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Abstract 

This degree project in information design - spatial design, deals with an entrance 

communication ability in a home for the elderly. The purpose of the work is to 

transform the main entrance so that it communicates better with the visitor through 

its spaciousness and that the entire surface is used. The work is based on the main 

entrance at Södermalmshemmet in Örebro. 

The aim of the work is to re-design the entrance hall so that it can communicate 

with the visitors, and firstly for those who visit the site for the first time, so that 

they find the way and feel welcome. 

With the help of observations and questionnaires, it has been found that the 

entrance is perceived to be forgotten and pale and it communicates inadequately 

with the visitor. A re-design proposal has been developed with the support of 

theory and empirical evidence that color, light and wayshowing are good 

informative elements in a communicative entrance. The proposal is based on 

finding through color coding.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete i informationsdesign – rumslig gestaltning, behandlar en 

entrés kommunikativa förmåga på ett hem för äldre. Syftet med arbetet är att 

omforma huvudentré så den bättre kommunicerar med besökaren genom dess 

rumslighet och att hela ytan kommer till användning. Arbetet utgår från 

huvudentrén på Södermalmshemmet i Örebro. 

Målet med arbetet är att omgestalta entrérummet så att det kan kommunicera med 

besökarna, och då i första hand de som besöker platsen för första gången, så att de 

hittar och känner sig välkomna. 

Med hjälp av observationer och frågeformulär har det framkommit att entrén 

upplevs bortglömd och blek och att den kommunicerar bristfälligt med besökaren. 

Ett re-designförslag har tagits fram med stöd i teori och empiri som visar att färg, 

ljus och wayshowing är bra informativa delar i en kommunikativ entré. Förslaget 

bygger på att hitta genom färgkodning. 

Nyckelord: Ljus, färg, wayshowing, kommunikativ.  
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Förord 
 
Här vill jag framföra tack till alla er som gav er tid att på olika sätt stödja mig i mitt 

examensjobb. Ett stort tack till alla på Södermalmshemmet för er öppenhet, 

vänlighet och nyfikenhet. Ni har varit en stor hjälp i mitt arbete. Tack till min 

handledare som lugnt och pedagogiskt guidat framåt i examensarbetets snårskog 

och tack till alla som ställde upp och svarade på frågor och lät mig testa mina idéer 

på er. Sist men inte minst -  varmt tack till familjen som stått ut med mig och mitt 

skrivande i tid och otid – ni är bäst! 
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Inledning   

                                                                                                  
Detta arbete börjar med en bakgrundsbeskrivning av platsen med översiktsbild och 

fotografier. Syfte, målgrupp och en undersökande fråga beskrivs och även de 

avgränsningar som finns i arbetet. 

 

Bakgrund och syfte 
Detta arbetet är en kandidatuppsats inom informationsdesign som handlar om hur 

rumslig gestaltning kan användas för att omforma rummet så besökare hittar och 

känner sig välkomna i huvudentrén på Södermalmshemmet i Örebro.  

Syftet med arbetet är att omforma huvudentrén så den bättre kommunicerar med 

besökaren genom dess rumslighet och att hela ytan kommer till användning 

Målgrupp 

Entrén används av många olika personer. Förutom de boende passerade under mina 

besök på platsen även anhöriga, besökare till daglig- och fotvård, skolbarn, lärare, 

personal, brevbärare, hantverkare, besökande till samlingssalen, personal från 

restaurangen, lokalvårdare och taxichaufförer. 

Den primära målgruppen är de som kommer och besöker entrén för första gången. 

Den sekundära målgruppen är de som passerar dagligen eller veckovis. 

Problem och frågeformulering 

Entrén står att vara huvudentré till Södermalmshemmet men leder även till andra 

delar och verksamheter i byggnaden. Den yttre entrén upplevs av både personal och 

förstagångsbesökare som blek och sliten och kommunicerar undermåligt. Den inre 

entrén ses som kal och igenstängd på grund av den oanvända informationsdisken. 

Den välkomnar inte besökaren och brister i kommunikationen.     

Fråga: Hur kan informationsdesign, genom rumslig gestaltning, omforma en entrés 

möjlighet till kommunikation med förstagångsbesökaren?  
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Avgränsningar  

Denna studie är avgränsad till huvudentrén på Södermalmshemmet i Örebro. Från 

utsidan, in i förhallen och vidare till det inre entrérummet. Inga andra utrymmen i 

byggnaden eller i yttermiljön är medtagna. Detta på grund av att intresse och 

tidsaspekt.  

Inga ekonomiska och byggtekniska begränsningar eller aspekter är medtagna i 

denna rapporten då det inte föreligger något verkligt uppdrag till arbetet. 

Arbetet fördjupar sig inte i alla funktionsvariationer som till exempel synskadade 

och blinda då en sådan undersökning skulle blivet allt för omfattande. 

Södermalmshemmet och dess entré 

Södermalmshemmet är ett demensboende som ligger centralt i Örebro och huserar i 

två sexvåningshus och en enplanslänga som binder samman dessa. Här finns tolv 

avdelningar med sammanlagt 108 rum (Örebro kommun, 2017). I den nordvästra 

delen av längan finns även en samlingssal och en restaurang. Allra längst åt 

nordväst finns ett seniorboende som är sammanbyggt med längan. 

I intervju med assistent Maria Lindqvist berättar hon att huset byggdes 1962 som 

studentlägenheter. Sedan mitten av 1990-talet har det varit äldreboende och år 2000 

anpassades det för demensboende. Då byggdes även den informationsdisk som nu 

står tom i entrén då den togs ur bruk 2006. Inne på hemmet finns en lokal som 

dagvården använder och en som fotvård bedrivs i.  

Vidare informerar Maria om att restaurangen är öppen för allmänheten på vardagar 

klockan 12.30-14.30. Klockan 10.30-12 och cirka 14.30-15.30 är det skolbarn från 

den närliggande skolan som använder den för lunch och mellanmål. De boende på 

hemmet äter ytterst sällan i restaurangen. De som bor i huset för seniorer har en 

egen entré som både leder in till restaurangen och ut utomhus. 

Huvudentrén är placerad centralt i huset men utifrån blir det i ett hörn då 

byggnaden är formad ungefär som ett E (se figur1).  

När det är aktiviteter i samlingssalen och de boende närvarar, passerar de genom 

den inre entrén. Maria berättar att några använder entrén som passage när de ska gå 

och handla på den bredvidliggande affären. De passerar då entrérummet, men går 

inte ut genom huvudentrén, utan går längre bort och ut genom den entrén som 

ligger bortanför restaurangen för att slippa gå utomhus för mycket (affären ligger 

mycket nära denna utgång). Personalen använder huvudentrén då det inte finns 

någon separat personalingång.  
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Entrén är en genomgångsentré så det finns möjlighet att gå rakt igenom och 

komma ut på baksidan. I nuläget är den bakre dörren låst för ingång utifrån, därför 

att det pågår markarbete utanför. Maria säger att planen är att fortsatt ha den låst då 

det har förekommit stölder och folk har använt entrén som genomfartsled.  

(Intervju med Maria Lindqvist 180404 & 180412). 

 

 

Figur 1: Röd markering visar Södermalmshemmet, ljusblå är samlingssalen, 

grön är restaurangen och mörkblå är seniorboendet. Den gula markeringen 

visar entréns läge. Blå pil visar huvudingången, den röda pilen visar den 

tillsvidare låsta bakdörren och den gröna pi len visar ingången bortom 

restaurangen.  
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Framför entréns ytterdörr kommer bilar i nuläget fram mycket nära inpå entrén. 

Där samsas de med fotgängare som dessutom kan vara skolbarn. Den inre entrén är 

utformad i två delar. När besökaren kliver in genom huvudentréns ytterdörr 

kommer denne till en liten förhall med bänkar och sedan finns ännu en dörr innan 

den inre entrén uppenbarar sig. Om besökaren går till höger efter att passerat den 

andra dörren kommer hen till samlingssalen med kapprum mitt emot och sedan 

vidare till restaurangen. Rakt fram finns den inre entrén som i nuläget är sparsamt 

möblerad med en äldre soffa, två moderna lila soffor och ett runt bord. Innanför 

informationsdisken, som inte längre används, finns stolar och bord som ingen 

använder då det inte går att komma in där utan att passera vaktmästarens kontor, 

som ligger inne på Södermalmshemmet. Bredvid informationsdisken finns dörren 

in till Södermalshemmet och den dörren är alltid låst (se figur 2). Under arbetet 

med rapporten byttes takbelysningen (se figur 5&6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur2: Blå pil visar vart 

besökaren kommer in via 

ytterdörren och grön pil 

visar gången mot 

samlingssal, kapprum och 

restaurang. Den rosa pilen 

visar ingången till 

Södermalmshemmet. Orange 

markering visar möblernas 

läge innanför 

informationsdisken, röd 

visar den äldre soffan och 

lila och gul visar de lila 

sofforna med bord. Den blå 

cirkel visar dörren från 

vaktmästarens kontor som 

nås inifrån hemmet.  
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Figur 3 och 4: Ytterentrén och förhallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur5 och 6: Inre entrén med gamla belysningen till vänster och nya 

belysningen till höger. 
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Figur7: Panoramabild från inre entrén med dörrarna in till 

Södermalmshemmet till vänster, tomma informationsdisken i mitten och 

bakdörren till höger i bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Sittplatser och den stora tavlan utanför fönster- och dörrväggen in 

till Södermalmshemmet. 
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Teori och forskning 
 
I detta kapitlet har jag tittat på en del forskning runt ljus och färg i stort men också 

forskning som avser färg och ljus gentemot äldre personer. Sedan har jag studerat 

begreppet Wayshowing där även wayfinding finns med. Sist redogör jag även för 

en perceptiv rumslig analys som kallas PERCIFAL. 

Ljus 

Det finns många ord som syftar på ljus. Vi säger att något har ljus färg eller att det 

är ljust ute. Ljuset kan var klart eller disigt, starkt eller svagt och förekomma under 

en viss tid som till exempel kvällsljus. Vi pratar om dagsljus och artificiellt ljus. 

Om vi ska analysera ljuset mer vetenskapligt behöver vi andra ord och då används 

begrepp som ljusnivå, ljusfördelning, reflexer, skuggor, ljusfärg och bländning. Om 

vi vänder oss till den fysiska aspekten på ljus kan vi förklara det som 

elektromagnetisk strålning och rent tekniskt pratar vi om ljuskällor som exempelvis 

solljus och lysrörsljus (Fridell Anter, 2014, s.74–75,78, 81). 

Ögats dagseende kallas fotopiskt seende och ”utifrån detta har forskarna formulerat 

en teoretisk modell för människans visuella känslighet för olika våglängder” 

(Berggren & Fridell Anter, 2014, s.88). Den kallas V-lambdakurvan V(λ) och från 

den kommer fotometrin som är en accepterad metod idag för att specificera 

ljuskällor och belysning. Fotometrin definierar ljus som ”elektromagnetiska 

energin inom det så kallade synliga området, vägd emot en teoretisk modell av det 

mänskliga synsinnets känslighet för olika våglängder” (Berggren & Fridell, 2014, 

s.88).  

Dagsljus har effekten av att väcka oss och vi människor har behov av variationer i 

ljuset. Vi som bor långt från ekvatorn blir sannolikt mer påverkade av ljuset och 

frånvaro av ljuset och ljusflimmer kan störa oss (Laike, 2014, s.43). Dagsljus består 

av tre olika ljus och det är himmelsljuset som sprider ut solljuset genom 

molekylerna i atmosfären, det direkta solljuset som inte sprids ut och av himmels – 

och solljuset som reflekterar från jordens yta (Szybinska Matusiak, 2014, s.115). 

En bra belysning belyser det som är viktigast i ett rum. Allmänljuset och det 

riktade ljuset är väl avvägda och ger en god variation. Ljusmängden ska var 

tillräcklig för det som ska utföras och ljusfördelningen i rummet ska vara antingen 

jämn eller varierande. Att rikta ljuset så att det inte bländar är viktigt och likaså 

kontrasten. Med mer kontrast är det lättare att se föremål och text. Bländning kan 
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vara synförsvårande även om en viss bländning, som när det blänker i ett föremål, 

kan var informationsbärande (Brunnström, 2004, s. 63–64). 

När belysningen samspelar med färgen, formen och materialet blir 

rumsupplevelsen tydlig och säker och det uppstår harmoni (Brunnström, 2004, s. 

59). Vi människor har ett grundläggande behov i att veta vart vi befinner oss och 

förstå den rumsliga situationen. Gör vi det kan vi lättare relatera till oss själv, 

omgivningen och känna oss trygga (Andersson, 1988, i Mossberg, 2003, s. 133). 

Ljus behövs för att vi ska må bra och särskilt dagsljuset. Det ger oss ett varierande 

och stimulerande ljus med ett spektrum som är kontinuerligt och ger en bra 

färgåtergivning (Brunnström, 2004, s. 59). 

Färg 

Ordet färg kan ha olika betydelse men här avses kulören, det som på engelska heter 

colour och inte själva produkten som på engelska skulle kallas paint. När det gäller 

färger är de inte så exakta. Färgen röd kan ha många olika nyanser men ändå 

benämnas som röd. Färger kan nämnas som grön och gul som kan kallas färgord 

men färg kan också syfta på saker som till exempel äggskalsvit och kycklinggul 

(Fridell Anter, 2014, s.73–75). 

För att benämna färger på ett mer vetenskapligt plan finns NCS, Natural Colour 

System och det använder vi oss av i Sverige. Detta system bygger på färgernas 

visuella egenskaper och en färgs likhet med de sex elementärfärgerna gult, rött, 

blått, grönt, vitt och svart. Fysiskt kan vi se olika kulörtoner när ljuset bryts genom 

ett prisma som till exempel när solens strålar bryts i en vattendroppe. Tekniska 

aspekter på färg kan vara vilka pigment eller färgämnen vi blandar ihop eller vilket 

recept som används inom olika professioner (Fridell Anter, 2014, s.76, 81). 

När det gäller färg kallas den psykofysiska metodologin kolorimetri och den 

används bland annat för att mäta och specificera färgegenskaper hos ljuskällor som 

exempelvis färgtemperaturen eller färgåtergivningsförmågan. Vid sidan om 

kolorimetrin finns ett växande forskningsområde som kallas colour appearence och 

i dess teori finns omgivningselement som belysning, avstånd och storlek på ytan 

som kan ge mätvärden som motsvarar det visuella i olika situationer (Fridell Anter, 

2014, s.82–83, 84). 

Färgernas påverkan på oss människor har studerats rikligt genom åren med olika 

resultat men Thorbjörn Laike (2014) skriver att med hänsyn till allt som studerats 

kan vi ändå sträcka oss till att säga att färgkulören påverkar humöret, prestationen 
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och neurofysiska reaktioner hos oss människor. Han skriver också att det verkar 

som om röd-orange toner aktiverar och att blå-gröna lugnar (s. 47).  

Christof Kuhbandner & Reinhard Pekrun (2013) skriver i sin rapport Joint Effects 

of Emotion and Color on Memory att de hittat samband mellan minne och färg. De 

såg att rött förstärkte minnet av negativa ord och att grönt förstärkte minnet av 

positiva ord. De tryckte dock på vikten av att ta hänsyn till olika effekter av 

specifika färger för olika typer av information. 

I en undersökande rapport om färg i vårdmiljöer, beskriver författarna färg som ett 

grundläggande element i design som är kopplat till en mängd olika delar av vårt liv 

- psykologiska, fysiologiska, sociala, estetiska och tekniska. Att välja färg kan 

styras av faktorer som geografiskt läge, egenskaper hos användare (ex. kultur och 

ålder), aktivitetstyper, ljuset, storleken och formen av rummet. De menar vidare att 

färg inte har någon direkt koppling till människors tillfrisknande. En specifik färg 

kan inte bevisas ha ett emotionellt utfall och rum blir inte aktiva eller lugnande 

bara på grund av färgen. De avslutar med att säga att ämnet är viktigt och komplext 

och att användandet av forskningsresultat ska utföras försiktigt och med känslighet 

(Brent Tofte, Schawarz, Yoon & Max-Royale, 2003). 

I studien The effects of color and light on indoor wayfinding and the evaluation of 

the perceived environment, kom författarna fram till att användning av färg som 

landmärken gjorde ett rum enklare att läsa av, att kalla färger och höga ljusstyrkor 

kan hjälpa människor att orienterade i en rumslighet men att varma färger och hög 

ljusstyrka kan underlätta minnet av det (Lutfi Hidayetoglu, Yildirim, Akalin, 

2012). 

Wayshowing 

Wayshowing är ett sätt att designa så att vägen fram till något blir tydlig och 

wayfinding är de strategier vi använder oss av för att sedan hitta den vägen. Dessa 

båda begrepp håller ihop som skrivning och läsning eller matlagning och att äta. 

Syftet med wayshowing är att göra det lätt för wayfinding (Mollerup, 2013, s. 51). 

”Wayshowing includes all the activties and implements that makes a location 

navigable.” (Mollerup, 2013, s.50). 

Bra wayshowing börjar med planering. En miljö bör ha ett visst mått av 

upprepande element men också en god variation. För mycket av det ena eller andra 

kan skapa hinder i att hitta vägen. Är alla hus likadana är det svårt att hitta men om 

alla hus är helt olika kan det bli ett stort störande hinder (Mollerup, 2013, s.51). Att 
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hålla det enkelt i wayshowing och inte överinformera är en balansgång (Mollerup, 

2013, s.71) och det är en konst att informera precis där informationen behövs. 

För att hitta i en stad säger Kevin Lynch i boken The image of the city att vi 

använder oss av kognitiva kartor för att känna igen och hitta (1960, s. 9). En 

kognitiv karta beskrivs av Nationalencyklopedin (u.å.) som en ”mental karta, inre 

bild av omgivningen som skapar rumskänsla och gör det möjligt att orientera sig, 

det vill säga att veta var man befinner sig och hur man kan förflytta sig till en 

annan plats”.  

Fem element hjälper oss att förstå och hitta i en stad och det är stråk (path), 

avdelare (edges), områden (districts), punkter (nodes) och landmärken (landmarks) 

(Lynch, 1960, s47-48). På samma sätt kan vi använda oss av detta inomhus i en 

byggnad eller i ett rum. 

För att hitta genom staden eller rummet använder vi oss av olika wayfinding - 

strategier och Per Mollerup (2013) listar nio stycken i sin bok 

Wayshowing>Wayfinding och det är att följa spår (skyltar, stigar m.m.), följa 

vägar, söka information, använda slutledningsförmåga, skanna, ta sikte, läsa karta, 

kompassanvändning och social navigering (fråga eller följa strömmen) och ofta 

använder vi oss av en blandning av de olika strategierna (s. 26).     

Ljus och färg för äldre 

Av alla länder i världen är Sverige en av dem som det lever mest äldre i. Idag är det 

inte ovanligt med nittio - och hundraåringar. Med åldern kommer 

funktionsvariationer (Häggström & Wijk, 2014, s. 187) och ögonfunktionen kan 

svikta och det blir svårare att fokusera, vi behöver mer ljus och samtidigt blir vi 

mer känsliga för att bländas (Wijk, 2004, s. 39). 

Studier har gjorts i huruvida dålig belysning och sämre livskvalitet hänger ihop, 

vilket det konstaterades att det gjorde. Äldre som fick bättre belysning höjde sin 

känsla av livskvalitet både på kort och lång sikt (Sörensen & Brunnström, 1995 i 

Wijk [red.] 2004, s. 68–69). 

Helle Wijk (2004) funderar över om färg är ett så starkt stimuli att det kan vara en 

betydande del i vår boendemiljö när vi blir äldre. Hon hade lagt märke till att äldre 

med demens reagerade positivt på kulörstarka färger och funderade på om de trots 

sjukdomen kunde använda färgkoder i vardagen (s. 38). 

När synen försämras är kontraster något som blir viktigt och kan stimulera både 

aktiviteter och aptiten. Med färg kan vi koda olika passager och dörrar och på så 
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sett öka de äldres trygghet och känsla av att klara sig själv. Om toalettdörren får en 

kontrasterande färg medan dörrar till personalutrymmen har samma färg som 

väggen uppstår mindre brus för de äldre på ett hem och de kan röra sig friare och 

med större självförtroende (Häggström & Wijk, 2014, s. 189–194). 

PERCIFAL 

PERCIFAL är ett delprojekt i det tvärvetenskapliga projektet SYN-TES. Detta 

projekt pågick 2011–2012 vid Konstfack i Stockholm. Projektet handlade om 

människan, färg och ljus. PERCIFAL är en perceptiv analys av färg och ljus som 

”presenterar begrepp och metodiska ramar för beskrivning och analys av visuella 

upplevelser i rumsliga sammanhang” (Klarén, 2011, s. 3). PERCIFAL vill skapa 

några gemensamma begrepp för att definiera den visuella rumsliga upplevelsen när 

det gäller färg och ljus. Begreppen är åtta till antalet: Ljusnivå, ljusfördelning, 

skuggor, ljusfläckar, reflexer/blänk, bländning, ljusfärg och ytfärg. När vi rör oss 

genom en rumslighet varierar vår uppfattning om det ljus och den färg som finns 

där. Olika ljus ger olika färg under olika tider av dagen och helhetsupplevelsen är 

ständigt i förändring. PERCIFAL vill komma åt det som inte fysiska och 

psykofysiska mätvärden kan visa nämligen den perceptiva helhetsupplevelsen av 

färg och ljus i rummet (Klarén, 2011, s. 9). 
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Metod 
 
I detta kapitel redogörs för etiska ställningstagande och för de metoder som använts 

i arbetet. Jag har själv observerat entrén genom två observationer. Jag har bjudit in 

utomstående som fått svara på hur de upplever entrén vilket framgår i 

frågeformulär utomstående och personalen har fått svara på positiva och mindre 

positiva aspekter av entrén vilket finns i frågeformulär anställda. Jag har även 

frågat utomstående och dagvårdsbesökare om vilken färg de förknippar med ett 

antal ord och detta finns i frågeformulär färg. Till sist nämner jag om metodkritik. 

Etiska ställningstagande 

Forskningsetikens fyra grundprinciper är att skydda de som deltar, att deltagandet 

är frivilligt, att arbetet görs öppet och att följa lagar (Denscombe, 2014, s.428). I 

detta arbete har de intervjuade och de som svarat på frågeformulär fått skriftlig 

eller muntlig information om rapportens karaktär och vad deras del ska vara till. De 

har fått veta att de förblir anonyma och att det är frivilligt att delta. 

Frågeformulärsvaren är sammanställda och finns med som bilaga till rapporten. 

Även om entrén är till Södermalmshemmet, som är ett boende för dementa, har jag 

av etiska skäl valt att inte tillfråga de boende runt utformningen av entrén. Detta för 

att inte störa i vardagen eller att någon ska känna sig utlämnad. Detta även för att 

det tidigt i arbetet framkom att entrén även i stor utsträckning används av 

utomstående. 

                                                                                                                                                          

Observationer                                                                                                                                                             
Två olika observationer gjordes av mig i den inre entrén. Den ena var en icke 

deltagande etnografisk observation av entrén. Här satt jag i entrérummet och 

observerade hur många mänskliga (och en hund) passager som förekom och var i 

entrén dessa passager var. Detta utfördes under en tidrymd av fyra timmar 

uppdelade på tre dagar i samma vecka (måndag, tisdag och torsdag i vecka 15, 

2018). Denna metod användes för att få en uppfattning av hur många som använder 

entrén och vart de går.  

Den andra observationen innebar att jag studerade ljus och färg och tittade då på 

ljusnivåer, hur ljuset fördelar sig i rummet, vilka skuggbildningar som blir, om det 

finns ljusfläckar, reflexer eller bländningar och vilka ljus - och ytfärger som finns 
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(Klarén, 2014, s.97). Dessa delar kommer från det redan nämnda analysmaterialet 

som kallas PERCIFAL-perceptiv rumslig analys av färg och ljus (Klarén, 2011)  

 

Intervju                                                                                                                                                                    
För att få svar på praktiska frågor om verksamheter i byggnaden, husets historia, 

tider för restaurangen med mera, tillfrågades en assistent på Södermalmshemmet. 

Detta blev två korta och strukturerade intervjuer. Dessa utfördes 180404 och 

180412 med assistent Maria Lindqvist. 

 

Frågeformulär – utomstående, anställda, färg                                                                                                
Tre olika frågeformulär utformades för att få svar på hur entrén och färg upplevdes. 

Första formuläret, frågeformulär utomstående, delades ut till utomstående som 

aldrig varit på platsen eller besökt den sparsamt. Dessa personerna kom till entrén 

vid olika tillfällen och fick på plats fylla i ett frågeformulär. Alla fick ett scenario 

där de skulle uppsöka en assistent på Södermalmshemmet. De ombads att med 

öppet sinne och förutsättningslöst se på platsen. Frågorna som ställdes var om det 

allmänna intrycket och hur ljuset och färgerna upplevdes. Vidare frågades om hur 

väl entrén kommunicerade var de befann sig och vad som fanns i byggnaden och 

om de kände sig välkomna och förstod vart de skulle? 

Formuläret var anonymt utformat med förfrågan om endast ålder och kön (vilket 

också var frivilligt). De tillfrågade fick muntligen information om sin anonymitet 

och att svaren kommer att användas som underlag i min re-design av entrén. Sju 

personer tillfrågades och endast en fick förhinder. 

De tillfrågade var i åldern 52–79 år och åldersurvalet gjordes efter att dessa 

personer har samma ålder som de boende på hemmet, kan ha en nära släkting där, 

medverka i någon aktivitet i samlingssalen eller äta på restaurangen. Alla bor i 

Örebro kommun. Alla utom en hade aldrig varit på platsen. Den personen som varit 

där förut, jobbar inom äldreomsorgen och är på Södermalmshemmet ett par gånger 

om året på kurs eller liknande. 

Det andra frågeformuläret, frågeformulär anställda, gavs till anställda på 

Södermalmshemmet. De tillfrågades om sina allmänna intryck av entrén och 

ombads att nämna både positiva och mindre positiva inslag i miljön. Även i detta 

formulär informerades det om anonymitet och syftet med formuläret. Åtta stycken 

delades ut och sju svar kom in. Ett tvärsnitt av personalen deltog - fast anställda, 

vikarier, olika yrkeskategorier och de som jobbat länge eller precis börjat.  
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Det tredje formuläret, frågeformulär färg, utformades både i pappersform och 

digitalt. Här tillfrågades personer om vilken färg de förknippade med olika ord. 

Orden var lugn, stress, vila, aktiv, glädje och nedstämdhet. Här fick alla 

information om mitt arbete och om att det var frivilligt och anonymt att svara på 

frågorna. Digitalt skickades frågorna till de som tidigare svarat på det första 

formuläret och några fler. Alla var i åldersspannet 46–79 år. I pappersform gavs 

frågorna till Dagvården på Södermalmshemmet där äldre utomstående går på 

aktiviteter. Här fanns ingen uppgift på ålder. Nio utomstående tillfrågades och åtta 

svarade. Till dagvården lämnades det ut tio frågeformulär men de kopierade dem 

och jag fick in sjutton svar. Då var ett av formulären svar från fyra personer i 

grupp. 

Metodkritik 

Metoderna som har används valdes med syfte att ge, vid sidan om teorin, en 

empirisk grund åt gestaltningsförslaget. Formulären formades för att få in 

upplevelser från både utomstående och av de som arbetar på platsen. Antalet 

svarande är för litet för att dra några vetenskapliga slutsatser men gav ett hum om 

och en intressant inblick i, hur entrén kunde upplevas. Urvalet av de svarande kan 

också ses som något smalt då de utomstående kom ur min bekantskapskrets. 

Frågeformuläret om färger är givetvis endast en fingervisning om vilken färg som 

förknippas med ett visst ord. Exempelvis kan de svarandes sinnesstämning och den 

miljö de befann sig i vid svarstillfället ha påverkat. 

Observationerna är gjorda av mig och båda är gjorda vid en viss tidpunkt. Jag är 

medveten om att om hade de utförts vid en annan tidpunkt eller av någon annan 

hade resultaten troligtvis blivit annorlunda. Jag anser dock att de gav ett användbart 

resultat till gestaltningsförslaget i detta arbetet.  

PERCIFAL – analysen hade med fördel kunnat utföras av flera personer för att få 

ett bredare underlag. Analysverktyget var också nytt för mig och det upplevdes 

ovant och svårt att få ett bra grepp om, men gav ändå några tankar på vägen mot 

omgestaltningen. 
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Resultat 
 
I detta kapitlet redovisas först resultatet av de båda observationerna som gjordes av 

mig. Först kommer flödesobservationen med ett flödesschema och sedan kommer 

färg och ljusobservationen. Sedan redovisas de tre frågeformulären där två 

handlade om upplevelsen i entrén och svarades av utomstående och personal. Den 

tredje handlade om vilken färg som förknippas med olika ord och de svarades av 

utomstående och personer som vistas på dagvården på Södermalmshemmet. 

Observation flöden 

För att få en uppfattning om hur mycket folk som rör sig i entrén gjorde jag en icke 

deltagande etnografisk observation under tre dagar. Den sammanlagda tiden 

sträckte sig över fyra timmar från kl. 08.50 till kl. 12.50. Mest passager skedde kl. 

10.25-12.00 då skolelever rörde sig till och från lunchen. Alla passager räknades 

med, även om någon gick fram och tillbaka flera gånger. 

Sammanlagt observerades 766 passager i entrén och då var 570 av dem mellan 

huvudentrén och restaurangen eller samlingssalen (se röd pil på flödesschemat, 

figur 9). Av dessa var 410 skolbarn. 139 passager gick mellan huvudentrén och in 

på Södermalmshemmet (grön pil). Passager genom bakdörren (gul pil) var endast 

13 då den är låst utifrån och det utförs grävarbeten precis utanför.  

Förutom skolbarn och lärare var det utomstående som passerade mest. Cirka 50 

stycken passager var av boende (detta är ett antagande av mig då jag inte frågade 

vem som bodde där eller inte). Under observationstiden passerade bland annat 

taxichaufförer, besökande till fotvården och dagvården, anhöriga, hantverkare och 

en hund. Cirka 20 stycken passager använde rullstol, rullator eller liknande. 

Observationen utfördes sittande i en soffa längst med långsidan (se lila prick). 
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Figur 9: Flödesschema från entrén.  
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Observation färg och ljus                                                                                        
PERCIFALs åtta begrepp används för den rumsliga färg-och ljusupplevelsen och 

dessa är -  ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, ljusfläckar, reflexer/blänk, bländning, 

ljusfärger och ytfärger. Med ljusnivån menas hur ljuset i stort upplevs i rummet. 

Ljusfördelningen handlar om hur ljus och mörker fördelar sig över ytorna. Vidare 

ses hur skuggor, ljusfläckar och blänk förekommer. Observationen gäller även om 

det förkommer bländning i rummet och hur färgerna på ljuset och ytorna upplevs.  

(Klarén, 2014, s.97–101).  

Observationen genomfördes 180404 och detta var en grå dag med regn. Jag satt 

mellan klockan 10.00 och 11.30.  

Entrén upplevdes som en vanligt förekommande entré på platser som äldreboende. 

Den kändes dock övergiven, men att någon hade försökt att göra den hemtrevligare 

och varmare. Det var ett ihop-plock av möbler, färger och material. Det var relativt 

ljust och det fanns inga lysrör. Jag fick en viss sjukhuskänsla av skyltarna i taket 

och för övrigt kändes det som på en institution av något slag. 

I stort upplevdes rummet jämnt upplyst och inga skuggor, blänk eller ljusfläckar 

utmärkte sig. Dagen för observationen var grå så vid sol kan tänkas att mer reflexer 

och blänk kan uppstå. Ljuset från belysningen hade en varm men dov vit-gul ton 

med lite mer åt vitt. Lampetterna på väggen hade ett varmare gult ljus.  

Färgerna på ytorna var blandade. Vitt, grönt och gråspräckligt var de mest utbredda 

färgerna i rummet. Grönt och vitt var på väggarna och dörrarna medan golvet var 

gråspräckligt. De gröna tonerna var alla olika. Ljust trä, vitt, glas och metalldelar 

var informationsdiskens färgsättning och i rummet fanns accentfärger som lila och 

rött. I den stora tavlan och i den gamla soffan fanns det en hel del färger som grönt, 

vitt, gult, lila, blått, rött, turkost och brunt. 

Frågeformulär utomstående 

Sex personer kom till den aktuella entrén för att se den och svara på några frågor. 

De bytte belysning i taket under tiden som detta hände så en av de sex personerna 

var i entrén när den nya belysningen var på plats. Vid det tillfället låg de gamla 

lamporna och massor förpackningar staplade på en av sofforna i den inre entrén. 

Alla sex personerna fick scenariot att de skulle besöka Södermalmshemmet och 

prata med en assistent och sen ombads de att se på platsen med öppet sinne och 

förutsättningslöst. När de sett sig omkring fick de frågeformuläret och satt i den 

inre entrén och skrev ner sina svar på plats. Frågorna var som följer: 
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- Vad är ditt allmänna intryck av platsen utifrån och in? 

- Vad är din upplevelse av ljuset? Färgerna? 

- Hur väl kommunicerar entrén var du är och vad som finns i byggnaden? 

- Kände du dig välkommen och förstod vart du skulle?  

Första frågan besvarades med ord som trist, enkel, tråkig och sliten. En deltagare 

skrev ”Kommunal inrättning som de brukar se ut. Fruktansvärt trist!” och en 

annan skrev ”Det är slitet. Inredningen hänger inte ihop. Spretigt med färger och 

möbler. Inte särskilt inbjudande att komma in”. En tredje skrev att ”Inne i hallen 

möts jag av en ljus och öppen lösning för receptionen. Skyltning bra. Fler 

konstverk och soffor är plus”. 

På frågan om ljuset kom det lite olika svar som exempelvis ”Armaturer som inte 

hänger ihop. Bra ljusinsläpp”. Personen som var på plats när den nya belysningen 

var uppsatt skrev att det var ”Starkt när taklamporna är tända, smålampor ger 

varmare ljus”. 

Färgerna beskrevs som ”Färglöst! Enda färgklick är stora tavlan”, ” mischmasch 

av väggfärger”, ”Lite kalt intryck. Plus för färger i konstverk och lila soffgrupp”. 

En ville ha ”mer i samma färgskala” och en konstaterade att det ”bör målas om”.  

På frågan om entrén kommunicerade byggnadens innehåll svarade en att ”Som 

förväntat, negativt, kommunalgrått, färglöst”. En annan skrev att ”En tavla saknar 

jag som visar husets innehåll, som en karta”. Någon skrev att ”Även när jag gått 

in två steg vet jag fortfarande inte vad det är för utrymme som jag kommit in i”.  

Sista frågan om de kände sig välkomna och hittade fick lite blandade svar. En 

svarade ”Tveksamt” medan någon skrev ” Kände mig inte välkommen då det ser 

tråkigt ut. Eftersom vi inte träffade någon människa var det miljön jag tänkte på. 

Det var lätt att hitta till receptionen. Dock satt ingen där och kunde guida vidare”. 

En tredje svarade att ”Skyltning finns i taket. Om jag vet vad jag letar efter så är 

det tillräckligt. Men andra skyltgruppen finns en bit in så jag behöver gå fram lite 

längre för att få info från dessa skyltar”. En konstaterade att det var ” Ingen 

välkomnande miljö men skyltar finns som talar om vart jag ska. När jag tittar in 

genom glasdörren till Administration så blir jag ändå osäker, inget tydligt vart jag 

ska. Jag skulle bli sittande i hallen/entrén och vänta eftersom info.disk finns. Och 

att dörren låst till administration?”. 
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Frågeformulär anställda  

De sju anställda som svarade gjorde det efter att den nya belysningen i taket hade 

kommit upp. Frågan var: 

 - Vad är ditt allmänna intryck av entrén (utsidan, mellangången och inre)? Positiva 

och mindre positiva inslag. (Tänk på material, ljus, ljud, färg, mönster, inredning, 

placering, mängd, rörelsemönster, aktiviteter, säkerhet, arbetsrelaterat med mera). 

Svaren som kom in var i stort likartade. Om utsidan svarade de bland annat att det 

”Behövs mer grönska, varmare nyanser på väggarna. Mjukare möbler. Idag är det 

väldigt tomt och inte så välkomnande”, ”Grå och trist”, ”Gillar inte, det känns 

kallt. Positivt - stor entré”. 

Förhallen beskrevs som att den behövde ”Varmare färger, större tavlor”, ”Någon 

annan färg kanske? Nån växt?”. Den beskrevs som ”Grå och trist. Inte så 

inbjudande eller välkomnande” men även som ”Ljust fint, behövs fräscha 

möbler”. 

Den inre entrén fick kommentarer som ”Behövs bra sittmöjligheter. Idag känns 

ytan som en väntsal. Behövs varmare färger på väggarna”, ”Grått och trist” och 

det önskades ”färgglad färg, konst, blommor”. Någon skrev ”Den tomma 

receptionen gör att det känns lite ”öde” och bortprioriterat”. En skrev att det var 

ett ”Fantastiskt ljus” men hade ett ”renoveringsbehov”. En annan skrev ”Det 

gillar jag faktiskt, vill ha mer växter, blommor, ett stort akvarium, stor tavla med 

budskap, moderna grejer”. Någon tyckte att det var ”Mycket bra ljus, med nya 

belysningen. Lite kal inredning, önskar mer ombonat, möbler”. 

 

Frågeformulär färger                                                                                           
En grupp utomstående och en grupp från dagvården svarade på vilken färg som de 

förknippade med orden lugn, stress, vila, aktiv, glädje och nedstämdhet. Svaren 

sammanställde jag både i ord och visuellt på två papper. Här tolkade jag efter 

svaren och med de färgpennor som jag hade tillgång till. De flesta svarade med en 

färg medans några skrev nyanser. Här följer de nedskrivna färgord som de svarade 

skrev. 
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De utomstående svarade:                                                                                                                                                                                    

Lugn - blå, dovt grön, ljusblå, blå, mild grön, gul, ljusblå, lila, 

Stress - röd, orange, röd, röd, gul, röd, röd, grå, svart, 

Vila - grön, blå, ljusgrön, grön, ljusrosa, lila, vit, blå, 

Aktiv - svart, vit, ljust grön, röd, röd, blå, grön, mörkblå, röd, 

Glädje - gul, blå, grön, gul, röd, röd, gul, gul, röd, grön,  

Nedstämdhet - grå, beige, grå, grå, mörkgrå, svart, svart, grå,  

 

De från dagvården svarade: 

Lugn - grön, brun, gul, gul, himmelsblå, ljusgrön, skir grönska, vit, ljusblå, blå, blå, 

blå, grönt, violin, vit, gul, grön,  

Stress - mörk, gul, blå, svart, starkt röd, röd, röd, skrikiga färger, lila, röd, brunt, 

illgrön, röd,  

Vila - grönt, vit, vit, blå, gul, ljusgult, blå, grön, grå, grön, vit, blå, gul, svart,  

Aktiv - blå, röd, grön, grön, svagt rosa, rött, grön, orange, orange, rosa, blå, blå,  

Glädje - ljusröd, ljusrosa, rosa, röd, röd, rosa, varm orange, gul, röd, röd, röd, rosa, 

röd, röd, gul, orange,  

Nedstämdhet - svart, grå, grå, mörkgrå, grå, grå, mörkbrun, svart, svart, svart, grå, 

svart, svart, grå, mörka färger. 
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Analys 
 
I detta kapitel analyseras resultaten av de metoder som används i detta arbete. Först 

kommer observationerna där färg och ljus analyserats med hjälp av PERCIFAL. 

Efter det kommer flödesobservationen med diagram. De tre frågeformulären får sin 

analys i slutet där även en figur visar färgvalen till de ord som efterfrågades. 

 

Observation färg och ljus – PERCIFAL 
Med hjälp av analysmetoden PERCIFAL tolkade jag den inre entrén som ett rum 

med ett allmänljus, som gjorde det ljust och inte lämnade några skuggor eller 

reflektioner som störde mitt ”informationsdesignöga”. Ljuset utmärkte sig inte och 

förstärkte inte den rumsliga upplevelsen genom att exempelvis lysa upp någon del 

extra. Med den nya takbelysningen som kom några veckor in i arbetet blev rummet 

starkare och vitare belyst (se figur 5&6). Belysningen var dock fortfarande allmän 

och inga större skiftningar förekom i rummet. Ljuset visade ingen direkt riktning, 

förutom att det låg en spotlight på stora tavlan. Denna spotlight försvann dock med 

den nya takbelysningen. Färgsättningen av rummet kändes försiktig utan några 

ansatser att vilja utmärka sig eller hjälpa till i orienteringen. Det som drog 

blickarna till sig var den stora tavlan men även fönster - och dörrväggen in till 

Södermalshemmet. Den sammanfattande upplevelsen var att ljuset var slätstruket 

och färgerna många men inte ledande. Entrén i sig vara anonym men den ledde 

indirekt vidare till Södermalshemmet på grund av det. 

Observation av flöden 

Vid flödesobservationen konstaterade jag att entrén användes i mycket stor 

utsträckning av utomstående och att entrén inte bara gick till Södermalmshemmet 

utan även till byggnadens andra verksamheter. Under min observationstid 

passerade få boende och de flesta passager var av skolbarn (Se Figur10). De flesta 

passager gick då givetvis till restaurangen eftersom alla barnen gick dit och åt. Det 

förekom även aktiviteter i samlingssalen dit en del kom och deltog. Till och från 

Södermalmshemmet förekom det inte alls lika mycket passager (se figur11) under 

observationstiden.  
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Figur 10. Tabell över vilka som passerade i entrén under observation stiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur11: Tabell över vart de flesta passager ägde rum under 

observationstiden. 
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Frågeformulär utomstående & anställda                                                       
Av svaren kunde jag utläsa att de stärkte de tankar och antagande som jag själv 

hade om platsen. Den är sliten, färglös och trist. Möbler och belysning hänger inte 

ihop och informationsdisken tar plats som skulle kunna utnyttjas till annat. Trots 

skyltar upplevs informationen bristfällig och att det finns fler verksamheter i 

byggnaden framkommer inte från utsidan. Den låsta dörren in till 

Södermalmshemmet förbryllade några av de utomstående när de skulle söka den 

fiktiva assistenten så även informationsdisken som några trodde var i funktion men 

stängd just för tillfället. De blev förvånade när de i efterhand hörde att den var 

nerlagd. Takbelysningen byttes ut under observationsperioden och den 

utomstående som gjorde sitt besök efter bytet tyckte ljuset var starkt och hårt. De i 

personalen som nämnde det tyckte det var bra eller rent av fantastiskt. Jag upplevde 

det som mer likt dagsljus men kan förstå båda sidor av iakttagelsen. De som var på 

plats innan den nya belysningen kom upp kommenterade ljuset som sterilt medan 

någon skrev att det var bra insläpp av dagsljus och några la inte märke till det 

eftersom dagsljuset var starkt. 

I stort vill alla ha mer färg och fräscht i entrén. Ingen nämner spontant vilken färg 

de önskar och det efterfrågades inte heller. Några nämnde att de önskade måla i lite 

ljusare färger och en efterlyste kontrast mellan dörr och övrig vägg. Många av de 

anställda föreslog växter och sittplatser och flera nämnde konst. Naturen i form av 

växter var också ett förslag från de anställda. En av de utomstående föreslog att ta 

bort informationsdisken och göra en mysig sittgrupp vid fönstret, att smålampor 

ger varmare ljus och att en mjuk långmatta ger ett välkomnande intryck och är 

ljuddämpande.  

Mina tankar går till att ljus och färg kan göra en hel del men att det är viktigt att 

fundera över hur det bästa används, hur det kan leda och kommunicera. Enbart färg 

och ljus kan kanske inte lyfta denna entrén eller entréer i stort. Det finns mer som 

behöver adderas för att få ett bra och trivsamt rum som kommunicerar med 

besökarna. Förstagångsbesökarna vill inte känna att de är på en institution och de 

vill veta var de är och vart de ska. De känner in platsen på ett annat sätt än de 

anställda som också ser den som en del av sin arbetsplats där ett bra ljus bland 

annat är viktigt. 
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Frågeformulär färger 

För att visualisera för mig själv målade jag upp de färger som de svarande hade 

angett. Det var intressant att se de två olika gruppernas svar bredvid varandra (se 

figur12). Det som alla var överens om var ordet nedstämdhet. Att var i den 

sinnesstämningen framkallade svart, grått eller brunt hos alla. Lila toner 

förknippade de utomstående som lugnt och vila förutom blått och grönt medans 

dagvården hade mer blandade färgval. Glädje var grundfärgerna för de 

utomstående medans dagvården valde genomgående de varma gul-röd-rosatonerna.  

 

 

Figur12: Visualisering av färgvalet till orden. Till vänster är de 

utomståendes färgval och till höger återfinns svaren från dagvården. 
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Gestaltning 
 
Här följer en översikt av processen från första tanken till det färdiga 

gestaltningsförslaget i form av en re-design. Inledningsvis kommer 

designprocessen med skisser och modellbygge. Sedan följer re-designen med 

översiktfigurer och bilder av resultatet. Gestaltningsförslaget har tagit inspiration ur 

forskning och teorier, från svaren i frågeformulären och från min egen kreativa - 

och informationsdesignådra. 

 

Designprocessen 
Medvetet fördjupade jag mig i litteratur och forskning i början av perioden och 

väntade med att komma med designförslag. Sedan följde en period av empirisk 

insamling genom frågeformulär och observation av platsen. Efter analys av 

materialet jag samlat på mig och av det litteraturen lärt mig började tankar om re-

design formas och vissa skisser hamnade på papper (se figur 13&14).  

 

 

 

 

Figur 13&14: Skissförslag över yttre entrén och ytan innanför 

informationsdisken .  
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Ett modellbygge påbörjades i mitten av perioden och det har utvecklats under 

arbetets gång för att bli del av min slutpresentation. Med hjälp av den testade jag 

min design på fem personer av de utomstående som varit i entrén. När modellen 

var färdig fotograferade jag den och dessa bilder är de som förekommer i samband 

med re-designförslaget här (se figur 15&16). Modellen är byggd i skala 1:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur15: Påbörjat modellbygge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur16: Färdig modell.  
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Re-design 

För att se förändringen har jag illustrerat re-designen i tre steg (se figur 17). Första 

bilden visar hur det ser ut nu och den andra bilden visar förändringarna. De röda 

strecken står för det som tas bort och de gröna för det som byggs nytt. Taket 

ovanför ytterentrén är markerat med grå streck och den gråa rutan visar ett par 

toaletters placering i dagsläget. De flyttas på åt höger för att få till den nya 

designen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur17: Första figuren visar entrén som den ser ut idag. Den andra 

bilden visar förändringarna och den tredje visar det nya förslaget.  
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Yttre entrén                                                                                                              
Den första delen av entrén har plockats bort så ingången sker med endast en svag 

vinkel mot resten av byggnadens fasad (se figur 17 längst till höger). Entrén sticker 

ut något mot resten av fasaden men kommer ändå bort från bilarna mer än i nuläget 

och gör platsen tryggare att vistas på för fotgängare. Taket som finns nu 

återanvänds till formen men tillverkas av något mer ljusinsläppande material som 

till exempel glas eller plexiglas. Taket får samma placering i förhållande till 

ytterdörren fast över den nya entrén. Den nuvarande texten på taket över dörren 

som säger ”Södermalmshemmet” har jag bytt ut mot ”Huvudentré” och sedan finns 

det en markskylt till höger om ingången som redovisar byggnadens olika 

verksamheter (se figur 18). Takskylten ska synas på långt håll medan markskylten 

kan läsas när besökaren närmar sig byggnaden. Entrén har fått en pop–out effekt 

med en röd färg, som gör att besökaren ser den på håll och på så sätt kan lokalisera 

huvudingången direkt. Den röda nyansen är vald efter att den tillskrivs som en 

aktiv färg som drar uppmärksamheten till sig och i nuläget har den en liknande 

färg, om än solblekt, så den kontrasterar bra mot den beige/gråa fasaden. Här 

tänker jag att belysningen sitter i innertaket och styrs förslagsvis av ett 

skymningsrelä. Detaljer som dörrknappen och koddosan har egen LED belysning 

för att synas bra (se figur 20). Dörren har öppnare (se figur 19) och på marken finns 

en markering vart åt dörren öppnas. Dörren är markerad med svart för att synas och 

handtaget är markerat med silvertejp som också fungerar som halkskydd (se figur 

20). Dörrknapp, markering av dörr, öppningsvinkeln och handtag återkommer 

vid/på alla de andra dörrarna också. 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Ytterentrén . 
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Figur 20: Dörrens 

öppningsvinkel är markerad 

på marken. Dörren är 

markerad och även handtaget. 

Koddosan har egen belysning . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Dörrknapp till ytterdörr 

 

Förhallen  

För att entrén ska kommunicera bättre med besökaren har jag valt att göra den 

bredare och ljusare. I figur17 ovan ses förändringen i tre illustrationer. När 

besökaren kommer in genom ytterdörren kan denne omedelbart får en överblick 

över vart hen kommit och får snabbt information om hur de tar sig vidare. För att 

skapa denna breda och ljusa entré har de två toaletterna till höger om nuvarande 

ingången fått flytta på sig lite men det finns utrymme kvar för dem att finnas på 

ungefär samma plats (se figur 17, mittenbilden). Dessa toaletter ligger utanför mitt 

designområde då ingången till dem befinner sig i kapprummet så de nämns inte 

vidare i arbetet.  

Innanför ytterdörren möts besökaren av bänkar på vänster sida. Dessa sittplatser 

kan användas när de boende väntar på exempelvis taxi.  Efter bänkarna finns en 

informationsskylt med karta som berättar om husets olika verksamheter och var de 

befinner sig (se bild 21). På väggen rakt fram till höger finns tydliga skyltar med 

färgkodning till de olika verksamheterna (se figur 22&23). Jag har valt att namnge 

de olika verksamheterna så förutom Södermalmshemmet är det restaurang Malmen 
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och samlingssalen Söder. Två skyltar till finns som pekar ut vägen till toaletterna 

och till hus C. De är svartvita för att toaletter ofta är det och inte ska förväxlas med 

verksamheter. Skyltningen till hus C, som är seniorboendet som finns i samma 

byggnad, kan ifrågasättas då de har en egen entré bortanför restaurangen. Jag har 

valt att ha kvar skyltning dit men inte färgkodat den då det egentligen inte är den 

vägen som bör tas. Här ligger en tydlig allmänbelysning i rummet så skyltar blir 

lättlästa. Dörrväggen släpper in dagsljuset i möjligaste mån. För att ta sig vidare in 

på Södermalmshemmet följer besökaren grön markering. Vid den gröna dörren 

finns mer information som gäller det som finns innanför den (se figur 24). På 

glasrutan tänker jag att det kan stå, skrivet på fri hand - Välkommen till 

Södermalmshemmet. Detta ger, tänker jag, ett avslappnat hemmalikt intryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Förhallens sittplatser och informationsskylt.  
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Figur 24&25: Dörren in mot Södermalmshemmet från två vinklar. 

Figur 22&23: Skyltar på vägg. 
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Inre entrén                                                                                                
Den dörr som fanns efter förhallen har jag, som nämnts tidigare, valt att flytta in ett 

steg för att på så sätt ge Södermalmshemmet ett eget entréutrymme (se figur 26). 

På så sätt blir det en lugnare del som inte störs av alla de som ska till den övriga 

byggnaden som exempelvis skolbarnen och samlingssalsbesökare. I den inre entrén 

har informationsdisken plockats bort så att utrymmet bakom kan användas. I denna 

del av entrén är det tänkt att dagsljuset ska få stort utrymme men att det ska få hjälp 

av artificiellt ljus för att tydliggöra och rikta uppmärksamheten. Här kan adderas 

tunna gardiner för att minska bländningsrisken. Eftersom entrén inte ska vara en 

genomfartsled till baksidan tänker jag att den del av belysningen som finns vid 

bakdörren kan styras av en rörelsedetektor och bara lysa när någon befinner sig i 

utrymmet (se figur 27). Direkt till vänster finns en vägg med textil för att dämpa 

ljudet och för dekoration (se figur 28). På den väggen finns även 

nödutgångsskylten och larmskåpet tydligt placerade. Den dörr som var grön på väg 

in är röd på denna sidan precis som ytterdörren. Detta för att knyta an till att 

besökaren är på väg ut igen (se figur 29).  Till vänster om dörren finns de 

nuvarande möblerna kvar och den stora färgglada tavlan (se figur 30). Fönster - och 

dörrväggen, till vänster, som leder in på Södermalmshemmet kommer att dra 

blickarna till sig när besökaren kliver in och där finns även vidare information 

bredvid dörren (se figur 31). Belysningen ska ligga som ett bra allmänljus med vitt 

ljus, men inte riktigt så skarpt ljus, som den nya belysningen som finns nu. Några i 

personalen gav uttryck för att den nya belysningen var bra medan den utomstående 

tyckte den var väldigt stark. 

Innanför den nu borttagna informationsdisken blir det ett utrymme som genom tre 

fönster kan fyllas med dagsljus som även kommer kunna ge resten av entrén ljus. 

Här skapas ett hörn för exempelvis social samvaro under väntan eller vila (se figur 

33). Med denna del av entrén vill jag att Södermalmshemmets egna ord, som 

kommer från deras blogg, kan kommuniceras i miljön. 

”Vi vill ge en trygg och säker vård och omsorg och erbjuda en meningsfull vardag 

utifrån varje persons livsmönster och speciella behov. 

För att skapa ett gott samarbete och en god miljö för alla, tror vi att goda relationer 

och möten mellan människor är en förutsättning” (Södermalshemmets blogg, u.å). 
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Väggen i detta utrymmet valde jag att göra som en fondvägg med bilder och 

föremål som blir som en resa genom tiden (se figur 32). Här prövade jag att ha 

väggen i samma gröna som dörren men insåg att det blev väl skarpt och att bilderna 

och föremålen kom fram bättre mot den varma vita färgen som alla väggar har fått. 

Här kan finnas gamla bilder från Örebro eller andra ställen i Sverige. Här kan 

finnas äldre saker och konst som kanske fanns på väggarna hemma hos de boende 

när de var yngre. Väggen kan utformas så att det lätt går att byta ut sakerna. I detta 

utrymme sätter jag igen dörren in till vaktmästaren och placera växter som 

efterfrågades av flera personer i formulären. Denna del av entrén ska var ombonad 

med textilier och belyst med ett varmare, gulare och något dämpat ljus. 

Fondväggen belyses uppifrån av spotlights för att synas bra och ge en pop-out 

effekt. I detta utrymmet kan färgerna som kom från dagvårdens svar om glädje – 

gula, röda och orange färger, och de utomståendes svar om lugn och vila -lila och 

rosa färger blomma ut. Lila finns redan nu i entrén genom de två lila sofforna och 

toner ur den stora färgrika tavlan på väggen. Dessa röd-orange och lila-rosa färger 

blir accentfärger mot de ljusa väggarna och den gröna fönster - och dörrväggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Hela inre entrén.  
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Figur 28: larm och textil . 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 27: Bakdörren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: På väg ut från inre entrén.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Nuvarande 

möbelplacering med stora tavlan 
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Figur 31: Panoramabild på dörren och fönsterväggen in mot     

Södermalmshemmet med informationsskylt och kod dosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32: Fondväggen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Nya utrymmet med fondvägg .  
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RGB kod: 63,158,67 

RGB kod: 0,88,172 

Färger                                                                                                               
Färgerna är valda utifrån den empiri som jag fått under arbetet. Jag har valt att hålla 

den linjen som bland annat Torbjörn Laike (2014) nämner att röd-orange toner 

verkar vara aktiverande och att de blå-gröna lugnar (s. 47). Jag har valt att färgkoda 

de olika verksamheterna i byggnaden och detta för att en enkel wayfinding ska 

kunna äga rum. Besökaren kan då följa ett spår som är en av 

wayfindingstrategierna (Mollerup, 2013, s.26) och i detta fallet blir det ett färgspår.  

 

Södermalmshemmet har fått, som redan nämnds, färgen grön som sin färg. Den 

används på skyltar, karta och dörrar. Den gröna färgen är vald efter tanken som 

pekar mot att grönt är en färg som upplevs lugnande vilket också framkom i 

färgformuläret. Samtidigt är den valda färgen kulörstark vilket Helle Wijk (2004) 

hade lagt märke till att äldre med demens reagerade positivt på (s. 38). 

 

 

 

Restaurangen Malmen har fått färgen blå som sin färg. Den ses också som en av de 

lugna färgerna och under måltider behövs en rofylld plats att vara närvarande i. Att 

använda färger som är eller ligger nära elementärfärgerna gul, rött, blått och grönt 

kan ha sin fördel då personer med demens känner igen dem lättare och vet dess 

namn (Häggström & Wijk, 2014, s. 194).  

  

 

 

Samlingssalen Söder tilldelades färgen gul då den färgen pekar på att var en aktiv 

färg. I färgformuläret förknippades den med glädje bredvid andra varma färger som 

rött, orange och rosa. Denna färg får då symbolisera den aktivet som försiggår i 

samlingssalen. Den gula färgen kontrasterar bra mot de andra två färgerna vilket 

också är viktigt för äldre med nedsatt syn (Häggström & Wijk, 2014, s. 194). 

 

 

 

RGB kod: 255,244,80 
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De färgkodade skyltarna är designade med svart text på vit botten med en ram av 

färg (se figur 34) för en god kontrastverkan. För att personer med 

färgseendevariation ska uppfatta skillnad på skyltarna kontrasterar de även bra i 

gråtoner (se figur 35). Vid kortändan på väggskyltarna finns en färgad trekant som 

pekar åt det hållet platsen finns. Det finns studier på att äldre personer använder 

färg som stöd för att minnas bilder och ord (Park&Puglisi, 1985, i Wijk [red.], 

2004, s.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34&35: Väggskylt & väggskylt i gråtoner 

 

 

Väggarna får en varmvit ton som går mot gult för att ta bort det kritvita som kan 

uppfattas som institutionslikt, något som framkom i frågeformulären. Väggarna blir 

då varmare i färgen men är ändå ljusa och kontrasterar väl mot det mörka golvet 

och dörröppningarna. Golvets gråa marmoreringsplattor upplevde jag som naturligt 

och hållbart och behöll det som det var. För att väga upp dess eventuella hårdhet 

adderades textil till rummet i form av exempelvis matta, dukar och tyg på väggen. 
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Slutdiskussion 
 
Här kommer arbetet att knytas ihop, synas kritiskt och sedan se vad det kan leda 

vidare till för studier och forskning. 

Syftet med arbetet var att omforma huvudentré så att den bättre kommunicerar med 

besökaren genom dess rumslighet och att hela ytan kommer till användning. Min 

fråga var: 

- Hur kan informationsdesign, genom rumslig gestaltning, omforma en entrés 

möjlighet till kommunikation med förstagångsbesökaren?  

Jag valde att se på forskning runt färg, ljus och wayshowing som är tre delar inom 

informationsdesignfältet. Forskningen om färg och ljus ger inga entydiga svar men 

är ett område som utvecklas och jag tror det kommer att komma mer ur detta. 

Boken Färg & ljus för människan – i rummet har varit lite som en bibel och 

utgångspunkt i arbetet tillsammans med olika artiklar. Alla författar som 

medverkar i boken är experter och forskar inom ljus och färg. Med risk för ett 

enkelspårigt förhållningssätt har boken ändå lett mig ut på olika spår och gett ett 

stort spektrum av ämnet. Min slutsats är att färg och ljus är två bra, men inte helt 

lätta, ingredienser i möjligheten att omforma en entrés möjligheter till att 

kommunicera.  

Efter empiri-insamling kunde jag konstatera att färg är ett komplext ämne som 

lämnar mycket obesvarat men också spännande med en del spår att reflektera över. 

I färgformuläret kunde jag ana ett visst mönster som att nedstämdhet fick färgen 

svart, grå och brun av alla de svarande men på de övriga orden fanns en stor 

spridning. Nedstämdhet som ingår i den mer, så kallade, mörka sidan av livet 

förknippades enhetligt med mörka färger medan de ord som avser den ljusa sidan 

av livet fick mer varierande färger. Är vårt mörker mer enfärgat än vårt ljus? Kan 

bara gå till mig själv här och konstatera att jag håller med i detta. Exempelvis 

glädje fick de varma färgerna rött, orange och gult av de på dagvården medan de 

utomstående valde de fyra grundfärgerna. Finns det en skillnad i ålder här? De på 

dagvården är alla äldre medan en del av de utomstående var yngre om än alla över 

45 år. För att få ett bättre underlag hade det givetvis varit önskvärt med flera svar 

och ett bredare urval och kanske detta är ett helt eget ämne att forska i.  

Dagvården var villiga att svara på frågeformuläret om färg då de kopierade upp fler 

papper än jag delade ut. Här kunde jag fått mer hjälp i mitt arbete och varit 

närvarande och kanske haft en fokusgrupp. 
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Wayshowing är ett av svaren på min fråga. Genom att visa vägen, i detta fall 

genom färgkodning, blir entrén mer kommunikativ med besökaren och då 

framförallt med den som kommer på sitt första besök. Entrén får tydliga områden 

som ytterentré, förhall och inre entré. Färgkodningen blir det spår som behövs för 

att navigera rätt.  

Ljus är också ett ämne med många delar som i detta arbetet fick stå tillbaka lite för 

färg. De utomstående som var i entrén och svarade på formuläret kommenterade 

mer andra saker än just ljuset. Kanske för att det är svårt att uttala sig om eller för 

att det var på dagen, då inneljuset inte syntes så mycket. Jag upptäckte själv vid 

färg - och ljusobservationen att det inte var lätt för ett otränat öga att sätta ord på 

det som sågs. Det hade varit intressant om flera hade gjort samma observation så 

kunde upplevelserna bollats mot varandra med stöd i PERCIFAL- analysen. Här 

skulle det varit av intresse att även studera entrén under den mörka årstiden och vid 

olika tillfällen av dygnet. 

De flesta var överens om att entrén var sliten och inte så välkomnande. Ingen gav 

uttryck för att den var bra som den var. Även här hade fler personer gjort resultatet 

mer hållbart. Urvalet av personer gjordes ur min bekantskapskrets vilket kan ha 

påverkat svaren i viss mån. Urvalet av personal gjorde assistenterna och de var 

måna om att göra en spridning bland de som svarade.  

Jag fann teorierna om äldre och färg och ljus intressanta. Kanske för att jag känner 

personer i den åldern och för att jag själv börjar närma mig den. Om det finns 

belägg för att en god ljus - och färgmiljö kan påverka vårt välmående är det av 

största vikt att forska mer om det. Ett annat ämne att studera vidare, är om vi kan 

påverka minnet med hjälp av färg, särskilt runt människor med demens.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vid utprovningen av min modell, var de 

som tog del av den, positivt inställda till de förändringar som var gjorda och ansåg 

dem var till entréns fördel. I det tolkar jag också att informationen förbättrats och 

att entrén på så sätt kommunicerade bättre med den besökare som kommer för 

första gången. Detta är dock antagande då detta inte provats på plats i full skala. 

Det är nästa steg att ta men ligger utanför detta arbetet. Jag anser att 

informationsdesign är ett bra instrument att använda för att ge en plats bättre 

kommunikationsmöjligheter genom att använda teorier om ljus, färg och 

wayshowing. Ett annat resultat var att entrén fick mer yta och att den nya ytan 

kunde bli en social plats, för både boende och besökare, att vistas på.                                                                                                              
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Ljuset ger oss färgen och i färgen ser vi ljuset. I ett blänk kan livet vända och 

från skuggorna kan glädje stiga fram. När synen grumlas och minnet sviktar 

kan vi blunda och minnas ljusets dans över det gröna gräset. 

A Sandahl        
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär utomstående 
Detta är en sammanställning av svaren och jag har tagit mig friheten att sätta dit punkt 

och kommatecken på en del ställen för att underlätta läsandet. Vid prickat är det ett ord 

som jag inte kunnat tyda och inom parentes finns tilläggskommentarer av mig för att 

förklara eller förtydliga ett svar. De som svarat har muntligen tagit del av anonymitet, 

frivillighet och vad det kommer användas till. 

 

Frågeformulär utomstående  

Ålder:______________________ 

Kön:_______________________ 

 

Scenario: Tänk dig att du ska besöka Södermalmshemmet och prata med en assistent. Se 

dig omkring och känn in platsen med öppet sinne och förutsättningslöst. 

 

Fråga 1 

Vad är ditt allmänna intryck av platsen utifrån och in? 

Kvinna 75: Kommunal inrättning som de brukar se ut. Fruktansvärt trist! 

Man 78: Enkelt, murrigt 

Kvinna 71: Jättetråkig!!!! Splittrad vad gäller utsmyckning och möblering. ”Bullrig” inget 

ljuddämpande, hårt golv. Färgsättning= 0 

Kvinna 52: Det är slitet. Inredningen hänger inte ”ihop”. Spretigt med färger och möbler. 

Inte särskilt inbjudande att komma in. 

Man 52: En högst normal entré. Letar man efter entrén så är det tydligt var den är, men 

utformningen är så att den inte skiljer ut sig så mycket från byggnaden i övrigt. Entrén är 

solblekt i färgen och även en tydlig skada i ett hörn. Precis innanför var ett konstverk som 

förhöjde intrycket, men bänkarna gav ett kalt och slitet intryck. Lite smal entré. Ser inte 

fortsättningen förrän jag går in en bit. Inne i hallen möts jag av en ljus och öppen lösning 
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för receptionen. Skyltning bra. Fler konstverk och soffor är plus. Dörren in till avdelningen 

ger tyvärr institutionskänsla. Lite plottrigt med mycket kontakter och larmknapp och 

ledningar. 

Kvinna 57: Tråkig, grå, förutom den blågröna väggen direkt efter ytterentrén. Hårt ljud, 

kall miljö. Om inte informationsdisken är i bruk så ta bort den! Gör en mysig sittgrupp vid 

fönstret. 

Fråga 2 

Vad är din upplevelse av ljuset? 

Kvinna 75: Sterilt 

Man 78: Lite ljusare färger med mörkare färg kring dörrfoder (förklarade att det var ett 

förslag till förbättring). 

Kvinna 71: Många olika sorter, känns ad-hock (här frågade jag vad ordet står för och fick 

följande förklaring - impuls eller av en tillfällighet utan tanke) eller påfyllt vartefter med 

olika typer. Kan inte bedöma ljusets effektivitet. 

Kvinna 52: Tänkte inte så mycket på det först då det var ljust ute. Armaturer som inte 

hänger ihop. Bra ljusinsläpp. 

Man 52: Just innanför entrén (ytterdörren), lite dunkelt. Receptionen är ljus med dagsljus 

som kommer in. Lite plottrig ljussättning utanför receptionen. 

Kvinna 57: Starkt när taklamporna är tända, smålampor ger varmare ljus. Det känns 

välkomnande med dämpad belysning. 

 

Färgerna? 

Kvinna 75: Färglöst! Enda färgklick är stora tavlan. 

Man 78: Bör målas om. 

Kvinna 71: Vilka färger, mischmasch av väggfärger, möbelfärger, vägg/golvfärger, mattor. 

Kvinna 52: Tycker inte de heller hänger ihop. Borde vara mer i samma färgskala. 

Man 52: Lite svalt intryck med vitt i och marmorgolv. Lite kalt intryck. Plus för färger i 

konstverk och lila soffgrupp. 
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Kvinna 57: Vita väggar förutom grönblå innanför ytterhall. De vita väggarna ger ett kallt 

intryck. Mer färger och en mjuk långmatta ger ett välkomnande intryck och 

ljuddämpande.  

 

Fråga 3 

Hur väl kommunicerar entrén vart du är och vad som finns i byggnaden? (sätt ett kryss på 

skalan) 

 

        X           X            X X         X        
X 

 

Mycket väl                                                                        inte alls 

 

Kommentar: 

Kvinna 75: Som förväntat, negativt, kommunalgrått, färglöst. 

Man 78:  Inga kommentarer  

Kvinna 71: Skyltar i taket, som hänger väl synliga men jag vet inte om allt finns på 

skyltarna som finns i huset. En tavla saknar jag som visar husets innehåll, som en karta. 

Kvinna 52: Känns som en institution, negativt sett. Stod tydligt namnet utanför. 

Man 52: Det syns inget i entrén (när man kliver in genom ytterdörren) vad som är 

innanför. Även när jag gått in två steg vet jag fortfarande inte vad det är för utrymme som 

jag kommit in i. Smalt. 

Kvinna 57: Inte så inbjudande, entrén ger ett kallt intryck. Mer färg och gröna växter. 
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Fråga 4 

Kände du dig välkommen och förstod vart du skulle? (sätt ett kryss på skalan) 

 

           X          X        X  X   X             X 

Mycket välkommen                    inte alls 

 

 

 

                 
X 

          XX           X          X  X    

Hittade                      inte alls 

 

 

Kommentar: 

Kvinna 75: Tveksamt.  

Man 78: Inga kommentarer 

Kvinna 71: Inga kommentarer  

Kvinna 52: Kände mig inte välkommen då det ser tråkigt ut. Eftersom vi inte träffade 

någon människa var det miljön jag tänkte på. Det var lätt att hitta till receptionen. Dock 

satt ingen där och kunde guida vidare. Fanns viss information via skyltar i taket.  

Man 52: Skyltning finns i taket. Om jag vet vad jag letar efter så är det tillräckligt. Men 

andra skyltgruppen finns en bit in så jag behöver gå fram lite längre för att få info från 

dessa skyltar. 

Kvinna 57: Ingen välkomnande miljö men skyltar finns som talar om vart jag ska. När jag 

tittar n genom glasdörren till Administration så blir jag ändå osäker, inget tydligt vart jag 

ska. Jag skulle bli sittande i hallen/entrén och vänta eftersom info.disk finns. Och att 

dörren låst till administration 
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Bilaga 2 Frågeformulär anställda 
I sammanställningen av svaren har jag tagit mig friheten att ändra stavfel och lägga till 

punkt eller kommatecken för bättre läsflöde. Inom parentes finns kommentarer av mig 

för bättre förståelse eller där jag inte förstått svaret. Tre punkter står för ord som varit 

oläsliga. 

 

Hej mitt namn är Anne Sandahl och jag studerar informationsdesign på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Mitt examensarbete är entrén på Södermalmshemmet. Jag undrar 

om du vill svara på en fråga om entrén? Du är anonym och svaren kommer användas i 

rapporten som en del av underlaget till ett om-designs förslag av entrén. 

Fråga 1: Vad är ditt allmänna intryck av entrén (utsidan, mellangången och inre)? 

Positiva och mindre positiva inslag. 

Tänk på material, ljus, ljud, färg, mönster, inredning, placering, mängd, rörelsemönster, 

aktiviteter, säkerhet, arbetsrelaterat med mera. 

 

A. Utsidan:  

• Behövs mer grönska, varmare nyanser på väggarna. ”mjukare” möbler. 

Idag är det väldigt tomt och inte så välkomnande.  

• Växter! Bänk med bord. 

• Grå och trist. Inte så inbjudande eller välkomnande. 

• Mörk. 

• Gammalt slitet, pågående grundarbete (på baksidan av huset) som till 

stor del påverkar intrycket. 

• Gillar inte, det känns kallt. Positivt - stor entré. 

• Lite torftigt, … gamla blommor. 

 

B. Mellangången:  

• Varmare färger, större tavlor. 

• Någon annan färg kanske? Nån växt? Finns ej så mycket utrymme där 

ändå. 

• Strax innanför ytterdörren. Samma som svar A - grå och trist. Inte så 

inbjudande eller välkomnande. 

• Ganska blek och intetsägande, dåligt med färg. Inte så välkomnande. 

• Även här en del pågående arbete (?). 

• Ljust fint, behövs fräscha möbler. 

• Lite kalt i dagsläget. 
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C. Inre entrén:  

• Behövs bra sittmöjligheter. Idag känns ytan som en väntsal. Behövs 

varmare färger på väggarna. 

• Grått och trist, färgglad färg, konst, blommor. 

• Trevligare med soffor och tavlor men skulle kunna göras mer inbjudande. 

Den tomma receptionen gör att det känns lite ”öde” och bortprioriterat. 

Entrén inne på södermalmshemmet känns varmare och trevligare och 

välkomnande (alltså den som finns innanför den låsta dörren, inne på 

hemmet).  

• Skulle behöva piffas upp, t.ex. blommor, tavlor, konst. 

• Fantastiskt ljus, gammalt slitet väggar, renoveringsbehov. 

• Det gillar jag faktiskt, vill ha mer växter, blommor, ett stort akvarium, stor 

tavla med budskap, moderna grejer. 

• Mycket bra ljus, med ”nya belysningen”. Lite kal inredning, önskar mer 

ombonat, möbler. 
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Bilaga 3 Frågeformulär färg utomstående 
Vill du anonymt och frivilligt svar på några frågor om färg? Det ska användas som 

underlag för en om-design i mitt examensarbete. I så fall undrar jag: 

Vilken färg förknippar du med: 

 

• Lugn=blå, dovt grön, ljusblå, blå, mild grön, gul, ljusblå, lila, 

 

• Stress=röd, orange, röd, röd, gul, röd, röd, grå, svart, 

 

• Vila=grön, blå, ljusgrön, grön, ljusrosa, lila, vit, blå, 

 

• Aktiv=svart, vit, ljust grön, röd, röd, blå, grön, mörkblå, röd, 

 

• Glädje=gul, blå, grön, gul, röd, röd, gul, gul, röd, grön,  

 

• Nedstämdhet=grå, beige, grå, grå, mörkgrå, svart, svart, grå, 
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Bilaga 4 Frågeformulär färg dagvården 
Hej mitt namn är Anne Sandahl och jag studerar informationsdesign på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Mitt examensarbete är entrén på Södermalmshemmet. Jag undrar 

om du vill svara på några frågor om färg? Du är anonym och det är frivilligt och svaren 

kommer användas i rapporten som en del av underlaget till ett om-designförslag av 

entrén. 

Vilken färg förknippar du med: 

 

• Lugn=grön, brun, gul, gul, himmelsblå, ljusgrön, skir grönska, vit, ljusblå, blå, blå, 

blå, grönt, violin, vit, gul, grön,  

 

• Stress=mörk, gul, blå, svart, starkt röd, röd, röd, skrikiga färger, lila, röd, brunt, 

illgrön, röd,  

 

• Vila=grönt, vit, vit, blå, gul, ljusgult, blå, grön, grå, grön, vit, blå, gul, svart,  

 

• Aktiv=blå, röd, grön, grön, svagt rosa, rött, grön, orange, orange, rosa, blå, blå,  

 

• Glädje=ljusröd, ljusrosa, rosa, röd, röd, rosa, varm orange, gul, röd, röd, röd, rosa, 

röd, röd, gul, orange,  

 

• Nedstämdhet=svart, grå, grå, mörkgrå, grå, grå, mörkbrun, svart, svart, svart, grå, 

svart, svart, grå, mörka färger,  

 

 


