wijk 2014, s. 181), har jag strävat efter att öka huvudentréns funktion och 

tydlighet. De färger jag valt att arbeta med är de så kallade elementarfärgerna som 

är lätta att känna igen och namnge eftersom vi människor ofta får lära oss dem 

redan i tidig ålder (Svensson 2012, s.71, Wijk 2014, s. 177). Jag har även valt att 

använda färgen orange. Orange är inte klassad som en elementarfärg, men jag 

bedömer att den har tillräckligt stor igenkänningsfaktor och är en lätt färg att 

identifiera för att kunna användas som ett komplement till elemtarfärgerna. 
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Vägledning 

I mitt designförslag har jag utgått från Mollerups (2013, s.38) strategier Track 

following, som handlar om att följa ledtrådar som finns runt i omkring oss, och 

screeningstrategin där vi systematiskt scannar av ett område för att hitta det vi 

söker. För att dessa två strategier ska kunna fungera krävs det att besökaren kan 

skapa en visuell överblick över platsen (Mollerup 2013, s. 38).  

Avesta Lasarett har ett tämligen nytt skyltsystem (Figur 3), men då skyltarna till 

största del är färgsatta i grått och vitt och systemets övriga färger inte används 

kontinuerligt är skyltarna intetsägande och saknar pop-out-effekt och det finns 

ingen tydlig hierarki, vilket gör att informationen tenderar till att försvinna i den 

omgivande miljön. 

 

Figur 3. Befintligt skyltsystem. 

 

För att skapa en hierarkisk ordning i skyltsystemet har jag omarbetat och formgivit 

tre olika typer av skyltar. Den första skylten är en informationstavla som visar en 

översiktskarta över hela lasarettsområdet med en tillhörande tabell över de olika 

verksamheterna (Figur 9). Jag har utgått ifrån den befintliga informationstavlan 



 39 

men lagt till ett färgkodningssystem, vilket återkommer i de andra skyltarna samt i 

andra delar i rummet. Lasarettets navigeringssystem är uppbyggt efter fyra olika 

knutpunkter: A, B, C och D. Idag är alla fyra knutpunkter markerade på kartan med 

en blå färg. För att knutpunkterna ska bli lättare att hitta och skilja sig från varandra 

har de olika bokstäverna fått en egen färg (Figur 4–8). Jag har använt mig av 

elementarfägerna röd, gul, grön och blå (Svensson 2012, s.71, Wijk 2014, s. 177), 

men eftersom färgen röd ofta associeras med ”här är du” markering på 

översiktskartor generellt, och redan används så i den befintliga kartan, har jag 

behövt använda mig av ytterligare en färg, som inte klassas som en elementarfärg. 

Jag har därför valt att också använda mig av färgen orange. Jag anser att orange är 

en färg som har många av elementarfärgernas egenskaper, då den är lätt att känna 

igen och namnge.  

Förutom att varje bokstav har fått en egen färg på kartan så har även tabellen med 

de olika verksamheterna färgkodats. Den verksamhet som hör till respektive 

knutpunkt har fått samma färg som den knutpunkt den tillhör. Detta för att 

besökare lättare ska kunna förstå vilken avdelning som finns vid respektive 

knutpunkt.  

 

 

 

Figur 4–8. Varje bokstav representerar en knutpunkt på lasarettet. Tidigare hade alla samma färg. 
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Figur 9. Färgkodad informationstavla. 

 

Den andra skylten är en skylt som endast visar i vilken riktning 

respektive knutpunkt ligger (Figur 10). Denna skylt har endast 

knutpunktens bokstav och färg, samt en pil som visar i vilken 

riktning knutpunkten finns. Denna skylt har till uppgift att vägleda 

besökaren i rätt riktning och har därför en enkel utformning som bara 

informerar om vilken knutpunkt som finns i respektive riktning. 

Detta för att ge besökaren endast den information som hen behöver 

(Arthur och Passini, 2002, s. 7). 

 

                                                           Figur 10. Vägledande skylt med pilar. 
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Den tredje skylten jag arbetat med är den skylt som finns vid respektive knutpunkt 

(Figur 11). Denna skylt visar vilken verksamhet som ligger på vilken våning. Även 

denna skylt har fått knutpunktens bokstav och färg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Skylt som ska sitta i anslutning till hiss, trapphus eller                                    

korridor i varje knutpunkt. 

 

Skyltarna kan läsas i tre olika steg. Är man förstagångsbesökare kan man först gå 

till översiktskartan där man får veta vilken verksamhet som hör till respektive 

knutpunkt och vart på lasarettet den knutpunkten finns, samt vilken färg den har. 

Nästa steg är att titta på den skylt som visar vilken knutpunkt som ligger i vilken 

riktning. Det sista steget är att komma fram till knutpunkten för att där kunna titta 

på skylten som visar vilken våning verksamheten man önskar besöka finns på. 

Efter några besök kanske man har blivit mer bekant med miljön och man kan då 

hoppa över något/några steg. Mitt förslag bygger på att besökaren ska kunna 

koppla ihop varje knutpunkt med en specifik färg, och så länge man kommer ihåg 

vilken färg man ska till så ska man alltid, med hjälp av skyltar eller rummet, kunna 

hitta dit. 
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Den hierarkiska ordningen påverkas av skyltarnas placering, Mollerup (2013, s. 

137) samt Arthur & Passini, (2002, s. 7) menar att om man har information som 

man vill ge en hög status, så ska man placera den rakt fram i besökarens 

rörelseriktning för att direkt fånga hens uppmärksamhet. Det jag anser är de två 

viktigaste informationsbärarna för orienterbarheten är översiktskartan och skylten 

som visar riktningar. Dessa har därför fått en så central placering som möjligt, 

mittemot huvudentréns entrédörrar (Figur 12). På så sätt är dessa det första 

besökaren ser när hen kommer in i entréhallen. Den skylt som visar vilket 

våningsplan respektive verksamhet ligger på återfinns i direkt anslutning till hissen 

eller vid entrén till respektive korridor. Alla skyltar har placerats på en höjd så att 

även personer som sitter i rullstol eller som är kortväxta ska kunna läsa skyltarna 

(Svensson 2012, s.64–65). 

Figur 12. Skyltsystemet applicerat i miljön. 

 

För att bekräfta för besökaren att hen har kommit till rätt knutpunkt har jag även 

använt mig av knutpunktens färg i rummet (Figur 13). I huvudentrén, som är 

knutpunkt A och har en blå färg, har hisspanelen, dörren till trapphus och entrén in 

till en korridor samt de omgivande väggarna fått en blå färg för att öka förståelsen 

för att dessa hör till den blåa knutpunkten. Även pelare och vissa möbler har fått en 

blå färg för att stärka förbindelsen mellan färgkodningssystemet och rummet, i 

syfte att underlätta för besökarna att känna igen sig. Genom att använda samma 

färg på skyltar, väggar och objekt så ökar förståelsen för att dessa ting hör ihop, lik 
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likhetslagen (Eriksson 2009, s.63) och detta underlättar förmågan att kunna 

orientera sig (Svensson 2012, s.74). Olika färger har också olika inverkan på 

människan. Exempelvis har varma färger som röda, gula och orange färger visat sig 

ha en uppiggande effekt, medan kallare färger som exempelvis blå och grön har 

uppfattats som lugnande och harmoniska (Fridell Anter & Klarén 2014, s.45, 

Mossberg 2003, s.136–137). Eftersom knutpunkt A ligger i huvudentrén har jag 

därför valt att färgsätta den med en blå färg då den tar upp en stor del av 

huvudentrén (Figur 14). Jag ville använda mig av en färg som ska ge en lugnande 

effekt, för att besökaren ska få så bra förutsättningar som möjligt att ta in allt som 

huvudentrén har att erbjuda. Knutpunkt B exempelvis, som man kan se från 

huvudentrén, har fått den mer aktiverande färgen orange eftersom den knutpunkten 

endast består av en hiss och trapphus. Där är det inte meningen att besökare ska 

vistas på samma sätt som vid knutpunkt A, som ligger i anslutning till en plats där 

det är meningen att besökaren ska kunna vistas en längre tid samt göra andra 

aktiviteter som exempelvis läsa en bok eller sitta ner och vila en stund. 

 

Figur 13. Färgerna från färgkodningen i skyltsystemet har applicerat i det fysiska rummet för att 

underlätta för besökaren att orientera sig i rummet. 
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Figur 14. Knutpunkt A har fått en blå färg eftersom en blå färg upplevs ge en lugnande känsla. 

Vilket är viktigt då det kan ske många aktiviteter här samtidigt i och med att knutpunkten ligger i 

huvudentrén. 

 En stor del av lasarettets målgrupp har ett funktionshinder eller en tillfällig skada 

som påverkar deras förmåga att kunna röra och orientera sig. Även normala 

åldersförändringar påverkar vår förmåga att uppfatta, förstå och ta oss fram i olika 

miljöer (Svensson 2012, s.64–65). Det är därför extra viktigt att lasarettets 

huvudentré är en tillgänglig miljö. Jag har främst tagit hänsyn till den del av 

målgruppen som har en synnedsättning. Färgsättningen i ett rum påverkar i stor 

grad hur vi upplever rummet. Därför kan färger användas så att de förstärker den 

rumsliga perceptionen. Exempelvis kan olika nyanser på väggytor som möts i 

vinkel förtydliga den rumsliga formen eller kontraster mellan figur och bakgrund. 

Detta underlättar inte bara för synskadade, utan kan även underlätta för människor 

med kognitiva nedsättningar (Fridell Anter & Klarén 2014, s.196). Man behöver 

inte ha en nedsättning för att man ska tycka att det är svårt att förstå ett rum eller 

kunna orientera sig. Som tidigare nämnts kan ett lasarettsbesök vara påfrestande för 

vem som helst, vilket gör att alla besökare gynnas av en visuellt tydlig och 

tillgänglig miljö (Svensson 2012, s.4).  

Det jag har gjort för att skapa visuell tillgänglighet är att markera ett ledstråk med 

en mörkgråfärg som kontrasterar mot det annars vita marmorgolvet (Figur15). På 

så sätt ökar förståelsen för vilka rörelseriktningar som finns i rummet, vilket 
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underlättar för orienteringen men också för att undvika att olyckor inträffar genom 

att besökaren går in i något objekt eller vägg (Svensson 2012, s. 71). 

Alla allmänna dörrar, såsom toaletter, har markerats med en grå kontrastram för att 

markera dörren (Figur 16). Även skyltar och informationssymboler har omgetts 

med en grå ram för att öka kontrasten mellan informationsbäraren och omgivande 

vägg. Att jag valt att ha dessa i en grå färg beror på att största delen av rummets 

väggar har jag valt att ha i en vit eller svag grå nyans. Detta för att rummet ska 

kännas så ljust som möjligt då det är begränsat med dagsljus och ganska lågt i tak. 

Samt för att kontrastera mot rummets inredning. Jag vill heller inte att besökaren 

ska läsa in färgen som en del av färgkodningssystemet, eftersom det endast är 

tillämpat för att kunna navigera på lasarettet.   

Figur 15. Allmänna dörrar har fått en grå kontrastfärg och ett ledstråk har markerats i golvet för 

att underlätta för besökare med synnedsättning. 

Rumsutformning 

Något som underlättar för alla besökare är om rummet har enkla och lättförståeliga 

planlösningar med naturliga siktlinjer (Wijk 2014, s. 288).  Planlösningen som min 

gestaltning utgår ifrån är som tidigare nämnts framtagen som ett förslag från 

Landstinget Dalarna och Sweco. Det som främst har förändrats från den nuvarande 

planlösningen är att själva entrédörren har blivit bredare och fått glaspartier på 

vardera sida som ska ge ett ökat dagsljusinsläpp. 
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Väggen som tidigare skiljde biblioteket från entré och hisshallen har tagits bort och 

biblioteket har istället blivit en plats för sittytor och en mindre biblioteksdel. I och 

med att väggen försvunnit får också hela den nya entréhallen ett ökat 

dagsljusinsläpp. Den tidigare garderoben har försvunnit och ersatts med en 

informationsdisk. Den nya planlösningen bidrar till en mer öppen entréhall med 

fria siktytor som gör det lättare att förstå rummet. 

 

 

 

 

 

Figur 16. Perspektiv vy över den nya planlösningen. 

 

Studier har visat på betydelsen av att det finns människor som kan hjälpa besökare 

att hitta rätt och dit besökarna kan vända sig vid frågor. Att kunna vända sig till 

någon i en reception eller informationsdisk utan att känna sig till besvär 

symboliserar ett välkomnande och en trygghet för besökaren (Wijk 2014, s. 61). 

Det spar även in den tid som vårdpersonalen idag är tvungna att lägga ner på att 

guida besökare (Wijk 2014, s. 188). I dagens entréhall så finns det ingen reception 

eller informationsdisk. Detta är dock något man planerar att ha i den nya 

entréhallen. Jag har valt att placera denna så centralt som möjligt i rummet så att 

den är i besökarens synfält vart i rummet hen än är (Figur 17). För att bidra till 

rörelseflödet i rummet och för att de centrala hissarna ska vara synliga från 

entrédörrarna har informationsdisken fått en rundad form som även ger ett mer 

lugnt och harmoniskt uttryck än om disken hade haft en kantig form (Ching 2012, 

s.94). För att informationsdisken ska vara tillgänglig för alla har disken två olika 
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höjdlägen. Ett för där man kan stå och ett för där man kommer åt om man är lite 

kortare eller exempelvis sitter i rullstol. 

För att få en öppnare känsla och få in mera ljus i entréhallen har även väggen in 

mot restaurangen fått några glaspartier, så att rummet ska få in mer dagsljus och 

upplevas som luftigare. 

 

Figur 17. Informationsdisken har placerats centralt i rummet så att den är väl synlig från 

entrédörrarna. Glaspartier mellan entréhall och restaurang öppnar upp rummet och ger mer ljus. 

I mitt gestaltningsförslag har all övrig information som tidigare fanns utspritt i 

form av uppklistrade tillfälliga lappar eller affischer flyttats till digitala skärmar. På 

så sätt konkurrerar inte den vägledande informationen med den övriga 

informationen på samma sätt som när den sitter utspritt lite här och där. På så sätt 

är det också lätt att byta ut den tillfälliga informationen eftersom den ofta skiftar 

efter säsong, då informationen främst handlar om säsongsbaserade sjukdomar och 

hygieninformation.  

Den inredning, såsom material, möbler, lampor och andra lösa attribut, som finns i 

min gestaltning är inte ett möblerings- eller belysningsförslag i den utsträckning att 

det är tänkt att det är exakt dessa möbler som ska användas vid en realisering av 

gestaltningen. Utan de representerar endast ett användningsområde eller för att visa 

på hur färgerna i färgkodningssystemet skulle interagera med det möblerade 

rummet. 
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 Figur 17. Entréhallen har fått större yta för sittplatser i och med att väggarna till det gamla 

biblioteket har tagits bort. 

 

Figur 18. Från entréhallen kan man se tre av lasarettets fyra knutpunkter. I och med att väggarna 

har målats i knutpunktens färg kan man se knutpunkten även på avstånd. Här kan man ana den 

gröna knutpunkten C längst bort i korridoren. 
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Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras resultatet av forskningsfrågan och gestaltningsförslaget. 

Därefter diskuteras arbetet i stort med en avslutande del om förslag till vidare 

forskning. 

 

En sjukhusmiljö är en av de mest påfrestande miljöer du kan vistas i. Du kommer 

ofta dit när du är i ett utsatt läge på grund av ett sjukdomstillstånd eller en skada. 

Vikten av du då snabbt och enkelt kan förstå den plats du har kommit till är därför 

extra stor när det handlar om en huvudentré på ett sjukhus. Jag anser att det är en 

av de främsta miljöer som kräver god informationsdesign. 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man kan underlätta för besökare 

att hitta rätt i en redan stressig och påfrestande situation som ett sjukhusbesök kan 

innebära. 

Jag har försökt besvarat följande frågeställning: 

o På vilket sätt kan en entréhall i sjukhusmiljö utformas för att stödja 
orienterbarhet? 

 

För att kunna svara på min frågeställning har jag studerat både teorier och den 

fysiska platsen. De teorier jag använt mig av har jag funnit i tidigare kurser under 

utbildningen samt genom att titta på liknande examensarbeten och rapporter. 

Sjukhusmiljöer är ett välstuderat ämne, det finns mycket forskningsstudier och 

teorier om hur vårdmiljön påverkar patienters tillfrisknanden och vikten av en 

tydlig miljö med god orienterbarhet för att underlätta för besökare i ett utsatt läge. 

Det svåra med att det finns en stor teoribildning kring detta ämne har varit att 

avgränsa och välja ett huvudfokus då det finns flera olika sätt att utforma en miljö 

för att skapa god orienterbarhet. 

Efter att ha läst in mig på teorier och forskning om vårdmiljöer och vad dessa 

miljöer kräver av rummet för att underlätta för besökaren, valde jag att arbeta med 

designelementet färg och färgkodning.   

Att jag valde färgkodning grundar sig också på att det är en beprövad metod, som 

har visat sig att fungera bra i vårdmiljöer. Färgkoder kan lyfta fram viktiga element 

i miljön, underlätta och stödja val och bidra till ökat oberoende för besökaren. Jag 

anser också av egen erfarenhet att färger, och speciellt som kodning, är ett av de 
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mest effektiva elementen som kan användas för att skapa vägledande information 

och också för att särskilja olika information från varandra och från den miljö den är 

applicerad i. 

För att en färg ska fungera som en kod räcker det inte med att den används på en 

endast en del av miljön. Den måste återkomma både i den fysiska miljön och också 

kunna vara en del av det vardagliga samtalet mellan besökaren och de som verkar 

på platsen. För att man ska kunna använda färgkodningen i det vardagliga samtalet 

är det viktigt att färgkodningen består av färger som är lätta att identifiera och 

namnge, det är också viktigt att färgerna skiljer sig från varandra i kulör så att det 

är tydligt att det är olika färger. Detta är en orsak till att jag valt elementarfärger 

eftersom dessa färger har en hög igenkänningsfaktor, även hos människor med 

olika typer av funktionssättningar eller vid språksvårigheter. För att skapa harmoni 

mellan färgerna och för att de ska kunna användas i närhet av varandra utan att ta 

ut varandra, exempelvis i skyltsystemet, har jag arbetat med nyanser av färgerna. 

Jag har strävat efter att ingen av färgerna ska konkurrera med varandra i den 

hierarkiska ordningen. Tanken med färgkodningssystemet är ett de fyra färgerna 

jag arbetat med ska hamna högt i rummets hierarki men jag har inte haft för avsikt 

att skapa en hierarkisk ordning emellan de olika färgerna.  En stor orsak till att 

huvudentrén idag inte upplevs som funktionell och att det är svårt att orientera sig 

tror jag beror på att lasarettet idag inte har någon speciell färgsättning, varken i 

skyltsystemet eller i den fysiska miljön. Färgsättningen som finns idag i det fysiska 

rummet är relativt kontrastlös och det är dova färger som tillsammans med 

avsaknaden av dagsljusinsläpp och en i övrigt svag, gulaktig belysning bidrar till 

en trist och intetsägande miljö. Jag vill med mitt förslag visa att man med några 

grundfärger kan skapa tydlighet och öka orienterbarheten, och genom att använda 

nyanser av dessa färger kan man skapa en mer levande och förhoppningsvis 

trivsammare miljö. Lika så vill jag visa hur lasarettet kan förtydliga sitt skyltsystem 

med att enbart inkludera färgkodning i deras befintliga skyltar för att besökare 

lättare ska förstå skyltarna och hitta dit de önskar. 

För att ett färgkodningssystem ska fungera är det som tidigare nämnts viktigt att 

systemet används i flera olika lager, i min gestaltning används färgerna i både 

skyltar och i det fysiska rummet i form av väggfärger och färger på rumsliga objekt 

för att skapa kontinuitet. Utformning av skyltar är inte i sig rumsligt utan faller 

snarare under en illustratörs uppgifter. Men för att jag skulle kunna koppla rummet 

till skyltsystemet har utformningen av skyltar inte kunnat bortses från, och jag har 

därför valt att lägga fokus på att bearbeta skyltsystemet. Jag har dock valt att utgå 

från de redan befintliga skyltar som finns eftersom att göra ett helt nytt skyltsystem 

hade blivit ett helt eget examensarbete.  
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Flera teoretiker, däribland både Mollerup och Arthur och Passini som mycket av 

mitt arbete bygger på, menar att skyltar och liknande instruktioner ibland kan 

användas som en lösning på ett problem som egentligen har uppstått av dålig 

design och dessa teoretiker anser att byggnader och miljöer i största mån bör vara 

konstruerade så att de kan förklara sitt syfte utan att behöva hjälp av förklarande 

skyltar. Man kan därför diskutera om varför jag har valt att grunda min gestaltning 

på ett skyltsystem. Eftersom huvudentrén ska kunna representera hela lasarettet har 

det varit viktigt att hitta ett system som kan användas i flera av lasarettets 

knutpunkter och det har därför varit en utmaning att hitta ett sätt att knyta ihop 

dessa redan i huvudentrén. Jag anser därför att det har varit oundvikligt att inte 

arbeta med skyltar, eftersom skyltar är enkla att tillämpa i många olika miljöer. 

Jag har valt att hålla entréhallens övriga utformning, såsom exempelvis inredning 

och väggfärger, så nedtonade som möjligt för att det inte ska konkurrera med 

färgerna som ska stärka orienterbarheten. När man arbetar med färg är det viktigt 

att inte använda för många olika färger eller olika nyanser så att det blir visuellt 

förvirrande. Det finns också studier som visar att en sjukhusmiljö som är klinisk 

och inte upplevs som alltför ombonad ger både besökaren och personalen som 

arbetar där en känsla av auktoritet. Dock är huvudentrén inte en vårdmiljö i den 

bemärkelsen att patienter får direkt vård i rummet, vilket gör att den inte behöver 

vara klinisk och steril i ett behandlingssyfte. Dock anser jag att det underlättar med 

en relativt klinisk miljö, i det avseendet att miljön är avskalad och inte har flera 

element än som behövs för att uppfylla kraven för de funktioner och aktiviteter 

miljön ska erbjuda besökaren, för att göra miljön visuellt behaglig. Med tanke på 

att mitt gestaltningsförslag främst behandlar orienterbarhet genom färgkodning är 

det även viktigt att färgerna i kodningssystem får ta plats och ha en pop-out-effekt, 

vilket blir mer framträdande i en övrigt avskalad miljö. En miljö som liknar den 

föreställning man har om en miljö anser jag också stärker platsens identitet och på 

så sätt har besökaren också lättare att förstå platsen. 

Det jag har ändrat i den fysiska miljön som skiljer sig från den föreslagna 

planlösningen som jag har utgått ifrån är främst formen på informationsdisken. Här 

har jag varit noga med att disken inte ska skymma utsikten från entrédörrarna till 

hissarna, eftersom jag anser att det är viktigt att besökaren ska kunna få en bra 

överblick över hela entréhallen direkt de kommer innan för dörrarna. Den rundade 

formen bidrar också till ett förbättrat rörelseflöde i rummet.  

Att ha ett tillgänglighetstänk genom hela gestaltningen har varit viktigt, speciellt 

med tanke på lasarettets målgrupp. Därför har visuella hjälpmedel som exempelvis 

ledstråk i golvet och nivåanpassade lösningar för informationsdisken gjorts. 
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Det jag har kunnat utläsa av min empiriska data är att huvudentrén på Avesta 

lasarett idag har brister som medför att besökare får svårt att hitta och trivas på 

platsen. Det har dock varit en svårighet att ta reda på om det beror på rummet i sig 

eller om det beror på andra faktorer, som exempelvis vilka aktiviteter som man 

förväntar sig att platsen ska erbjuda. Eftersom det redan är bestämt att 

huvudentréns ska byggas om har det varit en svårighet att välja vilka metoder som 

har varit de bäst lämpade för att ta reda på hur en ny entréhall skulle kunna 

utformas. Det har bland annat varit ett avvägande vem eller vilka som skulle 

intervjuas för att ta reda på behoven som finns för en framtida entréhall, med en ny 

planlösning istället för att ”reparera” de bister som finns i dagens planlösning. 

Platsanalysen och observationerna har likaså inte kunnat säga något om hur 

besökare skulle uppleva en ny planlösning, men dessa metoder har bidragit till att 

jag förstått problematiken med avsaknaden av en huvudentré där besökare kan 

vistas en längre stund och vilka brister som kan byggas bort i en ny entréhall.  

Vidare forskning 

Hur vi uppfattar och förstår ett rum påverkas av både inre och yttre faktorer. Man 

kan därför påverka besökares upplevelse av rummet på många olika sätt. Ett vidare 

forskningsarbete skulle kunna vara att titta på den information som besökaren får 

redan i kallelsen som hen får hemskickad. Skulle man kunna få in 

färgkodningssystemet redan där, så besökaren vet vilken färg de ska leta efter när 

de kommer till lasarettet. På så sätt kan de få förståelse för hur de ska orientera sig 

på lasarettet och lättare att förstå miljön de kommer till.  

I mitt gestaltningsförslag har jag utgått från lasarettets befintliga skyltsystem, men 

vid vidareutveckling av förslaget skulle ett helt nytt skyltsystem kunna utformas 

för att vara direkt anpassat till den nya huvudentrén. Mitt skyltförslag handlar om 

hur besökaren ska hitta till respektive knutpunkt. En vidare utveckling skulle även 

kunna vara att även hitta ett sätt att särskilja varje våning och verksamhet vid 

respektive knutpunkt.  För att färg ska kunna fungera som kodning är miljöns 

belysning direkt avgörande för att besökaren ska kunna uppfatta färgen rätt. Därför 

skulle en vidare utveckling av förslaget också behöva innefatta en detaljerad 

belysningsplan anpassat till färgsättningen.  

I mitt förlag finns ingen möbleringsplan utan jag har endast använt möblering för 

att visa på en helhetskänsla av entréhallen och för att visa vilka funktioner och 

aktiviteter som kan utförs där. Ett vidare bearbetat förslag skulle därför kunna 

innefatta ett fokus på vilka specifika möbler och objekt som skulle kunna förhöja 

huvudentréns utformning ännu mer. 
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I min studie har jag inte gjort några utprovningar eller användartest, mer än att ha 

visat upp skisser på mitt förslag för den fokusgrupp jag arbetet med från lasarettet. 

För att stärka mitt gestaltningsförslag skulle jag därför behövt testat min design på 

målgruppen. Något jag exempelvis skulle vilja testa är hur färgerna i mitt 

kodningssystem upplevs, det jag har baserat mina färgval på i nuläget är endast 

utifrån teorier, vilka jag skulle vilja testa om de stämmer överens med målgruppens 

uppfattningar. 
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Slutord 

Nån gång i livet drabbas vi nästan alla av sjukdomar eller skador som kan leda till 

bland annat försämrat minne, desorientering, synnedsättning, förlust av språk och 

socialt sammanhang. Ett sjukhus är kanske en av de viktigaste platser som finns, 

och god informationsdesign i sjukhusmiljön är därmed en nödvändighet. Sjukhuset 

är en plats med många olika miljöer, och som kan behöva besökas av människor 

med många olika behov. Därför kan det vara en utmaning att utforma god 

informationsdesign i en sådan miljö. Det är även problematiskt att få svar till om 

informationsdesignen är lyckad innan den har tillämpats och utprovats i den fysiska 

miljön. Alla platser är unika och kräver därför ett eget anpassat 

informationsdesignssystem. 

I denna studie har konstaterats att färgkodning är en beprövad och lyckad metod för 

god informationsdesign, med fokus på rum och orienterbarhet. Färg kan underlätta 

för hur människor uppfattar och förstår ett rum, det kan fungera som en 

minnestödjande funktion, och kan därmed hjälpa oss att hitta rätt om dessa används 

på ett systematiskt sätt. Färg är lämpligt då det tilltalar i princip alla människor, 

även de med fysiska och psykiska nedsättningar.  

Avsikten med denna studie har varit att ta reda på hur man kan underlätta för 

besökare att hitta rätt i en redan stressig och påfrestande situation som ett 

sjukhusbesök kan innebära. Jag hoppas att denna studie kan inspirera till en ny 

utformning av huvudentrén på Avesta lasarett, med fokus på att stödja 

orienterbarheten och underlätta för personal, patienter och besökare att förstå 

miljön de vistas i. 
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Figurförteckning 

Samtliga bilder och figurer är, om inget annat anges, ritade, fotade, visualiserade 

och/eller bearbetade av Isabella Wallin.  

 
Bild 1.   Foto på entréhallen på Avesta lasarett. 

Bild 2.   Foto på passage från entréhall till hisshall. 

Bild 3.   Foto på korridor från entréhall till sidoentré. 

Bild 4.   Foto på hisshallen. 

Bild 5.   Foto på hisshall med vy mot bibliotek. 

Bild 6.   Foto på informationstavla i entréhall. 

Bild 7.   Foto på anslagstavla med blandad information. 

Bild 8.   Foto på vy över entréhall. 

Figur 1.   Färgmarkerad planritning för platsanalys. Planritning från    

Landstinget Dalarna. 

Figur 2.   Notationskarta. Baserad på planritning från Landstinget Dalarna. 

Figur 3.   Befintligt skyltsystem, framtaget av A-sidan Arkitektkontor AB. 

Figur 4–8.  Förslag på nya knutpunktsmarkeringar. 

Figur 9.   Förslag på färgkodning av informationstavla. 

Figur 10.         Förslag på vägledande skylt. 

Figur 11.  Förslag på skylt som placeras intill hissar, trapphus eller korridor. 

Figur 12.  Visualisering av det nya skyltsystemet applicerat i entréhallen. 

Figur 13.  Visualisering som visar hur färger har använts i rummet. 

Figur 14.  Visualisering som visar hur knutpunkten uppmärksammas i rummet. 

Figur 15.  Visualisering som visar hur allmänna dörrar har färgsatts. 

Figur 16.  Planlösning i perspektiv över mitt förslag. 

Figur 17   Visualisering som visar informationsdisken.  

Figur 18.   Visualisering som visar nya sittytor. 

Figur 19.  Visualisering som visar från en knutpunkt till en annan. 
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Bilaga 1 

Platsanalys 

Platsen som analyserats är det grönmarkerade området på planritningen. 

Rumsutformning 

När man går in genom huvudentrén på Avesta Lasarett kommer man in till en liten 

entréhall. Ytan är cirka 10 kvm. Rakt fram i entrén möts man av en vägg med 

fönster och entré till den intilliggande restaurangen. Denna vägg kommer att rivas 

och ersättas med glaspartier för avskärmning. Lite till vänster sett om restaurangen 

finns en garderob med skåp och toalett. Väggarna till garderoben kommer att rivas 

men toaletten kommer att vara kvar.  Till höger i entréhallen ansluter en korridor 

som leder mot bland annat apotek och en sidoentré. Till vänster finns en kortare 

passage till en intilliggande hisshall, där Lasarettets huvudhissar finns. Denna 

hisshall kommer att bli en del av den nya entréhallen. I anslutning till entrén-och 
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hisshallen ligger idag ett bibliotek, detta kommer dock att rivas och istället ingå i 

den öppna planlösning som den nya entréhallen kommer att ha. 

 

 

Bild 1. Vyn man möts av när man passerar entrédörrarna. 
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Bild 2. Till vänster om entréhallen finns en passage till hisshallen. 

Bild 3. Vy från vänster. Höger om entréhallen finns en korridor som leder mot bland annat apotek 

och en sidoentré. 
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I hisshallen finns det tre entréer till tre olika avdelningar som ligger i direkt 

anslutning till hallen. Från hisshallen kan man också ta sig ut till två olika trapphus. 

Det finns även en korridor i anslutning som leder till lasarettets sjukhuskyrka och 

andaktsrum. I hisshallen finns även två toaletter samt två telefonbås.  

Bild 4. Hisshallen. 

Bild 5. Hisshallen med vy mot biblioteket och entréhallen. 
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Funktioner och aktiviteter 

Idag används entréhallen främst som vänthall med sittplatser för bland annat 

besökare som reser med färdtjänst eller väntar på annan transport. I den 

intilliggande hisshallen finns sittplatser med bord, där det även finns tidningar att 

tillgå för den som väntar en längre tid.  Entréhallen och hisshallen fungerar även 

som knutpunkt för hela lasarettet. 

Wayfinding och rörelseriktningar 

Den wayfinding som finns på platsen idag består av skyltar. Snett mitt emot 

entrédörrarna finns en översiktskarta som visar hela lasarettsområdet. Det finns 

även vägvisande skyltar placerade i taket i både entréhallen och hisshallen. I 

anslutning till hissarna finns även en skylt med vilka avdelningar som ligger på 

vilken våning. De avdelningar som ligger i direkt anslutning till hisshallen har en 

skylt med avdelningsnamnet ovanför respektive entrédörr. Toalettdörrarna är 

märkta med WC-skyltar. När man kommer in genom entrédörrarna blir man direkt 

tvungen att göra ett val, att antingen gå till höger eller vänster då man rätt fram 

möts av väggen in till restaurangen. Rörelseriktningarna är alltså direkt styrda av 

hur väggarna är placerade. Den vägledande informationen konkurrerar även med 

tillfälliga lappar med information om exempelvis sjukdomar och hygienkrav. 

Bild 6. Informationstavla.                                            Bild 7. Anslagstavla med blandad information. 
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Hierarkiska element och pop-out-effekter 

Både entréhallen och hisshallen är ganska neutrala i sin utformning. Väggarna har 

en ljusgul färg och möblerna som finns är av trä eller skinn. Det finns lite olika 

konstverk i form av tavlor och väggmålningar.  Väggen mellan entréhall och 

restaurang består av en träpanel med tegeltak som liknar en yttervägg, denna 

utmärker sig från de andra materialen men går i samma färger som övrig inredning 

och väggar vilket gör att den smälter in i helheten ganska väl. Det som sticker ut 

lite i rummet är några bärande pelare som har en blå färg som bryter av mot det 

annars ljus gula rummen.  

 

Bild 8. Väggen till restaurangen samt några blåa objekt har en pop-out-effekt. 
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Upplevelsen av platsen 

Helhetskänslan av platsen är att det är litet till ytan. Det räcker med att det är 4–5 

personer samtidigt i entréhallen för att man ska känna att det känns trångt. 

Hisshallen har en generösare yta, men känns mer som en passage än en plats man 

vill stanna till och vistas på. Båda hallarna har en låg takhöjd och saknar i princip 

dagsljus, vilket tillsammans med färgsättningen gör att miljön känns mörk och 

oinbjudande.  

 

 

 

 

 


