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Abstract  

A waiting room worth waiting for is a bachelor´s thesis in Information Design - 
Spatial Design. The purpose of the paper is to study a waiting room of a business 
with the intent to reflect their vision from their website to the actual room. At the 
same time, the room must satisfy the perceptual needs of the visitors. The project is 
a collaboration with Misa AB which is located in Västerås City. The design proposal 
is expected to give a sense that it reflects Misas vision and that the participants should 
feel safe in the environment that is adapted to their needs. Using methods such as 
spatial analysis, website analysis and qualitative interviews with staff and 
participants it is clear the waiting room does not support the needs of the participants. 
Also, the vision of the business is not visible in the room. Theories and previous 
research applied in the study are cognitive psychology, perception, Human Centered 
Design, gestalt laws, image and vision and functions in the room such as color and 
light and vegetation. Together, the methods, theories and empirics have created a 
design proposal where the waiting room can offer a stronger connection to the 
website. Also, it can provide a safer environment for the participants where their 
needs are the main focus. 
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Sammanfattning 

Ett väntrum värt att vänta i är ett examensarbete inom programmet 
informationsdesign -  rumslig gestaltning. Studien syftar att studera hur ett väntrum 
hos en daglig verksamhet kan återspegla sin verksamhets vision utifrån deras 
hemsida till fysiskt rum. Samtidigt som rummets utformning ska tillgodose 
besökarens perceptuella behov. Gestaltningsförslaget förväntas ge en känsla av att 
det återspeglar Misas vision och att deltagare ska känna sig trygga i miljön som 
anpassats efter behoven. Projektet är ett samarbete med en daglig verksamhet som 
heter Misa AB och är beläget i Västerås City. Med hjälp av metoder såsom rumslig 
analys, analys av hemsida och kvalitativa intervjuer med personal och deltagare har 
det kommit fram att lokalen inte stödjer deltagarnas behov. Verksamhetens vision 
syns inte på plats. Teorier och tidigare forskning som tillämpats i arbetet; kognitiv 
psykologi, perception, Human Centered Design, gestaltlagar, image och vision och 
funktioner i rummet såsom färg och ljus, växtlighet och gestaltlagar. Tillsammans 
har metoderna, teorierna och empirin skapat ett gestaltningsförslag där väntrummet 
kan erbjuda en starkare koppling till hemsidan och en tryggare plats för deltagarna 
där deras behov får stå i centrum. 
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1. Inledning 

I Sverige har autismdiagnoserna kraftigt ökat och idag har 1-2 procent av svenska 
befolkningen en autismdiagnos. En förklaring är att autism begreppet har breddats i 
sin tolkning och det involverar nu fler personer än tidigare. Diagnosen 
uppmärksammas även enklare idag än tidigare vilket har gjort det till en mer 
förekommande diagnos. Något som påverkar personer med autism är omgivningen 
personen vistas i, det är därför en viktig del där en anpassad miljö kan skapa 
förståelse för individen (Region Stockholm, 2018).  

Aspergers syndrom och autismspektrum liknar varandra och är en 
funktionsnedsättning. Utmärkande för funktionsnedsättningen är att individen har 
svårigheter med socialt samspel vilket kan innebära begränsningar i aktiviteter, 
beteenden och intressen. Denna funktionsnedsättning måste medföra allvarliga 
problem i personens vardag för att kunna diagnostiseras (Hjärnfonden, 2018). 

Den svenska författningssamlingen skriver om lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förkortat LLS (SFS 1993:387). Det förklaras att en daglig 
verksamhet kan utformas på olika sätt. Den ska anpassas efter en persons 
individuella behov och målet är att ge personen möjligheten att leva efter dennes 
förutsättningar. Verksamheten ska följa god kvalitet i samarbete med samhället och  
myndigheter och kvaliteten hos verksamheten ska utvecklas och säkras. Personer 
som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, en förvärvad 
hjärnskada, kroppslig sjukdom, eller varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionsvariationer som orsakar svårigheter i det vardagliga levnadssättet har rätt 
till daglig verksamhet (ibid.).  

Eftersom daglig verksamhet ska vara individuellt anpassad så att den blir 
meningsfull och stimulerande där utveckling och möjlighet till gemenskap står i 
centrum, borde också lokalerna hos dagliga verksamheter anpassas efter dessa 
individuella behov. Det första mötet med en verksamhet eller företag sker oftast i ett 
väntrum, detta blir därför en avgörande länk mellan företaget och deltagaren. 

Hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall har 
tillsammans skrivit boken Neurodesign: Inredning för hälsa, prestation och 
välmående (2016), de förklarar att hjärnan är vårt viktigaste organ. Det är avgörande 
för hur vi mår och presterar och miljön som en person befinner sig i påverkar vårt 
välmående. Sammanslagningen mellan forskning och inredning ger verktyg till att 
kunna inreda rum på ett sätt som optimerar hälsa, prestation och välmående.   
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1.1 Bakgrund 
Misa AB är en privat driven omsorgsverksamhet som skapar sysselsättning för 
personer som inte är kapabla till att arbeta. Det finns flera verksamheter runt om i 
landet men fokusområdet för detta arbete riktas mot verksamheten i Västerås. Det 
dominerande området hos verksamheten är daglig verksamhet där de arbetar enligt 
LSS vilket ligger till grund för hur gestaltningsförslaget kommer att vara utformat 
efter. Deras grundidé är att alla människor har en plats i samhället men med hjälp av 
rätt stöd. Initialerna i ”Misa” står för metodutveckling, individuellt stöd, 
samhällsinriktning och arbetsinriktning, vilket är något de strävar att arbeta efter 
konstant. De personer som behöver Misas stöd i vardagen och därför deltar i 
verksamhetens aktiviteter benämns enligt verksamheten som ”deltagare”.  De 
personer som är delaktiga i dagliga verksamheter har oftast någon 
funktionsvariation, vilka kan variera och vara olika påfrestande i vardagen (Misa, 
2019). Syftet med att besöka Misa är att deltagaren ska få en personlig 
arbetskonsulent som ska hjälpa deltagaren att komma ut i arbetslivet efter dennes 
egna takt och vilja. Deltagaren och arbetskonsultenten arbetar tillsammans fram ett 
schema som ska vara anpassat efter individen. Det är alltid upp till deltagaren om 
denne vill fortsätta sin resa hos Misa eller om den ska avbrytas. Om deltagaren 
känner sig nöjd fortsätter denne kontinuerligt att besöka Misa. Vidare håller 
arbetskonsulenten möten tillsammans med deltagaren gällande vad hen önskar för 
typ av sysselsättning i framtiden. Verksamhetens lokal är uppbyggd så att besökaren 
kommer in via väntrummet, det första rummet kopplat till Misa. I dagsläget används 
väntrummet som en plats där deltagaren väntar på att arbetskonsultenen ska möta 
upp deltagaren för att sedan påbörja ett möte i samtalsrummet intill väntrummet. 
Väntan är varierande och kan ibland bli lång för deltagaren då denne oftast kommer 
en stund före utsatt tid. Genom intervjuer visade det sig att deltagaren kan få råd om 
att besöka verksamhetens hemsida för att skapa förståelse kring verksamheten innan 
personen besöker Misa. Det digitala rummet blir därför och oftast det första intrycket 
för besökaren. När personen sedan besöker den fysiska platsen kopplas dessa inte 
samman dels på grund av Misas vision om människan och det individuella stödet 
och såväl som färg- och formspråk inte återspeglas från det digitala rummet till 
fysiska rummet. Kopplingen blir därför svag och kan då upplevas som otrygg, de 
speglar inte visionen som de gärna vill arbeta efter. Detta är något som kan komma 
att bli problematisk.  

”Jag	 tror	 att	 de	 flesta	 som	 kommer	 hit	 har	 ganska	 mycket	 stress	 i	 sitt	 liv																					
och	därför	är	det	bra	att	kunna	lugna	ner	det”		

																			-		Deltagare	1	från	intervju	
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att utforska hur rumsliga element kan förtydliga ett 
väntrum hos en verksamhet. Visionen som återspeglas på deras hemsida ska också 
tydliggöras i verksamhetens väntrum. Målsättningen är att med rätt utvalda rumsliga 
element skapa en starkare koppling mellan det virtuella och fysiska rummet och i sin 
tur kan målgruppens perceptuella behov tillgodoses i gestaltningsförslaget. Detta 
gestaltningsförslag skapas i förhoppning om att gynna verksamheten samt 
deltagarnas behov. 

1.3 Problembeskrivning 
I dagsläget används Misas väntrum under en kort period eller inte alls. Det syntes i 
förstudien av intervjuer med personal och deltagare, angående de varierande 
behoven i ett väntrum. Det finns en problematik i väntrummets utformande då det 
inte återspeglar verksamhetens vision på hemsidan som är ett första möte med 
verksamheten. ”Misa” står för; metodutveckling, individuellt stöd, 
samhällsinriktning och arbetsinriktning. Något de talar starkt för på deras hemsida 
men som inte återspeglas i det fysiska rummet, väntrummet. Problematiken i 
väntrummet uppfyller inte deltagarnas behov gällande de olika 
funktionsvariationerna hos målgruppen. Det befintliga rummet har därför ett behov 
av att göras om och anpassas efter deltagarna, som använder rummet. 
Gestaltningsförslaget kan resultera i att skapa en tydligare och starkare koppling 
mellan webb till fysisk plats och samtidigt skapa en ökad trygghet och igenkänning 
mellan dessa rum.  

1.4 Frågeställning	
På vilket sätt kan en verksamhets vision kommuniceras genom ett väntrum med 
beaktning till målgrupp?  

Vilka rumsliga element kan bidra till att stödja besökarnas perceptuella behov i 
väntrummet?  

1.5 Målgrupp  
I studien ingår två målgrupper, verksamheten Misa AB samt deltagarna som besöker 
den. Deltagarna som besöker den dagliga verksamheten, både nya besökare som inte 
känner till verksamheten men också erfarna besökare som varit där tidigare. Det är 
främst deltagarna som nyttjar väntrummet och därför ägnas fokus åt att stödja deras 
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behov. Personal har tidigare nämnt att målgruppen hos Misa är väldigt bred och de 
flesta deltagare har någon form av funktionsvariation. Perceptionsutmaningar är 
vanligt inom spektrumet autism och asperger, vilket är en stor del av målgruppen 
hos Misa, något som tillgodoses i arbetet. Åldersgruppen är bred där unga vuxna och 
vuxna är representerade. Den andra målgruppen är verksamheten och hur den ska 
kommuniceras i väntrummet anpassat efter deltagarna. 

1.6 Avgränsning 
I arbetet kommer fokus riktas på väntrummet eftersom det är det första fysiska 
rummet en besökare möts av när denne kommer till Misas lokaler. Verksamhetens 
hemsida kommer att studeras på ett ytligt plan i arbetet, men i en mer omfattande 
studie hade en utförligare analys av hemsidan kunnat genomförts. Eftersom 
väntrummet utnyttjas av deltagarna och inte av personalen kommer även 
gestaltningsförslaget och arbetet att följa deltagarnas perspektiv. I arbetet kommer 
inte mått, materiallösningar eller andra byggnadsaspekter att nämnas. Ett 
designförslag kommer att gestaltas i 3D programmet Sketchup. Förslaget fokuserar 
på det fysiska rummet med de visuella aspekterna, där funktion, färg, form och ljus 
ligger till grund. I en mer omfattande studie hade det varit nödvändigt att gå djupare 
in gällande deltagarnas behov och hur olika dessa ter sig.  Eftersom det påverkar 
rummets funktion, utseende och resultat.  

 
 
 
 

 

 

Figur 1. Ritning av övre våning i Misas lokaler och en avgränsning till det fysiska väntrummet. 
 



	 11	

 

De gråmarkerade området i figur 1 är fokusområdet för arbetet, väntrummet. I arbetet 
kommer information gällande platsen utanför och innan man kommer in till 
väntrummet att visas i bild men också förklaras i text. Det förklaras grundligt och 
mer ingående information kommer inte att ges. Informationen visas för att ge läsaren 
en första introduktion på platsen samt en förståelse för den. I gestaltningsförslaget 
kommer hänsyn tas till rummets förutsättningar gällande mått, tegelväggen samt 
bjälkarna i taket på grund av husets långa historia. Eldstaden som finns i väntrummet 
togs fram i efterhand sen huset byggdes. Därför finns det inget skäl till att den ska 
vara kvar i det nya gestaltningsförslaget. 
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1.7 Begreppsdefinition 
 

Daglig verksamhet – En daglig verksamhet är omsorgsverksamhet som skapar 
sysselsättning för personer som inte är kapabla till att arbeta. Det är ett slags stöd för 
att ta sig fram i arbetslivet, en orsak till varför man söker sig till en daglig verksamhet 
kan vara funktionsnedsättning (Misa, 2019). 

Deltagare – En person som deltar inom Misas aktiviteter nämns som en deltagare 
(Misa, 2019). 

Perceptionsutmaning – Perceptionsstörning är en störning som drabbar sinnes och 
hörselintryck. Perceptionsstörningar kan bero på tillfälliga eller kroniska avvikelser 
i hjärnan (Nationalencyklopedin, 2018). I arbetet kommer uttrycket 
perceptionsstörning ändras till perceptionsutmaning för att avdramatisera och 
minska laddningen i ordet. 

Trygghet – Enligt stiftelsen Tryggare Sverige (2019) förklaras begreppet trygghet 
som flera sammansatta händelser som avspeglar en människas upplevelse av sin egna 
säkerhet. Individens upplevelse handlar om dess värderingar, tolkningar, individens 
mentala bilder, erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska rummets 
utformning. I det här arbetet kommer det att ligga stor vikt vid hur individen upplever 
rummet, för att denne ska känna sig trygg.  
 

Rum – I arbetet kommer begreppet rum förklaras som ett fysisk rum men det kommer 
även att finnas exempel på benämningen som ett virtuellt rum, som till exempel på 
webben (Egen definition). 
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2. Teori och tidigare forskning 

I avsnittet presenteras olika teorier och tidigare forskning relaterat till ämnet. 
Inledningsvis diskuteras människans psykiska perspektiv vidare gällande 
perception, om en besökares upplevelser och slutligen om rumsliga perspektiv. 
Dessa teoretiska perspektiv ligger till grund för hur gestaltningsförslaget skapats. 

2.1 Psykologiskt perspektiv 
Groome (2006, s.27) nämner kognitiv psykologi som den mentala processen, det 
handlar om hur hjärnan bearbetar information. Det inleder med att människan tar in 
information från omvärlden, finner en mening med den informationen som sedan 
omvandlas till hur den ska kunna nyttjas.  

2.1.1 Perception och dess påverkan på människan 
Perception handlar främst om hur människan uppfattar världen genom att ta in 
information med hjälp av sina sinnen i omgivningen (Groome, 2006, s.49). 
Bogdashina (2003, s.40) förklarar att allt som människan vet om världen och om sig 
själv kommer från dennes olika sinnen: synen, hörseln, känseln, lukten och 
smaksinnet. Sinnesorganen hjälper människan med information om det som händer 
inom människan och från omvärlden. Dvoretsky (1977, s.7). klargör att när dessa 
sinnesintryck når hjärnan så organiseras de. Om det inte skulle ske skulle människan 
uppleva omvärlden och intrycken som kaosartat och vi skulle inte kunna orientera 
oss i omgivningen. Dessa intryck som är strukturerande kallas perception och hjälper 
oss att skapa mening. Människan är inställd på att tolkningen av våra sinnesintryck 
ska vara rätt tolkade och så är det för det mesta. Det händer ibland att perceptionen 
kan vilseleda oss, detta kallas perceptionsstörning. Perception påverkas av flera yttre 
faktorer i miljön, några av dessa är bland annat, intensitet, rörelse, storlek, närhet, 
likhet, slutenhet, isolering, kontinuitet och illusioner. Inre faktorer är också något 
som påverkar perceptionen och är kopplat till individen. En person måste ha uppnått 
en viss mognadsnivå för att kunna förstå hur en händelse ska tolkas och individens 
attityd räknas också in som en inre faktor. Till exempel kan det vara lättare att 
uppfatta en bild om den med hjälp av yttre faktorer såsom färg sticker ut från 
omgivningen men det är alltid individens egna intresse och attityd som avgör om hen 
kommer notera det eller inte. Det menas alltså att de yttre (miljöfaktorer) och inre 
(individuella) faktorer samverkar med varandra och påverkar vår perception (ibid., 
s.19-23). Gibson förklarar vidare att perception är en aktiv process av våra intryck 
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från omvärlden. Husén tydliggör att vi väljer ut det vi ska uppmärksamma eller 
varsebli. Varseblivandet underlättar vår anpassning, skyddar oss från överraskningar 
och skyddar den fortlöpande handlingen. Hade vi inte kunnat koncentrera oss på en 
uppgift och stänga ute onödiga intryck skulle vi inte kunna slutföra det vi började 
med först (Dvoretsky, 1977, s.31). 

2.1.2 Perception när det inte fungerar som den ska 
Autistiska människors perceptuella värld skiljer sig från de icke-autistiska. Det är 
allmänt känt att autistiska personer har annorlunda sensoriska-perceptuella 
upplevelser. Det innefattar hyper- eller hyposensitivitet, vilka är stora skillnader 
mellan olika volym på perceptionen eller till exempel svårigheter att tolka 
information som kommer via ett sinne. Erfarenheterna bygger på verkliga 
upplevelser, precis som hos icke-autistiska, men det kan se, låta och eller kännas 
annorlunda samt tolkas på ett annorlunda sätt. Ett annat sinnesintryck förmedlar en 
annan kunskap om hur tillvaron är utformad. Många autistiska personer är väldigt 
känsliga för sensorisk överbelastning. De kan få för mycket information i situationer 
men som inte bekymrar andra personer ett dugg. Orsakerna till denna 
informationsöverbelastning kan vara en oförmåga av att kunna avskärma 
information, ha en fördröjd bearbetning eller uppleva en förvrängd information som 
i sin tur kan leda till ängslighet, förvirring, frustration och stress (Bogdashina, 2003, 
s.48,82). 

2.1.3 Human Centered Design  
Don Norman (2013, s.8-9) diskuterar människans frustration gällande komplexiteten 
i samhället där nytänkande design som är tänkt att hjälpa istället kan skapa förvirring 
hos användarna. Norman förklarar vidare om den lösning som kallas Human 
Centered Design (HCD). Ett tillvägagångssätt som sätter människans behov, 
förmåga och beteende först för att sedan komma fram till en lösning anpassat efter 
mänskliga behovet. Innebörden med denna designfilosofi är att designen ska skapas 
utifrån människans behov och det skapas huvudsakligen via observation då 
människan inte alltid har vetskap om vad dennes behov är. Efter att ha tillämpat HCD 
resulterar det oftast i en produkt som verkligen uppfyller en grupp människors behov.  

2.2 I huvudet på en deltagare 
Vid en upplevelse spelar image en stor roll gällande varför en person väljer att besöka 
ett specifikt plats. Kotler (1994) beskriver image som passar till förklaringen av 
upplevelser, den lyder ”The net result of a person´s beliefs, ideas, feelings, 
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expectations and impressions about a place or an object”. Image påverkar kundens 
förväntningar om ett företag och en god image öka kundens förtroende för ett företag 
(Mossberg, 2003, s.167-169).  

2.2.1 Image och vision 
Mossberg (2003, s.47) förklarar vidare att individens känslomässiga behov börjat 
tillfredsställas mer och fokus ligger inte endast på funktionen längre. Olika former 
av upplevelsetjänster kan därför få kunden att välja ett alternativ före det andra. Det 
kan handla om att förbättra utformandet av och processen i upplevelserummet, det 
vill säga där platsen äger rum. Arkitektur, inredningens design och konstnärlig 
utsmyckning. Att engagera besökaren känslomässigt i verksamheten gör att de 
skapar sina egna upplevelser. Varje individ har ett behov av att förstå vilken rumslig 
situation hen befinner sig i. Det är en förutsättning för att kunna känna en tillhörighet 
i rummet och som resulterar i att individen känner säkerhet. Rum som inte stödjer de 
ovannämnda påverkar individen negativt och en osäkerhet uppstår (ibid., s.133).  

2.2.2 Personligt utrymme  
Ching & Binggeli  (2012, s.51) redogör i Interior design illustrated att människans  
närvaro av andra människor eller föremål i ett rum kan påverka dennes känslor av 
personligt utrymme. De diskuterar om fyra olika relationer. Den första kallas 
intimate zone och tillåter fysisk kontakt men kan resultera i obehag för personen som 
föredrar ensamhet. Personal space tillåter nära vänner att komma närmare för en 
konversation medan social zone handlar om att föra en konversation till exempel vid 
sociala och/eller yrkessammanhang. Den sistnämnda relationen public zone används 
för formellt och hierarkiska relationer.  

2.3 Rumsligt perspektiv 

2.3.1 Funktion och form i rummet  
Ching & Binggeli (2012, s.45) har skapat fyra kriterier i syfte att utforma rum, vilka 
är; funktion och syfte, användbarhet och hållbarhet, form och stil och 
meningsskapande. Designen behöver tillgodose funktionen med platsen för att kunna 
uppfylla syftet. Sedan bör val av material vara lämpliga för syftet och vara hållbara 
i skapande av utformningen. Tredje steget handlar om att tilltala människan estetiskt, 
inte enbart via synen. Samt att det sista är att rumsutformningen ska förmedla och 
skapa mening för användarna som ska använda rummet. Ching (2007, s.250) 
diskuterar om att ytor kan skiljas från varandra utan att behöva innefatta ett hål i 
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väggen. Det kan till exempel ske med hjälp av olika nivåskillnader, eller markeringar 
på olika sätt. Ching (2007, s.41) förklarar att kvadraten är en symmetrisk form, den 
upplevs stabil på grund av att den är vinkelrät, den är lika bred som den är hög. 
Rektangulära former anses som en variation av kvadraten. Medan cirkeln upplevs 
stabil i sin form själv eftersom den själv upplevs som centrerad (ibid., s.39). 

2.3.2 Möblemang 
Gospic och Sjövall (2016, s. 40) förklarar att möblemang i ett rum är något som 
påverkar upplevelsen av ett rum. En miljö med alltför många möbler betraktas som 
rörigt och litet. Ett större rum kan istället upplevas som stort och kalt om det är för 
lite möbler. För att gynna social interaktion i ett rum kan lätta möbler användas till 
fördel då det är lättare att flytta omkring dessa och skapa olika möblemang anpassat 
efter behov. Vill man istället undvika interaktion väljs tyngre möbler till 
möblemanget. 

2.3.3 Färg och ljus  
Ulf Klarén (2014, s.98) forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus 
och nämner att ljusfördelningen i ett rum påverkar vår upplevelse. Ljusfördelning 
menas med hur mörka och ljusa områden ligger i förhållande till varandra i rummet 
som helhet och hur mörker och ljus fördelar sig över rummet. Ljusfördelningar kan 
upplevas alltifrån splittrad, varierad eller som en helhet. Ett rum kan ha små 
ljusvariationer eller vara dramatiskt och ha en stor kontrast mellan ljus och mörker. 
Vi är känsliga för hur ljuset upplevs i ett rum och därför är de viktigt att ljus finns 
med i gestaltningen eftersom rummet är beroende av ljusfördelning.  

2.3.4 Fönster som ljuskälla 
Barbara Szybinska Matusiak (2014, s.122) förklarar att fönster används oftast för att 
bidra till god utsikt. Det är också en ljuskälla för interiören. På dagen är dagsljuset 
starkare än belysningen inomhus och därför räcker det endast med en liten 
procentandel av solljus för att skapa den ultimata dagsljusbelysningen inomhus. 
Szybinska Matusiak (ibid.) anser att för mycket solljus i rummet gör ingen nytta, för 
att skapa en god dagsljusbelysning ställs det krav på fönstrets storlek, placering och 
utformning.  
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2.3.5 Kontrastomfång i rummet 
Billger, Fridell, Anter och Häggström (2014, s.212) förklarar att ett rum kan 
upplevas mer belyst när det är stor kontrast mellan färgerna. Är kontrasten mellan 
färgerna istället liten kan det uppfattas som dåligt ljus trots att det grundar sig i att 
rummet saknar mörka och ljusa föremål eller ytor i omgivningen. Detsamma gäller 
kontrasten mellan gråaktiga och kulörta färger. Ljuset kan uppfattas som starkare 
och tydligare i ett rum där skillnaderna på färgerna är märkbara. Med hjälp av starka 
färger och exempelvis vitt och svart kan bidra till att rummet upplevs väl belyst 
oavsett vad den mätbara belysningsstyrkan skulle visa. De kontrasterande färgerna 
behöver inte vara omfattande på ytor eller föremål, det viktigaste är att de finns med 
i rummet för att hjälpa oss att uppfatta ljus. Även om liknande färger finns med i 
inredningen i ett rum är det viktigt att detaljerna av de svarta, vita och de starka 
kulörta färgerna finns med. 

2.3.6 Reducera stressnivån med växtlighet  
Gospic och Sjövall (2016, s.69) diskuterar ett flertal fördelar av att använda naturen 
i inomhusmiljöer, något som dem funnit positivt enligt flera undersökta studier de 
nämner i deras bok. I bland annat studien gjord av (Grinde B & Patil GG, 2009) 
förklarar de att närvaron av naturen på platser som till exempel sjukhus och 
arbetsmiljöer ökade försöksdeltagarnas reaktionshastighet samt minskade 
blodtrycket på deltagarna. Det  tyder på en minskad nivå av stress. Det kom fram att   
deltagarna kände sig mer uppmärksamma i närvaron av växter till skillnad från när 
de inte var i en miljö av växtligheter. Gospic och Sjövall (2016, ibid.) talar vidare 
om fördelarna av att använda sig av naturen i inomhusmiljöer. Resultat från studien 
visar på att naturbilder och/-eller växter i en arbetsmiljö minskar sjukfrånvaron, 
stressnivån blir lägre och människan uppger en minskad trötthet samt att växter visar 
färre tecken på ohälsa. 

2.4 Gestaltlagar 
Forskning visar på att människan föds med att kunna tolka visuella intryck som 
kallas gestaltlagarna. Gestaltpsykologin beskriver dessa lagar som var och en 
förklarar hur grafiska element på olika sätt kan påverka betraktarens upplevelse 
(Eriksson 2009 s.62). I detta arbete diskuteras närhetslagen och likhetslagen för att 
kunna stärka gestaltningsförslaget.  

Närhetslagen – innebär att objekt som ligger i anslutning till varandra kan tolkas som 
att de hör ihop och avstånd är något som skiljer dessa åt. Med hjälp av lagen går det 
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medvetet att placera objekt så att de skapar en samhörighet, åtskillnad eller 
gruppering (ibid., s.62-63). 

Likhetslagen – förklaras som att det som liknar varandra tenderar att uppfattas som 
tillhörande (ibid.).  

2.5 Källkritik 
Teorin som tillämpats i arbetet är mestadels litteratur som tidigare använts i 
utbildningen, rumslig gestaltning. En fördjupning gällande perception och 
svårigheter med perception har krävts för att kunna förstå det breda komplexa 
området som är kopplat till studien. I en mer omfattande studie hade fler källor 
gällande ämnet perception kunnat ses över och användas. 

Dvoretsky (1977) kan kritiseras dels för att boken är äldre och att det nämner barn 
med perceptuella störningar samt främst i skolmiljöer, men det är också 
appliceringsbart då de behandlar ämnet perception på liknande sätt som tidigare 
litteratur gällande perception och att det förklarar begreppet perceptionsstörning 
vilket tidigare källor inte gjort. 

Mossberg (2003) har en riktning mot konsumtion och marknadsföring vilket inte 
studien handlar om. Det blir dock appliceringsbart till arbetet då de nämner individen 
och dennes upplevelse vilket är en viktig aspekt i arbetet.  
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3. Metod  

I avsnittet presenteras de metoder som använts i arbetet. Metoderna är anpassade 
efter verksamhetens förutsättningar och syftet med arbetet. De metoder som använts 
är rumslig analys, analys av verksamhetens hemsida samt kvalitativa intervjuer med 
deltagare och personal. Etik och metodkritik diskuteras senare. 

3.1 Metodval 
Det har haft stor betydelse att målgruppens åsikt har fått komma fram, för att skapa 
större förståelse kring deras tankar om väntrummet. Därför har kvalitativa intervjuer 
använts som en metod. Ytterligare intervjuer kompletterades med personal, dessa har 
legat till grund för problemformuleringen samt för att skapa förståelse för 
verksamhetens vision och för att få förståelse för hur verksamheten vill att 
väntrummet ska upplevas. En grundlig analys av verksamhetens hemsida har gjorts 
i syfte att förstå visionen samt se om en koppling finns mellan verksamhetens fysiska 
rum och det virtuella rummet. Eftersom Misa arbetar med personer som har olika 
funktionsvariationer har det varit viktigt att möta deras behov och anpassa valen av 
metoder. Tidigt i processen skickades förfrågan om en observation på plats, det 
nekades av personal på grund av att deltagarna kunde uppleva det negativt. Det gav 
ett resultat i detta arbete om att det inte fanns möjlighet till metoden på grund av 
etiska ställningstaganden. Istället har enbart en rumslig analys gjorts vid ett tillfälle 
för att minimera risken av att deltagare skulle befinna sig i väntrummet. Det har varit 
nödvändigt att göra en analys av platsen för att skapa en egen uppfattning om den 
samt funktionerna på platsen. Metoderna som legat till grund för arbetet:  

o Rumslig analys 

o Analys av verksamhetens hemsida 

o Tre kvalitativa intervjuer med personal 

o Tre kvalitativa intervjuer med deltagare 

3.2 Rumslig analys 
För att skapa en större förståelse av verksamhetens väntrum har en rumslig analys 
genomförts. Den ägde rum på den fysiska platsen Misa AB 11 april 2017 under 2 
timmar. Det var nödvändigt att välja en tid när inga deltagare befann sig på platsen 
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och därför har analysen planerats efter dessa förutsättningar. Resultatet antecknas 
analogt, fotografier har tagits och mått av platsen skrevs för hand på en utskriven 
planritning. Vid den rumsliga analysen observerades platsens möblering, former, 
färger, ljus och rummets alla befintliga väggar, golv och tak. Syftet med den var att 
få information innan besökaren stiger in i väntrummet och ge en förståelse om 
platsen och kompletterar känslan av hur rummet upplevs.  

Direktiv har följts enligt Ching och Binggeli (2012, s.58-61) om hur en rumslig 
analys av ett rum kan utföras. De har en färdig lista på vad som ska analyseras för 
att ge en ökad förståelse över möjligheter och förutsättningar. Man bör bilda sig en 
förståelse över rummets olika attribut och vad delarna används till och sedan försöka 
skapa en helhetsbild av rummet (ibid.). Den analysen användes av mig för att förstå 
vilken upplevelse deltagarna får av verksamhetens väntrum, trots att vi har olika 
uppfattningar om den. Eftersom verksamheten arbetar med deltagare med särskilda 
behov har det varit relevant att ta reda på vad deltagarnas behov är trots att alla 
personer är unika och har varierande behov. Ching och Binggeli (2012, s.58) 
diskuterar aspekten av att ta med användarens krav och behov i det rumsliga 
sammanhanget, som specifika individuella behov och förmågor och identifiera vilka 
användarna är till exempel individbaserat, grupper, ålder och så vidare.  

3.3 Analys på hemsida 
Tidigt i processen utfördes en analys av Misas hemsida för att se hur verksamheten 
arbetar och hur ett möte med verksamheten går till. När jag analyserade hemsidan 
kom jag åt bakgrundsinformation och fick även mer kunskap om LSS, daglig 
verksamhet men också hur deras kompetens återspeglas i form- och stilspråk på 
webben. För att göra en grundlig analys har boken Möten med bilder (2012) använts 
för att skapa en uppfattning om hur formalanalysen fungerar. Formalanalys används 
för att analysera ett verk eller en bild och dess komposition, färg och form. Det är 
inte meningen att demonstrera användbarheten det ska istället identifiera och 
beskriva verket eller bilden (Eriksson & Göthlund, 2012, s.33). Hur formalanalysen 
är genomförd påverkar sedan tolkningen av det man identifierat (ibid.).  

3.4 Kvalitativ intervju 
Det har sammanlagt genomförts sex kvalitativa intervjuer, tre stycken med olika 
deltagare och tre stycken med olika anställda i personalen. Deltagarnas identitet 
kommer att hållas anonym och det som skiljer dem åt är benämningar som deltagare 
1-3, medan personalens namn kommer att utges med deras godkännande. Alla 
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intervjuer skedde i Misas lokaler i ett samtalsrum under två dagar, 16/4-18 och 19/4-
18, varje intervju tog mellan 20-30 minuter. Materialet har spelats in vilket 
respondenten har haft kännedom om och godkänt när intervjun skedde.  

Något som var betydelsefullt enligt deltagarna var att få en tydlig plan över vad som 
skulle diskuteras och därför skapades ett underlag för semistrukturerade intervjuer. 
En semistrukturerad intervju handlar om att ha en klar lista med ämnen som 
intervjuaren ställer till respondenten, men det behöver inte följas i en bestämd 
ordning. Det är viktigt att vara flexibel och anpassa frågorna till respondenten och 
ändra dessa vart efter för att få så utvecklade svar som möjligt (Denscombe, s.266).  

I urvalet av respondenter till intervjuerna var jag inte närvarande då det var 
personalens ansvarsområde. Eftersom målgruppen hos Misa är väldigt bred har det 
lett till att gruppen personer som valdes ut till intervjuerna och som jag riktar mig till 
gällande perceptionsutmaningar inte alltid var närvarande vilket kan upplevas 
kritiskt.  Alla deltagare som valde att ställa upp på intervjuerna har varit även varit 
delaktiga hos Misa under en längre period och har därför inte ett färskt minne av hur 
de upplevde platsen vid ett första möte. Det finns alltid utmaningar med att välja 
metoder. Något som man kan ställa sig kritiskt till är att intervjuer baseras på vad 
respondenten säger snarare än på dennes handlingar. Det kan inte alltid återspegla 
sanningen, vilket man får förbereda sig på men modifiering utifrån detta kan inte 
skapas. Semistrukturerade intervjuer tar också längre tid att analysera eftersom 
svaren har ett öppet format (Denscombe, s.289). 

3.4.1 Deltagare 
Intervjuer med deltagare utfördes enskilt för att skapa en bättre uppfattning om hur 
målgruppen upplever väntrummet idag och vad de vill uppnå för specifik känsla i 
det utvalda väntrummet. Frågorna som ställdes handlade främst om hur väntrummet 
kan öka deras önskvärda känsla samt vad deras behov är i ett väntrum kopplat till 
den rumsliga utformningen.  

3.4.2 Personal 
I syfte att skapa en större förståelse angående verksamhetens vision och hur 
verksamheten arbetar med personer med olika funktionsvariationer, så har 
personalens expertis behövts. Detta för att tydliggöra hur Misas verksamhet fungerar 
utöver information från deras hemsida och litteratur som använts angående 
perception och perceptionsutmaningar. Frågor som ställdes behandlade främst 
deltagarnas behov gällande rummets utformning men också om hur de vill att 
verksamheten ska upplevas från en besökare och inom målgruppens perspektiv.  
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3.5 Metodkritik och etiska överväganden 
En forskare har fler etiska aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att människor 
involveras i olika metoder. I lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) finns information om att personens identitet ska skyddas 
för den som är med i forskningssyfte. Inom en högskoleutbildningsnivå behövs inte 
denna lag följas men den följer en god grund angående de etiska aspekterna för den 
deltagande. Det står till exempel i lagen (ibid) att den deltagande personen ska ha 
fått information om syftet gällande forskningen och varför den ska utföras och att 
den medverkande får avbryta sin medverkan omedelbart om det skulle önskas 
eftersom det är frivilligt att delta. Inför intervjuerna skapades två samtyckesformulär, 
en för deltagarna och en för personalen (se: bilaga 3 & 4). Formulären skapades för 
att tydligt informera personerna som deltog i intervjuerna vad som skulle diskuteras, 
vad syftet var med den, ett godkännande från personen samt att det var okej att 
avsluta intervjun om personen ville det. När den rumsliga analysen ägde rum gavs 
information från personal om att genomförandet av analysen var okej när det inte 
fanns deltagare på plats i väntrummet, på grund av etiska skäl. En tid avsattes för att 
göra analysen, men ett avbrott skedde då ett fåtal deltagare kom in i rummet, men 
personal nämnde att det inte gjorde något. Det viktiga med att deltagarna inte skulle 
vistas i väntrummet under denna period var för att undvika fotografier av deltagarna 
samt att inte få dem att känna sig iakttagna. När bilderna tagits av platsen har inga 
personer närvarat på grund av att rapporten inte kan hållas för mig själv. Eftersom 
den kommer att publiceras kommer informationen att vara sökbar och om deltagare 
skulle synas på bilder kan deras identitet inte förbli skyddad. Med en hänsyn till detta 
förblir personerna skyddade från exponeringen.  

 

Formalanalysen har använts som metod för att undersöka verksamhetens hemsida. I 
grunden är analysen anpassad efter ett verk eller en bild. I denna uppsats appliceras 
den istället på en hemsida. Analysen har valts ut då det är applicerbart på hemsidan 
också, eftersom det går att undersöka komposition, färg och form på det mediet. 
Analysen kommer sedan bygga på tolkningen av vad som syns, men som direkt blir 
mina personliga tankar som förklaras kring hur hemsidan är uppbyggd.  
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4. Resultat (Empiriskt resultat) 

I avsnittet presenteras resultaten från insamlat material. Rumslig analys beskrivs 
efter egen upplevelse av platsen och rummet. Därefter presenteras formalanalysen 
av verksamhetens hemsida samt resultatet av intervjuer med deltagare och personal. 
Den insamlade empirin fokuserar på verksamhetens väntrum och ligger till grund 
för hur gestaltningsförslaget kommer att se ut.  

4.1 Rumslig analys 
Byggnaden är beläget på Slottsgatan 6 i Västerås längs med Svartån och består av 
två plan (se: bilaga 1). För mer information gällande uppbyggande av planen (se: 
bilaga 2). I detta arbete är det plan 2, den övre våningen som väntrummet är beläget 
på och som fokus riktas åt. Enligt (Kringla, u.å.) nämns det att huset, även kallat 
korsvirkesbyggnaden byggdes någonstans mellan 1850-60 talet och att det tidigare 
varit en snusfabrik. Därav följer historia med det. Kringla är en databas där 
information om Sveriges byggnadsminnen och arkiv samlas. Vidare för att komma 
in till verksamheten passerar besökaren en bro till det övre delen i tegelhuset där 
verksamhetens lokaler äger rum. Man går in genom en ytterdörr som leder vidare in 
till ett mindre korridor som längre fram visar en skylt som pekar mot Misas entré.  

Figur 2. Misa är beläget på den högra sida av ån. Figur 3. Bron leder över till Misas huvudentré.  
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På dörren står det att man måste ringa på dörrklockan för att personal ska släppa in 
dig, i senare skede har personal förklarat att det är en säkerhetsåtgärd till varför de 
valt att göra så. Se väntrummets utformning i figur 6 och 7.  

 

När man sedan kommit in till verksamheten står man i en början av en lång korridor 
där hela lokalen är prytt i ett brunt parkettgolv av trä. Till höger om entrén finns ett 
mindre utrymme, ett kapprum och en handikapptoalett. Till vänster om entrén är ytan 
där väntrummet finns. Väntrummets yta är i anslutning till korridoren, entrén och 
kapprummet.  

Figur 4. Korridor i anslutning till huvudentré. Figur 5. Entré Misa AB. 

Figur 6. Panoramabild vy mot väntrummet, entré till vänster, väntrum rakt fram och korridor vidare in i lokalen. 
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Längst med väggen där entrédörren är placerad, finns en tegelvägg och brunmålade 
bjälkar. Alla väggar är vitmålade förutom tegelväggen. I väntrummet  finns en 
sittgrupp som står i närhet till varandra, det består av en grå soffa med röda kuddar, 
två likadana fåtöljer med en filt i vardera sittplats och två låga soffbord i form av 
blad i trä. Under denna sammanställning av möbler ligger en svart matta med vita 
linjer som bildar ett mönster. Bredvid soffan och längst in mot väggen finns en tv 
uppsatt på väggen som är avstängd samt ett bord med dekoration på samt några 
tidningar. I rummet på väggen mitt emot entrén finns en öppen spis som sträcker 
sig från golv till tak i vitmålad sten med tegelstenar runtom öppningen i spisen. I 
spisen står några blockljus och under spisen är golvet gjort av brunbeige klinker. På 
vänster sida om spisen står en fåtölj placerad i hörnet med en röd pälsfäll i och en 
golvlampa i anslutning till sittplatsen. På höger sida om spisen står en pall gjord av 
kork och ovanför den hänger en tavla med ett motiv på Misas byggnad och 
Svartån. I taket finns det fyra vitmålade bjälkar på diagonalen och på andra 
diagonalen hänger det lysrör där sladdarna är utdragna ur. Inga andra lampor är på i 
väntrummet. Ut mot Svartån finns två fönster med fyra glaspartier som sitter på 
mitten av väggen och ger ett generöst ljusinsläpp i väntrummet. I vardera fönster 
står det två växter som alla är likadana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Panoramabild vy mot entré, kapprum och toalett, korridor vidare in till vänster. 
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Resultatet av att utföra en rumsliga analys har gett mig en förståelse över rummets 
begränsningar och förutsättningar det har. Rummet upplevs kalt i dagsläget på grund 
av att det är många och stora ytor i rummet som är vita trots att det finns färger så 
som rött, grått, svart och brunt. Samtidigt som de känns kalt, så upplevs rummet 
trångt med alla dessa möbler som tar upp stor yta. Rummets möblemang blir 
tillsammans en enhet eftersom en liten matta i förhållande till möblerna knyter 
samman dessa samt att alla möbler är riktade mot varandra. Men det som blicken 
dras till i dagsläget är fönsterna då dessa lyser starkt in i rummet, kuddarna som har 
en röd stark färg samt den öppna spisen då den sticker ut på grund av sin storlek.  

Figur 8. Sittplatserna i väntrummet och att dem riktas till mitten. Figur 9. Vy mot ingången. 

Figur 10. Vy från ingången till korridoren. Figur 11. Vy mot entré, väntrummet och informationsväggen. 
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4.2 Formalanalys på hemsida 

Formalanalys 
En skärmdump av företagets hemsida har tagits (se: fig 12). Den består utav ett flertal 
olika fält. Det finns vita ytor där ikoner och text exponeras exempelvis överst på 
hemsidan. Under ikonerna finns ett fält format likt en smal rektangel i mörkblå färg 
med korta texter i sig. Strax nedanför finns tre bilder på olika personer i en varsin 
kvadrat. Därefter visas sex ljusgrå rektangulära former, tre stycken på vänster sida 
och tre stycken på höger sida.  

 

 

Rutorna skiljs åt i olika mättnad av färgen grå. Lite längre ned på webben visas en 
vit yta med fyra cirkulära former i anslutning till varandra som upplevs sticka ut från 
bakgrunden. Varje cirkel har en egen färg, grå, blå, mörkblå och orange och i vardera 
cirkel är numrerade från ett till fyra med tillhörande text i. Vidare syns en större 
kvadratisk yta i  I allmänhet består hemsidan utav flera olika former som blir enskilda 

Figur 12. En skärmdump på Misas hemsida. 
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ytor. Dessa ytor består av cirkulära, kvadratiska och rektangulära former. Alla dessa 
har olika färger såsom vit, orange, mörkblå, mörkgrå, ljusgrå och turkos. Hemsidans 
olika fält särskiljer en del från en annan. De kompletterar också varandra, exempelvis 
förklarar texten att personerna på bilderna har hittat arbetsplatser med ett individuellt 
anpassat stöd till individen. Därav förmedlar hemsidan en trygghet om att nästa 
person som väljer att starta sin process hos Misa kan få samma stöttning men utefter 
dennes förutsättningar. De visas tydligt om hur det går till när man vill börja ett 
samarbete, med hjälp av färger och former som dessutom samspelar med varandra 
och gör att viktiga delar sticker ut från omkringliggande information. Färgerna på 
deras hemsida utöver den första sidan ger en känsla av verksamhetens profil som blir 
ett första möte och koppling till verksamheten.  

 Figur 13. En skärmdump på Misas hemsida. 
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4.3 Resultat av kvalitativ intervju 
Nedan redogörs resultaten av de sex intervjuerna, först med personalen och sedan 
med deltagarna. Intervjuerna har skett enskilt men nedan redovisas svaren i löpande 
text. Hela intervjuer kommer inte att redovisas, endast relevant information är 
anpassat efter arbetets syfte. I (se: bilaga 3) för vilka frågor som ställdes till personal, 
och (se: bilaga 4) för vilka frågor som ställdes till deltagarna.  

 

4.3.1 Intervju med personal 
Upplever du att deltagarna är insatta i er verksamhet innan de kommer hit och 
hur kommuniceras eran verksamhet utåt till deltagarna? 

Johan Larsson är anställd hos Misa och svarar att han inte skulle säga att dem är 
insatta i verksamheten. Deltagarna vet nog varför de är inskrivna men de vet nog inte 
vad det är vi gör här. Han tror att hemsidan kommunicerar verksamheten utåt och att 
deltagarens handläggare möjligtvis informerar personen om Misa. Han förklarar 
vidare att en fullständig förståelse över vart deltagaren får informationen från är svårt 
att veta, eftersom han endast får information om när en deltagare ska börja sin 
process hos Misa och inte innan. Johanna Westerdahl uttalar sig likadant på denna 
fråga och svarar snabbt att deltagarna inte är insatta i verksamheten. Hon påpekar  att 
personalen nog inte tänkt på om vad eller hur väntrummet kommuniceras utåt till 
deltagaren. Hon menar på att det är en tanke hon bär med sig och tycker att det är en 
bra frågeställning att tänka på gällande deras arbete. Hon förklarar vidare att 
verksamheten bör vara ett mellanting mellan känslan av ett vardagsrum och känslan 
av ett landsting. Jan Stenwall som också en medarbetare på Misa upplever ändå att 
relativt många är någorlunda pålästa om verksamheten. Han tror att att det 
kommuniceras via hemsidan eller av personer som på något sätt haft kontakt eller 
erfarenhet av verksamheten. 

 

Har personer som kommer hit uttalat att de har perceptionsutmaningar?  

Westerdahl svarar att deltagarna sagt att de har perceptionsutmaningar. 
Problematiken kan bland annat vara koncentration och stimuli utöver de fem vanliga 
sinnena. Vidare nämner hon att det märks att de har deltagare med 
perceptionsutmaningar. Det är vanligt att deltagare inom autismspektrum har denna 
utmaning enligt Westerdahl, men nämner också att alla människor har utmaningar 
gällande perception men det är mer påtagligt för somliga. Larsson instämmer och 
säger att flertalet är känsliga för intryck. Misa får in sina uppdrag från introduktion 
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till arbete (ITA) som får sina uppdrag från arbetsförmedlingen. Men de  största 
inkommande uppdragen kommer från LSS. Inom LSS har många diagnosen autism 
och asperger och inom det tillhör perceptionsutmaningar. Stenwall delar samma åsikt 
om att LSS uppdrag är den största uppdragsgivare de har och att personer som 
kommer hit har perceptionsutmaningar.  

 
 

”	 Många	 har	 kanske	 varit	 med	 om	 saker	 i	 sitt	 liv	 och	 inte	 alltid	 varit	 så	
välkomnande	i	olika	sammanhang	tror	jag,	så	jag	tror	att	det	är	en	viktig	bit	att	
det	känner	att	det	känns	bra	att	komma	hit”	

-	Jan	Stenvall,	personal	från	intervju	

 
Har du förslag på något som kan tas bort, förbättras eller läggas till i 
väntrummet med syftet att stödja och underlätta deltagarnas perceptuella 
behov? 

Westerdahl förklarar att de skulle kunna uppdatera informationen i väntrummet både 
vad det gäller informationsbladen och informationen som rullar på tv:n samt att ta 
en extra vända för att tänka igenom vad som visas där och anpassa den efter 
målgruppen. Hon förklarar vidare att känslan i väntrummet skulle kunna förtydligas 
genom att skapa en mer avslappnad atmosfär då det är ett lugn Misa vill förmedla. 
Då tror hon att det blir lättare för en deltagare att komma hit och bli lugn innan ett 
möte. Stenwall säger sig ha dålig koll på vad för information det finns i väntrummet 
men tror att det finns en hel del och att det kan vara en trygghet för deltagare att 
kunna se informationen på tv med rörliga bilder. Enligt hans mening är det enkelt att 
ta till sig informationen för att den passar målgruppen, han tycker sig att det är ett 
bra sätt att nå ut till dem. Larsson påstår att vissa personer inte kommer hit för att de 
inte vill hamna i väntrummets situation där flera personer samlas på liten yta, vilket 
är problematiskt. Är en person tidig till ett möte står hen kanske hellre utanför än att 
gå in i väntrummet, det kan bero på funktionsvariationen personen har eller att miljön 
inte stödjer deltagarens behov, det är svårt att svara på menar Larsson. Något Larsson 
kommer på är att deltagarna ofta vill sitta själva. Han påpekar också passagen längs 
med väntrummet används flitigt vilket resulterar i att många personer passerar 
väntrummet och det kan upplevas som störande, eftersom väntrum och korridor sitter 
ihop. Han uttalar att information är bra att det finns i väntrummet, särskilt om man 
är en orolig person tror han att information alltid underlättar. Han uppskattar tv:n i 
väntrummet då den fyller en funktion, den ger förhoppningsvis deltagaren ett 
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förtroende för Misa eftersom det finns bland annat en artikel på en person som fått 
stöttning av oss i personalen.  

4.3.2 Intervju med deltagare  
 
Hur upplever du hemsidan, finns det ett samband mellan den och väntrummet?  

Deltagare 1 tyckte att hemsidan var bra, tydlig och upplevdes trygg och fick den 
information som behövdes. Vidare tyckte deltagaren att färgerna upplevdes 
behagliga i förhållande till varandra vilket är något som är viktigt. Deltagaren 
förklarade att hen är väldigt känslig gällande färg och kan lätt bli stressad av en färg 
men inte upplevt det av webben. Blåa färger upplevdes lugna och det förknippades 
med en trygg miljö i sjukhus trots att det inte är något verksamheten eftersträvar. 
Deltagaren förklarar att de blåa nyanserna fångar upp känslan runt omkring till 
exempel Svartån utanför fönstret och att färgmässigt upplevs webben och 
väntrummet som helt olika, känslan mellan dessa bör upplevas detsamma på ett ställe 
som detta.  

 

Deltagare 2 har tidigare varit inne på hemsidan några enstaka gånger men upplever 
att den är tydlig och enkel att förstå. Hen tycker att loggan, som är format efter ett 
träd med flera grenar passar för verksamheten men att färgerna och känslan på 
hemsidan inte återspeglas i väntrummet.  

 

Deltagare 3 uppfattar hemsidan som tydlig och bra utformad, den hänger ihop och 
känns standardiserad för att vara den här typen av företag samt att färgerna passar 
bra ihop. Vidare uttrycks det att hemsidan är till för att presentera företaget och att 
väntrummet blir indirekt också en presentation eftersom det är första mötet med 
platsen, men att de upplevs olika.  

 
Vilka är dina behov i ett väntrum och vart sitter du i ett väntrum? 

Deltagare 1 förklarar att de är viktigt att väntrummet ska vara en plats där man kan 
samla sina tankar och bli lugn inför ett möte. Det är viktigt att väntrummet inte 
upplevs som ett traditionellt väntrum för att få känslan av att kunna slappna av. 
Deltagaren berättade om sin sociala fobi och om en konstant känsla av att vilja fly, 
och väljer därför att sitta så nära en dörr som möjligt. Finns det bara en ledig plats 
mellan två personer står deltagaren hellre, då alternativet känns otryggt. Att kunna 
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sitta för sig själv är ett krav enligt deltagaren. Hen upplever också att artificiellt ljus 
inte får vara för starkt, då upplevs det som jobbigt.  

 

Deltagare 2 har väldigt lätt för att anpassa sig i olika miljöer, men tänker mer på hur 
de andra hos Misa hanterar olika situationer. Misa har en bred målgrupp och därför 
tror deltagaren att platsen bör upplevas som lugnande.  

 

Deltagare 3 förklarar att väntrummet ska vara avslappnande och att det trevliga 
bemötandet från personal är bra och ska återspeglas i miljön. Deltagaren gillar 
känslan av huset, bjälkarna och tegelväggen och det är något som är väldigt fint med 
lokalen och är något som borde framhävas. Vidare förklarades också att väntrummet 
kunde skapa en starkare känsla av hemtrevlig , eftersom Misa har en slags 
kompisrelation till deltagarna. Lamporna som finns i taket är onödiga eftersom de 
aldrig är tända. Deltagare 3 föredrar att sitta avsides om det går, helst i enskilda 
fåtöljer hellre än i en soffa. Om det är mycket folk i väntrummet går deltagaren till 
köket längre in i lokalen på grund av dennes hörapparater. Hen förklarar vidare att 
de som har asperger, som också denne deltagare har, är väldigt blyga och det sker 
inga som helst konversationer i väntrummet så som deltagare 3 vill ha det. Många 
intryck kan upplevas jobbiga för deltagaren på grund av sin diagnos, det svårt att ta 
in information och sortera den, det blir mycket att ta in i omgivningen.  
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5. Designprocess 

I avsnittet presenteras designprocessen och den utveckling som tagit form gällande 
gestaltningsförslaget. Den insamlade empirin och teorin som presenterats i tidigare 
avsnitt ligger till grund för hur gestaltningen formats.  
 

Varje projekt har en tillhörande designprocess, och dessa ser olika ut. Detta projekt 
är heller inget undantag. Från dag ett när projektet sattes i rullning har varje liten del 
varit en bidragande faktor till hur det slutgiltiga gestaltningsförslaget fått sitt 
specifika utseende. När jag först besökte platsen sattes tankar igång kring hur 
rummet skulle kunna förbättras. Designprocessen började med att definiera 
problemet, sedan har den tagit fart vidare mot research, metoder, analys av material, 
skissarbete och som slutat i ett gestaltningsförslag. Nedan utgörs de olika stegen för 
hur designprocessen sett ut i detta arbete: 

 

 

 

  

Figur 14. Visualisering av designprocessen. 
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5.1 Definiera problem 
Tidigt i processen besöktes platsen för att skapa en förstående kring den men också 
för att lyssna på personalen angående problematiken. De förklarade vad problemet 
var och jag upplevde det annorlunda från dem och förklarade att problematiken 
verkade vara rummets bristande kommunikation. Alla förändringar de behövde göra 
kunde appliceras till det rumsliga sammanhanget. De förklarade hur verksamheten 
fungerar och vad de sysslar med mer specifikt. Därefter förstod man att deras 
kunskap kring ämnet att ta sig an personer inte var ett problem utan snarare att 
rummen inte kunde stödja verksamhetens vision. Utöver det känner inte besökarna 
som kommer till verksamheten sig helt trygga i miljön. I det här arbetet har det 
handlat om användarna och att de ska utnyttja väntrummet. För att dem ska vilja göra 
det måste dem känna sig inkluderade i verksamheten eftersom Misa jobbar hårt med 
den delen på deras hemsida, men den biten har fallit bort i väntrummet.  

5.2 Research/teori/metod  
När problemet blivit definierat har research kunnat påbörjas. Insamling av material 
kring ämnet har tagit processen framåt. En stor grundsten i uppsatsen har varit 
metoderna, främst intervjuerna med deltagarna men också intervjuerna med 
personalen.  

5.3 Analys av material 
För att resultatet skulle bli så bra som möjligt har jag analyserat metoderna som 
använts i arbetet. Först genomfördes en rumslig analys där information gällande 
rummets begränsningar och möjligheter tagits upp. Därefter behövde jag koppla ihop 
väntrummet med hemsidan och för att kunna förstå hur det skulle gå till skapades en 
formalanalys på webben. Till sist har intervjuer med deltagare använts som metod 
för att lyssna på målgruppen och deras känsla kring väntrummet. Intervjuerna med 
personal gjordes för att skapa en förståelse kring deras arbete och problematiken i 
verksamheten. Intervjuerna har varit till hjälp under hela processen och gav en god 
inblick i verksamheten men också om målgruppen. 

5.4 Skiss 
Innan de slutgiltiga resultatet skapades har ett flertal olika skisser tagits fram för 
hand och som varit en del av processen som tagit mig framåt. Jag skissade för hand 
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i början istället för att ha idéerna i huvudet, vilket var en metod som fungerade bra. 
Senare märkte jag att det blev problematiskt ju längre jag kom i arbetet, eftersom det 
var lätt att missuppfatta rummet då inga mått eller restriktioner fanns att förhålla sig 
till. Jag övergick då istället till 3D-programmet Sketchup där jag insåg att de idéer 
jag tidigare ritat inte fick plats i väntrummet. En skillnad syns mellan figur 15 där 
förslag 1 och 2 har fler sittplatser och föremål än förslag 3 i figur 16. Man ser även 
en skillnad på förslag 1 och 2 från början finns det inte någon matta i förslaget. Tills 
att i förslag 2 finns det en matta i en del av rummet i hörnet vid sittplatserna. Tillslut 
i förslag 3 finns en matta som ramar in hela väntrummet och som skapar en enhet 
medan sittplatserna skapar olika grupper tillexempel. 

5.5 3D-modell 
Det tydligaste sättet att porträttera gestaltningsförslaget på har varit att arbeta i 3D-
programmet, sketchup. Där har rummet byggts upp från grund och programmet kan 
visualisera det nya förslaget efter liknande vinklar tidigare tagna bilder på 
väntrummet.   

Figur 15. Skisser från ett tidigt skede i 
processen, på hur möblemanget kunde se ut.  

Figur 16. Skisser från ett tidigt skede i processen, 
men som liknar det slutgiltiga gestaltningsförslaget.  
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6. Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt visas designförslaget upp där väntrummet skapats åt företaget Misa 
AB. Förslaget är baserat på Inhämtad empiri och undersökt teori. Förslaget 
presenteras med hjälp av 3D-visualiseringar.  

6.1 Gestaltning  
Utgångsläget för projektet har varit att ta fram ett väntrum som tydliggör och kopplar 
samman verksamhetens vision från webb till fysiskt rum samt stödjer deltagarnas 
perceptuella behov. Rummet ska erbjuda deltagarna flexibilitet och variation vad det 
gäller sittplatser. Det ska erbjuda interaktion mellan besökare men också en 
avskärmad vistelse. Rummet ska också öka tydligheten hos verksamheten, vad de 
står för och vad de arbetar med samt koppla samman verksamheten från webben till 
fysiskt väntrum.  

 

 

o Stödja behov – Att tydliggöra rummets användning som väntrum genom 
belysning, avskärmning, sittplatser och kontrast. Det ska skapa en ökad 
trygghet och lugnare plats där väntrummet inte upplevs som ett rum vid en 
korridor som personer ofta passerar. Rummet ska kunna erbjuda en lugn 
vistelse där deltagaren kan samla sina tankar innan ett besök. 

o Skapa ökad tydlighet – Sammankoppla väntrummet och webb genom 
formspråket som finns sedan tidigare och få deras pedagogiska känsla från 
webb applicerat in i väntrummet. Färger och former ska skapa kongenialitet  
och inte vara för utmanande. Informationen gällande hur ett besök går till hos 
verksamheten och vad man som deltagare gör hos verksamheten ska även 
synas i någon form av information eftersom detta syns sen tidigare på 
hemsidan.  
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6.2 Helhetsintryck 
Den rumsliga analysen gav ifrån sig en känsla av att rummet kändes öppet och kalt 
på grund av stora vita ytor på väggar och tak. Trots att möblerna hade färger såsom 
gråa, bruna och röda kulörer. Ljusinsläppet upplevdes skarpt och jag blev nästintill 
bländad vid besöket på dagen på grund av att det inte finns gardiner eller annan 
belysning som istället kunde kompensera detta. Rummet i sig är en relativt begränsad 
yta och på grund av den stora skaran av möbler i rummet skapas ett intryck av att det 
blir mycket på liten yta. Från eget perspektiv upplevs väntrummet hos Misa i 
dagsläget som ett rum som är till för personalen där man ses för att umgås. Eller ett 
typiskt vardagsrum där man tillsammans umgås i grupp då möblemanget tillåter 
detta. Umgänge och konversation var något som inte var vanligt, det framkom 
genom intervjuer med personal och deltagare. 

6.3 Före & efterbild 
Rummet har fått behålla befintliga material på golv och tak men den öppna spisen 
har tagits bort för att kunna utnyttja mer yta. Lysrören som korsar takbjälkarna har 
också tagits bort och istället har annan belysning kompletterats. Den vita färgen på 
väggarna behålls för att en kontrast mot resterande färger kommer att behövas. 
Sittplatser, ljus och färg och former är delar som det legat stor vikt vid i 
gestaltningsförslaget. Sittplatserna har främst handlat om att skapa grupper. Helst 
flera och i olika former, färger och grupperingar för att ge deltagaren valmöjligheter 
till att kunna sitta själv, eller i grupp. Personal nämnde att många deltagare också är 
ljuskänsliga och det var även något som användarna nämnde intervjuer. Färger var 
även något som diskuterades i intervjuerna, deltagarna  nämnde att det skulle vara 
lugnt och harmoniskt, något som eftersträvats i förslaget. Samtidigt har 
verksamhetens färger fångats upp från hemsidan applicerat till väntrummet för att 
skapa en tydligare koppling mellan dessa. Grupperingarna och formerna från 
hemsidan kommer åter i hur möblemanget är placerade och utformade. Uttrycket i 
färg och form av den pedagogiska hemsidan får även representeras i väntrummet, 
första mötet med verksamhetens lokal. 
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Figur 17. Före bild på väntrummet. Spisen och lysrören i taket är borttagna. Lös inredning är utbytt mot ny. 

Figur 18. Efter bild, där visualiseringen visar en liknande vinkel som ”före bilden”.  
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6.4 Översikt över väntrummet 

Figur 19. En visualisering av det nya gestaltningsförslaget.  
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6.5 Sittmöjlighet för den reserverade & sociala individen 
I väntrummet finns det flera möjligheter till sittplatser, grundtanken angående 
möblemanget är att dessa ska upplevas individuella trots att de står i anslutning till 
varandra. Det finns sittplatser utefter olika situationer det vill säga om en deltagare 
kommer ensam eller har med sig en bekant som stöd. Då kan de antingen slå sig ned 
i fåtöljerna, eller i soffan. Intervjuerna med deltagare gav tydliga resultat om att alla 
föredrog och ville nästan alltid sitta för sig själva om det inte var fullsatt med 
personer. Kommer det istället en ensam person kan den slå sig ned i den enskilda 
sittplatsen. Det har varit en viktig aspekt för deltagare och därför har en stor vikt 
lagts på utformning, placering och riktning av sittplatser. Något som kan upplevas 
som trevligt är att tillsammans sitta ned med en större sällskap, men är man inte en 
person som är bekväm med detta kan det bli tvärt om och ett besök kan bli rent ut 
sagt jobbigt och otryggt. Istället är möblerna utplacerade och skapta i olika former 
och färger men som samspelar med varandra.  

6.5.1 Soffgrupp i tre delar 
Soffan är placerad längst med tegelväggen på grund av att det är största möbeln i 
rummet och när en besökare kommer in från entrén upplevs det inte som att en publik 
iakttar denne om soffan skulle stått vid väggen mot entrén. Vidare består soffan av 
tre enskilda delar som kan hakas i varandra och blir anpassningsbar efter olika syften. 
Tanken är inte att möbeln ska vara flyttningsbar men det finns möjlighet att göra 
detta om personal skulle vilja variera flödet eller ta bort en del av soffan. De olika 
delarna är tillräckligt breda för att sitta två om behovet skulle finnas men fungerar 
även som en enskild plats. Alla delar i soffan är riktade från varandra vilket inte 
skapar tvingad ögonkontakt med en annan besökare, istället kan eget initiativ tas 
angående diskussion även om det var ovanligt i väntrummet enligt en deltagare. 
Färgerna på möbeln är olika för att skapa dynamik men också tydliggöra att soffan 
upplevs som uppdelad. Färgerna är blå, grön, blå-grå och en blandning mellan blå 
och grön. Detta har fångats upp från hemsidans färger och är meningen att dessa ska 
återkomma i möblerna. Det finns ett bord inbyggt i soffan för att ta vara på plats i 
hörnet där tidningar kan erbjudas samt en mindre armatur står för att fördela ljuset i 
rummet.  
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6.5.2 En enskild sittplats 
Nästa sittgrupp är beläget längst med väggen mot fönsterna. Det är en enskild plats 
som ger en omfamnande känsla, nästan som ett rum i rummet. I denna möbel kan 
besökaren sätta sig och fokusera på sig själv och förhoppningsvis känna ett lugn som 
varit en gemensam önskan i väntrummet hos deltagare samt att personal berättat det. 
Denna sittplats går att vrida på då den har en vridbar fot som gör det möjligt för 
besökaren att välja hur den vill rikta sittplatsen. I möbeln går färgen i ton med soffan 
för att koppla samman färgsättningen men möbeln har endast en färg för att skapa en 
enhet och lugn i det blåa.  

 

  

Figur 20. Soffgrupp i tre delar. 
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6.5.3 Ett par fåtöljer 
Den tredje sittgruppen står i anslutning till skiljeväggen, där möblerna är placerade 
med ryggen mot korridoren. Detta hade kunnat upplevas som otryggt och obehagligt 
av att känna känslan av att någon står bakom den som sitter ner. Nu upplevs det mer  
som att sitta mot en vägg på grund av att det finns växtlighet som stoppar upp onödigt 
brus i korridor och längre ner i lokalen. Samt att de personer som passerar korridoren 
inte kommer att störa på samma sätt som tidigare med hjälp av planteringen och 
artefakterna på hyllorna. Sittgruppen har armstöd och ett högt ryggstöd som omsluter 
besökaren i sittplatsen. Till varje sittplats enskild eller i grupp finns bord i anslutning 
för att erbjuda besökaren en möjlighet till att ställa av sig personliga föremål samt 
att det mjukar upp känslan av de kantiga föremålen. Materialet på borden är gjorda i 
trä, det mjukar också upp känslan i rummet. Kontraster mellan olika former rummet 
skapar mer dynamik och påverkar hur rummet tolkas för individen.   

  

Figur 21. Enskild sittplats. 
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6.6 Skiljevägg 
I intervju med personal framkom det att korridoren och väntrummet blir automatiskt 
en passage vilket resulterar i att det blir rörelse och det kan upplevas stressande för 
den som har grövre perceptionsutmaningar. Därför har en skiljevägg skapats i syfte 
att skilja korridoren och väntrummet åt. Detta i enighet med vad Bogdashina (2003, 
s.48,82) nämner gällande perception och informationsöverbelastning som personer 
kan vara känsliga mot. Väggen är lång för att ge effekt av att skilja rummen åt och 
har en kvadratisk form för att upplevas som mer stabil än runda former. Bredden på 
artefakten är smal för att inte ta upp mer plats av den begränsade ytan i väntrummet 
men inte heller för smal för att upplevas ostabil. Avskiljaren sträcker sig från golv 
till tak men för att inte upplevas som en vägg har den ett flertal ihåliga partier med 
hyllor där dekoration kan stå, det ger möjlighet till flexibilitet gällande dekorationen 

  

Figur 22. Ett par fåtöljer. 
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i väntrummet. Färgen på skiljeväggen återupptas och passar in med tegelväggen som 
har brunorangea inslag, samt att den fått sin färg för att sticka ut för att skilja korridor 
och väntrum åt. Skiljeväggen har ett inbyggt planteringskärl för att minska känslan 
av ett stramt uttryck och ger rummet en mer ombonad, mjukt och trevligt bemötande. 
I teoridelen diskuterade Ching (2007) att nya ytor kunde skapas, i gestaltningen har 
väntrummet fått en mörk heltäckande matta som resulterar i att skilja korridoren och 
väntrummet från varandra. Eftersom väggarna är vitmålade skapas nu en tydligare 
kontrast mellan golv och vägg. Mattan skapar också en slutenhet och möblemanget 
på ytan upplevs hänga ihop trots att möblerna är uppdelade i olika kluster.  

 

 

Figur 23. Skiljevägg. 
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6.7 Färg och ljussättning 
Färgerna i väntrummet har tagits fram för att återspegla verksamhetens webbsida. 
Hemsidans färger ligger därför till grund för färgsättningen, men eftersom färgen på 
webben är starka och kontrastrika kan inte färgerna kopieras av direkt intill rummet. 
Istället har de tonats ner och adderats färger för att komplettera rummet och känslan 
av harmoni och trygghet, något som varit ett önskemål.  

  

Efter att en besökare varit inne på verksamhetens hemsida och sedan besöker Misas 
lokal kommer förmodligen de känna att de olika rummen upplevs som en enhet. Den 
övre färgskalan (se fig.25) innehåller färgerna grön, mörkblå, orange och vit. I 
ordning från vänster till höger tillhör färgerna gardiner, matta, skiljevägg och 
väggarna i rummet. Hela den nedre färgskalan tillhör sittgrupperna. Det var viktigt 

Figur 24. Vyer på hur skiljeväggen ser ut från soffan och hur det ser ut när man går från korridoren mot utgången. 

Figur 25. Misas hemsida ligger till grund för färgsättningen. 
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att en samspel mellan möblerna fanns för att inte orsaka för mycket röriga och 
utstickande färger. Något som framkom under intervju med deltagare var att 
applicera harmoniska färger som lugnar en besökare.  

 

 

 

 

 

 

 

Det har varit viktigt att hålla en kontrast mellan färgerna, på väggar och möblemang 
och gentemot rummet för att ljussättningen ska upplevas rättvis mot färgsättningen. 

Billger, Fridell, Anter och Häggström (2014, s.212) beskriver för att bidra till att 
rummet upplevs bra belyst behövs en stor kontrast mellan färgerna. Även om färger 
upplevs liknande är det viktigt att detaljerna av mörka och ljusa färger i ett rum finns 
med för att ljuset ska uppfattas starkare och tydligare. Något som eftersträvats i 
rummet med bland annat den mörkblå färgen gentemot det vita, medan tonerna av 
blå, grått och grönt samspelat med varandra. I väntrummet finns det ett flertal 
armaturer, dessa är med i gestaltningen men inte för att ljuset varit dåligt i dagsläget, 
snarare tvärtom. Ljuset har varit starkt i rummet och gardiner eller likande har 
behövts för att minska ljusinsläppet och till det finns kompletterande lampor för att 
fördela ljuset i rummet. Det finns också en anledning till att ljuskällorna finns i 
gestaltningen, det är för att ljusa upp rummet under mörkare dagar som till exempel 
under vinterhalvåret. Ulf Klarén (2014, s.98) menar att rummet är beroende av 
ljusfördelning eftersom människan annars kan påverkas negativt om detta inte ses 
över i ett gestaltningen. Det finns två stycken taklampor beläget ovanför borden vid 
fåtöljgruppen och soffgruppen vilket ytterligare ramar in möblerna. Vidare finns det 
en bordslampa i hörnet av sittgruppen för att bidra med mer ljus när det bli mörkare 
på dagen och för att ge en hemtrevligare känsla. Det finns också en golvlampa 
bredvid den vridbara enskilda fåtöljen där besökaren fritt kan välja om hen vill vrida 
bort från lampan eller mot den för mer ljus. Två lampor i fönstret finns också. 
Gardiner har adderats i förslaget för att minska ljusinsläppet och om det skulle 
behövas under dagen kan istället lampor tändas.  

Figur 26 . Färgschema på rummets basfärger och möblemang. 
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6.8 Information som reducerar stress 

6.8.1 Informationspelare 
Genom intervju med personal framkom det att nya personer som besöker Misa oftast 
inte har koll på information gällande verksamheten och att de inte är insatta i hur ett 
besök fungerar hos Misa, eller vad dem överhuvudtaget arbetar med. En i personalen 
berättade dock att han tyckte information är tydlig på webben och att en del personer 
läser sig till informationen på deras hemsida, vilket kopplar ihop webben till 
väntrummet. Har en första besökare då fått ett uttryck från hemsidan är det ännu 
tydligare när denne kommer till platsen. Eftersom personal dessutom informerat att 
de flesta deltagare som deltar i Misas verksamhet vill ha tydlig information gällande 
vad som ska hända för att kunna sätta sig in i situationer vilket kan skapa en känsla 
av kontroll och lugn. Att det behövs information om Misa, vad de arbetar med och 
hur ett besök går till hos dem, kan därför vara givande. Om möjligheten att få läsa 
en broschyr om detta kan leda till minsta lugn är det något som behövs. Att samla all 
information på ett enda ställe blir tydligare, samt att hålla informationen på samma 
yta som väntrummet är på och inte i korridoren som den var tidigare gör 
informationen mer tillgänglig för läsaren. 

 

 

 

 

 

 Figur 27. Informationspelare. 
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6.8.2 Tv som informationslänk 
Intervjuerna gav även ett resultat om att personal upplevde att bildspelet på tv:n 
bidrog till kunskap om verksamheten och att det fanns ett värde av att låta den vara 
kvar då den informerar deltagaren om allmän information. Bland annat om viktiga 
dagar, öppettider, hur tidigare personer har fått hjälp av verksamheten och att de 
hjälpt dem. Detta valet av informationsbärare var en bra informationslänk till den 
nya besökaren men också för den erfarne då ny information kan komma upp på tv:n 
då personal uppdaterar den. 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden från förut är att tv:n är förflyttad till platsen där spisen stod placerad 
tidigare för att platsen var optimal och synlig inför alla sittplatser. Tv:n hade också 
ett behov av att sitta på väggen bredvid rumsavdelaren då det var brist på plats. Det 
var inte ett alternativ att ha den på tegelväggen då det är sedan byggnaden byggdes. 
Personal kan även bestämma när tv:n ska vara på eller inte för besökare, de vill säga 
om de uppdaterat informationen eller inte. Det är alltså menat att 
informationspelaren och tv:n ska fungera som ett medel för att reducera stress, 

Figur 28. Information i tv-format. 
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eftersom all information som man skulle kunna ta del av som en ny besökare finns 
att läsa till sig innan ett möte med personal som kan svara på obesvarade frågor.  

6.9 Växtlighet 
Växtlighet har adderats i väntrummet på grund av bristen på detta sen tidigare. Det 
är inte nödvändigt att ha riktiga växter om det skulle finnas personer som är 
allergiska eller överkänsliga mot detta. Det viktiga är att det finns tecken på natur 
inomhus. Gospic och Sjövall (2016, s.69) förespråkar att plocka in naturen inomhus, 
bland annat minskar det individens stressnivåer, minskar trötthet och visar färre 
tecken på ohälsa. Det finns i stort sätt inga negativa indikationer på att det skulle få 
människan att må sämre. I ett flertal av intervjuerna med deltagare nämnde dem att 
de upplevat att andra som deltar hos Misa är stressade och uppjagade i vardagen. 
Eftersom forskning visar på att växtlighet och dess gröna färger reducerar detta, 
kommer det förhoppningsvis kunna bidra till den viktiga faktorn som är ett stort 
behov hos deltagarna.  

 

 

  

Figur 29. Växtlighet i väntrummet. 
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7. Slutsats 

I avsnittet presenteras uppsatsens slutsats. 

7.1 Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att utforska hur rumsliga element kan förtydliga ett 
väntrum hos en verksamhet. Visionen som återspeglas på deras hemsida ska också 
tydliggöras i verksamhetens väntrum. Målsättningen är att med rätt utvalda rumsliga 
element skapa en starkare koppling mellan det virtuella och fysiska rummet och i sin 
tur kan målgruppens perceptuella behov tillgodoses i gestaltningsförslaget. Om ett 
första möte hos verksamheten ska upplevas positiv och trygg bör samspelet mellan 
människan och miljön hänga samman. Om det uppnås kan det resultera i att 
besökaren väljer att starta eller fortsätta sin process hos utvald verksamhet.  

Frågorna som skulle besvaras var: 

- På vilket sätt kan en verksamhets vision kommuniceras genom ett väntrum med 
beaktning till målgrupp?  

- Vilka rumsliga element kan bidra till att stödja besökarnas perceptuella behov i 
väntrummet?  

För att kunna besvara de två frågorna uppsatsen är uppbyggd efter samt skapa ett 
gestaltningsförslag har teori om perception med koppling till färg, form och ljus för 
personer med perceptionssvårigheter studerats. Metoderna har givit resultat om 
rummets förutsättningar och om verksamheten och målgruppens behov. Studierna 
visade på att flera aspekter har behövt samspela för att skapa tydlighet och tillgodose 
behoven. Det har handlat om att skapa en harmonisk och lugn plats, som kan erbjuda 
information om verksamheten. Ta vara på deltagarnas perceptuella behov såsom att 
se över ljus, färg, växter och reducerar stress i vardagen genom att ta bort onödiga 
intryck. Därför har ett väntrum med god kongenialitet från webb till fysiskt rum 
anpassats, utvald belysning, kontrastverkan, möjlighet till olika sittplatser och 
information i rummet förtydligats.  

Efter att empirin hade analyserats tillsammans med teorin blev det märkbart att 
verksamhetens behov av att tydliggöra formspråk och känslan i väntrummet behövde 
samspela med deltagarnas behov. Jag tycker mig ändå ha lyckats skapa en förståelse 
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och samspel mellan dessa parter. Väntrummet erbjuder nya sittplatser som är mer 
anpassade efter målgruppen och är kopplad till teori för att i praktiken fungera. 
Förslaget skapar också ett väntrum som minskar onödig stimuli genom att placera en 
skiljevägg i linje med korridoren där personer ständigt går emellan. Mattan skapar 
inramning av rummet och blir tillsammans en enhet. Växter har varit ett segment 
som enligt forskning reducerar stress och bidrar till välmående, något som i 
väntrummet signalerar trygghet. Information i form av tv:n och informationspelaren 
bidrar till att lugna besökare då de är utrustade med information innan ett besök hos 
verksamheten, något som personal och deltagare upplever nödvändigt. Belysning har 
setts över och anpassats efter rummets förutsättningar. Gardiner har också adderats 
för att minska dagsljus och detta kompenseras med artificiellt ljus. Färger inspirerade 
från verksamhetens hemsida har flyttat in i väntrummet och några fler färger har 
adderats för att skapa en harmonisk och varierande miljö. Formerna är också tagna 
från hemsidan där cirklar och det kantiga fått stå i centrum. Materialen på borden 
anslutande till sittgrupperna har fått trämaterial för att skapa en varierande miljö. 

Under perioden arbetet sträckt sig har utprovningar inte varit genomförbart på grund 
av tidsbrist. Detta gör att jag inte säkert kan veta om gestaltningen uppfyller sitt syfte. 
Vid en mer omfattande studie hade därför en utprovning gällande det nya förslaget 
varit spännande att se hur personal och deltagare i verksamheten hade upplevt 
rummet. Eventuellt ha två preliminära förslag för att målgruppen skulle kunna få fler 
möjligheter. Detta gestaltningsförslag är endast ett förslag på hur ett väntrum inom 
en daglig verksamhet skulle kunna utformas specifikt anpassat efter Misa AB och 
deltagares behov, men som går att applicera på andra dagliga verksamheter eftersom 
utgångsläget för deltagare har liknande funktionsvariationer. Det som bör påpekas 
är att det finns ett flertal andra möjliga lösningar som skulle kunna sett olika ut men 
fortfarande varit baserad på den teori, tidigare forskning och empiri som använts i 
det här arbetet. Men såhär kom detta förslag att se ut.  

Den främsta utmaningen med uppsatsen har handlat om att hitta metoder som passat 
målgruppen och som inte strider mot personens integritet. De har visat sig svårt i 
vissa situationer, eftersom jag inte alltid kunnat genomföra dem på det sätt som jag 
planerat. Exempelvis kunde inte intervjuer med utvalda personer göras, då personal 
valde personer åt mig som de ansåg vara lämpade att svara på intervjufrågor. 
Dessutom har personerna inte varit nyligen insatta i verksamheten utan har istället 
varit deltagare hos Misa under en längre period och hade inte ett färskt minne av 
första besöket och hur de upplevt väntrummet i början. Men de semistrukturerade 
intervjuerna har hjälpt stärka underlaget ändå trots att det inte blev som tänkt 
skapades förståelse över hur personerna upplevde rummet. En annan utmaning har 
varit att på liten yta få plats med ovannämnda utmaningar.  
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Min önskan är att analysen för uppsatsen ska kunna appliceras som en utgångspunkt 
för vidare forskning eller liknande. Arbetet och det framtagna gestaltningsförslaget 
är att om en tydlighet gällande verksamhetens vision kan översättas i den rumsliga 
miljön kan det bidra till en ökad känsla av trygghet hos deltagaren samt om dennes 
miljö anpassas efter målgruppens behov hos verksamheten. Det kan leda till att fler 
personer känner sig trygga med att ha Misa som ett hjälpmedel att komma ut i 
arbetslivet.   

Vid en mer omfattande studie skulle en bredare målgrupp behöva tas hänsyn till, 
eftersom det endast riktas fokus mot personer med perceptionsutmaningar när det 
finns fler funktionsvariationer att ta hänsyn till. Eftersom varje individ är unik och 
och har olika behov är det en stor och svår utmaning att skapa ett gestaltningsförslag 
som gynnar en hel målgrupp.  
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Lind, M. 

Figur 9. Vy mot ingången. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 10. Vy från ingången mot korridoren. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 
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Figur 11. Vy mot entré, väntrummet, och informationspelaren. Visualisering: 
Myhrvold Lind, M. 

Figur 12. En skärmdump på Misas hemsida. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 13. En skärmdump på Misas hemsida. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 14. Visualisering av designprocessen. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 15. Skisser från ett tidigt skede i processen, på hur möblemanget kunde se ut. 
Foto: Myhrvold Lind, M. 

Figur 16. Skisser från ett tidigt skede i processen, men som liknar det slutgiltiga 
gestaltningsförslaget.  Foto: Myhrvold Lind, M. 

Figur 17. . Före bild på väntrummet. Spisen och lysrören i taket är borttagna. Lös 
inredning är utbytt mot ny. Foto: Myhrvold Lind, M. 

Figur 18. Efter bild, där visualiseringen visar en liknande vinkel som ”före bilden”. 
Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 19. En visualisering av det nya gestaltningsförslaget. Visualisering: 
Myhrvold Lind, M. 

Figur 20. Soffgrupp i tre delar. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 21. Enskild sittplats. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 22. Ett par fåtöljer. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 23. Skiljevägg. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 24: Vyer på hur skiljeväggen ser ut från soffan och hur det ser ut när man går 
från korridoren mot utgången. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 25. Misas hemsida ligger till grund för färgsättningen. Visualisering: 
Myhrvold Lind, M. 

Figur 26. Färgschema på rummets basfärger och möblemang. Visualisering: 
Myhrvold Lind, M. 

Figur 27. Informationspelare. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 28. Information i tv-format. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 

Figur 29. Växtlighet i väntrummet. Visualisering: Myhrvold Lind, M. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Byggnadsritning  

Bilaga 2. Planritning lokalerna 

Bilaga 3. Formulär - intervju personal 

Bilaga 4. Formulär - intervju deltagare 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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