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ABSTRACT
My degree project has resulted in the improvement of  the guidance in the dental 
center’s entrance. The patients will now find it easier to understand and find the 
environment’s various functions, which is the reception, registration, payment, and 
waiting rooms. Norrbottens läns landsting has a concept “hälsofrämjande väntrum” 
that provides guidelines for how they want their patients to experience their 
waiting rooms. I have taken some of  these gudielines in use and applied these in the 
entrance.

The methods I have based my collection of  data is of  the qualitative variety, obser-
vations and interviews. The results of  data showed that the spatial aspects such as 
color, shape, rhythm, and lighting has an effect on how we read of  a 
spatial orientation. Guidance in healthcare settings will affect whether the patient 
experiences healthcare environment as safe or not. It creates stress and confusion if  
they do not understand how they can find the rooms funktions. My data showed a 
link between the natural and stress, that nature has an impact on reducing the stress 
in humans. This makes it important that our healthcare settings include the feeling 
that patients will find and attend a peace and security for their health care visits.
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1. INLEDNING

I detta avsnitt redogör jag bakgrund, syfte och problemformulering samt mina 
avgränsningar med mitt examensarbete.

1.1 Bakgrund
Norrbottens läns landsting har ca 7 200 anställda och är därmed länets största 
arbetsgivare inom hälso- och sjukvård. I november 2008 togs ett beslut av 
folkhälsorådet att införa ett koncept för Norrbottens läns landstings väntrum. 
Visionen med konceptet är att väntrummen ska vara ”hälsofrämjande och stimulera 
till att göra hälsofrämjande val” (Holmgren, 2008, s. 2). Med konceptet 
”hälsofrämjande väntrum” menas att patienterna ska känna sig välkomna och att det 
ska vara lätt att hitta till och från väntrummet samt förstå att man kommit rätt. 
Konceptet ska även spegla känslan av trygghet som ska motverka stress 
(Holmgren, 2008, s. 2), vilket är viktigt för att patienterna ska trivas och känna ett 
lugn inför ett vårdbesök. Målet landstinget har med konceptet är att patienterna ska 
må bra i väntrummet och vilja ta ett ökat ansvar för sin hälsa när man går därifrån 
(Holmgren, 2008, s. 2).

Konceptet är tänkt att finnas representerat i väntrum på sjukhusen, primärvården och 
folktandvården i Norrbotten. Jag har i början av året varit i kontakt med Ulla 
Isaksson som är planerare för divisionen tandvården i Norrbotten för mitt 
examensarbete. Hon ser min kompetens inom informationsdesign och rumslig 
gestaltning som en tillgång, när de under 2012 ska börja genomföra konceptet på 
Norrbottens väntrum. Eftersom folktandvården satsar särskilt på att snabba upp 
processen för att få alla sina väntrum hälsofrämjande föll det sig naturligt att 
undersöka informationsproblemet hos tandvårdcentralen i Luleå. Jag ska i mitt 
examensarbete inom informationsdesign undersöka informationsdesignprolemet  
och därigenom ge ett gestaltningsförslag på en bättre vägledning för patienterna i 
entrén hos tandvårdscentralen. Detta ska öka trygghetskänslan i entrén för att 
patienterna ska känna sig välkomna. Mitt gestaltningsförslag kommer utgå från 
riktlinjer av koncepet och därför passa in på årets tema flöden och processer.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att skapa en informativ rumslig gestaltning baserat på konceptet 
”hälsofrämjande väntrum”, som ska förbättra vägledningen för entréns funktioner 
samt bidra till en tryggare miljö.
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1.3 Frågeställning
Hur kan entrén gestaltas för att kommunicera konceptet ”hälsofrämjande väntrum”?
Hur kan man med informativ rumslig gestaltning kommunicera entréns 
funktioner?

1.4 Problemformulering
Problemet ligger i att förstagångsbesökaren har svårt att hitta och förstå entréns 
funktioner, vilket gör dem förvirrade. Det finns idag inga tydliga informativa 
rumsliga aspekter i entrén som hjälper förstagångsbesökaren att hitta och förstå dessa 
funktioner som reception, anmälan, betalning och väntrum. Med rumsliga aspekter 
menas belysning, färg, form och rytm. Dessa aspekter har en viktig funktion för hur 
vi tolkar och läser av ett rums information. Entréns skyltar som idag visar 
rumsorienteringen saknar kontrastvärde mot rummets färgsättning, vilket gör dem 
svåra att uppmärksamma och hjälper därför inte målgruppen att förstå informationen 
att hitta entréns funktioner (se bild 1). Mollerup menar att kontrasten mellan en skylt 
och dess bakgrunden har en stor betydelse på hur vi uppfattar och förstår 
information (2005, s. 161).

1.5 Avgränsningar & Tema flöden och processer
Eftersom temat på avdelningen informationsdesign i år är flöden och processer valde 
jag att avgränsa mitt examensarbete till att förmedla en informativ vägledning med 
hjälp av rumslig gestaltning. Detta för att patienterna på ett lättare sätt ska hitta och 
förstå funktioner som reception, anmälan, betalning och väntrum.

Fastigheten som tandvårdscentralen har sin verksamhet i ligger i en fastighet med 
olika våningsplan. Detta gör miljön uppdelad och att kravet på god vägledning ökar, 
för att patienten på ett lättförståeligt sätt ska hitta och förstå hur hon kommer dit 
hon önskar. Tandvårdscentralen har delat upp sina kompetensområden inom 
tandvård efter våningsplanen i fastigheten. Vilka är barntandvård, odontologisk 
röntgen, tandreglering, allmäntandvård och vuxenspecialisterna. 
   Varje kompetensområde har ett tillhörande väntrum vilket gör att området blir 
för stort att studera. Därför har jag att avgränsat mig till entréplanet eftersom det är 
där jag anser att det största problemet ligger. Jag har valt att följa vissa riktlinjer som 
landstinget har för konceptet ”hälsofrämjande väntrum”. Riktlinjerna jag 
kommer följa är, rumorienteringen för hur patienten hittar och förstår att de kommit 
till rätt funktion samt känslan av trygghet och ett välkomnande 
(Holmgren, 2008, s. 2).    
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Resultatet av min målgruppsanalys visar att målgruppen är bred, därför avgränsar 
jag min målgrupp till dem som har svårast att uppfatta entréns funktioner, vilka är 
förstagångsbesökaren. Detta framkom under min intervju med Elsie Nilsson som är 
väntrumsansvarig på tandvårdscentralen.
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2. TEORI

I detta avsnitt presenterar jag den forskning som ligger till grund för konceptet 
“hälsofrämjande väntrum” samt den teori som jag baserar min gestaltning på.

2.1 Mina teoretiska utgångspunkter
Riktlinjerna för konceptet studerade jag för att få en förståelse vad konceptet 
bygger på och vilken forskning som styrker riktlinjer. Det framkommer att 
landstinget utgått från en forskare vid namn David Edvarsson, som är en 
forskarassistent vid Umeå universitet inom omvårdnad. På Umeå universitets 
hemsida står det att Edvarssons forskning fokuserar på personer med ”kognetiv svikt 
i akutsjukvård, äldre och personer med demens inom kommunal äldrevård, samt 
begreppen personcentrerad omvårdnad och vårdklimat”. Jag valde att läsa en av hans 
forskningsartiklar Caring or uncaring - meanings of  being in an oncology environment, 
eftersom artikeln låg som grund för riktlinjerna. I Edvarssons forskningartikel 
framkom det många aspekter på hur vi människor upplever rummet, både i positiv 
och negativ bemärkelse. Resultatet av forskningsartikeln visar att naturen är en viktig 
aspekt i rumsliga sammanhang för att patienter ska uppleva vården positivt 
(Edvarsson, 2006, 188-189). Landstinget har även utgått från vad forskaren Mary Jo 
Bitner kommit fram till i en av hennes forskningsartiklar The impact of  Physical 
Surroundings on Customers and Employees. 
   Via Arizona State Universetys hemsida är Bitner professor och forskare inom 
”service marketing” vid Arizona State University. I Bitners forskningsartikel som 
landstinget utgått från vad gäller riktlinjerna, menar hon att de viktigaste faktorerna 
är rumslig formgivning samt tecken och symboler för hur vi uppfattar den fysiska 
miljön och vilken betydelse rummet har (1992, s. 65). Hon menar även att beroende 
på vad en individ förväntar sig i en miljö, påverkas hon för hur hon ska bete sig 
(1992, s. 65).

Jag valde även att ta del av en forskningsartikel som rörde ämnet kring vilka effekter 
inredningsdesign har inom vården. Författaren till artikeln Effects of  interior 
design on wellness menar att ”dålig” design har en negativ effekt på patienters 
välmående (Ulrich, 1991, s. 97). I forskningsartikeln tar Ulrich upp olika aspekter 
som kan förhindra den negativa effekten, vilket bland annat är stressfaktorn och vad 
naturen har för effekter för att minska den faktorn. Det Edvarsson och Ulrichs 
forskning gemensamt visar på är att naturen har en stor roll i den rumsliga miljön för 
att patienter ska uppleva välmående och positvitet. Roger S. Ulrich är professor på 
Texas A&M University inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Han 
har bland annat forskat kring effekten av patienters fönsterutsikt för ett tillfrisknande 
samt har han granskat fördelarna med landskapsarkitektur och resultatet visade att 
stadsplanering har en betydande roll. Denna information om Ulrich framkommer 
från Texas A&M´s hemsida.
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Eftersom syftet med mitt examensarbete är att skapa en informativ vägledning med 
hjälp av rumslig gestaltning samt spegla konceptet. Var det viktigt för mig att veta 
vad som låg till grund för landstingets koncept, för att jag ska få en förståelse hur 
landstinget vill att deras miljö ska upplevas från en patients perspektiv. Jag valde att 
granska dessa artiklar för att få en uppfattning om vad författarna anser om rummets 
betydelse i en vårdmiljö. Samt för att få andvändning av deras forskning för att styrka 
de val jag gör i mitt gestaltningsförslag.

Jag har använt mig av litteratur som Architecture, form, space and order, Effektiv 
visuell kommunikation, Färg, Ljus, Rum och Idèagenten 2.0, en handbok i idea 
management som ska styrka mina resonemang och val för mitt gestaltningsförslag.              
   
Bergström menar att gestaltlagarna hjälper mottagaren att sortera figurer efter 
liknande karaktär (2009, s. 201), vilket i sin tur bidar en rytm. Rytm är en av fyra 
designprinciper enligt Bergström (2009, s 232), som kan uppmärksamma och leda oss 
rätt i en miljö (Ching, 2007s. 390). Mollerup säger att människan har en förmåga att 
vilja följa taktila och synliga spår, som ska föra oss till den plats vi vill till 
(2005, s. 45). För att förstärka vår vägledning är belysning en viktig aspekt. Liljefors 
menar att en varierande belysning i rumsliga sammanhang har en betydelse för att 
rummet ska fungera (2006, s. 235). För att minska stress bland patienter ska 
vårdmiljön inte vara formgiven med ”starka färger i brokiga mönster” 
(Janssens, 2006, s.200). För att öka tryggheten och ett välbefinnande ska en vårdmiljö 
vara lätt att förstå och tolka (Wijk, 2006, s. 216).
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3. METOD

I detta avsnitt presenterar jag mina vetenskapliga metoder som jag tillämpat 
i mitt examensarbete.

3.1 Val av metoder
De metoder jag valt för mitt examensarbete är kvalitativa. Metoden valde jag 
eftersom den ger en helhetsbild av problemet gällande mitt arbete. Den ger mig 
även möjlighet att ändra upplägget för insamlingen av data i efterhand. Holme och 
Solvang beskriver att en kvalitativ metod ger plats för flexibilitet i insamlingen av 
data (1997, s. 80) Vilket passar bra när arbetet rör en designprocess. Datainsamlingen 
består av observationer och intervju. 
   Jag valde att göra en målgruppsanalys för att få en konkret bild av vem som 
besöker tandvårdscentralen i Luleå. Vilket ska hjälpa mig i mina val vad gäller 
gestaltningen av tandvårdscentralens entré. Jag har tagit del av de riktlinjer som gjorts 
av Norrbottens läns landsting för konceptet ”hälsofrämjande väntrum”, eftersom 
konceptet ligger som grund för detta arbete. Litteratur som Forskningsmetodik om 
kvalitativa och kvantativa metoder, Kvalitativa intervjuer samt Tillämpad 
kommunikationsvetenskap ska styrka mitt val av metoder.

3.2 Målgruppsanalys
För att kunna kommunicera fram ett budskap till en tänkt målgrupp, är det viktigt att 
förstå den specifika gruppen (Larsson, 2008, s. 143). Detta gör man genom en 
målgruppsanalys, vilket innebär en sammanvägning av yttre och inre faktorer 
(Larsson, 2008, s. 150). Den demografiska formen är den mest vanligaste för en 
målgruppsanalys, och innefattar aspekter som ålder, kön, familj, yrke, utbildning och 
språktillhörighet (Larsson, 2008, s. 151). Jag har använt delar av den demografiska 
formen för att förstå min målgrupp. 
   De delar jag använt mig av i min målgruppsanalys är ålder, kön och 
språktillhörighet. Dessa delar av den demografiska formen valde jag för att få 
relevant information för mitt arbete. Det som kom fram av målgruppsanalysen var 
att åldern på målgruppen är bred. Det är både barn, ungdomar, kvinnor och män i 
åldern 0 år till 100 år som besöker tandvårdscentralen. Detta gör att miljön även ska 
vara anpassad för synskadade och rullstolsbundna för att de ska kunna ta sig fram på 
ett obehindrat sätt. Tandvårdscentralen tar även emot barn mellan 0-19 år som har 
olika handikapp som till exempel autism och dem som har tandläkarskräck. 
Målgruppen inkluderar även personer från andra kulturer. Ofta får personer med 
svårigheter med det svenska språket en tolk som översätter informationen från en 
kallelse. Däremot finns det ingen tolk som följer med dem till tandläkaren, vilket gör 
det svårt för dem att läsa skyltar samt förstå rummets funktioner.
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3.3 Observation
Jag valde att utföra dolda observationer, för att kunna se naturliga 
rörelsemönster hos patienterna för att få en uppfattning av hur de rör och beter sig i 
rummet. En dold observation har sin styrka i att ingen vet om att de blir observerade 
(Holme & Solvang, 2008, s.111). Hade jag valt en öppen observation hade 
patienterna i rummet känt sig iakttagna och studerade, vilket hade givit mig fel data 
eftersom besökarna då varit uppmärksammade på hur de förde sig i rummet och då 
inte betett sig naturligt. 

Det var viktigt för mig att förstå den rumsliga miljön hos tandvårdscentralen i Luleå. 
Men också att jämföra den rumsliga miljön hos en statlig vårdcentral och en privat 
klinik, vilka för och nackdelar det fanns mellan de olika miljöernas formgivning. 
Detta för att jag på ett bättre sätt skulle förstå miljöernas helhet och 
funktion som senare skulle ligga som grund för mitt idéförslag till 
tandvårdscentralens entrè. Holme och Solvang menar observation är att ”se, höra 
och fråga få tag i det som egentligen sker” (1997, s. 110). Jag observerande färg, 
form, rytm, belysning samt rörelseriktningar i samtliga miljöer. Detta för att se vad 
elementen har för betydelse i förhållande till varandra. Utifrån observationerna har 
jag kunnat göra en rumsanalys som hjälper mig i mitt utförande av en hälsofrämjande 
vårdmiljö.

3.3.1 Insamlad data från rumsobservationerna
Observationerna genomfördes vid följande datum:

Vårdenhet   Datum & Tid   Besökare

Tandvårdscentralen, Luleå Mån 3/1-11   4 stycken
    Kl. 12.00-13.30 

Cederkliniken, Piteå  Ons 13/4 -11   5 stycken
    Kl. 10.00-11.00  

Hortlax vårdcentral, Piteå Tors 14/4 -11   1 stycken
    Kl. 11.00-12.00  
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3.4 Observation & rumsanalys - Tandvårdscentralen, Luleå
När jag i början av året 2011 var och observerade tandvårdscentralens miljö i Luleå, 
och klev innanför entrédörrarna möttes jag var en ovälkomnande känsla. 
   Belysningen tillsammans med de kalla materialen som entrén hade förstärkte 
den känslan. Ett av kriterierna som landstinget har för konceptet, är att det ska vara 
välkomnade för patienterna när de besöker tandvården (Holmgren, 2008, s. 2). En 
viktig rumslig aspekt var att det inte fanns någon tydlig riktning som visade var 
receptionen låg. Det fanns ingen självklar vägledning och det var svårt att förstå 
rummets funktion. De skyltar som fanns i entrén upplevde jag som 
missvisande. Den dåliga vägledningen i entrén förstärkte ytterligare min känsla av 
otrygghet. Rörelseriktningarna i entrèn upplevde jag att de gick rakt fram i rummet, 
vilket gjorde att jag missade receptionen till vänster. Det var ingenting som 
uppmärksammade mig om att här ska du gå in för anmälan eller betalning. Bakom ett 
parti av glasdörrar till vänster från entrèn låg receptionen. Dessa dörrar var stängda 
och upplevdes tunga på grund av väggens djupa röda kulör och dörrpartiernas spröjs 
som var i en grön kulör (se bild 1). Enligt Edvarsson kan stängda dörrar ge en 
negativ upplevelse (2006, s. 193).  Det är inte konstigt att patienter missar att betala 
vid receptionen när det varken finns tydliga rumsliga vägledningar eller fungerande 
skyltar i entrén.

Entrén innefattar fyra olika kulörer, vilket ger ett rörigt intryck. Upplevelsen av detta 
blir att det framkommer olika former i rummet som på så vis skapar ett otydligt 
budskap. Detta medför att patienten kan känna en viss osäkerhet kring de 
funktioner som rummet ska informera om (se bild 1). 
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De fanns ingen självklar rytm i entrén som patienten kunde förhålla sig till för att 
hitta och förstå de olika funktionerna. När ett mönster upprepas gång på gång bildas 
en rytm som gör att vi lättare leds i rumsorienteringen (Ching, 2007, s. 382, 390). 
Tandvårdscentralen har även olika väntrum för respektive vård på olika våningsplan, 
vilket jag upptäckte när jag observerade rummet. Informationsskyltningen som visar 
vart de olika väntrummen finns smälter in i väggmaterialtet. Det fanns inte heller 
någon fungerande belysning som kunde vägleda patienten att hitta rätt information.

3.4.1 Resultat av observation - Tandvårdscentralen, Luleå
Det som blev den stora upptäckten med observationen på tandvårdscentralen, var 
att informationproblemet låg i entrén och inte specifikt i varje väntrum, som var min 
uppfattning från uppdragsgivaren. Konceptet ”hälsofrämjande väntrum” 
överensstämde inte med miljön jag möttes av. Entrén är det första rummet patienten 
möts av och bör därför förmedla rätt budskap, för att patienten ska få en bra känsla 
av dess vård. Mottagningen har bland annat hand om personer med tandläkarskräck, 
vilket gör det ännu viktigare att entrén redan i första anblicken ger ifrån sig rätt 
budskap. Enligt en internetartikel från jnytt (2007) framkommer det att väntrummets 
miljö har en påverkan för hur tandläkarbesöket upplevs. Detta visar att vårdmiljön 
har en inverkan för hur patienter kan känna sig inför ett vårdbesök. Det fanns inga 
tydliga informativa rumsliga aspekter eller rörelseriktningar som leder patienten att 
hitta och förstå entréns funktioner. Det är viktigt att patienten förstår rummets 
budskap, för att hon ska kunna känna sig trygg i situationen. Wijk menar att vi blir 
osäkra om vi inte förstår rummets betydelse (2006, s. 218). Med rumsliga aspekter 
menar jag är som jag tidigare sagt belysning, färg, form och rytm. Dessa har en stor 
inverkan på hur vi läser av och förstår ett rum. Därför är det viktigt att rummet 
förmedlar dessa aspekter på ett informativt sätt.

3.5 Datainsamling av rapporter
Innan jag observerade Hortlax vårdcentral valde jag att studera fem rapporter som 
skrivits av studenter på konstskolan i Sunderbyn, Luleå. Folkhögskolans konstskola 
erbjuder en högskoleförberedande grundutbildning inom färg, form och bild. 
   Studenterna fick i uppdrag från folkhälsorådet att som examensarbete konstnärligt 
utsmycka väntrum åt landstinget i Norrbotten, med utgångspunkt i konceptet 
“hälsofrämjande väntrum”. Studenternas mål med gestaltningen var att väntrummen 
skulle inge en känsla av trivsel, trygghet samt att miljön skulle vara lättorienterad och 
informativ. Det jag var intresserad av att hitta i dessa rapporter var resultatet av de 
undersökningar de gjort på patienterna, hur ett väntrum ska upplevas. Samt se brister 
och fördelar med formgivningen som studenterna gjort, samt att hitta inspiration till 
mi rumsliga formgivning.

Resultatet av rapporterna gav mig en bild av behovet hos en patient vad gäller 
formgivning av väntrum och konceptet. Som jag sedan kan tillämpa i mitt idéförslag 
för att stödja konceptet ”hälsofrämjande väntrum”. 

11



Det resultat jag fann från undersökningarna i rapporterna var att den allmänna 
uppfattningen som patienterna hade av väntrummen var att de upplevdes kala och 
trista. Patienterna hade en önskan om att väntrummen skulle kännas varmare samt 
att alla rapporter visade på att färger som blått och grönt var något som 
efterfrågades. Mycket på grund av att dessa färger förknippades med naturen, vilket 
gav intryck av trygghet och trivsel. 
   Det som inte kom fram i rapporterna var aspekterna kring miljöns information att 
uppleva miljön lättorienterad. Studenterna har missat en stor aspekt, när det 
kommer till rumsorientering. Vilket jag anser är en viktig del av den rumsliga 
gestaltningen. Förstår inte en besökare rummet hon befinner sig i gör det oss osäkra. 
(Wiek, 2006, s. 218). Detta kan resultera i att besökaren känner en otrygghet när hon 
inte hittar, oavsett om rummet är gestaltat i typiska naturkulörer som ska bringa 
trygghet. Genom min utbildning inom informationsdesign och rumslig gestaltning 
anser jag att informationsdesign inom vårdmiljöer är viktigt för att patienten ska 
förstå budskapet med rummet, vilket jag inte tycker studenterna lyckats med i sina 
formgivningar. Det som studenterna fokuserat på var trygghetsaspekten, men 
enligt min kompetens kan inte en patient uppleva trygghet om hon inte förstår 
rörelseriktningarna och orienteringen i en miljö. 

3.6 Observation & rumsanalys av Hortlax vårdcentral, Piteå
Jag valde att observera Hortlax vårdcentrals väntrum för se hur man tillämpat 
konceptet ”hälsofrämjande väntrum”, jag valde även att observera entrén eftersom 
jag anser att det är det första rummet som en besökare möts av, och får det första 
intrycket av när de kommer till en miljö, som jag tidigare nämnde. Samt för att jag i 
mitt examensarbete valt att studera den rumsliga gestaltningen i entrén på 
tandvårdscentralen.
   Det första jag möttes av när jag klev in på Hortlax vårdcentral var en vägg med en 
informationsskylt som visade i vilka riktningar olika behandlingar låg. Känslan av 
rummet kändes gammalt och tråkigt med tanke på de livlösa färgerna som fanns i 
entrén. Jag upplevde det svårt att uppfatta var receptionen eller anmälan låg eftersom 
en pelare samt en plastväxt skymde den funktionen (se bild 2). 
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Bild 2. Tagen av Elin Marklund 14/4 -11
Hortlax vårdcentrals entré



När jag stod inne i entrén kunde jag se vart väntrummet låg eftersom rummet bestod 
glasrutor som gjorde att jag som besökare kunde uppfatta rummets funktion. Det 
finns både både för och nackdelar med att kunna se in i ett väntrum. Fördelen är att 
man som patient lätt hittar och förstår vart man ska sitta ner och vänta. Nackdelen 
blir att de besökare som sitter och väntar i rummet kan känna sig uttittade och 
känslan av lugn och ro försvinner eftersom besökaren kan titta ut på de människor 
som kommer och går, vilket kan vara ett stressmoment. 
   Belysningen inne i entrén hade ingen direkt funktion, den markerade inte den 
information som var viktig i rummet. För att ett rum ska fungera är en varierande 
belysning betydande (Liljefors, 2006, s. 235).
   Vad gäller själva väntrummet som formgivits efter konceptet upplevde jag rummet 
som ombonat och med en trygg hemmakänsla. Väntrummet hade miljöbilder av gräs 
och blommor som gav färg till rummet vilket gjorde att det upplevdes gladare och 
gavs en fin inramning (se bild 3). Utan dessa bilder skulle rummet kännas kalt och 
kallt, vilket enligt rapporten som skrevs av konststudenterna, aspekter som 
patienterna uppfattade rummet innan konceptet tillämpats. Möbleringen i 
väntrummet utgjorde två rumsliga grupperingar, vilket gjorde att rummet blev 
uppdelat. Dock bestod de rumsliga grupperingarna av en soffgrupp med tillhörande 
bord vilket gör det svårare för patienten att finna sin egna plats när hon måste dela 
den med andra patienter.
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Bild 3. Tagen av Elin Marklund 14/4 -11, väntrum formgivet efter konceptet



3.6.1 Resultat av observation - Hortlax vårdcentral, Piteå
Sammanfattningsvis av min observation på Hortlax vårdcentral är att entrén och 
väntrummet inte har någon koppling till varandra. Det saknas en helhet och rytm 
genom dessa rum, vilket jag tycker är en viktig aspekt som patienten ska uppleva. 
Konceptet ”hälsofrämjande väntrum” tycker jag delvis kommer fram i 
väntrummet på Hortlax vårdcentral. Studenerna har lyckats få bort den kala, kalla 
och trista känslan med hjälp av glada miljöbilder (se bild 3), som gick i färgerna blått 
och grönt vilket efterfrågades av patienterna i rapporterna. Samt att den hemtrevliga 
känslan förstärktes med hjälp av möblemanget i rummet. Som jag tidigare nämnde 
var studenternas mål med gestaltningen att väntrummen skulle ge en känsla av trivsel, 
trygghet samt att miljön skulle vara lättorienterad och informativ, detta har 
studenterna delvis lyckats med.    

Väntrummet upplevde jag inte som informativ i den bemärkelsen att rummet inte 
förmedlade en vilja att ta ett ökat ansvar för hälsan. Vilket är ett av riktlinjerna för 
konceptet. Studenterna har inte tagit hänsyn till den övriga vårdmiljön för dess 
utformning, som jag vet är viktigt att ta del av efter mina studier på rumslig 
gestaltning och informationsdesign. Det är finns fördelar med att alla rummets delar 
fungerar med helheten för att patienten ska uppleva en samhörighet med miljön, 
eftersom det hjälper patienten att förstå miljön. Jag tycker det var extra viktigt att 
förstå entréns roll för att kunna göra en bra rumslig gestaltning på Hortlax 
vårdcentral. Tyvärr har studenterna missat detta, vilket gör att formgivningen i 
väntrummet inte fyller de krav som koncepet har. De har inte förstått vikten av en 
god vägledning och vad den för med sig. Eftersom de inte besitter den kunskap som 
jag har och kan se var det brister i formgivningen efter studerat informationsdesign 
och rumslig gestaltning i tre år. Vad gäller informationsdesigen i entrén fyllde inte 
den heller de krav som landstiget har för konceptet ”hälsofrämjande väntrum”. Det 
var otydligt var receptionen för anmälan låg eftersom den skymdes av plastblommor 
och en pelare, vilket gör patienten osäker på rummets funktion om hon inte kan 
uppfatta direkt vart hon ska (se bild 2).   

Jag tyckte inte att entrén visade på några rumsliga aspekter som kunde leda 
besökaren rätt. Patienten måste förlita sig på de informationsskyltar som finns i 
entrèn som är dåligt belysta. Informationsskyltarna saknade kontrast till den 
bakgrund de var placerade intill. Detta medför att informationen inte sticker ut som 
den borde göra för att uppmärksamma patienten om informationen. 
   Belysningen inne i entrén bestod av ett allmännljus som inte bidrog till att förstärka 
den information som rummet kommunicerade. När ett rum har en jämn 
belysning upplever vi rummet som livlöst och trist (Liljefors, 2006, s. 234). Detta 
gjorde att känslan av ett välkomnande intryck och vägledningen till viktiga funktioner 
blev missvisande.
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3.7 Observation & rumsanalys av Cederkliniken, Piteå
Jag valde att även oberservera en privat vårdcentral i Piteås stadskärna, detta för att 
se hur den privata vårdmiljön ser ut i jämförelse med en statlig ägd vårdcentral. När 
jag klev in i entrén på Cederklinkien mötes jag av en välkomnande personal, samt en 
avkopplande musik i bakgrunden. Vilket gjorde att man upplevde en rofylld känsla 
i deras miljö. Den röda väggfärgen i entrén återkom från Cederklinikens logotype, 
vilket gjorde att jag som besökare förstod att man kommit rätt eftersom färgen 
upprepas i rummet. Miljön hade tydliga rörelseriktningar som anvisade vart man 
skulle sätta sig och vänta på sin tur. De tydliga rörelseriktningarna förstärktes genom 
en passage med stort ljusinsläpp där man även anade de två olika väntrummen. 
   Väntrummen hade två olika kulörer vilket gjorde det tydligt vilket väntrum man 
tillhörde. I väntrummet för vuxna patienter var rummet målat i en grön lugn färg 
och där barnen tillsammans med sina föräldrar skulle sitta ner och vänta var rummet 
målat i en röd kulör. Cederkliniken hade även fokuserat på att ta in naturen i miljön, 
vilket både påvisades i materialval och dekoration.

3.7.1 Resultat av observation - Cederkliniken, Piteå
Det som sammanfattar min obeservation på Cederkliniken var att deras miljö är 
rumsligt genomtänkt på ett bättre sätt än vad landstingets vårdmiljöer är. En faktor 
kan vara att Cederkliniken är nybyggd och privatägt, vilket gör att de har ett friare sätt 
att tänka vad gäller rumsliga aspekter som färg, form och ljuddesign. De blir därför 
friare i sina val vilket gör att de rumsliga aspekterna förmedlar ett lugn och trygg 
känsla till patienterna. Eftersom att de har tänkt på dessa aspekter kommer rummets 
olika funktioner fram på ett informativt sätt, vilket gör det enklare för patienten att 
förstå vart hon ska gå för att komma till rätt väntrum. Genom att miljön är 
informativ skapar detta i sin tur en känsla av lugn och trygghet när det på ett enkelt 
och förståeligt sätt går att hitta i deras miljö. En viktig rumslig aspekt hos 
Cederkliniken var deras ljuddesign. Det var rogivande att kliva in i en miljö som 
använde sig av fler sinnen än syn och känsel. Att använda sig av hörseln var mycket 
bra för infinna ett lugn inför sitt besök hos läkaren. I väntrummet som var till för 
vuxna patienter fanns ett akvarium mitt i rummet som tillsammans med den lugna 
musiken gav mig jag ro inför mitt läkarbesök.
   Det som är gemensamt för båda typer av vårdmiljöer oavsett privatägd eller ej, är 
att de vill förmedla en god miljö för sina patienter. Detta för att de ska uppleva ett 
lugn och en trygghet medan de väntar på deras läkarbesök samt att visa att vården 
bryr sig om sina patienter. Vilket var en faktor som Edvarsson kom fram till i sin 
forskning om vårdmiljöer, bryr sig inte vården om sin rumsliga miljö bryr man heller 
inte som sina patienter (2006, s. 192).

3.8 Intervju
Jag valde att utföra en förberedd intervju med en av de ansvariga för väntrummen på 
tandvårdscentralen, detta för att hon är införstådd kring vad konceptet 
”hälsofrämjande väntrum” handlar om och vilken betydelse konceptet har för deras 
patienter. 
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Min förhoppning med intervjun var även att få en bild av hur personal och patienter 
upplever tandvårdscentralens miljö ur ett informativt och rumsligt perspektiv. För att 
intervjun inte skulle kännas styrd förde vi ett lättare samtal kring mina 
frågeställningar, vilket gjorde att det kom upp fler frågor än vad jag tänkt mig under 
intervjutiden. Holme och Solvang menar att en kvalitativ intervju ska likna ett vanligt 
samtal samt att det ofta dyker upp fler idéer under samtalet (2008, s. 99,101), vilket 
gjorde att min datainsamlig blev rikare än vad jag trodde innan jag började intervjun.     
   Det som utmärker en kvalitativ intervju är att forskaren ställer ”enkla och raka 
frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” 
(Trost, 2010, s. 25). I början av mitt examensarbete hade jag förhoppning om att 
kunna intervjua fler av tandvårdscentralens personal. Med på grund av tidsbrist både 
från mitt och deras håll kunde jag bara utföra en intervju. Vilket var synd med tanke 
på min insamling av data, men dock tycker jag att min intervju med Elsie Nilsson gav 
mig mycket information för att kunna gå vidare i min designprocess gällande 
utformningen av tandvårdscentralens entré.

3.8.1 Resultat av intervju - Tandvårdscentralen, Luleå
Intervjun med Elsie Nilsson gav mig en bra grund till att förstå hur personalen och 
patienterna upplever entrén på tandvårdscentralen. Det som visade sig under min 
intervju med Elsie var att entrén inte alls stämmer överens med konceptet det vill 
säga att besökaren ska känna en känsla av trygghet, ett välkomnande och att det ska 
finnas en god vägledning kring hur patienter hittar till miljöns olika funktioner 
(Holmgren, 2008, s. 2). Elsie beskrev entrén som en transportsträcka mellan de olika 
funktionerna i fastigheten samt gav hon en liknelsen av att entrén kändes som en kall 
parkbänk, vilket säger en hel del om intrycket patienten får när hon kliver in innan 
för entrédörrarna. Det som jag tyckte var intressant var att frågan aldrig tidigare tagits 
upp, vad gäller upplevelsen av den rumsliga miljön i entrén. Som svar fick jag att det 
var något som de aldrig har tänkt på, vilket jag tycker är synd att inte rummet 
speglar den goda vård som de har på tandvårdscentralen. Enligt forskning har 
rummets utformning en betydande roll på hur patienter upplever vården. I 
Edvarssons forskning framkom det att patienter upplever vården bättre om miljön är 
utformad på ett positivt sätt (2006, s. 189).
   En annan intressant aspekt som kom upp i intervjun var när jag ställde frågan vad 
trygghet betydde för henne, svaret blev att trygghet för henne var när hon hade 
kontroll över sin dag. Skulle hon åka någonstans var det viktigt att förstå hur hon tog 
sig dit samt att få vara ute i naturen var även något som gav trygghet. 
Hennes svar säger en del om hur viktigt det är att veta och förstå hur man hittar och 
tar sig fram i olika sammanhang, att det skapar en trygghetskänsla om det finns god 
vägledning som visar vart och hur man hittar till den plats man ska besöka. Detta 
svar styrker mitt val av att förbättra vägledningen i entrén på tandvårdscentralen.
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Det som senare kom fram i intervjun var att förstagångsbesökaren ofta har svårt att 
hitta när de kommer till tandvårdscentralen. Elsie beskrev i början när 
tandvårdscentralen flyttat in i de lokaler de har nu kände patienter sig förvirrade och 
hade svårt att förstå funktionerna i entren. Samt att det var svårt att hitta i övrigt i
fastigheten. Efter att patienten varit fler än en gång på tandvårdscentralen hade de 
vant sig och anpassats sig efter miljöns information och utformning. Detta tycker jag 
är märkligt hur de kan missa en sådan viktig aspekt som informationsdesign. 
Aspekten har en betydande roll för hur vi uppfattar information som i sin tur ska 
förmedla rätt budskap till patienten. Det bästa vore enligt Elsie att ha en värdinna 
som kunde visa och välkomna alla patienter, men det var ett önsketänkande från 
hennes sida. Hon vill att det ska finnas ett bra sätt att vägleda patienterna, men hur 
det skulle vara utformat hade hon svårt att se framför sig. Jag tycker att intervjun gav 
mig en bra grund att stå på för att kunna ge ett idéförslag på en förbättring av 
tandvårdscentralens entré samt förslag på hur jag kan förmedla konceptet i min 
rumsliga formgivning. 
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4. DESIGN

I detta avsnitt presenterar jag mina designval som ska öka vägledningen och förmedla 
konceptet “hälsofrämjande väntrum”i tandvårdscentralens entrè i Luleå.

4.1 Konceptet “hälsofrämjande väntrum”
Som jag tidigare nämt har jag valt att följa riktlinjer av konceptet som Norrbottens 
läns landsting tagit fram, för hur de vill att patienter ska uppleva miljön hos dem. 
Detta har gett mig en grund till hur jag ska förhålla i mitt idéarbete. Jag tycker att 
riktlinjerna är genomtänkta för att passa för en rumslig formgivning i vårdmiljö. Som 
jag tidigare nämde visade forskningen bakom dessa riktlinjer intressanta aspekter som 
kan förstäka en positiv känsla för patienter i vårdmiljö. Dock framkommer inte alla 
resultat från forsknigen i riktlinjerna. Tanken med att det tagits fram ett koncept, är 
att det ska fungera som en mall för hur väntrum ska formges i framtiden. Samt en 
vision för hur patienter ska uppleva dess vårdmiljö. 

Konceptet har formulerats följande:
”Den hälsofrämjande väntrumsmiljön ska bidra till att skapa en känsla av lugn, 
säkerhet, trygghet. Man ska känna sig välkommen och välinformerad, stress ska 
motverkas. Rummet ska ha en genomtänkt sammansättning av ljud, ljus, färg, form, 
information och möblering. Det ska vara lätt att hitta och förstå att man kommit 
rätt” (Holmgren, 2008, s. 2).

4.1.1 Granskning av koncepetet “hälsofrämjande väntum”
Bland riktlinjerna för konceptet framkommer det att omsorg och kvaliteten av god 
vård börjar i väntrummet. Som jag beskrev i avsnitt 3 påstår jag att det redan börjar 
i entrén, eftersom entrén är det första rummet som patienten får ett intryck av. Det 
är därför viktigt vad rummet sänder ut för budskap, som i detta fall är riktlinjer från 
konceptet ”hälsofrämjande väntrum”. Som jag tidigare nämnde har jag tagit del av 
den forskning som gjorts på vårdmiljöer som ligger som grund till de riktlinjer för 
konceptet. Forskningen tar upp många viktiga aspekter, vilket inte nämns i rapporten 
för riktlinjerna. Bland annat tar forskningen upp vikten av kontroll hos oss 
människor. Att det tillsammans med stress påverkar hur vi upplever en vårdmiljö. 
Rummet har därför en viktig roll för hur det är utformat för undvika stress. Rum 
med stora mönster och starka färger ökar stressen hos människor än vad neutrala 
färger gör (Janssens, 2006, s. 200).

4.2 Sammanfattning av empiri
Efter att min empiri var ihopsamlad och jag gjort analyser på dessa fann jag ett 
samband mellan min data. Det visade sig att rummet har en betydande roll för att 
patienter ska uppleva en god vård. Rumsliga aspekter som färg, form, belysning och 
rytm har en påverkan på hur en mottagare uppfattar ett rums budskap och dess 
vägledning. 
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Naturen ingiver för många en rogivande känsla, vilket gärna får speglas i vårdmiljöer 
för att patienter ska infinna ett lugn och en trygghet innan deras vårdbesök. Vikten 
av kontroll i vardagliga sammanhang var något som visades i min hopsamlade data. 
Att kontroll skapar en form av trygghet för hur vi ska ta oss fram och hitta till olika 
destinationer. Detta gör vägledning viktig, att den fungerar i vår vardag för att vi ska 
känna oss trygga till att hitta och komma dit vi vill.

4.3 Idègenerering
Efter att fått ett resultat från min empiri, börjande min idègenerering kring hur jag 
skulle med informativ rumslig gestaltning förmedla entréns funktioner och samtidigt 
kommunicera ut konceptet ”hälsofrämjande väntrum” Eftersom jag var och 
observerade tandvårdscentralens miljö efter julhelgerna 2011 har det pågått en 
designprocess länge om än bara i mina tankar. Därför började jag med att få ner 
dessa tankar på papper för att på ett tydligare sätt se om dessa idéer var något att 
fortsätta på. Det är viktigt i en designprocess att ta god tid på sig för att komma fram 
till ett bra resultat som möjligt, skyndar formgivaren igenom fasen kan processen ta 
skada (Breiler & Michanek, 2007, s. 55). 

I min idégenerering kom jag fram till att designprinciper som färg, form och rytm 
samt belysning skulle hjälpa mig i mitt sätt att gestalta en informativ vägledning samt 
förmedla konceptet ”hälsofrämjande väntrum”. Naturen skulle även speglas i den 
rumsliga gestaltningen för att förmedla känslan av trygghet och lugn till patienterna.

4.4 Gestaltlagar
Bergström beskriver att med hjälp av gestaltningslagarna kan vår hjärna och ögon 
”lättare läsa av en bild om elementen eller figurerna bildar tolkningsbara helheter” 
(2009, s. 201). Jag valde att använda mig av likhetenslag i mitt gestaltningsförslag. Min 
förhoppning med likhetslagen är att patienten ska känna igen sig i de runda 
informationsformerna som är placerade på golvet (se bild 9). Detta gör att patienten 
lättare kan orientera sig, när hon känner igen återkommande formspråk. Lagen kan 
användas om formgivaren vill uppmärksamma mottagaren (Bergström, 2009, s. 231). 
Vilket jag vill uppnå med tillämpningen av likhetslagen. Med likhetenslagen menas 
att vi läser av former som liknar varandra (Bergström, 2009, s. 201). Vilket gör att vi 
förstår att dessa former hör ihop när de har en liknade karaktär.

4.5 Designprinciper
Det finns fyra stycken formprinciper enligt Bergström, vilka är kontrast, rytm, balans 
och linje (2009, s. 232). Jag har utgått från färg och formkontrast samt rytm i mitt 
gestaltningsförslag, för att locka och välkomna mottagaren till att vägledas till de olika 
funktionerna i entrén. Enligt Bergström skapar kontraster en spänning (2009, s. 232). 
Vilket gör att mottagaren uppmärksammas kring de element som ska leda dem till de 
viktiga delarna i entrén.
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4.5.1 Rytm
Jag valde att arbeta med rytm i mitt gestaltningsförslag, eftersom rytm har en 
förmåga att fånga och leda mottagaren till viktiga delar i en formgivning. Eftersom 
min uppgift är att vägleda patienter tyckte jag att rytm i den rumsliga gestaltningen 
skulle lyftas fram på ett tydligt sätt. Med rytm menas att mottagaren ser en rörelse 
eller en rörlighet i en komposition, att mönster upprepas gång på gång med jämna 
och ojämna mellanrum (Ching, 2007, s. 382). När en mottagare känner igen 
återkommande formspråk i ett rum bildas en rytm, vilket gör att mottagaren lättare 
kan orientera sig genom rummet och hitta de funktioner som vill förmedlas. 
Rytmiska mönster skapar en närhet och leder oss till att se vad som kommer sen 
(Ching, 2007, s. 390).

4.5.2 Färg & form
Upplevelsen av färg är viktigt för hur vi uppfattar ett rum eller miljö. Enligt 
Bergström kommunicerar färgen ut olika budskap genom att färgen kan informera, 
attrahera, skapa stämning, strukturera och pedagogisera (2009, s. 256). Vilket är 
viktigt i mitt gestaltningsförslag att färgen förmedlar rätt budskap till patienten för 
att hon ska förstå rummets funktioner. Samt att rummet förmedlar en trygg och 
välkomnande känsla. 
   Wijk skriver i sin forskning om vårdmiljöer att ”om en miljö är lätt att tolka och 
förstå bidrar det till trygghet, självständighet och välbefinnande i en pressad 
situation” (2006, s. 216). Formspråket inne i entrén på tandvårdscentralen upplevs 
idag kantigt, vilket gör att rummet får en kall och kal känsla. Det kantiga formspråket 
gör att rörelseriktningen i rummet leder patienten fel, detta gör att 
förstagångsbesökaren blir förvirrad när hon inte förstår rummets kommunikationer 
(se bild 1). Därför har jag valt runda former som ett komplement till det kantiga 
formspråket, detta för att mjuka upp rummet och stoppa upp patienten där den 
viktiga informationen finns. Bergström menar att formen hjälper mottagaren till 
att hitta (2009, s. 216), vilket är viktigt att gestaltningen påvisar för att patienten ska 
förstå informationen. ”Det är sambandet mellan form och innehåll som skapar det 
första intrycket och banar väg för budskapet” (Bergström, 2009, s. 216).

4.6 Wayfinding
”Wayfinding” är en spatial problemlösningsprocess tsom syftar att finna olika 
strategier för att hitta den tänkta vägen (Mollerup, 2005, s. 27). Det var viktigt för mig 
att förstå kontexten för informationsproblemet, detta för att kunna välja rätt strategi 
gällande ”wayfindning”. Mellerup menar att alla miljöskyltar är formgivna för att 
påverka vårt beteende, annars har de ingen funktion (2005, s. 117). 
   Jag valde strategi ”track following” eftersom det är den mest förekommande 
strategin att hitta vägen. Vi har en förmåga att vilja följa synliga och taktila spår som 
för oss till den plats vi vill till (Mollerup, 2005, s. 45). Därför tyckte jag att det var 
passande för min gestaltning att välja ”track following” som strategi för att leda 
vägen till entréns funktioner.
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4.7 Skyltar - wayshowing
“Wayshowing” har en kopplng till “wayfinding” i den bemärkelsen att “wayshowing” 
visar hur mottagren hittar till den tänkta platsen. Mollerup menar att 
“wayshowing” och “wayfinding” har samma relation till varandra som talet och 
hörseln har till varandra (2005, s .11). Därför är det är viktigt att ta hänsyn till den 
skyltning som ska finnas som ett komplement till den rumsliga formgivningen i 
entrèn. Eftersom de har en stor inverkan på hur patienten ska hitta i miljön, 
beroende på att de känns igen och är bekant. Färg är en viktig aspekt när det 
kommer till visuella skyltar eftersom de ska kunna ses från ett långt perspektiv
( Mollerup, 2005, s. 161), för att underlätta för mottagaren att hitta. Mollerup menar 
att den främsta och första regeln för en skylt är färg (2005, s. 161). Färgkontrasten 
mellan skylten och bakgrunden har en stor inverkan på hur vi uppfattar och förstår 
information (Mollerup, 2005, s. 161), når inte information ut till patienten kommer 
inte budskapet fram och patienten kan då uppleva situationen stressig eftersom hon 
tappat kontrollen på vart hon ska gå. Skyltar kan även vara färgsatta på olika sätt 
beroende på vilken information som ska förmedlas ut (Mollerup, 2005, s. 161). Detta 
för att kunna urskilja vart mottagaren ska vägledas för att hitta den tänkta platsen.

4.8 Belysning
Belysningen inne i entrén upplevde jag som intetsägande. Belysningen hjälpte inte 
att förstärka informationsskyltarna eller hissarna för att leda patienten till de olika 
väntrummen och receptionen (se bild 1). Färg och ljus tillsammans är viktiga element 
i rummet för att vi ska kunna uppfatta vår fysiska omgivning (Liljefors, 2006, s. 232). 
Jag anser att en miljö bör ha fungerande belysning för att förmedla det tänkta 
budskapet. Detta för att patienten inte ska missförstå miljön. Wijk påstår att om vi 
inte förstår en miljö kan det göra oss osäkra (2006, s. 218).

4.9 Gestaltning
Problemet med entrén som kom fram i observation och intervju var att 
förstagångsbesökaren inte förstod rummets budskap. Entréns skyltar fungerande inte 
tillsammans med rummets kontext, vilket gjorde att patienten kände sig förvirrad till 
att förstå vart hon skulle gå, för att hitta till de funktioner som entrén vill förmedla.
   Det jag vill förmedla med min gestaltning på tandvårdscentralen är att förbättra 
vägledningen för förstagångsbesökaren, samt att entrén andas landstingets koncept. 
Vilket innebär som jag tidigare nämnde att patienten ska känna sig välkommen och 
trygg samt att det ska vara lätt att hitta och förstå att hon kommit rätt 
(Holmgren, 2006, s. 2). 

För att förmedla koncept har jag med hjälp rumsliga aspekter skapat en informativ 
vägledning som ska hjälpa patienten att förstå entréns funktioner. De rumsliga 
aspekterna ska även skapa en trygg och välkomnande känsla i rummet. 
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Jag valde att färgsätta entréns väggar i en grön kulör samt en tapet med lövverk, som 
associeras med naturen. Detta för att naturen har en förmåga att skapa och ge lugn 
och trygghet. Den gröna kulören är placerade på de väggar som 
kommunicerar ut en viktig funktion i entrén. De funktioner som är markerande är 
reception, väntrum, hissar och informationsskyltar. Detta för att underlätta 
vägledningen för patienten att hitta rätt i miljön (se bild 4). Wijk menar för att 
lättare förstå vad vi ser kan man använda sig av kulörer för att lyfta fram viktiga 
delar i en formgivning (2006, s. 217).  Den runda lampan ska markera centrum för 
entrén, detta för att patienten ska lätt ska hitta information om entréns funktioner. 
Samt knyta samman med de runda formerna som finns representerat i entrén för ett 
helhetsintryck.

Bild 4. Den gröna kulören markerar entrèns funktioner samt förmedlar känslan av natur.

Informationsformen ska vara rund, dock framkommer runda former kantiga i 3d programmet Sketch up.
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Bild 5. Entrèn på Tandvårdscentralen



För att ytterligare förstärka funktionerna ska dessa belysas med en riktad belysning. 
Detta för att entrén ska få en fungerande belysning som framhäver entréns 
information, samt att den fungerar som ett komplement till den övriga allmänna 
belysningen i entrén. För att den trista och kalla känslan ska ersättas med en varm 
och välkomnade känsla. Kulören har jag inte fastställt eftersom rummets väderstäck 
och ljuskällor påverkar kulörens egenfärg, vilket måste studeras på plats. Dock vill jag 
att kulören ska vara varm för ett välkomnande intryck. 
   Den ena väggen i entrén har en pelare som inte går att ta bort. Därför valde jag att 
bygga ut väggen i samma djup som pelaren för att ta tillvara på rummets element 
(se bild 4 & 6). Det medförde även att riktningen till receptioen blev 
uppmärksammad och känslan av en avlågt rum försvann.
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Bild 6. Utbyggnad av vägg för att gömma rummets pelare.

Informationsskylten ska vara rund, dock framkommer runda former kantiga i 3d programmet Sketch up.



Min tanke kring färgsättningen i entrén är att den dels ska kommunicera ut viktiga 
funktioner men även ge patienten ett riktmärke. Detta för att lättre hitta till den typ 
av tandvård varje våningsplan har. Tandvårdscentralen har sin verksamhet på tre 
våningar. För att underlätta för patienten och ge henne en bekräftelse på att hon 
kommit på rätt plan, ska varje våning ha en egen kulör. Dess kulör återfinns även 
på informationsskylten nere på entréplan för att ytterligare förstärka och koppla rätt 
funktion till rätt våningsplan.
   De kulörer jag valt att markera dessa våningar med skiljer sig i kontrast för att de 
inte ska likna varandra. Detta för att patienten ska se en skillnad på kulörerna på 
informationsskylten, för att på ett lätt sätt urskilja vart hon ska (se bild 7). ”Kontrast 
behövs för att se det man betraktar, och om färgskillnaderna är små blir det svårare 
att se vad som är vad” (Wijk, 2006, s. 220). Färgsättningen i entrén gör att det bildas 
en rytm i rummet, eftersom färgen upprepas gång på gång. Detta gör att målgruppen 
kan orientera sig lättare i rummet när målgruppen känner igen den återkommande 
färgsättningen som leder dem till rätt funktion i entrén.

Bild 7. Idéförslag av informationsskylt
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Den gröna kulören återfinns även på informationsformerna som jag valt att placera 
på golvet. Jag valde strategin ”track following”som jag tidigare nämt för att förstärka 
vägledningen i entrén på tandvårdscentralen. Denna strategi den mest bekanta 
varianten av vägledning, vilket gör att patienten kan känna igen sig i konceptet som 
bidrar till att de förstår och hittar till entréns funktioner. 
   Dessa informationsformer ska innehålla textinformation om rummets funktioner 
som ska underlätta flödet till att hitta reception och anmälan (se bild 8). 
   Informationsformerna ska återkomma vid viktiga funktioner i miljön, detta för 
att ge patienten en bekräftelse på att hon kommit rätt samt förstärka vägledningen i 
entrén. 

Bild 8. Idéförslag av informationformen.
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Jag tillämpade likhetslagen i min gestaltning av informationsformerna, detta för att 
uppmärksamma patienten om informationen och vart hon sedan hittar till den tänkta 
funktionen. Jag valde att göra dessa former runda för att bryta det kantiga 
formspråket som entrén har men även för att associera till naturen, med dess 
organiska former. Den första stora informationsformen är placerad i mitten av 
entrén, detta för att patienten ska stanna upp och uppmärksamma den information 
som kommuniceras. Problemet tidigare var att det inte fanns något i entrén som stack 
ut för att uppmärksamma om entréns funktioner, vilket gjorde att 
förstagångsbesökaren missade information om vart hon skulle ta vägen (se bild 1). 
Bergström menar att likhetslagen kan användas för att uppmärksamma en mottagare 
(2009, s. 231). Den andra informationsformen är placerad vid receptionsdisken för 
att markera dess funktion. Tanken med de återkommande formerna är att de ska 
visa och leda patienten till rätt funktion och information (se bild 9). Med hjälp av 
likhetslagen kan vi koppla ihop liknade former och förstå att de hör ihop (Bergström, 
2009, s. 201). Vilket förhoppningsvis leder till att patienten kan förstå kopplingen 
mellan formerna och förstå att de kommunicerar samma budskap.
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Bild 9. Informationsformerna som innehåller textinformation återkommer 
vid viktiga funktioner.

Reception



I min observation upplevdes dörrarna in till receptionen tunga på grund av dess 
utformning och dess kulör. Dörrarna var även stängda vilket ytterligare förstärkte 
känslan av avskildhet (se bild 11). Edvarsson menar att skillnad mellan stänga och 
öppna dörrar har en stor inverkan på hur vi upplever en miljö. Han menar att stängda 
dörrar ger en upplevelse av att inte vara involverad samt en känsla av hemligheter 
(2006, s. 193). Jag valde att bredda dörröppningen in till receptionen och bytte ut de 
upplevda tunga dörrarna mot skjutdörrar i glas för att få en lättre och luftigare känsla 
i entrén och receptionen (se bild 10). Öppningen bidar att det blir tydligare att se vart 
funktioner som reception, anmälan och betalning ligger samt att det bidrar till en 
välkomnade känsla som i sin tur stärker trygghets känslan hos patienten när hon ser 
tydligt var hon ska och känner sig välkommen.

5. SLUTDISKUSSION

Bild 10. En välkomnade öppning ut till entrèn
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Bild 11. Stängda dörrar ut till entrén
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I väntrummet som delar samma yta som receptionen har jag valt föra in visionen 
som landstinget har med koncepet ”hälsofrämjande väntrum”. Vilket är att 
väntrummen ska ”stimulera till att göra hälsofrämjande val” (Holmgren, 2008, s. 2). 
Därför har jag valt att placera möbleringen på ett sätt att patienten inte är riktad mot 
receptionsdisken, eftersom det ger ett rörigt intryck. Istället är patienten riktad mot 
ett väggcitat skrivet av Gandhi där budskapet är hälsa ”Det är hälsan som är den äkta 
rikedomen, inte guld och silver” (se bild 12). Landstinget vill även motverka stress 
bland sina patienter, därför har jag valt plocka in naturen i inredningen. Enligt Ulrich 
har inslag av naturen i vårdmiljöer effekt i att återhämta sig från stress (1991, s. 103). 
Känslan av natur visar sig i den gröna väggkulören samt tillgången till färsk frukt och 
vatten som i sin tur ytterligare förstärker känslan av hälsa. 
   Min förhoppning med detta väntum är att patienter som väntar på taxi och 
bussförbindelse efter ett tandläkarbesök kan utnyttja rummets funktion. Istället 
för att stå och vänta i entrén som patienter gör idag, enligt Elsie Nilsson. Möblera 
ville jag skulle vara lättillgängliga att sätta sig vid, därav valde jag en mjuk bänk och 
en fotölj. Med riktningen på möblerna ville jag skapa en rumslig avkildhet som ger 
känslan av trygghet samt och ge en översikt när förbindelserna kommer. I anslutning 
till entrén placerade jag Norrbottens läs landstings logotype för att patienten får en 
bekräftelse att hon kommit rätt när hon kliver in i entrén.

Bild 13. Väntrum vid receptionen

Bild 12. Väntplats för taxi & bussförbindelse



SLUTDISKUSSION

I detta avsnitt återkopplar jag till mitt syfte och diskuterar mina designval för mitt 
gestaltningsförslag. Jag redogör även en vidareutveckling kring min gestaltning. 
 

5.1 Återkoppling & diskussion
Mitt syfte med examensarbetet var att studera hur jag kan förbättra 
vägledningen för entréns funktioner på tandvårdscentralen, samt gestalta landstingets 
koncep ”hälsofrämjande väntrum” i entrén. Min förhoppning med min gestaltning är 
att den ska skapa uppmärksamhet som ska leda till ett bättre flöde för entréns 
funktioner.
   Genom min insamlade empiri kunde jag tydligt se samband mellan 
forskningsartiklarna, observationerna och intervjun, för hur miljöer påverkar 
patienter i vården. Det som framkom tydligast i min empiri var vår anknytning till 
naturen. Det verkar som om många människor har en positiv koppling till den, att 
den för med sig ett lugn och ger en trygghet. Jag tycker det var intressant att 
naturaspekten visade sig tydligt i min empiri. Det tyder på att vi har ett behov av att 
komma ut i naturen för att få avkoppling och minska vår stressiga vardag. Naturen 
har en positiv påverkan och minskar stressfaktorn, enligt Edvarsson 
(2006, s. 188-189) och Ulrich (1991, s. 103). För att förmedla trygghetsaspekten för 
konceptet valde jag i mitt gestaltningsförslag att spegla naturen i tandvårdscentralens 
entré (se bild 4 & 10). Idag finns det sällan någon koppling till naturen i våra 
vårdmiljöer, vilket gör att de upplevs trista och otrygga. Våra vårdmiljöer bör inge en 
rogivande känsla för att patienterna ska känna ett lugn och en trygghet inför sitt 
vårdbesök. Jag kunde se skillnader i mina observationer på en privatägd vårdenhet 
och statligt ägd vårdenhet vad gäller den rumsliga miljön. På de statligt ägda 
vårdenheterna hade rumsliga miljön en mindre betydande roll, vilket jag tycker är 
synd att de inte marknadsför vården genom rummet. Enligt den forskning som jag 
har studerat, har rummet en stor påverkan på hur patienter upplever dess vård. 
   Patienten kan avgöra om vården är bra eller dålig genom hur rummet är utformat. 
Därför är trygghet en av riktlinjerna för konceptet en viktig del, för att patienten ska 
känna sig välkommen och sedd. Framförallt idag när den rumsliga miljön har stor 
påverkan, när patienterna har en större frihet till att välja mellan en privat eller statlig 
ägd vårdenhet. Den privata vårdenheten kan locka och erbjuda sina patienter en 
mer trygg miljö än vad den statligt ägda vårdenheten kan. Vilket gör att patienterna 
känner sig sedda och deras behov tas på allvar. Enligt Edvarsson är att bli sedd och 
känna sig välkommen viktigt för att känna sig trygg i en vårdmiljö (2006, s. 193).  
Detta såg jag tydligt i mina observationer. Den privata vårdenheten har förstått att 
den rumsliga miljön har en stor påverkan för hur patienterna upplever en vårdmiljö. 
Vilket resulterar i att fler och fler väljer att lisa sig hos de privata vårdenheterna när de 
erbjuder ett bättre mottagande. 

29



Edvarsson menar att den rumsliga miljön symboliserar om vården bryr sig eller inte 
om sina patienter (2006, s. 192). Enligt en internetartikel från jnytt (2007) 
framkommer det att de privata klinikerna har en trivsammare vårdmiljö än vad 
landstingen har. Detta för att de privata klinikerna har en hemtrevligare mijö att 
vistas i. Artikeln visar att landstingen har en del att jobba på vad gäller formgivning 
av väntrum.  
   Norrbottens läns landsting satsar nu på att deras väntrum ska vara hälsofrämjande 
och skapa en informativ och trygg miljö. Vilket jag tycker är bra att de satsar på den 
rumsliga miljön eftersom det visar på att landstinget bryr sig och är måna om sina 
patienter. Däremot anser jag att deras koncept bör finnas representerat redan i entrén 
och inte bara i väntrummen som enligt riktlinjerna säger för konceptet. Detta för 
att entrén är det första rummet patienten möts av och patienten får därför en första 
uppfattning av hur dess vård är. Vårdenheterna verkar nu fått upp ögonen för den 
kompetens jag besitter, när de upptäckt betydelsen av rummet. Det är intressant att 
den rumsliga miljön har stor påverkan på hur vi upplever och uppfattar vår vård. 
Att rummet har en avgörande roll om jag som patient väljer privat eller statligt ägd 
vårdenhet.

Min empiri visade även att rumsliga aspekter har en avgörande roll för hur vi 
upplever och vägleds genom en miljö. Att dessa aspekter påverkar patienter att 
uppfatta och förstå budskapet och informationen som rummet vill förmedla. Sättet 
jag valt att informera om entréns funktioner vet jag kommer att uppmärksamma 
förstagångsbesökaren till att hitta och förstå funktioner som reception, anmälan, 
betalning och väntrum. Detta leder även till att konceptets riktlinjer för 
rumsorientering speglas i miljön. Vägledningen och flödet i entrén kommer bli 
bättre med hjälp av de rumsliga aspekterna samt likhetslagen som jag tillämpat i mitt 
gestaltningsförslag. Detta för att färgkodningen och formelementen bildar en 
rumslig rytm. Vilket bidrar att patienten känner igen sig i återkommnde 
formspråk, som leder patienten att hitta och förstå entréns budskap (se bild 4 & 9). 
   Samt att det hjälper patienten att lättare orientera sig till de olika väntrummen när 
hon känner igen färgkodningen för respektive vård (se bild 7). Wijk menar att koder 
kan ”förtydliga och leda rätt och att vi mer eller mindre omedvetet lägger saker och 
ting på minnet för att orientera oss” (2006, s. 217). 

Ulrich beskriver att vi människor har ett stort behov av kontroll och att kopplingen 
mellan stress och kontroll har en påvekan för hur vi upplever en rumslig miljö 
(1991, s. 99, 100). Detta tycker jag bekräftar hur viktigt vägledning är i våra miljöer, 
för att vi ska känna oss trygga till att veta hur vi hittar och kan ta oss fram i vår 
vardag. När det kommer till vårdmiljöer anser jag att vägledning är viktig aspekt, att 
den fungerar för att hjälpa patienten att hitta och förstå att hon kommit rätt. Vilket är 
en av koncepets riktlinjer. Eftersom de redan befinner sig i en pressad situation bör 
vägledningen till väntrum och reception vara synlig. För att de ska slippa känna sig 
stressade och tappa kontrollen över att inte förstå en miljös funktioner. 

30



Är rumsorienteringen missvisande medför det att patienten känner sig otrygg, vilket 
kan göra att patienten tappar trovärdigheten inför den vård hon ska få. ”Om miljön 
är lätt att tolka och förstå bidrar det till trygghet, självständighet och välbefinnande 
i en pressad situation” (Wijk, 2006, s. 216). Därför har jag fokuserat på en rumslig 
vägledning som ska kommunicera entréns funktioner och som även ska förmedla 
landstingets koncept. Detta tycker jag har lyckats med. I mitt gestaltningsförslag har 
jag kopplat till naturen för att öka en välkomnade och trygg känsla. Färg och form 
visar på viktiga funktioner i entrén som ska leda patienten till rätt funktion.

6. Vidare forskning
För att vidareutveckla mitt gestaltningsförslag bör egenfärgen tillsammans med 
armaturernas ljuskällor fastställas för att miljöns färgsättning i entrén ska upplevas 
varm och välkomnade. Eftersom dessa aspekter samt vädersträck påverkar varandra 
för hur vi upplever en rumslig miljö. Golv och väggmaterial måste undersökas vad 
som lämpar sig för en offentlig miljö samt hur informationsformerna kan integrera 
med golvmaterialet.
   Skyltningens utformning vad gäller typografin för att underlätta läsligheten bör 
också studeras samt göra en utprovning på hur patienten upplever information på 
golvet. Detta för att se om informationsformerna skapar uppmärksamhet eller ej för 
att ta till sig textinformationen. För att underlätta för synskadade bör färgsättning och 
kontrastvärde studeras på informationsskyltar samt att entrén kan förses med taktil 
vägledning för att de ska kunna hitta på ett tryggt sätt genom tandvårdscentralens 
miljö.
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BILAGOR        Bilaga 1

Observationsunderlag för alla utförda observationer

Hur ser rörelseriktningarna ut i miljön? Vägleds mottagaren på ett lätt och förståeligt 
sätt till miljöns funktioner?

Hur upplevs färg och formelement i miljön? Vilken betydelse har dessa aspekter i 
sammanhanget?

Framkommer det en rytm genom aspekter som färg och form?

Hur upplevs belysningen i miljön? Vilken funktion har den?

Extra observationsunderlag för Hortlax vårdcentral

Hur upplevs väntrummet? 

Vilken funktion har miljöbilderna för rummet?

Finns det någon helhet mellan entré och väntrum?

Förmedlas konceptet ”hälsofrämjnade väntrum” i entre respektive väntrum?

34



         Bilaga 2

Intervjufrågor samt Elisie Nilssons svar

Upplever ni entrén på Tandvårdcentralen som informativ, trygg och välkomnande?
om inte varför?

- Jag upplever den som kall och kal. Den är varken välkomnande och trygg också innehåller den 
dålig information

1a) Varför tror du man upplever entrén som du säger?

- Jag vet inte, rummet känns bara som en transportsträcka mellan de olika våningsplanen och 
receptionen.

2) Vilken känsla tycker du entrén förmedlar

- Som jag sa tidigare så känns entrén kall och kal. det finns inga tyger  som ger en varmare känsla. 
entrén liknar en kall parkbänk.

Stämmer entrén överens med konceptet hälsofrämjande väntrum, så som trygghet, 
välkomnande och god vägledning? Om inte, vad beror det på?

- Nej, entrén stämmer inte överens med konceptet, den är bara som en passage. Vet inte vad det 
beror på, tänker inte på platsen i sig. Man blir lätt hemma blind när man går i dessa lokaler varje 
dag.

3b) Vad gäller informationen till vart besökaren ska ta vägen, hur ser det ut?

- I början när vi hade bytt till dessa lokaler var folk vilseledda, men nu har folk vant sig med den 
information som rummet ger och hittar dit de ska. Det är förstagångsbesökare som upplever infor-
mationen svår och de får svårt att förstå vart de ska gå för att hitta sitt respektive väntrum.

3b) Tror du att material och färg spelar en roll, till varför inte entrén stämmer överens 
med konceptet?

ja, absolut är det så.

Kan god vägledning öka känslan av trygghet? Varför?

Ja det tror jag. Vet man vart man ska ta vägen känner man sig lugn och trygg.

Vad är trygghet för dig?

35



- Veta vad dagen har att erbjuda, om jag ska åka någonstans under dagen att då veta hur jag tar 
mig dit. Sen är naturen en skön plats att var på, att få komma ut i luften är aldrig fel.

Vad anser ni är viktigt i en utformning av en entré?

- Det bästa vore om en vi hade en värdinna i entrén som följde patienten och visade vägen, men det 
fungerar ju inte. Det värsta som finns är när det sitter en massa lappar uppsatta är och där med 
olika budskap. Det känns ovälkomnande och otrevligt att mötas av dessa lappar. Det bästa vore 
att komma på något som på ett bra sätt kan förmedla rätt information, men jag vet inte hur.

6b) Har ni tänkt på hur er belysning är nere i entrén? Det kan vara ett enkelt sätt 
informera genom att belysa de viktiga funktionerna som rummet har.

- Nej, det har jag inte alls tänkt på. Det är sant när du säger det, som sagt man blir väldigt hem-
mablind.

Är den rumsliga miljön viktig för att uppleva en god vård?

- Jo det är den säkert för patienterna, det ger en lugnare känsla om man kan piffa till rummen. 
Men det måste vara hygieniskt framförallt. Det är det vi tänker på i första hand, helst vill vi inte ha 
något ”lullull”

Vad anser ni är avgörande kring hur man upplever en informativ miljö?

- För mig är det personalen och deras bemötande. Hur man tar emot sina patienter. Förr ropade 
man upp patienterna i högtalare och bad dem komma till ett visst besöksrum, inte någon trevlig up-
plevelse att gå till tandläkare. Då är det bättre nu.

Hur upplever era patienter entrén?

- Det vet jag faktiskt inte, det är ingen som har tänkt den frågan tidigare.

Har de lätt att hitta och förstår de entréns funktioner?

- I början som förstagångsbesökare är virrigt, men efter att ha varit här fler än en gång har be-
sökaren blivit van hur man tar sig och hittar här på TVC.

Upplever ni att patienter har glömt att betala för sig när de går från tandläkaren? Jag 
vet att min kontaktperson nämnde det

- Inte vad jag vet. Visst kan det hända med tanke på om du är 
 förstagångsbesökare. Tandläkaren meddelar alltid patienten att betala för sig i 
receptionen.
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Har ni något förslag på hur entrén skulle kunna utformas till det bättre?

- Belysning som du nämnde tidigare, verkar som en bra idé. Bra information eftersom det är folk 
som väntar i entrén på taxi.

Skulle information om hälsa vara bra att förmedla där, med tanke på ert hälsofräm-
jande koncept?

- Absolut det skulle det vara.
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