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Förord 

John Donne myntade orden, “No man is an island”, som ger en målande bild av effekten av ett 

nätverk där människor samverkar, samt det utfall som samarbetet ger, i form av ett större 

perspektiv som täcker flera olika infallsvinklar. På ett liknande sätt har arbetet utvecklats i 

andan av flera olika människors engagemang och perspektiv, som vävts samman, samt berikat 

arbetets tankebanor och innehåll. Vi vill bland annat tacka vår handledare Petra Edoff för alla 

insiktsfulla och kloka ord, hennes stöd och vägledning har hjälpt oss längs vägens gång. Vi vill 

även tacka Kristina Mezei1 som har bidragit med råd och tankegångar kring bland annat 

litteratur och forskare inom området. Sist men inte minst vill vi tacka våra tre intervjupersoner 

som har visat engagemang och bidragit med intressanta erfarenheter och perspektiv inom sina 

respektive områden. Tack till er alla för att ni bidragit och berikat vårt arbete! 
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programmet ingår även en inriktning där Amanda valt att gå arbetslivspsykologi medan Philip 

har riktat in sig på företagsekonomi. Båda författarna har influerats av kurserna som ingått i 

programmet, men även andra akademiska och arbetsrelaterade erfarenheter från 

restaurangbranschen, inom media och kommunikationsvetenskap, kultur, konst, trädgård, 

design och mycket därtill. Alla möjliga erfarenheter som författarna fått genom åren har samlats 

och bearbetats i detta arbete, som är ett uttryck av deras gemensamma intressen som 

förkroppsligats i ett examensarbete. 
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Frågeställning:  Hur kan ett ökat välbefinnande skapas via utformningen av den fysiska miljön i ett 

väntrum utifrån våra sinnen? 

Syfte:  Studiens syfte är att undersöka och skapa riktlinjer för att öka välbefinnandet hos 

patienter, utifrån att skapa en miljö som tar hänsyn till de fem olika sinnena (syn, 

lukt, smak, hörsel, känsel).  

Metod:  Studiens tillvägagångssätt genomfördes kvalitativt. Där teori insamlades via en 

omvärldsanalys från bland annat olika elektroniska databaser som Google, Google 

Scholar, PsycInfo, Sage Journal, ScienceDirekt och Google Books. Resultatet av 

omvärldsanalysen resulterade i väsentlig information kring sjukhusmiljöer och 

andra intressanta ämnesområden som knöt samman med design, kommunikation 

och hälsa. Studiens empiriska del genomfördes via intervjuer med 3 respondenter 

som forskar eller arbetar inom studiens intresseområde. Avsikten med detta var att 

införskaffa god empiriska data som kunde bidra till analysen och slutsatsen.  

Slutsats:  De slutsatser som studiens Analys med diskussion bidragit till, är en kartläggning av 

de väsentliga faktorerna krävs för att uppnå ett kvalitativt förändringsarbete. Detta 

genom att ta tillvara på de nödvändiga beståndsdelarna som utgör den huvudsakliga 

kärnan i förändringsprocessen. Som i denna studie presenteras som de bärande 

egenskaperna för de fem olika sinnena, vars resultat kommer att presenteras i 

studiens innovationsmodell. Modellen kan ses som en interaktiv modell där studiens 

delar och helhet är beroende av varandra, och att alla delar bör bearbetas simultant 

för att ett ökat välbefinnande ska vara möjligt. 
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1. Begreppsdefinitioner 

 

1.1 Begreppens syfte 

De definitioner som finns under denna rubrik är återkommande eller förekommande begrepp i 

den övriga texten. Definitionerna är skapade med avsikt att bidra till hur begreppen ska tolkas.  

 

1.2 Sammanfattning av begrepp 

 Välbefinnande (beskriver psykisk hälsa utifrån inre välmående). 

 Evidensbaserad design (ett förhållningssätt vid skapandet av en vetenskaplig process). 

 Positiv avledning (fånga uppmärksamheten och avleda den från oönskade effekter). 

 Bottom-up (ett perspektiv där förändringsprocessen genomsyrar hela organisationen 

från botten till toppen). 

 

1.2.1 Välbefinnande 

Begreppet hälsa förändrades senare till välbefinnande, utifrån att författarna ansåg att det 

var ett mer lämpligt begrepp för att beskriva deras inriktning. Definitionen av begreppet 

välbefinnande med synonymer som välmående eller välbehag kan definieras som en känsla 

av, att må bra eller tillfredsställelse (Nationalencyklopedin, 2013-01-12). 23 

 

1.2.2 Evidensbaserad design 

Evidensbaserad design (EBD) definieras som en integrerande process mellan forskning och 

praktik, vars fokus är på miljöns utformning, med andra ord vilken effekt utformningen har, och 

slutligen hur dessa två kan kopplas samman. 

 

Citat 1: ”En process för tydlig och förnuftig användning av nuvarande bästa evidens från forskning 

och praktik i beslutsfattande, tillsammans med en upplyst kund om utformningen av varje enskilt 

projekt” (Hamilton & Watkins, 2009, sida 3). 

 

Citat 2: ”Evidensbaserad design är ett förhållningssätt där kunskap från olika forskningsdiscipliner 

integreras i designarbetet för att skapa mätbara relationer mellan fysisk miljö och dess olika 

effekter” (Ulrich, 2012, sida 1). 

 

                                                           
2 Elektronisk källa för begreppet välbefinnande: 
http://www.ne.se/sve/välbefinnande?i_h_word=v%c3%a4lbefinnande 
3 Elektronisk källa för begreppet välbehag: http://www.ne.se/sve/v%C3%A4lbehag 

http://www.ne.se/sve/välbefinnande?i_h_word=v%c3%a4lbefinnande
http://www.ne.se/sve/v%C3%A4lbehag
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1.2.3 Positiv avlednings/distraktions teori  

Definitionen för positiv avledning/distraktion beskrivs i detta arbete som forskningsförankrade 

stimuleringar som ökar goda effekter (exempelvis välmående) samt avleder och minskar de 

negativa effekter (exempelvis stress). Positiv avledning är däremot begränsat till 

”miljöegenskaper, omständigheter eller särskilda typer av stimulering” och innefattar exempelvis 

konst, natur och musik (Ulrich, 1991; Urich, 2008).  

 

1.2.4 Bottom-up 

Bottom-up4 perspektivet innebär att förändringsprocessen sker från organisationens botten och 

arbetar sig upp till toppen (ledningen). Ett exempel kan vara när önskemål eller förbättringar 

från personal får genomslag upp till ledningen i en organisation och därefter får en acceptans 

hos ledningen. Övriga exempel kan vara bildande av olika fackföreningsrörelser eller institut där 

lärare och övrig personal har viss inflytande och kan påverka hur deras arbete kan gå till via 

förslag eller förbättringar till de styrande högre upp i organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Elektronisk källa för begreppet Bottom-up: http://www.phrases.org.uk/meanings/bottom-up.html 

http://www.phrases.org.uk/meanings/bottom-up.html
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2. Inledning 

 

Inspirationen till konceptet för examensarbetet har bland annat influerats av en video på 

databasen Ted Talks (datum då videon sågs, 2012-10-08)5, där Julian Treasure ordförande för 

The Sound Agency6 talar om betydelsen av att utforma byggnader med hänsyn till hörsel.  

    Det finns även andra områden och infallsvinklar som påverkat de tankar som bidragit till 

konceptets utformning. Till en början fanns det ett flertal områden som psykologi, arkitektur, 

natur, vårdmiljö, design och hälsa. Men efter flera omarbetningar och diskussioner så har antalet 

områden minskat, likaså har författarna begränsat antalet infallsvinklar. Vilket till en början 

bestod av bland annat kontorslandskap, rumslig design, införande av naturmiljö inom 

organisationer, etc.  

    Utifrån utvecklingsprocessen av att utforska ett flertal potentiella möjligheter så växte det 

slutgiltiga konceptet fram; att de sinnesintryck som sker utifrån rummets design ska ha som mål 

att bidra till ett ökat välbefinnande. Valet av ämne baseras på ett behov som författarna anser är 

av relevans i dagsläget. Tanken bakom bygger på insikten om att det finns få byggnader och 

platser som är utformade för att främja det psykiska välbefinnandet, specifikt med en 

infallsvinkel som utgår från de fem olika sinnena. Vilket utgör ämnets utformning som är ett 

förslag till hur behovet av ett ökat välbefinnande kan möjliggöras. 

 

2.1 Problemrymd 

I dagens samhälle är det inte alltid lätt att prioritera sin hälsa i första taget, men hälsa är en 

viktig faktor som styr vår förmåga att leva ett friskt och långt liv. Hälsa i sin tur innefattar inte 

endast det fysiska tillståndet, utan även det psykiska sinnestillståndet, vilket är två samverkande 

faktorer som bidrar till ett ökat välbefinnande enligt Phil Leather (refererad i Leather et al., 

2003). Tanken om att dessa faktorer samverkar är det som utgör grunden till detta arbete, vars 

avsikt är att skapa en miljö som stimulerar den psykiska hälsan. Det interaktiva förhållandet 

mellan det inre och yttre kan även styrkas utav Elaine Argyle och Gillie Bolton (2005) eller Helle 

Wijk (2010), som talar om att det är viktigt att skapa en balans mellan den yttre miljön och det 

egna sinnestillståndet för att må bra. Något som i sin tur kan beskrivas som en aktiv process där 

individen stimuleras, vilket kan bidra till ett förändrat sinnestillstånd. Likt en positiv reaktion 

som aktiveras inom individen när den exponeras för en rehabiliterande miljö som är fri från 

negativ stimulans (Ulrich, 1991). Detta tyder på att det är viktigt att tänka på båda faktorerna i 

                                                           
5 Elektronisk källa för inspirationsvideon: 
http://www.ted.com/talks/lang/sv/julian_treasure_why_architects_need_to_use_their_ears.html 
6 Elektronisk källa för information kring Julian Treasure: http://www.juliantreasure.com/ 

http://www.ted.com/talks/lang/sv/julian_treasure_why_architects_need_to_use_their_ears.html
http://www.juliantreasure.com/
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en förändringsprocess, då dessa är interaktiva och måste vara samspelta för att en önskvärd 

effekt ska vara möjlig att uppnå. 

 

2.2 Viktiga avgränsningar inom området design 

Den terapeutiska effekten som en rehabiliterande miljö inger är beroende av design, vilket i sig är 

ett brett område. Med andra ord innefattar design allt från byggnadskonstruktionen till 

möbleringen, ljussättningen och mycket därtill. Därför är det viktigt att avgränsa och specificera 

området. Detta stycke kommer att lyfta fram olika avgränsningar i området som kan vara av 

betydelse vid ett designarbete. 

    När det kommer till att avgränsa och göra en uppdelning mellan olika nivåer eller områden 

inom design anser Harris et al. (2002) att det är viktigt att skilja mellan dessa tre 

förhållningssätt eller dimensioner7.  

    Den första åtskillnaden som Harris et al. (2002) gör är den arkitektoniska, som kan tolkas som 

den fasta grunden i den spatiala designen. Där inriktningen är fokuserad på bland annat storlek 

och utformning, samt andra aspekter som utgör det mer permanenta i design. Den andra 

dimensionen är inredning som kan tolkas som det mer temporära, exempelvis möblering, vilket 

både kan förflyttas och bytas ut i ett rum. Den sista dimensionen Harris et al. (2002) tar upp är 

omgivande kännetecken som innefattar de aspekter som kan upplevas som mer sinnesrelaterade, 

exempelvis ljus, ljud och doft. Bland dessa dimensioner så är den sistnämnda den som har 

starkast belägg när det kommer till resultat som kan bidra till vidareforskning (Dijkstra, Pieterse 

& Pruyn, 2006). Det är även den sistnämnda dimensionen som kommer att stå i fokus i detta 

arbete genom att området har liknande inriktning som den Evidensbaserade designens fokus. 

    En annan forskare gjorde en väsentlig åtskillnad mellan objektiva och subjektiva miljöaspekter, 

vilket i sin tur kan beskrivas som två infallsvinklar för att studera välbefinnande (Wijk, 2010). 

Det objektiva fokuserar på det mätbara, exempelvis temperatur, storlek och belysning. Medan 

det subjektiva lägger sin fokus på de aspekter som är beroende av sinnesintryck och personliga 

preferenser, vilket gör att dessa miljöaspekter är mer svårmätbara, då de utgår från subjektiva 

kriterier. 

    Sammanfattningsvis lyfter detta stycke fram olika fördelningar i design som kan vara viktiga 

att tänka på vid avgränsningar i området. Utifrån att det finns många olika aspekter/faktorer 

som kan inverka på det fysiska och psykiska. I detta arbete förhåller sig författarna till ett 

kvalitativt perspektiv och för att avgränsa sig inom dessa områden så kommer arbetet att vara 

mer inriktat på de sinnesrelaterade aspekterna och de subjektiva miljöaspekterna.  

                                                           
7 Begreppet dimensioner kan tolkas som olika inriktningar eller infallsvinklar som en forskare har när 

denne studerar design, eller en praktikers fokus som arkitektur eller inredningsdesignare. 
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2.3 Historisk bakgrund 

I detta stycke kommer läsaren få en historisk inblick över designens påverkan på välbefinnande, 

vilket är av vikt för att uppnå ett önskvärt resultat. Det kan även bidra till en djupare förståelse 

kring historiens utveckling inom den fysiska miljön där design ingår. 

  Den terapeutiska dimensionen i vårdmiljön har en lång historia (e.g. Kirkbride, 1854) och är 

något som fokuseras på än idag (Leather et al., 2003).  

    En av pionjärerna är Florence Nightingale (1860) som talar om att patienters tillfrisknad är 

beroende av miljöns utformning. Några av hennes upptäckter som lever kvar är bland annat 

vikten av psykosociala relationer, vilket innebär en lättillgänglig personal som har goda 

relationer med sina patienter. Andra faktorer som Nightingale anser inverka på patienters 

tillfrisknad och miljöns utformning är ljus, färg och värme. Dessa upptäckter tyder på att både de 

psykosociala faktorerna är av vikt, men även de faktorer som är sammankopplade med den 

fysiska miljön för att uppnå ett ökat välbefinnande. 

    I ett senare skede lyfter doktor Esther Lucille Brown (1961) fram behovet av förändringar i 

vårdmiljön. Behovet har sin utgångspunkt i att platsen oftast upplevs som främmande och att 

platsen framkallar negativa känslor som associeras med lidande och död.  

    Men det finns även forskare som anser att miljön i sig själv inte är den utlösande stressfaktorn, 

utan att det är miljön i kombination med de psykosociala stressfaktorerna som bidrar till en 

hämmande eller förstärkt effekt (Leather et al., 2003). Samma forskare kom även fram till att 

mindre förändringar i inredningen kan bidra till en bättre bedömning av miljön bland de 

väntande patienterna. Detta uttrycktes i deras forskning genom att patienternas tillfredsställelse 

ökade, vilket är en egenskap som går att koppla samman med ett ökat välbefinnande.  

    Detta tyder på att det finns ett behov av en positiv förändring inom vårdmiljön som i 

kombination med psykosociala faktorer kan bidra till ett ökat välbefinnande. Det är även denna 

plats som arbetet kommer att lägga sin fokus. Väntrummet är även den plats som författarna 

intresserade sig för när ytterligare avgränsningar skulle göras. 

    Arbetet kommer även att lägga vikten på de fysiska faktorerna som bidrar till det psykiska 

tillståndet. Något som även forskning av Phil Leather (refererad i Leather et al., 2003) betonar 

som väsentligt, utifrån att det sker en frekvent samverkan mellan det psykiska och fysiska för att 

uppnå välmående. 

    Det är även ett aktuellt område i och med det växande intresset i Sverige enligt författarnas 

kontaktperson Kristina Mezei8 som besökt ett flertal konferenser som berör ämnet. Samtidigt är 

det ett relativt nytt område som är ganska outforskat i och med att tydliga riktlinjer saknas kring 

fokusering och tillvägagångssätt som författarna noterat under sina litteratursökningar. Behovet 

                                                           
8 Befattning: Verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Landstinget Västmanland. 
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för tydligare riktlinjer och ökad vetenskaplig trovärdighet är en linje som forskning försöker att 

närma sig. Vilket har visat sig i bland annat en utgiven sammanställning av Roger Ulrich9 vars 

inriktning är på forskning över Evidensbaserad design i vården som tydliggör behovet av stark 

forskning och praxis för att bidra till ett förbättrat förändringsarbete av miljöns utformning. 

    Det är något som detta arbete vill fokusera på, att bidra till en gemensam utgångspunkt för 

både praktiker och forskare. För det finns så många olika sätt att införa den terapeutiska 

dimensionen i miljön som har en relation till människors psykiska hälsa, vilket är viktigt för att 

öka välbefinnandet. Ett exempel är konst som kan bidra till en ökad förståelse för en persons 

inre psyke och dennes omgivning, vilket är en av vägarna som kan bidra till ett ökat 

välbefinnande (Calman, 2000; D’Lima, 2004; Haldane och Loppert, 1999). Det är dessa olika 

sinnesrelaterade faktorer som arbetet kommer att studera för att lyfta fram relationen mellan 

det fysiska och psykiska samspelet i ett förändringsarbete. Med andra ord beskriva fysiska 

förändringar i rummet som bidrar till psykiska förändringar hos personen. 

 

2.4 Problemformulering  

Sjukvårdsmiljön är en plats som människor oftast associerar till lidande och död (Lucille Brown, 

1961), här är författarnas strävan att skapa en plats som uttrycker friskvård och vitalitet. Där 

avsikten är att förändra den negativa uppfattningen kring sjukvården, till en mer positiv bild 

som associeras till en plats som främjar människors välbefinnande.  

 

2.5 Målvision 

Området är däremot relativt nytt inom forskning, vilket ger sig uttryck i att det finns få riktlinjer 

kring vilken lägstanivå som är acceptabel. Tanken är att arbetet ska bidra med några faktorer 

som är essentiella vid utformandet av miljön, som en utgångspunkt för framtida forskning. 

Vidareutveckling av arbetet kan leda till en mer ingående handbok av tips och råd, som kan vara 

av betydelse vid ett förändringsarbete gällande den fysiska miljön. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9
 Titel på boken: Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0: Forskning som stöd för utformning av den fysiska 

miljön. 
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3. Syfte 

 

Studiens syfte är att lyfta fram vilka faktorer i miljöns utformning som kan skapa ett 

sinnestillstånd med en positiv effekt på välbefinnande hos patienter i ett väntrum. Det i avsikt 

att skapa en bättre upplevelse av sjukvårdsmiljön, där den fysiska platsen bidrar till positiva 

känslor, som exempelvis trygghet och andra emotionella tillstånd med anknytning till ett ökat 

välbefinnande. Studien utgår ifrån Evidensbaserad Design (EBD), och de områden som kommer 

att innefatta är; (rumslig) design, välbefinnande/psykisk hälsa, vård, psykologi och innovation. 

 

3.1 Avgränsning 

Studiens avgränsning är till väntrum i vårdcentraler, utifrån att en sjukhusmiljö anses vara allt 

för omfattande och komplex att studera. Däremot anses inte avgränsningen till ett väntrum vara 

ett hinder, med utgångspunkten att platsen avspeglar många olika behov och möjligheter.  

    Inom väntrum finns inga avgränsningar gällande målgrupp, vilket är ett medvetet val, trots 

vetskapen om att olika målgrupper har olika behov. Detta är för att kunna skapa en 

övergripande innovationsmodell som riktar in sig på de faktorer som berör majoriteten och 

utgör essensen av besökarnas behov.  

    Vid mer specificering till den enskilda målgruppens behov riktar sig arbetet till 

vidareforskning och utveckling av modellen. Detta arbete är med andra ord inriktat på dem som 

kommer att göra förändringsarbetet teoretiskt eller praktiskt, som en språngbräda att utgå ifrån. 

Vilket kan modifieras så att förändringsmöjligheterna sträcker sig till andra rum och 

arbetsplatser än denna specifikt. 

    Inom det teoretiska arbetet avgränsar sig författarna till sinnesrelaterade förändringar som 

främst utgår från Evidensbaserad Design. Det teoretiska ramverket kommer att sträcka sig 

utanför väntrumsrelaterad forskning. Vars utgångspunkt är att finna en bredare omfattning av 

befintliga förändringar som är applicerbara inom väntrum, vilket i sin tur innefattar kriterierna; 

sinnesrelaterad forskning med attribut/faktorer/aspekter som kan bidra till utformningen av ett 

väntrum. Författarna har även avgränsat sig till att dessa fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och 

känsel. Det finns däremot fler sinnen, men dessa är mest förekommande och anses som en bra 

grund att utgå ifrån.   

 

3.2 Frågeställning 

Hur kan ett ökat välbefinnande skapas via utformningen av den fysiska miljön i ett väntrum 

utifrån våra sinnen? 
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4. Metod 

 

Arbetet lades upp enligt en plan som består av flera moment. Varje moment fokuserar på olika 

delar i arbetsprocessen. För att välja ämnesområde gjorde författarna en övergripande 

internetsökning över rådande trender och intresseområden som kunde vara intressanta för en 

studie. Detta resulterade i en nulägesanalys visade att det fanns mycket information kring 

sjukvårdsmiljön med anknytning till design, perception, kommunikation och hälsa. Detta blev 

grundstommen till konceptets utveckling. 

 

4.1 Konceptutveckling 

När det kom till att utveckla konceptet valde författarna att först klargöra de tankar och idéer 

som låg bakom motivet till valet av ämnesområde. 

    Författarna kom även till insikt om att det var ett stort område som behövde begränsas. Dels 

inom arbetsprocessen, dels i innehållet och begreppen. 

    Författarna fick även ett förslag från handledaren om att använda sig av expertintervjuer, som 

innebar att intervjua människor som är insatta i området (forskat eller praktiserat). Vilket var 

något som författarna ansåg kunde vara givande för denna studie, utifrån att studien var inriktad 

på implementeringen av förändringsarbetet. Men p.g.a. svårigheten med att få fram tillräckligt 

många respondenter valde författarna att komplettera det empiriska arbetet med en 

omvärldsanalys som består utav tre delar som tillsammans skulle bilda ett case. Dessa delar 

beskriver befintliga förändringar som utförts inom vården. Detta tillägg var tänkt att bidra till en 

mer nyanserad bild av befintliga förändringar ur individers perspektiv. Avsikten var att få fram 

hur tidigare projekt och praktiker förhållit sig till sinnesrelaterade faktorer och implementering 

vid förändringsarbete. 

   Den metod som har valts till detta arbete är en kvalitativt inriktad metod, med utgångspunkten 

i att ämnesområdet var subjektivt inriktat och ansågs därför vara svår att beskriva i kvantitativa 

termer. Det som gör ämnesområdet mer kvalitativt inriktat är att upplevelsen av ett 

sinnesintryck kan inte utryckas som något generellt. Med andra ord är viktigt att sätta sig in i 

individens perspektiv för att få fram de kvalitativa egenskaperna vad gäller upplevelsen av ett 

sinnesintryck. Det kanske får läsaren att undra varför inga intervjuer har utförts på patienter. 

Vilket författarna motiverar att valet av expertintervjuer framför att intervjua patienter var att 

de inte ville göra intrång på patienters privatliv genom att fråga ut dem i en situation som kan 

upplevas som känslig och med frågor som kan väcka obehag.  
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4.2 Bearbetning av informationen 

Författarna bearbetade all information genom att diskutera. Det var en viktig del i 

bearbetningsprocessen för att uppnå en högre kvalitet gällande arbetets utveckling och innehåll. 

Under diskussionen avhandlades även ämnesområden som var länkade till författarnas tidigare 

utbildningar och intressen. Inom dessa områden ingick bland annat psykologi, design, 

företagsekonomi och arkitektur, vilket gav olika infallsvinklar och större bredd. Författarna 

kombinerade sina tidigare erfarenheter inom både det akademiska och det arbetsrelaterade för 

att komma fram till ett ramverk. Ramverkets arbetsprocess kan följas under rubrikerna 

Problemrymd, Viktiga avgränsningar inom området design, Historisk bakgrund, 

Problemformulering och Målvision. 

 

4.2.1 Ramverket  

1) Hälsa uppnås via de sinnesintryck människor får av rummets utformning. 

2) Avgränsa sig till vårdcentraler, specifikt väntrummet. 

3) Fokus i förändringen var påverkan på patienterna. 

4) Expertintervjuerna skulle bestå av personer som antingen forskar/forskat och/eller 

praktiserar/praktiserat inom ett ämnesområde som har anknytning till 

forskningsfrågan. 

5) Litteraturen bakom arbetet skulle beröra områden som var sammankopplade med de 

fem olika sinnena, välbefinnande, rummets utformning, design och vården. 

 

Punkternas avsikt var att skapa en synergieffekt utifrån teori och empiri, något som går att 

jämföra med den holistiska synen att helheten är större än summan av delarna (Psykologiguiden, 

2013-06-10).10 I detta arbete innebar det att skapa ett helhetsintryck som fångar essensen av 

rummets utformning. Ett rum i en rehabiliterande miljö som inger patienten ökat välbefinnande. 

Detta tack vare sinnesintrycken som relateras till ett helhetsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Elektronsik källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=holism 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=holism
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4.3 Den övergripande arbetsprocessen 

Inför det fortsatta arbetet konstruerade författarna en mall. Mallen låg till grund för den 

övergripande strukturen i arbetet. 

 

4.3.1 Modell för mallen: 

 

                  Figur 1. Bearbetad modell utav Maxwells (2005, sida 2). An interactive model of research design. 

 

En interaktiv process innebär att alla delar är beroende av varandra och att de påverkas 

simultant, därför är det viktigt att återgå och studera delarnas relation till helheten vid 

förändringen av en del (Maxwell, 2005). Detta kan beskriva författarnas framställning av den 

övergripande mallen, genom att de tänkte på delarnas relation till helheten och varandra under 

processen. Det är även ett viktigt förhållningssätt vid designandet av ett helhetsperspektiv, då 

alla delar måste vara samspelta och komplettera varandra. Det framgår av denna modell som 

används genom hela processen.  

 

4.4 Det interaktiva förarbetet 

Detta delmoment i arbetsprocessen har gått ut på att samla in teoretisk och empirisk data som 

utgör studiens ramverk. Till en början ansåg författarna att det var viktigt att arbeta 

tillsammans, men efter ett tag kom de till insikt om att det var mer tidseffektivt om de delade 

upp arbetsbördan. Författarna valde även att behålla ett öppet sinne för kompletteringar och 

nya perspektiv. Den ena författaren hade som uppgift att söka, samla in relevant litteratur (se 

MÅL KONCEPTUELLT RAMVERK 

METOD VALIDITET 

FRÅGESTÄLLNING 
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rubriken Den mer djupgående arbetsprocessen för mer information). Medan den andra hade som 

uppgift att söka, kontakta och intervjua respondenter. 

    Arbetet innebar litteraturforskning och utvärdering samt i viss mån kontroll av källor. 

Kontakten med Kristina Mezei11  ledde till litteratur kring aktuell forskning.  

    När det kom till den empiriska delen utförde en och samma författare (den andra författaren) 

dessa steg; söka, kontakta och intervjua respondenter, transkribera samt renskriva materialet. 

Det gemensamma momentet i den empiriska delen skedde via diskussion mellan de två 

författarna. Syftet med denna diskussion var att bidra till en ökad förståelse för respondenternas 

perspektiv, så att författarnas förkunskaper inte färgade av sig på redogörelsen av materialet. 

Detta bidrog i sin tur till att öka tolkningarnas kvalitet, vilket var en viktig del för att analysera 

materialet. 

 

4.5 Formulera intervjumallen 

Författarna formulerade under denna period tillsammans frågeställningar samt ett 

introduktionsbrev till frågeformuläret för intervjuerna. Brevet innefattade 12 egenkonstruerade 

frågeställningar och en beskrivning av studiens bakgrund och syfte, det med avsikt att visa de 

medverkande vad detta examensarbete handlade om (se Bilaga 1).  

    I brevet ingick även en övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002), 

vars syfte var att tydliggöra vilka skyldigheter och rättigheter som medverkan i denna studie 

innebar. Dessa krav nämndes även vid intervjutillfället för att få den medverkandes samtycke till 

att delta, men även för att få använda materialet till studien.  

    Frågeställningarna täckte ett flertal olika aspekter. Frågorna bidrog till varierande svar kring 

de fem olika sinnena. Däremot ansåg inte författarna att frågorna skulle ses som fasta. De sågs 

mer som ett hjälpmedel för intervjuaren, så att intervjun inte avvek allt för mycket från ämnet. 

Intervjuaren hade således friheten att modifiera och följa upp frågorna, med målet att få fram 

mer givande svar från respondenterna. Detta förhållningssätt grundar sig på att författarna ville 

få svar som var inriktade på studiens område, och samtidigt ge respondenten utrymme att tala 

utifrån eget perspektiv. Med andra ord kan denna intervjuform beskrivas som semistrukturerad 

i den mån att frågorna till en viss del styrdes av respondenten (Bryman, 2011).  

 

4.6 Den mer djupgående arbetsprocessen 

I fördelningen av arbetet fick den ena författaren i uppgift att söka och välja ut litteratur 

(artiklar, journaler, böcker, projektrapporter, fallstudier och tidningstexter av olika slag) som 

hade relevans för studien. Med kriterier att litteraturen skulle vara inriktad på de områden som 

ingick i studien.  

                                                           
11

 Befattning: Verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Landstinget Västmanland. 
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4.6.1 Litteraturens arbetsprocess del 1 

 Den första sökningen skedde under en period av två veckor. Efter denna period lästes 

allt igenom och den litteratur som ansågs sakna relevans för studien sållades bort.  

 Kriterier för relevans: Att ämnet som togs upp knöt an till studieområdet genom att vara 

inriktat mot sinnesintryck, välbefinnande, hälsa, design, vård, sjukhus, etc. 

 Det som inte ansågs vara relevant litteratur var inriktad på områden som låg utanför 

arbetets ramar, studier som det fanns dubbletter av där den ena hade en bättre grund än 

den andra. Exempelvis hade den ena avsevärda metodbrister som påverkade resultatet 

och slutsatserna. 

 Sökorden var: Välbefinnande, Design, Design med Sinnen, Sensory Design och skapande 

av Väntrum. 

 Elektroniska databaser var: Google Scholar, PsycINFO, EBSCOHost, Sage Journals, White 

Papers, Google Books, ScienceDirect och Google. 

 Sökomfång: Författaren delade upp litteraturen i två områden. Det ena var icke-

vetenskapliga källor, som innebar allt som inte var vetenskapliga artiklar, journaler, 

böcker och peer-review. Inom detta område fanns bland annat projekt artiklar, 

hemsidor, tidskrifter, etc. Det andra området var vetenskapliga källor som innebar allt 

som var peer-review eller böcker som forskats kring, etc. De icke-vetenskapliga källorna 

betydde inte att de var mindre värda eller att de saknade relevans, utan de var mer 

inriktade på praktikernas arbete och projekt som hade/har införts den senaste tiden. 

 Antalet insamlat material: 40 artiklar, 5 böcker, 10 hemsidor, 2 tidskrifter. 

 Efter att irrelevant material sållats bort: 11 artiklar, 1 bok, 5 hemsidor, 2 tidskrifter. 

 

4.6.2 Litteraturens arbetsprocess del 2 

 Andra sökningen: Skedde efter ett samtal med vår kontaktperson Kristina Mezei12 som 

gav rådet att leta artiklar via ledande forskare inom Sverige. 

 Elektronisk sökmotor: Google och Google Scholar. 

 Ledande forskare i Sverige: Roger Ulrich, Gunnar Bjursell och Töres Theorell. 

 Övrig sökning: Författarna sökte även vidare på de referenser som fanns i den litteratur 

som återstod efter att den irrelevanta litteraturen tagits bort. Detta för att finna 

förstahandskällor och granska om referensernas tolkningar var förenliga med 

primärkällorna. 

                                                           
12

 Befattning: Verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Landstinget Västmanland. 
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 De artiklar som inte kunde valideras genom sin primärkälla, validerades genom en 

jämförelse mellan ett flertal artiklar som refererade till samma källa. Det för att stärka 

vårt kunskapsanspråk gällande sekundärkällorna.  

 Resultatet av sökningen: Materialet fördubblades från det första sökningstillfället till det 

andra. 

 

Den andra författaren hade som uppgift att söka efter intervjupersoner som kunde bidra inför 

det empiriska arbetet. Det utifrån kriterierna att de hade forskat/forskar och/eller 

praktiserat/praktiserar inom ett relevant ämnesområde, vars definition är att de inkluderats i 

forskningsfrågan och studiens inriktning. 

  

4.6.3 Intervjuprocessen 

 Sökningen: Författaren valde att söka efter relevanta intervjupersoner utifrån databasen 

Google och databaser på diverse högskolor i Sverige. 

 Därefter skickade författaren ut ett mejl till alla potentiella respondenter, med ett bifogat 

brev med information om författarnas bakgrund, studiens syfte samt varför 

respondenterna var väsentliga för studien. I brevet fanns även kontaktuppgifter till 

författaren. 

 Antal respondenter: 5 stycken tillfrågade, varav 2 bortfall och 3 deltagare. 

 Bortfall: Den ena respondenten var interesserad, men var sedan svår att få tag på, trots 

upprepade försök. Den andra ansåg sig inte som lämplig för studien och avböjde därför 

att medverka. 

 Deltagare: De som valde att delta under studien var två forskare samt en praktiker med 

akademisk bakgrund. 

 Metod för intervjuer: Två av de medverkande intervjuades ansikte mot ansikte, under 

cirka 20 minuter. Tiden var kortare för dessa respondenter än den sista intervjun som 

skedde över telefon, under 70 minuter. Denna tidsskillnad beror på att de två första 

respondenterna hade brist på tid. 

 Under intervjuerna som skedde på tu man hand blev alla respondenter informerade om 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). Författaren talade om för respondenterna 

studiens syfte, vad materialet kommer att användas till, samt att det var konfidentiellt. 

Författaren fick även deras samtycke till deras medverkan, att spela in och att materialet 

fick användas i studien.  

 

De material som går under benämningen icke-vetenskapliga källor är det material som har legat 

till grunden för omvärldsanalysen under rubriken Empiri. Med omvärldsanalys syftar författarna 



14 
 

till befintliga förändringar som har utförts inom väntrum främst i vården. Det är för att visa på 

hur en förändring kan se ut och vad de som har implementerat förändringen kommit fram till. 

Resultat som kan vara till hjälp vid framtida förändringsarbeten.  

 

4.6.4 Omvärldsanalysen 

 Författarna valde ut en uppsättning artiklar och projektrapporter som de ansåg kunde 

bidra till att beskriva olika fall där förändringsarbete redan utförts inom väntrum.  

 Det var viktigt för författarna att alla casen bidrog till helhetsperspektivet genom sin 

enskilda infallsvinkel, men att de kunde ge stöd åt varandra. Avsikten med detta var att 

skapa en helhetsbild av ett flertal perspektiv och fokuseringar som kompletterade 

varandra. 

 Antal artiklar: 3 stycken som berörde förändringsarbete, faktorer för att skapa design i 

Sverige. 

 

4.7 Bearbetning av material 

Litteraturen bearbetades genom att författarna diskuterade samt markerade stycken i den valda 

litteraturen som de ansåg kunde bidra till studien. De fokuserar på områden som är kopplade till 

sinnesintryck, välbefinnande, vård och förändringsmöjligheter. Arbetet lästes enskilt, men 

diskuterades och bearbetades tillsammans. Under processen kom författarna till insikt om att 

det fanns brister i forskningen och att det var ett relativt nytt område som saknade tydliga 

riktlinjer. Det speglades i litteraturens begreppsdefinitioner och resultat som uttrycktes olika 

beroende på forskare och forskning. Den text som författarna har skrivit under rubriken 

Tidigare forskning fokuserar till största del på den litteratur som går under benämningen 

vetenskapliga källor. Genom brister i materialet har även andra artiklar som ligger under 

benämningen icke-vetenskapliga källor har använts, för att tillföra ett mer berikat material. 

Texten har omarbetats ett flertal gånger för fånga in det som kan vara av betydelse för denna typ 

av forskning. Det kan ses som om att författarna satsat på kvantitet i och med mångfalden av 

referenser, men det beror mestadels på att många artiklar som författarna ursprungligen utgick 

ifrån var metaanalyser. Det finns även många referenser då författarna upplevde att det var 

viktigt att få med en bred variation för att pointera att det finns många olika 

forskningsinriktningar och olika kontexter. Det var även viktigt att använda sig av flera källor för 

att det gäller ett relativt ungt forskningsområde.  

    Under den empiriska bearbetningen av materialet lyssnade båda författarna igenom de 

inspelade intervjuerna. Därefter transkriberades alla intervjuer av den författare som hade 

genomfört dem. Författaren renskrev även transkriberingen genom att ta bort stakande, 

upprepningar och andra företeelser som inte ansågs vara relevanta, med avsikt att få ett renare 
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material. Därefter läste de båda författarna igenom texten och diskuterade kring materialet. 

Detta gav dem båda en djupare förståelse kring respondenternas utsagor, vilket hjälpte vid 

redogörelsen utav materialet under rubriken Empiri. Författarna valde även ut citat som de 

ansåg kunde bekräfta samt belysa vad respondenterna sagt, som ett sätt att visa på att deras 

tolkningar och återgivelser var korrekta. Det material som finns med i respondenternas 

redogörelser och citat är det som författarna ansett har koppling till deras studie. Författarna 

har därmed sållat bort vissa delar i intervjun som de anser berör andra områden än de som finns 

inom studiens ramar. 

    För att välja ut material till omvärldsanalysen valde författarna bland det material som var 

inom benämningen icke-vetenskapliga källor, fallstudier och projektrapporter. Den ena 

författaren valde ut det material som hade potential till att bygga casen utifrån kriterierna att de 

behandlade befintliga förändringar, riktlinjer för förändringar och faktorer för förändringar. En 

gemensam diskussion ledde fram till tre artiklar som bygger på varandra samt respondenternas 

utsagor. Casen kan även ses som den sista byggstenen till en variationsrik empiri som både 

lyfter fram olika faktorer, förändringar och riktlinjer inom de fysiska förändringarna i vården. 

 

4.8 Koppla samman allt material 

I detta moment bearbetade författarna allt material som fanns under de tidigare rubrikerna i 

arbetet. Tanken var att komma fram till vad som var väsentligt i Analysen och diskussionen. Hur 

alla de olika delarna kunde kopplas samman och utgöra en helhet som skapar ett mervärde i 

form av arbetets slutprodukt, en innovationsmodell. Ur den bearbetade texten växte även 

rubriken Förslag till vidareforskning fram, där författarna tog upp den forskning som var i behov 

av att kompletteras, utifrån att det fanns brister inom dessa områden. Under rubriken Slutsats 

behandlar författarna de slutsatser som diskussionen lett fram till, genom utvärdering och 

analys under rubriken Analys och diskussion. Det som sedan kom med i arbetets slutgiltiga 

förslag, som benämns Innovationsmodellen, baseras dels på rubrikerna Analysen och 

diskussionen, dels på Slutsats innehåll. Förslaget bör endast ses som en språngbräda som 

forskare och praktiker kan använda sig av vid en förändringsprocess. Här lyfts olika faktorer och 

tankar fram som kan bidra till ett mer kvalitativt arbete för att förändra hur ett rum utformas. 

Självklart behövs modellen justeras efter de behov som finns och kompletteras med ytterligare 

steg och tankegångar för att bli mer komplett. Detta är nämligen bara en början och bör därför 

ses som ett förslag som kan väcka nya tankegångar. 

 

 

 

  



16 
 

5. Innovation 

 

Innovation är en viktig del i en förändringsprocess för att det bidrar till nytänkande vid 

designandet av ett väntrum. En förändringsprocess är en ständig arbetsprocess till att förbättra 

eller att skapa ett helt nytt koncept som bidrar till ett mervärde för dem som besöker en plats, 

exempelvis i form av ett ökat välbefinnande.  

    En förändring kan även ske på olika nivåer, exempelvis en inkrementell förbättring av en 

befintlig produkt, tjänst och/eller process, eller en radikal förändring som innebär att skapa en 

helt ny produkt, tjänst och/eller process, vilket i sig kan bidra till en helt ny marknadsmöjlighet 

(Tidd & Bessant, 2007). Det är däremot viktigt att tänka på vilken effekt en förändring kan ha, så 

att de som berörs inte upplever det som en chock. Med andra ord, ju mer radikal förändring 

desto viktigare är det att alla som berörs är involverade och insatta, vilket de som arbetar med 

förändringsprocesser bör ha i åtanke under processens gång men även vid implementeringen av 

en förändring. 

 

5.1 Förändringsarbetets viktiga aspekter 

I en förändringsprocess är det viktigt att medvetandegöra och ta tillvara på de kunskaper och 

erfarenheter människor besitter för att skapa sig en djupare förståelse kring vad som behövs 

förändras. Det är även viktigt att involvera dem i förändringsarbetet så att de inte upplever sig 

som förbisedda eller utelämnade vilket kan påverka deras inställning gentemot förändringen. 

Med andra ord så är det viktigt att identifiera och utvärdera hot som kan motverka ett 

förändringsarbete (Scott & Jaffes, 1988). Upplevelsen av delaktighet i ett förändringsarbete är 

med andra ord en viktig aspekt för att en förändring ska bli framgångsrik (Alvesson & 

Sveningsson, 2007).   

    När det kommer till att ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns, eller som människor 

behöver men inte vet finns, kan exempelvis innovation vara en bra utgångspunkt. Innovation är 

som en kameleont med många olika tillvägagångssätt och förhållningssätt, ett exempel är 

skärningspunkter. En skärningspunkt kan beskrivas som exempelvis en mötesplats där det sker 

ett utbyte mellan olika människors kunskap, erfarenheter, idéer, kulturer, etc. vilket i sin tur kan 

leda till en sammanslagning av olika synsätt, som sedan leder till en synergieffekt (Johansson, 

2004). Denna synergieffekt kan vara av vikt vid designandet av en rehabiliterande miljö, utifrån 

att det kan leda till en starkare effekt på välbefinnande, vilket är något som studien vill 

eftersträva. Användningen av skärningspunkter genomsyrar hela arbetet från att kombinera 

olika forskningsområden, synsätt, infallsvinklar, tankegångar, faktorer och andra aspekter av 

arbetets process och innehåll.  Det går även att se skärningspunkter och vikten av synergieffekt i 
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slutprodukten som talar om betydelsen av ett helhetsperspektiv som inger ett helhetsintryck. 

Utifrån att alla delar är beroende av varandra i en integrerande process mellan olika perspektiv, 

infallsvinklar och faktorer som tillsammans bidrar till en helhet som är större än summan av 

delarna (Psykologiguiden, 2013-06-10).13 

 

 

6. Tidigare forskning 

 

De fem sinnena som arbetet kommer att fokusera på tillhör människans biologiska 

navigationssystem. Där de med hjälp utav sinnesintryck tolkar sin omgivning samt att de 

omvandlar informationen till någonting meningsfullt. Sinnesintryck kan både upplevas som 

negativa eller positiva, vilket är kopplat till individens tidigare minnen av liknande situationer. 

Upplevelsens utgångspunkt är i de fysiska faktorerna som exempelvis färg, form och storlek, vilket 

är den informationen som bidrar till människans förmåga att orientera sig samt att avgöra hur en 

plats upplevs. 

    Sinnena som kommer att beskrivas och redogöras för i detta avsnitt, utgår från tidigare 

forskning. Författarna har även valt att ta upp sinnena i den ordning som de anser är mest 

väsentliga för människans förmåga att orientera sig samt för att tolka miljön. 

 

6.1 Synen 

Det första sinnet som kommer att avhandlas är Synen som författarna anser är mest viktigt för 

det initiala intrycket av en plats. Synen har delats upp i tre olika områden, vilket är ljus, färg och 

form. Form är även uppdelat i subgrupper, vilket innefattar grupperna konst, orienteringsmedel 

samt natur- och trädgårdsmiljö. 

 

6.1.1 Ljus 

När det kommer till ljus finns det över 600 studier som går att koppla samman till patienters 

reaktioner (Ulrich et al., 2004). Den effekt ljus kan bidrar till är ett ökat välbefinnande, där det 

finns forskning som visar på att både starkt artificiellt och naturligt ljus kan ha en positiv 

inverkan på människor (Lovell et al., 1995). De patienter som medverkade i studien kom från en 

sömnstudie där de blev exponerade för naturligt dagsljus. Forskarens avsikt var att ta reda på 

om artificiellt ljus även har en god effekt på dessa demenspatienter. Patienterna ljusbehandlades 

med starkt artificiellt ljus under två tiodagarsperioder, efter varje period fick patienterna 

genomgå en uppföljning av ljusbehandlingen. Resultatet av studien visar att högre exponering av 

                                                           
13

 13 Elektronsik källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=holism 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=holism
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artificiellt ljus kan minska agitation (ofrivilliga rörelser). Vilket leder till slutsatsen om att både 

artificiellt ljus och naturligt ljus har en god effekt på demenspatienter. Ljussättning kan även 

inverka på den emotionella upplevelsen av ett rum i relation till färgnyans, form och material 

(Brunnström et al., 2004). Vilket är något som styrks utav Faber Birren (refererad i Leather et 

al., 2003) som avråder kombinationen av färgen vit med ljusrörsbelysning, vilket kan leda till 

negativa reaktioner i form av huvudvärk och överansträngda ögon. Med andra ord är det viktigt 

att tänka på vilken effekt en kombination har för att reaktionerna ska bli positiva, inte negativa. 

Det finns även forskning som visar på att människor över 40 årsåldern är i mer behov av 

starkare ljus för att kunna utföra visuella uppgifter, exempelvis att läsa (Ulrich, 2012). Medan 

andra studier över patienter med depression tyder på att högre exponering av dagsljus bidrar 

till en snabbare återhämtning (Beauchemin & Hays, 1998; Benedetti et al., 2001). Beauchemin 

och Hays (1998) fann även att de patienter som vistades i ett rum med högre exponering för 

solljus har lägre mortalitet än de som befinner sig i ett rum med mer skugga. 

    Det har även visat sig att högre exponering av dagsljus kan minska patienters upplevda smärta 

(Ulrich, 2012), och stress (Walch et al., 2005). Studien som kom fram till resultatet gällande 

smärta och stress såg att en högre exponering av dagsljus minskade intaget av smärtstillande 

med 22 % som i sin tur påverkade kostnaderna positivt med 21 %, till skillnad från de patienter 

som vistades i rum med lägre exponering av dagsljus (Walch et al., 2005). Med andra ord kan 

naturligt ljus, men även starkt artificiellt ljus bidra positivt till olika målgruppers upplevda 

psykiska och fysiska symptom, vilket i sin tur påverkar andra aspekter som kostnads- och 

tidseffektivitet, samt att det möjliggör för ett ökat välbefinnande i och med att den negativa 

effekten avtar och den positiva ökar. 

 

6.1.2 Färg 

När det kommer till färg finns det forskning av Barbara Brown (refererad i Leather et al, 2003) 

som visar på att upplevelsen av färgnyans kan vara olika, vilket undersöks med hjälp av 

hjärtfrekvensförändringar. Det finns även resultat av Faber Birren (refererad i Leather et al., 

2003) som pekar på att svala färger (blå och grön) kan ha en lugnande effekt, medan varma 

färger (röd och rosa) höjer hjärtfrekvensen. Studien av Faber Birren gällande varma färger 

styrks även utav en annan forskare Alexander Schauss (1979), vars forskningsresultat visar på 

att en viss nyans av färgen rosa kan framkalla ett aggressivt beteende och att det kan ta upp till 

10-15 minuter för att uppnå en positiv effekt, om färgen rosa används och appliceras på ett 

lämpligt sätt. Resultaten indikerar på att rosa bör användas varsamt och i mindre omfattning för 

att inte bidra till att påverka patienter negativt. En studie över rangordning av färg av Manuela 

Dittmar (2001) kan även bidra till Faber Birrens kunskapsanspråk. Detta genom att lyfta fram de 

färger som patienter föredrar mest och minst, vilket styrker att det finns en samstämmighet 



19 
 

mellan reaktioner och preferenser. Studieresultatet tyder på att de färger som majoriteten 

föredrar är svala färger framför varma färger och minst färgen gul (Dittmar, 2001). Däremot är 

inte all arousal14 som är kopplat till en högre puls någonting negativt, vilket en studie visar på 

som jämfört patienters upplevelse mellan ett nytt kontra traditionellt väntrum (Leather et al., 

2003). Patienterna i studien som upplevde det nya väntrummet fick en högre puls i och med de 

nya intrycken, men i kombination med deras bedömning utav platsen var den förhöjda pulsen 

inte orsakad utav någonting negativt. 

    För att koppla färgupplevelsen till ett ökat välbefinnande finns det en studie som visar på att 

vuxna och äldre Alzheimerspatienter kan uppnå detta genom att de får uppleva färgen visuellt 

samtidigt som de memorerar färgens namn, något som i sin tur underlättar för att återhämta 

informationen vilket bidrar till en positiv upplevelse av att minnas en färg (Wijk et al., 1999). 

Färgupplevelsen kan även påverka andra aspekter inom vården, som exempelvis att färgkoder 

och symboler bidrar till en ökad positiv upplevelse av vårdkvalitén (Wijk & Sivik, 1995).  

 

6.1.3 Form 

Form är uppdelat i tre subgrupper som är konst, orienteringshjälpmedel samt natur- och 

trädgårdsmiljö. Dessa kategoriseringar beskriver hur form kan uttryckas i olika skepnader. 

 

6.1.3.1 Konst 

När det kommer till konst finns det ett flertal olika användningsområden. Konst kan exempelvis 

användas som ett sätt att orientera sig i miljön (NHS Estates, 2002). Ett annat 

användningsområde kan vara positiv avledning som bidrar till minskad smärta, genom att 

patienten har något att fästa blicken på enligt Roger Ulrich (refererad i Ulrich, 2012). Något som 

i sin tur styrks utav ytterligare forskning som pekar på att stress och smärta ökar vid avsaknad 

av något att fästa blicken på (Wilson refererad i Ulrich, 2012; Keep & Inman refererad i Ulrich, 

2012; Malenbaum et al., 2008). Det som är viktigt här är att skapa balans så att patienten varken 

blir under- eller överstimulerad. Vid överstimulering kan även patienter påverkas negativt 

genom att det blir för många intryck att ta in (Ulrich, 1991). Balansen bör däremot baseras på 

positiva stimuli, inte neutrala, utifrån att positiva har en starkare effekt (Wied & Verbaten, 

2001). Den konst som har en positiv inverkan är attraktiv, föreställande och naturinspirerad 

konst (Kettlewell refererad i Ulrich, 2012; Winston & Cupechik refererad i Ulrich, 2012).  Den 

konst som är att föredra kan ha olika former, exempelvis skulpturer som enligt forskning bidrar 

till en terapeutisk effekt vilket är kopplat till ett ökat välbefinnande (NHS Estates, 2002). 

                                                           
14 Definitionen är en ökning av nervsystemets aktivitet (Psykologiguiden, 2013-03-30). Elektronisk källa: 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=arousal 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=arousal
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    När det kommer till att någonting är attraktivt, kan attraktivitet påverka bedömningen av 

andra och deras välbefinnande positivt, något som visar sig i en studie av Abraham Maslow och 

Norrbett Mintz (refererad i Ulrich, 2012) som jämförde mellan ett attraktivt rum (upplyst och 

väldekorerat) och ett normalt rum (dålig belysning och kalt). I studien fick deltagarna först 

vistas i ett av rummen och sedan göra en bedömning av andra personers välbefinnande, utifrån 

fotografier. Det kan i sin tur antyda att deltagarnas eget välbefinnande avspeglades i deras 

bedömning av andra. Attraktivitetens inverkan styrks även utav en annan studie över väntrum i 

USA som resulterade i att patienternas tillfredsställelse ökade om de upplevde platsen som 

attraktiv (Becker & Douglass refererad i Ulrich, 2012).  

    Vad som däremot upplevs som attraktivt är varierande mellan dem som är mer insatta i 

konstvärlden kontra dem som inte har något specifikt intresse för konst (Ulrich refererad i 

Ulrich, 2012; Nada et al., 2008). Det kan ha omfattande konsekvenser, vilket har visat sig i 

praktiken då patienter klagat på abstrakta och utmanande konstinstallationer (Ulrich, 1991). 

Exemplet tyder på att konstintresserades preferenser, för vad som är attraktivt i form av 

abstrakt konst, skiljer sig från majoriteten av icke-insatta individers som föredrar föreställande 

och naturmiljöinspirerad konst. Detta styrks även utav forskning som visar på att abstrakt, 

utmanande och provocerande konst kan ha negativa effekter (Carpman & Grant refererad i 

Ulrich, 2012; Ulrich refererad i Ulrich, 2012; Nanda et al., 2008). Dessa negativa effekter kan 

exempelvis vara att patienter upplever sig som otrygga och agerar aggressivt gentemot den 

abstrakta konsten (Ulrich, 1991). Med andra ord bör abstrakt konst undvikas utifrån att 

majoriteten ogillar den typen av konst. Den konst som är att föredra och som majoriteten 

reagerar mest positivt till är föreställande, naturinspirerad och attraktiv konst. Något som är av 

vikt vid införandet av konstinstallationer och konstföremål i ett väntrum för att bidra till ett ökat 

välbefinnande. Där det däremot finns en oenighet är inom begreppet attraktiv, vilket behövs 

definieras mer tydligt för att minska förvirringen bland forskare och praktiker under en 

förändringsprocess och vid dess implementering. 

 

6.1.3.2 Orienteringshjälpmedel (Skyltning och Vägbeskrivning)  

När det kommer till orienteringshjälpmedel finns det bland annat forskning som tyder på att 

skyltar i kombination med handkartor kan bidra till en starkare effekt, vilket i sin tur kan 

underlätta för orienteringsförmågan till och från ett väntrum (Carpman & Grant refererad i 

Ulrich, 2012). Bättre vägbeskrivningar och skyltar kan även ha en inverkan på personalens tid 

samt organisationens ekonomi, genom att det sparar in på 4 500 arbetstimmar som de annars 

lägger på att beskriva vägen för patienterna (Zimring refererad i Ulrich et al, 2004). Det kan även 

vara av betydelse att orienteringsmedlet är anpassat efter patienternas behov, exempelvis 

genom tydliga kontraster mellan färger och nyanser som underlättar vid att avläsa skylten 
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(Holmgren., 2008). Något som är specifikt viktigt för de som är synskadade p.g.a. att de har 

svårare att urskilja olika nyanser från varandra. De åtgärder som rekommenderas för att öka 

patienters orienteringsförmåga är bland annat större konstföremål, tydliga och lättförstådda 

planlösningar, fönsterutsikt, elektroniska verktyg i form av exempelvis GPS (Ulrich et al. 

refererad i Ulrich, 2012; Carpman & Grant refererad i Ulrich, 2012). Däremot krävs det mer 

forskning kring GPS påverkan på orienteringsförmågan i och med att området är outforskat. Ett 

annat område som behövs utforskas mer är vad som krävs för att kunna orientera sig i en mer 

komplex byggnad. Där det finns forskning som visar på att orienteringsförmågan reduceras i och 

med en högre komplexitet med mer faktorer som kan förvirra och som bidrar till att stressnivån 

bland patienter ökar (Carpman et al., 1985; Brown, Wright & Brown, 1997; Haq & Zimring, 

2003). Med andra ord behövs det orienteringshjälpmedel som bidrar till ett ökat välbefinnande. 

Där de som besöker platsen lätt kan hitta utan att känna sig förvirrade och stressade. Detta går 

att uppnå med hjälp av tydliga orienteringshjälpmedel som stödjer deras enskilda behov. 

Däremot behövs det mer forskning kring hur ett orienteringsmedel kan uppnå liknande effekter 

i en mer komplex byggnad och vilka faktorer som kan vara väsentliga där. 

 

6.1.3.3 Natur- och trädgårdsmiljö 

När det kommer till natur finns det starka bevis på att både simulerad och verklig natur kan 

bidra till en upplevd psykisk och fysisk smärtlindring (Malenbaum et al., 2008). Något som även 

styrks utav en annan studie som indikerar att psykologiska förändringar bidrar till fysiska 

förändringar i form av lägre blodtryck och hjärtfrekvens (Ulrich, 1991). Detta kan även kopplas 

samman med en studie av Ulrich (1984) vars resultat visar på att en utsikt över natur istället för 

en tegelvägg kan bidra till ett ökat välbefinnande samt minska komplikationer, återhämtningstid 

och intag av medicin. Det finns även en samstämmighet mellan den miljö som människor 

reagerar mest positivt till och som de föredrar vilket kan styrkas med ett hundratals studier som 

bekräftar att människor föredrar naturmiljö framför urbana miljöer (Kaplan et al., 1972; Chokor 

& Mene refererad i Ulrich, 2012). 

    Andra positiva effekter natur kan bidra till är minskad stress, vars effekt blir synlig på mindre 

än fem minuter (Parsons & Harting refererad i Sherman et al, 2005; Ulrich, 1999). Det kan även 

bidra till ett positivt miljöombyte från den kliniska sjukvårdsmiljön som inger stress och 

upplevelsen av brist på kontroll (Cooper Marcus & Barnes, 1995; Ulrich, 1999). Brist på 

kontrolls negativa effekter styrks även utav en annan studie som indikerar på att det leder till 

försämrat psykiskt välbefinnande och fysisk hälsa (Ulrich, 1991). När det kommer till att styrka 

faktorn kontroll kan en varierande miljö bidra till upplevelsen av frihet mellan valmöjligheten av 

inomhus- och utomhusmiljö (Wijk, 2010). Med andra ord påverkar kontroll upplevelsen av att 

kunna välja vilken miljö de vistas i vilket har en sammankoppling till patienters välbefinnande.  
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Det finns även indikationer på att utomhusmiljö i form av trädgård kan bidra till ett förbättrat 

humör och minskad stress, vilket är resultat som baserats på patienters redogörelser 

(Whitehouse et al., 2001). Andra positiva effekter kan vara att upplevelsen av en trädgårdsmiljö 

bidrar till en ökad tillfredsställelse över vårdkvalitén (Cooper Marcus & Barnes, 1995; Sherman 

et al., 2005). Något som indikerar på att trädgårdsmiljöns inverkan överförs på andra områden 

inom vården. Med andra ord kan en trädgårdsmiljö stimulera patienters förmåga att rehabilitera 

sig (Ulrich, 2008). Något som antyder på att det är en positiv plats som kan inverka på 

människors upplevelse av dem själva och deras tillstånd samt sin omgivning. Det har även visat 

sig att det finns en samstämmighet mellan den typ av miljö människor föredrar och får mest 

positiva reaktioner ifrån, vilket styrker kunskapsanspråket om att naturmiljöer har en positiv 

inverkan på ett ökat välbefinnande. 

 

6.2 Hörsel 

Inom hörsel finns det två huvudsakliga anledningar till oljud och buller, vilket är, mängden av 

källor samt den arkitektoniska utformningen (Blomkvist et al., In press, 2004). Mängden av 

ljudkällor är ett problem vilket en studie bekräftat genom att spela in ljudnivån på ett sjukhus. 

Resultatet av inspelningen visar på att ljudnivån från personal och utrustning motsvarar 

ljudnivån i en restaurang under rusningstid (Blomkvist et al., In press, 2004). Vilket är betydligt 

högre än den nivån som rekommenderas utav Socialstyrelsens allmänna råd kring buller 

inomhus, där ljudnivån som mest får vara 45 dB (Blom, 2005)15. Om ljudnivån är så pass hög på 

ett sjukhus så finns det anledning att se över ljudnivån i en vårdcentral som även där kan vara 

högre än rekommenderat. En hög ljudnivå kan bidra till förhöjd hjärtfrekvens, ökat blodtryck, 

sömnsvårigheter och syrebrist, vilket en studie över nyfödda fick fram (Johnson, 2001; Zahr & 

de Traversay refererad i Ulrich et al., 2004; Berg, 2001). Om en kortvarig studie visar på dessa 

resultat, så bör det väcka tankar kring om en längre exponering kan bidra till ytterligare skador. 

Det finns däremot ljud som kan upplevas behagliga, exempelvis havsljud i bakgrunden kan bidra 

till en förbättrad sömn 

(Williamson, 1992). Andra ljud som är förknippat med positiv avledning är musik som anses ha 

en bidragande effekt på människors evolutionära utveckling (Ulrich, 2012). Inom musik och 

instrumentella ljud rekommenderas ljud med en bakgrundstakt på 60-80 slag per minut, vilket 

har en god effekt oberoende sjukt eller friskt tillstånd (Holmgren, 2008).  Exempel på musik kan 

vara klassisk musik som enligt forskning framkallar olika känslotillstånd (e.g. Krumhansl, 1997; 

Peretz et al. refererad i Baumgartner, Esslen, & Jäncke, 2005). Något som kan vara viktigt vid 

valet av musik. Musik kan även bidra till goda effekter i form av minskad oro, stress, ångest och 

upplevd smärta bland vuxna och barn (Loewy et al., 2005). Varav smärta som fick fram sina 

                                                           
15 Elektronisk källa: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-6/Documents/2005_6.pdf   

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-6/Documents/2005_6.pdf
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resultat via ett minskat intag av smärtstillande.  Musik i kombination med bilder kan även bidra 

till att framkalla känslor, vilket är något som endast bilder i sig själva inte kan enligt forskning av 

Damasio et al. (refererad i Craig, 2002). Denna kombination är av betydelse om avsikten är att 

framkalla ett specifikt känslotillstånd som är anpassat efter den effekt som situationen 

eftersträvar (Baumgartner, Esslen & Jäncke, 2005). Men det är samtidigt viktigt att tänka på att 

ljudnivån är lämplig så att det inte blir störande för patienterna. Något som betonas i forskning 

vars resultat pekar på att en lägre ljudnivå kan förbättra kommunikationen mellan patienter och 

vårdare (Blomkvist et al., In press 2004; Murthy et al., 1995). En lägre ljudnivå kan även 

underlätta för utförandet av kliniska uppgifter som exempelvis att avläsa patienters livstecken 

(Zun & Downey, 2005). När det kommer till åtgärder för att minska ljudnivån så finns det 

forskning som visar på att det är mer effektivt att införa designåtgärder än att utbilda personal 

(Gast & Baker refererad i Ulrich et al., 2004; Moore et al.  refererad i Ulrich, 2012; Walder et al.  

refererad i Ulrich et al., 2004). Där de designåtgärder som rekommenderas är ljudabsorberande 

takplattor som både bidrar till förbättrad sömn och upplevelsen av en ökad vårdkvalitet 

(Hagerman et al., 2005; Blomkvist et al., In press 2004). Eller dörrar som stänger ute oljud 

(Gabor et al., 2003; Ulrich et al., 2008), och slutligen att ersätta ljudkällor med tystare alternativ 

(Kahn et al., 1998; Joseph & Ulrich, 2007). Detta tyder på att ljud både kan upplevas som 

behagliga eller obehagliga beroende på ljudnivå, antal ljudkällor och efterklang, något som är 

viktigt att tänka på för att minska den negativa upplevelsen av en plats, vilket i sin tur kan bidra 

till ett ökat välbefinnande i och med att de som besöker platsen kan slappna av i sin väntan på 

behandling. 

 

6.3 Lukt 

Inom luktsinnet så har författarna hittat ytterst lite som är kopplat till sinnet och psykiskt 

välmående. Där det däremot har forskats en hel del om är smakupplevelsen som både är kopplat 

till lukt- och smaksinnet, men saknar dock relevans för denna studie som inte är fokuserad på 

smakupplevelsen i sig utan hur smaken påverkar upplevelsen av en plats och de faktorer som 

bidrar till ett ökat välbefinnande. Den forskning som finns inom området lukt är en studie över 

ett väntrum i en tandläkarmottagning där både män och kvinnor blev exponerade för 

apelsindoftande olja (Lehrer et al., 2000).  Studien resulterade i att endast kvinnor påverkades 

genom att deras upplevda ångest minskades, samt att deras humör förbättrades och att de 

upplevde sig som mer avslappnade. Detta visar på att denna form av doft kan påverka kvinnor 

men inte män, vilket väcker frågan kring vad det finns för doft som kan påverka män positivt. 

Andra faktorer som kan inverka på luktsinnet är ventilation där det finns över 600 studier som 

går att koppla samman luftcirkulation med patienters reaktioner (Ulrich et al., 2004). Ett bra 

ventilationssystem kan exempelvis dölja dålig lukt och bidra till att miljön upplevs fräsch och 
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väldoftande, vilket i sin tur har en positiv inverkan på välbefinnandet (McCloskey, 2004). Något 

som styrks utav inredningsdesignaren Belinda Bennett ägare av Bennett Design Group 

(refererad i Warren Leone, 2008) som förespråkar HVAC (Heating, ventilation, and air 

conditioning) i kombination med aromaterapi för att dölja dålig lukt inom sjukvården. Ett annat 

alternativ som rekommenderas av Astma- och allergiförbundet (2013-01-26)16 är växter eller 

kryddor som är lättskötta och allergifria. Det finns med andra ord olika sätt att dölja dålig lukt 

vilket är viktigt för att öka upplevelsen av en fräsch och väldoftande miljö som är kopplat till 

positiva effekter i form av exempelvis avslappning och förbättrat humör. Vilka är några faktorer 

som är sammankopplande med ett ökat välbefinnande. Det finns däremot mycket mer som 

behövs forskas kring med utgångspunkt att få fram mer allmänna faktorer som går att koppla till 

båda könens välbefinnande. 

 

6.4 Smak 

Smak och lukt är nära relaterade sinnen vilket är motiveringen till att sinnet smak ligger under 

luktsinnet. Däremot anser författarna att smaksinnet är mindre väsentligt än känselsinnet som 

kommer i nästa del. Det som finns inom smaksinnet är ytterst begränsat, då forskningen inom 

upplevelsen av smak inte är inriktat på studiens fokus gällande ökat välbefinnande utifrån den 

fysiska miljön inom vården. Det enda som författarna har hittat är en rekommendation från 

projektledaren Mary Piette på The Bommarito Groups (refererat i Warren Leone, 2008) som 

anser att smaksatt vatten med gurka eller citrusfrukter samt färsk frukt kan vara ett positivt 

inslag att ha i ett väntrum och att det kan bidra till ökad hälsa som är sammankopplat med 

välbefinnande (Ulrich, 1991). Vilket indikerar på att smak kan ha en inverkan på välbefinnande, 

men i vilken omfattning och hur är upp till vidareforskning att ta reda på. 

 

6.5 Känsel 

När det kommer till känselsinnet som författarna anser är mer väsentligt än smak, finns det bara 

ett begränsat antal studier inom Evidensbaserad design som går att koppla till välbefinnande. En 

av dessa studier är en omfattande undersökning som utförts över väntrum i USA av Leddy 

(refererad i Ulrich 2012). Denna studie visar resultat på att det finns ett starkt samband mellan 

patientnöjdhet och komfort, vilket indikerar på att komfort bör prioriteras högre inom 

väntrumsdesign. Den andra studien som är kopplad till ett liknande tema är en jämförelsestudie 

över tre designteman, som är; ursprungstillstånd, ett mer dekorerat tillstånd och ett bekvämt 

tillstånd (Ingram & Spencer refererad i Zyto, 2011). Resultatet från denna studie visar på att det 

bekväma tillståndet bidrar till ökad upplevd trygghet och avslappning bland patienter, vilket 

                                                           
16 Elektronisk källa: http://www.alltomallergi.se/default.aspx?mid=218&did=204 

http://www.alltomallergi.se/default.aspx?mid=218&did=204
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leder till slutsatsen om att en uppmjukad design kan bidra till minskad ångest och oro. Denna 

slutsats kan även stärkas utav en annan jämförelsestudie som utförts över ett traditionellt- 

kontra nytt väntrum som resulterade i att alla utom en (självrapporterad arousal) faktor som 

undersöktes var av betydelse vid bedömningen av designen i ett väntrum (Leather et al., 2003). 

Studien kom även fram till att det nya väntrummet är det som föredras mest. 

    När det kommer till att möblera ett väntrum är det viktigt att tänka på vilket material som är 

mest lämpligt att använda sig av, för att uppnå ett önskvärt känslotillstånd. Det som 

rekommenderas utav Bennet är trämöbler med ett hölje av textil för att öka komforten samt att 

detta material är ett bättre alternativ då det avger mer värme än metall (refererat i Warren 

Leone, 2008). Den sista rekommendationen som författarna tar upp är att lädermöbler bidrar till 

att sittplatserna känns mer avslappnande vilket påverkar i längden genom att öka komforten 

och bidra till en mer behaglig vistelse (Warren Leone, 2008). Detta indikerar på att det är viktigt 

att tänka på känsel för att öka komforten och bedömningen av hur en plats upplevs, vilket kan 

bidra till ett ökat välbefinnande om patienten får en positiv upplevelse av platsen utifrån en 

avslappnande och bekväm miljö. Däremot saknar forskningen fler kunskapsanspråk som 

indikerar på att känsel har en inverkan på andra faktorer som i kombination med känsel kan öka 

den positiva upplevelsen av vården. 

 

 

7. Empiri 

 

7.1 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys i detta avsnitt innebär att författarna har studerat ett case med tre olika delar 

som är sammankopplat till förändringsprocesser, befintliga förändringar i väntrum och riktlinjer 

som förändringsprocesser kan följa inom Sverige. Avsikten är att alla dessa delar är att de ska 

bidra till en djupare förståelse kring vad som är viktigt att tänka på vid en vid en 

förändringsprocess.  

 

7.1.1 Del ett  

Del ett kommer att utgår från en artikel utav Holmgren (2008) som beskriver de riktlinjer som är 

av betydelse vid utformandet av ett hälsofrämjande väntrum. Artikelns titel är Riktlinjer för ny- och 

ombyggnad av väntrum samt information i väntrum. Konceptet som talas om i denna artikel är 

designad av Norrbottens landsting. De riktlinjer som utgör konceptet består utav några teman som 

är viktiga för att skapa ett välbefinnande samt att förhindra ett lidande inom väntrum i vården. 
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Med andra ord är artikelns fokus på de faktorer som kan vara gynnsamma för att öka 

välbefinnandet hos patienten som besöker ett väntrum.  

    Artikeln är uppdelad i tre övergripande teman som är av vikt vid bedömningen av en plats. 

Dessa tre teman är den atmosfäriska upplevelsen via inslag av natur, funktionell tillgänglighet 

och utnyttjande av utrymmet, slutligen tecken och symbolers tydlighet.  

 

7.1.1.1 Atmosfäriska upplevelsen via inslag av natur 

Konceptet för detta tema är att väntrummet ska ses som en helhet där alla känner sig 

välkomnade. Där rummets inredning är anpassad för besökarna och till hjälp vid orienteringen i, 

till och från rummet. I konceptet ingår fem punkter som är: 

 

 En miljö som inger trygghet och upplevs som välkomnande. 

 Att rummet ska ses utifrån ett helhetsperspektiv med inslag av naturen. 

 Att använda sig av naturinspirerad konst. 

 Använda sig av naturmaterial vid designandet av möbler. 

 Att den konst som används bidrar till orienteringsförmågan i, till och från rummet. 

 

När det kommer till den första punkten så anses naturen vara en bärande faktor i att skapa en 

välkomnande och trygg plats. Något som konceptet styrker med tidigare forskning kring att det 

är viktigt att patienterna har något att fokusera på under sin vistelse, som kan bidra till att 

reducera stress. Det kan även vara av betydelse om platsen saknar fönster utifrån belägg (som 

hänvisas i artikeln) från tidigare forskning som pekar på att brist på stimuli kan bidra till en 

försämrad hälsa (Holmgren, 2008). 

    Den andra punkten berör alla punkterna som en helhet, där artikeln betonar att andra 

aspekter som exempelvis upplevelsen av vårdkvalitén kan påverkas utifrån hur patienten 

upplever rummet. Att rummet är en utgångspunkt till patienternas upplevelse och bedömning 

utav vården i sin helhet, som i sin tur är kopplat till de intryck de får utav en plats. Där naturen 

är en viktig del som bidrar till en mer naturlig miljö som anses hålla en hög kvalitet. Något som 

är avsikten med ett hälsofrämjande väntrum. 

    För att fortsätta på punkterna så läggs nu fokuset på de intryck som kan vara väsentliga för att 

skapa ett hälsofrämjande väntrum. Där källa till de positiva intrycken som beskrivs i artikeln 

kommer från bildkonst i olika former, som exempelvis väggmålningar till tavlor med naturmotiv. 

    Medan den andra punkten som är kopplat till positiva intryck, är att det material som bör 

användas vid designandet av möbler är av trä eller andra naturmaterial. Detta kan i sin tur bidra 

till ett positivt helhetsintryck som exemplifieras via en tidigare undersökning över en praktik 

som infört dessa förändringar med framgång (Holmgren 2008). 
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    När det kommer till den sista punkten betonar Holmgren att konst kan underlätta för 

patienter vid orienteringen i, till och från väntrummet. Samt att hon lägger till att det är viktigt 

att undvika dofter som kan framkalla allergiska reaktioner. 

 

7.1.1.2  Funktionell tillgänglighet och utnyttjande av utrymmet 

Inom det andra temat ligger fokuset på att miljön ska vara lättillgänglig och anpassad för de 

enskilda behoven. De punkter som beskrivs i detta tema är: 

 

 Det ska vara lätt att orientera sig i miljön. 

 Det ska vara lätt att ta sig fram i miljön. 

 Miljön ska vara funktionell och tilltala alla. 

 

Dessa punkter berör platsens utrymme och funktion, vilket är viktigt att tänka på i ett väntrum 

som ska vara utformat för att främja hälsan. Punkterna beskriver en miljö där de enskilda 

behoven är av betydelse, som exempelvis om en person är rullstolsbunden så ska denne 

fortfarande kunna ta sig fram i miljön. Det är även viktigt att tänka på att människor är i behov 

av olika miljöer som exempelvis vill vissa sitta avskilt och ostört, medans andra trivs i en mer 

livad miljö. Därför är det viktigt att det finns en balans mellan de olika behoven så att alla känner 

sig välkomnade.  

 

7.1.1.3  Tecken och symbolers tydlighet 

Detta tema förespråkar lättillgängliga tecken och symboler vid orientering. Men även betydelsen 

av färgval, ljud och information som riktar sig mot alla olika patienter till den mån det går. De 

olika punkterna som är av väsentlighet i detta tema är: 

 

 Att använda sig av symboler och tecken som tar hänsyn till patientens behov. 

 Att använda sig av lämpliga färger som upplevs som behagliga av patienten. 

 Undvika störande ljud. 

 Att använda sig av informationskällor vars budskap bidrar till att främja hälsa. 

 Att all information är tillgänglig för alla till den mån det går. 

 

Dessa punkter berör tillgängligheten till information och intryck som kan bidra till en positiv 

upplevelse av en plats. Där det är viktigt att tänka på patienternas olika behov som exempelvis 

att använda sig av färgkoder som underlättar för Alzheimerspatienter. Men att dessa färger ska 

upplevas som behagliga, exempelvis blå. Det är även viktigt att undvika de färger som kan bidra 

till en negativ upplevelse som exempelvis röd som anses vara pulshöjande. Med andra ord bör 

inte de färger som påverkar patienter negativt vara ett dominerande tema. Det kan även vara av 
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vikt att tänka på kontraster mellan olika färger och föremål som är av betydelse för patienter 

som är synskadade. 

    Det är även viktigt att tänka på att ljud som upplevs som störande undviks. Däremot 

rekommenderas musik som kan avleda smärta och oro. Men det viktigt att musiken förhåller sig 

till en takt på 60-80 slag per minut för att inte bidra till negativa effekter.  

    Slutligen när det kommer till att ha hälsofrämjande information så är det viktigt att 

informationsflödet kan nå ut till alla, exempelvis via högläsning. Det kan även underlätta för alla 

om högläsningen sker via hörlurar som patienten själv kan plugga in. 

     

7.1.2 Del två 

Del två bygger på en studie av Adela Zyto (2011) vars titel är Väntrum i Primärvården. Studien 

undersöker fyra vårdcentraler inom Stockholms läns landstings förmåga att nå upp kraven, en 

hälsofrämjande och god vårdmiljö som utgår ifrån Holmgrens (2008) kriterier, vilket omnämns i 

case ett. De fyra vårdcentraler som undersökts är; Din vårdcentral Bagarmossen, Liljeholms 

vårdcentral, Skarpnäcks vårdcentral samt Gustavsbergs vårdcentral. 

I denna fallstudie fokuserar Adela Zyto på 14 faktorer som hon anser är väsentliga vid 

upplevelsen av ett väntrum, vilket är de faktorer som ligger till grunden för utvärderingen av de 

olika vårdcentralerna. 

    När det kommer till att skapa en trygg och lugn 

miljö som är förtroendeingivande kan miljöpsykologi 

vara en bra utgångspunkt med naturinspirerad konst 

och levande växter. Plastväxter bör däremot undvikas 

då det kan ge ett falskt intryck (hänvisning till det 

tredje delen). 

    Det är även viktigt med en varierande miljö där 

patienter kan välja sin omgivning. Med hänsyn till de 

människor som vill sitta ostört, utan en massa ljud 

runtomkring sig. Med andra ord så är det viktigt att 

dämpa och/eller eliminera ljud som kan upplevas 

som obehagliga. 

    Det kan även vara av betydelse att tänka på framkomligheten, så att de med mer specifika 

behov kan ta sig fram i miljön, utan att stöta på hinder. 

    Andra faktorer som kan bidra till en positiv upplevelse och som förkortar den upplevda 

väntetiden kan vara en tv, tidskrifter, akvarium samt andra tidsfördriv, då väntetiderna kan vara 

långa. 

De 14 faktorer att förhålla sig till: 

1. Tillgänglighet 

2. Skyltning 

3. Dagsljus 

4. Avskildhet 

5. Möbelval 

6. Färgsättning 

7. Barnanpassat 

8. Levande växter 

9. Konst 

10. Tidskrifter 

11. Kaffe, vatten 

12. Akvarium 

13. Tv 

14. Helhetsintryck 
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    Det är även viktigt att de möbler som finns är i goda naturmaterial och i en lämplig 

färgsättning. Med utgångspunkten att för mörka färger eller för dominanta, kan båda bidra 

negativt till hur rummet upplevs utifrån att det antingen blir en dyster stämning eller att det 

bidrar till ökad stress. 

    Det är även viktigt att tänka på att det finns gott om ljus som bidrar till en godare atmosfär, 

vilket är en viktig aspekt för hur ett rum upplevs. De faktorer som omnämnts i denna fallstudie 

är av betydelsen för helhetsintrycket av platsen. Omsorgen ligger nämligen i detaljerna, som 

tillsammans bidrar till en plats som inger lugn och trygghet för de besökande patienterna. 

    Däremot är det endast en av vårdcentralerna som når upp till majoriteten av kriterierna, med 

andra ord saknas ett kriterium, akvarium vilket kanske inte är ett måste. Vårdcentralen som fick 

detta goda resultat är Gustavsbergs Vårdcentral. Något som tyder på att det finns en brist i 

fokuset på miljöns utformning, med åtanke på de övriga vårdcentralernas negativa resultat (med 

andra ord låg de på minus i många utav kategorierna).   

    Med detta argumenterar Adela Zyto att det i längden kan vara gynnsamt för vårdcentraler att 

fokusera på den rumsliga utformningen och upplevelsen av rummet i och med att konkurrensen 

blir allt hårdare genom privatiseringen av vårdcentraler. 

 

7.1.3 Del tre 

Del tre bygger på ett projekt som utförts på 

vårdcentralen Majorna i Göteborg. Projektet 

utfördes i ett samarbete med Design med 

omtanke (DMO) som är ett företag vars koncept 

är hållbar utveckling och arkitektur med fokus 

på vårdens behov. Avsikten med projektet är att 

omtanken börjar ända ut i väntrummet vilket 

innebär att de som besöker platsen ska uppleva 

sig som huvudpersonerna. Artikeln som talar om 

projektet är tidningen Vårdfokus (utgivare Iréne 

Wanland, Vårdförbundet, 2012). 

    Vårdcentral Majorna i Göteborg kan ge ett 

förvirrande första intryck. Där de som besöker för en kort stund upplever att de kommit in i en 

spaanläggning.  

    Vårdcentralen utgörs av en spaliknande känsla med moderna inslag av gröna möbler och stora 

växter som i sin helhet bidrar till upplevelsen av att vara i en oas. 

    Platsen är utformad för att ge en känsla av att naturen sammansmälter med den rumsliga 

gestaltningen och tillsammans skapar en helhet.  Med en röd tråd genom hela temat. 

Råd för att skapa en bra vårdmiljö 

1. Fysisk tillgänglighet för alla. 

2. Ordning och reda som avspeglar 

sig på platsens helhet. 

3. Möbler som uppfyller olika 

behov och är bekväma. 

4. Friska, välskötta växter som inte 

är konstgjorda. 

5. Tydliga och enkla skyltar som 

alla kan dra nytta av. 

6. Välvalda böcker och tidningar 

som är välsorterade. 

Några råd som punktas upp i artikeln. 
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Receptionisdisken är öppen utan en glaslucka som separerar patienten från receptionisten, 

något som är rätt ovanligt då de flesta vårdcentraler har en avskiljande glaslucka. I artikeln som 

baseras på en intervju med den projektansvariga Brita Nordblad talar hon om att det är viktigt 

med delaktighet där personalens kunnande och patienternas erfarenhet tas tillvara på. Det är 

även viktigt att låta processen ta sin tid för att ge tid till personalen att engagera sig, samt att 

cheferna är för förändringen.  

 

7.2 Intervjuer 

De tre intervjuer som utförts i denna studie är över tre respondenter med olika bakgrunder som är 

kopplat till design, förändringsarbete och forskning inom området. Två av respondenterna arbetar 

på högskolor och en inom ett designföretag i Sverige. 

 

7.2.1 Respondent ett 

Den första respondenten arbetar inom ett designföretag med anknytning till vård design. Material 

och färg är respondentens passion. Med bland annat ett intresse som är anknutet till färgens 

inverkan på upplevelsen av rummets utformning och hur det kan påverka det vardagliga livet. 

Respondentens befattning är projektledare på ett väletablerat designföretag i Sverige. Där denne 

medverkat i större projekt över väntrumsdesign inom vården i Mellansverige. 

    Respondenten talar om i sin intervju att det är viktigt att miljön i ett väntrum bidrar till 

besökarens upplevelse av platsen och att de intryck som de får utav platsen inte framkallar 

negativa minnen. Exempelvis om besökaren är från ett krigsdrabbat område så kan de reagera 

negativt till abstrakt och provokativ konst. 

 

”Tidigare har jag jobbat med receptionen i väntrum för människor med trauma, och där var 

det mycket folk som upplevt krig, och när jag kom in där blev jag chockad. Vid väntrumsoffan 

satt det en tavla på väggen som såg ut som en handgranat, och när man vände på ögat så såg 

det ut på en annan tavla som två små halvklot och den ena som kvinnobröst. Då undrar man 

hur inredarna har tänkt? Man måste då ta hänsyn till situationen som målningarna/bilderna 

är i.” 

 

Respondenten talar även om att designen ska vara anpassad och stödjande för de olika 

personligheterna som kan återfinnas i rummet. Ett väntrum är inte bara ämnat för att invänta 

behandling eller en undersökning, utan det är även en plats där patienter får bra eller dåliga 

nyheter. Därför bör upplevelsen av platsen stödja det som patienten senare kommer att få 

uppleva, så att platsen inte inger en falsk representation i form av exempelvis fågelkvitter som 

bakgrundsljud. Däremot kan ljud som kommer från ett öppet fönster med vind som blåser förbi 
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ge patienter sinnesro. Detta enligt en akustiker som respondenten har talat med och som säger 

att det är den typ av ljud som människor är mest trygga med. 

 

”Ljudet som funkar för oss människor bäst är ljudet av ett öppet fönster mot naturen. Där ljudet 

av den svala vinden ”svischar” in och förbi. Det är lugnande och harmoniskt.” 

 

Respondenten talar även om vikten att undvika störande ljud då de kan framkalla dåliga minnen. 

Det kan även vara av betydelse att patienten upplever att det finns möjligheten att sitta avskilt 

om denne vill tala om privata saker utan att andra kan lyssna in på samtalet. Men även att det 

finns utrymme att sitta ostört om patienten vill ha lugn och ro. Med andra ord bör rummet vara 

utformat för de olika behoven som kan finnas, och att atmosfären ska vara skapad för att inge en 

känsla av trygghet. Respondenten även talar om att synen är ett av de viktigaste sinnena, samt 

doft som är svår att dölja vilket i vissa fall kan framkalla negativa minnen.  

 

”Är man på ett sjukhus eller vårdmottagning så luktar det sjukhus. Lukt är svårt att komma 

runt, lukten av sjukhus kan vara lite jobbigt. Kan dra tillbaka minnen. Nästan som lukten när 

man går till tandläkaren och ska dra ut en tand, man vet att de gör ont.” 

 

När det kommer till ljud så säger respondenten att det kan användas som en form av blockering 

för att dölja samtal mellan patienter och personal som vill tala ostört. Med en utgångspunkt i att 

ljud bryter av andra ljud som ett sätt att skärma av olika miljöer. Respondenten anser även att 

välbefinnande är viktigt att uppnå genom en bra och naturlig ljudatmosfär. När det kommer till 

tidigare projekt som respondenten medverkat i så beskriver denne ett projekt över hållbar 

design och vikten av att skapa en miljö som tar hänsyn till dem som vistas där och det material 

som ligger till grunden för designarbetet. 

 

”När man ska skapa miljöer som håller över lång tid så måste man tänka på hur man renoverar 

rummet, vilka sorters material man använder samt lyssna in på de arbetare och patienternas 

idéer och tankar. Man måste göra en arbetsplats där både personalen och vårdtagarna känner 

att de kan vara med att påverka om hur saker och ting skall vara. För det är främst dem som 

vistas där ofta/hela tiden än ledningen som nästan aldrig sätter sin fot där.” 

 

Med andra ord så är det viktigt att integrera människors tankar och idéer kring hur miljön bör 

utformas, så att de inte upplever sig som förbisedda.  För det är trots allt de som kommer att dra 

nytta av platsen, till skillnad från exempelvis ledningen som kanske aldrig sätter sin fot i den 

miljön enligt respondenten. Det kan i sin tur underlätta för att både patienter och personal 

lättare tolerera och acceptera miljöförändringarna när deras tankar kan återfinnas i miljön.  
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7.2.2 Respondent två 

Respondent två har befattningen docent i folkhälsovetenskap och arbetar i nuläget som 

arbetslivsforskare på en högskola i Sverige, samt forskar inom hälsofrämjande i arbetslivet. 

    Respondenten har bland annat arbetat med att utforma miljöer med fokus på att de ska värna 

om människors förutsättningar och vara skonsamma för kroppen. Det är viktigt att skapa 

smidigare vägar så att det är lättframkomligt. Exempelvis inom sjukhus där det oftast är sjuka 

som besöker platsen, vilket i sig kan vara ett otryggt tillstånd. Det är ännu mer viktigt för dem 

som är äldre med lättillgänglighet då det oftast är mer ansträngande för dem att ta sig fram. 

Detta berör även att miljön inte är allt för komplex vilket kan även försvåra för patienterna att 

orientera sig. 

 

”Om man kollar på den fysiska miljön så handlar det mycket om hur man kommer till 

väntrummet, man måste komma dit på ett smidigt sätt utan att behöva gå via en massa 

trappor eller göra det krångligt för en. För man är sjuk på något sätt om man sitter i ett 

väntrum på ett sjukhus, och bara det ger en ökad otrygghet. Därför är smidig framkomst 

speciellt viktigt för äldre.” 

 

När det kommer till innovationsprocesser anser respondenten att det är viktigt att inta ett 

bottom-up perspektiv som tar hänsyn till personalens idéer då de kan besitta kunskap som 

bidrar till en innovationsvänlig miljö. Något som i sin tur kan främja utformning av en bättre 

vårdmiljö.  

 

”Om vi kollar på innovationsprocesser så är det väldigt viktigt att man tar tillvara på att man 

har ”Bottom up” perspektivet. Ofta har personalen bra idéer om hur man kan utforma en bra 

miljö, bland annat gällande tillgänglighet och annan utformning. Att föra fram strukturen som 

uppmuntrar arbetstagarna att föra fram sina idéer och förslag är viktigt för att skapa en 

innovationsvänlig miljö, och då är det viktigt med bottom up perspektivet.” 

 

Respondenten anser även att det är viktigt att ta tillvara på de anställdas idéer utifrån att det 

kan gynna dem i deras arbete, men även bidra till patienterna som besöker platsen. Det som är 

mest väsentligt för den bidragande faktorn till patientens upplevelse är att skapa trygghet. Något 

som kan underlätta för personalen som får en lugn och harmonisk patient, istället för en 

stressad och orolig patient vars sinnestillstånd är en avspegling av hur väntrummet upplevts. 

Det är med andra ord viktigt att miljön stödjer de intentioner som patienten har vid sitt besök. 
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”Trygghet är nummer ett, för det blir lättare för bland annat vårdpersonalen om de får in en 

patient som är lugn och som inte känner sig orolig för det som ska komma, och som haft en bra 

tid i väntrummet. För ibland kan det bli ganska långa väntetider. ” 

 

När det kommer till trender ser respondenten att de har förändrats genom åren. Förr sågs 

väntrummet endast som en plats där patienterna inväntade behandling eller undersökning. Men 

idag ligger fokuset mer på de vinster som patienten kan få ut av sin väntetid, i form av 

exempelvis lugn. Andra sätt att knyta an rummets design med sinnesintryck är införandet av 

kaffemaskin, enligt respondenten.  

 

7.2.3 Respondent tre 

Den tredje intervjupersonen är en utbildad professor i psykologi som arbetar på en högskola i 

Sverige. Respondenten forskar inom bland annat arbetslivspsykologi, socialpsykologi, ledarskap, 

relationer och organisationer. 

I intervjun talar respondenten om sitt arbete i koppling till sinnesintryck som ett sätt att 

orientera sig i miljön. 

 

”organisationskultur är en sådan koppling då man via symboliska uttryck i miljön kan 

ge signaler till människor om vad det är för slags miljö de har kommit till”.  

 

Med andra ord så drar respondenten paralleller mellan symboler, miljön och vilken typ av 

människor som vistas där, samt vilken form av kommunikation som främjas i den typen av miljö. 

Respondentens arbete är även inriktad på välbefinnande, där denne anser att det är viktigt att 

göra en distinktion mellan välbefinnande och hälsa i medicinsk mening.  

 

”Hälsa håller jag på med ganska mycket men det är mer gällande välbefinnande. Det handlar 

mer om hur de mår, om de kan känna stress, lust och såna aspekter som vi kallar mer 

välbefinnande och psykosocial hälsa då som bland annat stress.  Eftersom hälsa i medicinsk 

mening betyder mer symptom på hälsa” 

 

Med andra ord har begreppet välbefinnande mer fokus på människors upplevelse av stress, lust 

och andra aspekter som är sammankopplade med detta begrepp och psykosocial hälsa. 

Respondenten talar även om betydelsen av att utforma en miljö där inga störande moment 

ingår. Exempelvis att undvika avbrott som kan försvåra för koncentrationen och i längden leda 

till att individen känner sig utmattad. Det är även viktigt att tänka på vid utformningen av den 

fysiska miljön att det inte finns för många intryck som leder till överstimulering. Med andra ord 

är färre intryck lättare att bearbeta, vilket är en väsentlig process för att uppnå perception. 
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" [...] perception är hur man tar till sig information och intryck och hur man hantera dessa. Det 

är väl en sådan modell man kan tänka sig, stimulus eller intryck som man kan hantera mentalt 

som leder till något slags reaktion, känsla eller sinnestillstånd. Nyckeln till alltihop är hur man 

processar. "  

 

Ett exempel kan vara om personen är sjuk vilket kan försvårar bearbetningen av oljud och 

fysiska intryck från omgivningen. Något som i detta tillstånd uppfattas som mer dominanta 

intryck vilket i sin tur bidrar till en ökad stressnivå. Detta exempel är något som respondenten 

anser går att tillämpa på ett väntrum inom vården, vilket är en plats dit människor kommer till 

av anledningen att de är sjuka. Inom en sådan plats är det därför viktigt att skapa en känsla av en 

lugn, harmonisk och trygg miljö. Det kan även vara viktigt då väntetiderna kan vara långa. Där 

patienten både upplever att personalen är kunnig och lyhörd, men även att platsen inger lugn 

och trygghet om personalen inte har tid. Upplevelsen av miljön kan uppnås via olika intryck en 

patient får utav rummet som i sin tur påverkar dennes sinnesstämning. De intryck som kan 

påverka positivt är från konst, färg och musik. 

 

”Olika typer av färger och om det finns tavlor och musik i bakgrunden har absolut betydelse för 

hur man känner sig och vilka intryck man får och hur det påverkar ens sinnestämning när man 

sitter i en plats om det är väntrum eller någon vårdinrättning. ” 

 

Medan de intryck som kan påverka negativt är en högljudd omgivning med många människor 

som cirkulerar, vilket är något som kan bidra till en känsla av att vara otrygg enligt 

respondenten. Respondenten avslutar intervjun med att berätta om tidigare forskning där 

fokuset låg på att skapa en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö utifrån olika faktorer.  

 

”Jag tror samspelet mellan chefer och anställda har betydelse för att arbetsmiljön ska bli bättre 

och mer hälsosam. Vi har ett projekt just nu som handlar om hälsofrämjande ledarskap där vi 

involverar medarbetarna till att arbetsplatsen ska bli mer hälsofrämjande och mer positiv. Det 

handlar då om psykologiska faktorer såsom hur man beter sig mot varandra, vilket klimat man 

har på arbetsplatsen osv.” 

 

Med andra ord betonar respondenten vikten av att chefer och de anställda samverkar för att 

skapa en miljö som främjar hälsa. Det kan även vara av betydelse att involvera de anställda i 

förändringsarbetet av miljöns utformning, vilket i sin tur bidrar till en mer positiv upplevelse av 

platsen som har sin utgångspunkt i de psykosociala faktorerna. 
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8. Analys och diskussion 

 

Välbefinnande berör de känslomässiga aspekterna som stimuleras av sinnet 

 

I detta avsnitt kommer författarna att lyfta fram vilka tendenser det finns som är kopplat till de 

olika sinnena. Författarna kommer även att koppla samman teori med empir för att skapa ett 

helhetsperspektiv. 

 

8.1 Orientering 

När det kommer till sinnet syn har författarna sett att det finns olika faktorer och 

användningsområden som går att koppla till det sinnet.  Dels kan de synintryck som en person 

får utav rummet användas för att orientera sig. Likt ett hjälpmedel som bidrar till 

orienteringsförmågan, genom att minska stress som härrör från den förvirring människor kan 

uppleva genom sitt besöka på en ny plats. 

    Speciellt när det är en komplex byggnad som försvårar för patienternas orienteringsförmåga. 

(Carpman et al., 1985; Brown, Wright & Brown, 1997; Haq & Zimring, 2003). En anledning kan 

vara att en komplex byggnad innefattar flera olika faktorer som bidrar till att det är svårare att 

komma ihåg och göra en åtskillnad mellan de olika platserna. Likt en labyrint som i slutändan 

upplevs som likadan oavsett var personen är. Detta är något som är viktigt att tänka på vid ett 

förändringsarbete gällande miljöns utformning, med utgångspunkten att en miljö ska vara tydlig 

och enkel att förstå. Med symboler och tecken som bidrar till en effektiv orientering i, till och 

från en plats (del ett samt del två i empiri, respondent två och respondent tre i empiri). 

    Det är även viktigt att dessa orienteringsmedel är anpassade efter de olika behoven som 

patientgrupperna kan ha, genom att det stödjer deras upplevelse och bidrar till en miljö som 

inger trygghet och lugn (Holmgren, 2008, del ett samt del två i empiri ). 

    Exempelvis att använda sig av bra skyltning med tydliga kontraster mellan färger och nyanser 

som inte smälter in i miljön allt för mycket. Med andra ord är det viktigt att tänka på 

helhetsintrycket, men samtidigt att skyltarna är lätta att lokalisera. Detta är specifikt viktigt för 

äldre och synskadade, utifrån att båda grupperna är i större behov av tydliga och lättillgängliga 

skyltar (Holmgren, 2008, Brown refererad i Leather et al, 2003, samt del ett i empiri). 

    Forskning pekar även på att det kan vara mer effektivt med en kombination av vägbeskrivning 

och skyltning, än att endast använda sig av ett hjälpmedel (Carpman & Grant, 1993). Något som 

tyder på att hjälpmedel kan samverka och tillsammans bidra till en synergieffekt för de 

besökande.  
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    Ett annat argument för införandet av bättre orienteringsmedel är att det kan bidra till 

minskade kostnader i längden, genom att personalen kan fokusera på sitt huvudsakliga arbete 

istället för att beskriva vägen för de besökande (Zimring refererad i Ulrich et al., 2004). Mindre 

förvirring, oro och stress som bra orienteringsmedel bidrar till är även gynnsamt för personalen, 

i och med att de får mer avslappnade patienter som haft en positiv upplevelse av miljön, innan 

deras undersökning eller behandling (Respondent två samt respondent tre i empiri). 

    De orienteringsmedel som kan minska den negativa upplevelsen för patienter är bland annat 

symboler, skyltar, konst, handkartor, färg, fönsterutsikt och GPS. (Ulrich et al. refererad i Ulrich, 

2012; Carpman & Grant refererad i Ulrich, 2012). Detta väcker i sin tur tankar om vilka 

hjälpmedel som är mest lämpliga och till vilken utsträckning. Samt om de kan kombineras och 

hur för att uppnå en starkare effekt. 

    Men det finns starka tendenser både inom det teoretiska samt det empiriska som indikerar på 

att tydliga och enkla orienteringsmedel kan bidra till ett förändrat känslotillstånd, som är 

sammankopplad med ett ökat välbefinnande. Där utgångspunkten är att de inger lugn och 

trygghet (del tre i empiri) 

    Det område som däremot behöver mer forskning är elektroniska hjälpmedel. Inom det 

området finns det nästintill ingen forskning, om det ens finns någon, som Roger Ulrich indikerar 

på genom att beskriva området som outforskat. 

    Det som kan vara anledningen på bristen av forskning, är att det kan vara ett dyrt hjälpmedel. 

Men för att argumentera för forskningen inom området så vill författarna lägga fram detta. Att 

GPS kanske må vara dyrt, men däremot så kan det bidra till den visuella upplevelsen som inte en 

2D karta kan ge. Det finns även bevis på att visuella beskrivningar eller hjälpmedel kan påverka 

positivt på patienters välbefinnande. Exempelvis färg som är lättare att komma ihåg om den 

samtidigt visualiseras. 

    Med andra ord är ett elektroniskt hjälpmedel en långvarig investering som kan ha en positiv 

effekt på exempelvis komplexa byggnader, i och med att det är ett komplext system som ger 

personen en enkel och tydlig lösning. Det kan även vara en idé att utforska andra områden för 

att se om det finns fler hjälpmedel som kan bidra effektivt, eller om det finns orienteringsmedel 

som förhindrar orienteringen. Något som kan bidra till att begränsa områdets omfång kring 

vilka orienteringsmedel som är till nytta. 

 

8.2 Positiv avledning och negativ avledning 

Sinnet syn och de andra sinnena kan även användas som positiv avledning. Positiv avledning 

innebär att patientens negativa symptom och upplevelse reduceras, elimineras eller ersätts av 

en positiv känsla som härrör från de intryck som omgivningen ger (Brunnström et al., 2004;  

Birren refererad i Leather et al., 2003; Wijk et al., 1999; Wijk & Sivik, 1995; NHS Estates, 2002 
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samt del ett, del två, del tre, och respondent tre i empiri) Exempel på de faktorer som kan bidra 

till mervärde för patienten i form av ett ökat välbefinnande är; konst, natur och trägård, 

behagliga ljud och dofter samt smak och komfort. Men mestadels av rekommendationerna är 

från tidigare forskning. Inom empirin finns det med andra ord ett mer begränsat utbud. Detta 

väcker dels frågor kring att det kanske finns olika fokuseringar mellan teori och empiri. Men det 

kan även bero på urval, frågeställningarna eller begreppsdefinitionerna som empirin kanske inte 

är lika fokuserade på. Författarna har i alla fall konstaterat att det teoretiska omfånget är större 

än det empiriska gällande de olika sinnena och positiv avledning. Men där empirin brister i 

begreppsanvändning så kompenserar de i riktlinjer, vilket är något som teorin saknar. 

 

8.2.1 Konst 

När det kommer till konst så rekommenderas föreställande, attraktiv och naturinspirerad konst 

som anses ha en god effekt på att öka patienters välbefinnande (Winston & Cupechik, 1992,). 

Speciellt konst med naturmotiv som kan vara en bidragande faktor till att skapa en 

hälsofrämjande och terapeutisk miljö (del ett samt respondent tre i empiri). Det kanske beror på 

att motiven upplevs som mer harmoniska till skillnad från exempelvis abstrakt konst som både 

kan upplevas som provocerande och väcka negativa minnen (Carpman & Grant refererad i 

Ulrich, 2012; Ulrich refererad i Ulrich, 2012; Nanda et al., 2008 samt respondent ett i empiri). 

Anledningen till att den abstrakta konsten upplevs så negativ kan vara att det krävs mer 

ansträngning att föreställa sig motivet, men även att det kan upplevas som kaotiskt (Respondent 

tre i empiri). Något som både kan vara pulshöjande och inge stress.  Människor behöver med 

andra ord likt skyltning, enkla och tydliga motiv som inte kräver all deras energi till att förstå det 

visuella budskapet. Att använda sig av lämplig konst som stödjer patienters upplevelse anses 

både som viktigt i teorin och empirin, vilket kan tolkas som en bärande faktor vid ett 

förändringsarbete. 

    Där det däremot finns oenigheter är inom området attraktiv konst som berör hur begreppet 

ska definieras. De som är konstinsatta anser att abstrakt konst är attraktivt, medan majoriteten 

av icke-insatta anser att föreställande konst och konst med naturmotiv är attraktiv (Ulrich, 

1991). Detta väcker tankar kring att det kanske finns ett behov till att se över 

begreppsdefinitioner. Dels för att underlätta det praktiska arbetet men även det teoretiska. Med 

utgångspunkten att enkla, tydliga samt entydiga definitioner innebär att olika faktorer är lättare 

att undersöka, mäta och förhålla sig till. Men eftersom majoriteten är icke-insatta och att de 

föredrar föreställande och naturinspirerad konst så kanske det är en bra utgångspunkt att 

beskriva attraktiv konst. Med betoningen på att om olämplig konst kan vara en dyr investering 

om majoriteten ogillar verket (Ulrich, 1991). Det som kan saknas är den konst som inte berör 

bildkonst, exempelvis skulpturer som kan ha en positiv inverkan (NHS Estates, 2002).  
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8.2.2 Färg 

När det kommer till färg så talas det om att det är viktigt att ha en lämplig färg och nyans som 

passar majoritetens önskemål (Dittmar, 2001). Med utgångspunkten att människor reagerar 

mest positivt samt föredrar svala färger som grön och blå (Birren refererad i Leather et al., 2003; 

Dittmar, 2001 samt del ett i empiri). Något som tyder på att det finns en samstämmighet mellan 

färgens förmåga att inverka och det intryck de ger. Det finns bland annat studier som visar på att 

svala färger har en lugnande effekt och att det påverkar pulsfrekvensen (Birren refererad i 

Leather et al., 2003), vilket är något som i de flesta fallen kan ses som positivt. Det finns även en 

koppling mellan dessa faktorer och ett ökat välbefinnande genom att det bidrar till en mer 

rehabiliterande miljö. 

    Trots att dessa färger är de rekommenderade är det även viktigt att tänka på nyansvalet som 

kan påverka om rummet upplevs som intensivt eller dystert. Med andra ord är det bra med 

balans och att utgå från ett helhetsperspektiv mellan färger och nyanser, samt övriga faktorer 

som kan påverka hur färgen upplevs, exempelvis ljussättningen (Brunnström et al., 2004). 

    De färger som avråds att användas i en bredare omfattning är varma färger (röd och rosa) 

utifrån att de både kan vara pulshöjande ( Birren refererad i Leather et al., 2003 samt del ett i 

empiri) och framkalla ett aggressivt beteende (Schauss, 1979). Något som är av vikt vid 

utformningen av en miljö som både ska bidra till välbefinnande och vara hälsofrämjande. Men 

alla upplevelser som är pulshöjande är inte alltid någonting negativt, det kan lika gärna vara ett 

tecken på att miljön upplevs som uppiggande (Leather et al., 2003), men kanske inte i det här 

fallet. 

    De tillägg som kanske skulle vara nyttiga är hur olika färgkombinationer kan inverka och om 

det skiftar människors uppfattning kring de färger som rekommenderas och avråds. Exempelvis 

om det finns färger som i kombination med varandra kan bidra till en starkare positiv effekt, 

eller om de tillsammans ökar den negativa inverkan.  

 

8.2.3 Ljus 

När det kommer till ljus är det viktigt med att platsen antingen har starkt artificiellt ljus eller 

naturligt ljus som båda kan påverka patienter positivt (Lovell et al., 1995; Beauchemin & Hays, 

1998; Benedetti et al., 2001). Dels kan det vara ett avbrott från den kliniska miljön att ha utsikt 

över en mer naturlig miljö som lyser upp rummet. Men det naturliga ljuset kan även bidra med 

värme som är sammankopplat med sinnet känsel (Walch et al., 2005), vilket kan vara 

rehabiliterande för exempelvis dem som har onda leder. Ljus (även artificiellt ljus) kan även 

bidra till att minska andra negativa symptom som stress, oro och annat som är kopplat till ett 

försämrat psykiskt välmående (Walch et al., 2005). Det är även viktigt att tänka på vilka faktorer 

som kombineras med ljuset, då vissa som exempelvis färgen vit kan bidra till negativa effekter 
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som huvudvärk (Birren refererad i Leather et al., 2003). Något som kan saknas är hur ljus och 

ljussättning bör införas för att bidra till en mer optimal användning. Då ljuskällor kan vara 

många och ha olika infallsvinklar. Inom empirin beskrivs inte ljus så ingående, kanske för att det 

upplevs som en självklarhet, men som sagt var finns det många olika faktorer att tänka på när 

det kommer till ljus, som kanske inte alltid är så självklara. 

 

8.2.4 Natur och trädgård 

När det kommer till natur så anser både empiri och teori att det är ett viktigt inslag i miljön som 

bidrar till ett ökat välbefinnande (Ulrich, 1984; Ulrich, 1991; Malenbaum et al., 2008; Parsons & 

Harting refererad i Sherman et al, 2005; Ulrich, 1999). Något som antyder att det finns en 

samstämmighet gällande naturens betydelse för upplevelsen av miljön. Det finns även en 

samstämmighet mellan patienters rektioner och den form av natur som de föredrar miljöer 

(Kaplan et al., 1972; Chokor & Mene  refererad i Ulrich, 2012). 

    Naturen kan både integreras i miljön som exempelvis med levande växter (del två samt del tre 

i empiri), vilket kan bidra till helhetsintrycket av en mer exotisk plats och som går att koppla 

samman med sinnet lukt. Detta likt en utlandsresa som de flesta gör för att slappna av. Det som 

kan vara viktigt är att de växter som införs är allergifria och lättskötta, så att de är långlivade, 

Astma- och allergiförbundet (2013-01-26). När det kommer till de typer av växter som avråds så 

förespråkas konstgjorda växter, kanske för att de inte upplevs som vitala och levande, eller att 

de inger ett falskt intryck (del två och del tre i empiri). Det har i alla fall visat sig att levande 

växter bidrar till ett positivt intryck, men när det kommer till konstgjorda så står det utskrivet 

som en rekommendation, att de bör undvikas. Men det kanske säger sig självt, döda ting 

associeras till andra döda ting. Medan naturliga inslag upplevs som mer vitala. Det är även 

viktigt att de olika faktorer som införs inte är för dominanta eller intetsägande (Respondent 3), 

då det kan ge en negativ effekt i form utav under- och överstimulans som bidrar till ökad stress 

eller tristess (Ulrich, 1991). Lagom med stimulans är bäst helt enkelt och positiv är mer effektiv 

än neutral (Wied & Verbaten, 2001). 

    När det kommer till möblering så rekommenderas möbler med naturinspirerade färger i 

naturmaterial, vilket kan vara ett sätt att integrera naturen i den fysiska miljön. Men att det även 

ger ett mer positivt och levande intryck av miljön (del tre i empiri). 

    Att ha en trädgård som anknyter med väntrummet kan även ge en känsla av frihet mellan en 

varierande miljö och ett trevligt avbrott från den kliniska miljön, som oftast är ett vanligt tema 

inom sjukvården. Detta kan vara en positiv avledning som bidrar till terapeutiska effekter enligt 

forskning (Malenbaum et al., 2008; Whitehouse et al., 2001; Marcus, 2008). 

    Det som däremot kan saknas är vilka kombinationer av växter som bidrar till behag kontra 

obehag, utifrån växtens färg och doft. Som antingen kan bidra till en starkare effekt i 
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kombination med varandra både positivt och negativt beroende på hur de blandas. Det är ett 

genomgående tema som författarna sett, att de olika faktorerna sällan kombineras. Något som 

kan upplevas som lite konstigt när en faktor sällan är ensam. 

 

8.2.5 Hörsel 

När det kommer till hörsel som innefattar olika ljud, finns det både ljud som kan uppfattas som 

obehagliga och behagliga beroende på nivå, längd och efterklang (Johnson, 2001; Zahr & de 

Traversay refererad i Ulrich et al., 2004; Berg, 2001; samt del ett och respondent tre i empiri). 

Det kan även vara av betydelse om ljuden upplevs som naturliga eller onaturliga beroende på 

dess kontext och person som upplever ljuden (Respondent ett) . Med andra ord är det viktigt att 

ha lämpliga ljud i ett väntrum som är samspelta med akustiken och de som vistas där, så att inte 

ljuden upplevs som obehagliga, vilket kan bidra till en otrygg känsla. Ljud som däremot 

rekommenderas är musik eller instrumentella ljud med en takt på 60-80 slag per minut (Ulrich, 

2012 samt del ett i empiri). Men det är däremot viktigt att tänka på valet av musik, så att lämplig 

musik väljs efter det tillstånd som platsen ska inge. Det kan även vara till en fördel att kombinera 

musik och bilder för att få en starkare effekt, där den rekommenderade genren är viss klassisk 

musik (Baumgartner, Esslen & Jäncke, 2005; Peretz et al., 1998; Loewy et al., 2005). Något som 

kan bidra till patienters välmående oberoende patientgrupp. Detta är ett typexempel på att en 

kombination är att föredra för att skapa en önskvärd effekt, något som endast bilder i sig inte 

kan åstadkomma. Avsaknad av ljud kan även vara att rekommendera om människor vill sitta 

ostört, samt att en lägre ljudnivå underlättar för kommunikationen mellan människor men även 

reducerar stress (Berg, 2001; Blomkvist et al., In press, 2004 samt del ett, två och respondent ett 

i empiri). Det har även visat sig att det kan vara mer effektivt att göra designåtgärder än att 

utbilda personalen gällande reducering av ljudnivån (Walder et al., 2000). Kanske för att 

designåtgärder är mer hållbara än personalåtgärder med utgångspunkten att 

personalomsättningen ser mer ofta än renoveringar. Eller så kan det finnas andra anledningar 

som inverkar, som exempelvis utrustningen. De åtgärder som rekommenderas är att införa 

dörrar som skärmar av, eller ljudabsorberande takplattor, men även att ersätta ljudkällor med 

mer tysta alternativ (Hagerman et al., 2005; Blomkvist et al., In press 2004;Kahn et al., 1998; 

Joseph & Ulrich, 2007). Något som kan vara skonsamt för både personal och patienter i längden. 

Med andra ord så är det viktigt att skapa en miljö som värnar om de olika behoven och de olika 

människorna som vistas där för att ett välbefinnande ska vara möjligt att uppnå. Det som kan 

saknas är fler studier kring mer varierande ljud som är att föredra. Vissa anser att havsljud, eller 

ljud av vinden kan vara lugnande (Williamson, 1992 samt respondent ett i empiri). Men hur kan 

en balans skapas och hur kan olika ljud kombineras? 
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8.2.6 Lukt, Smak 

Anledningen för att författarna valt att slå ihop dessa rubriker är att de anser att lukt och smak 

är två sinnen som har en nära relation till varandra. Inom sinnet lukt finns det bland annat 

obehagliga men även behagliga dofter som kan väcka negativa och positiva associationer. De 

dofter som är att rekommendera, är apelsindoftande olja och andra dofter som kan upplevas 

som fräscha och väldoftande (Lehrer et al., 2000). Författarna har inte hittat så mycket kring 

doft, kanske för att det är svårt att implementera i en sjukvårdsmiljö. Då risken är att doften blir 

allt för dominant, eller att doft är personlig, med utgångspunkten att den är kopplad till våra 

minnen (del ett samt respondent ett i empiri). Ett exempel på att dölja negativ doft är via 

luftkonditionering i kombination med aromaterapi (Warren Leone, 2008), eller apelsindoftande 

olja som kan påverka patienters känslotillstånd. Apelsindoftande olja har visat sig endast ha en 

god effekt på kvinnor, vilket väcker frågan kring vilken lukt som kan vara effektiv och bidra till 

ett ökat välbefinnande hos män? Lukt är något som omnämns i förbifarten inom studiens ramar. 

Däremot finns det mycket forskning som är kopplat till smakupplevelsen där både lukt och smak 

inkluderas. Men att koppla detta till vården och välbefinnande är ett ämne som är föga 

outforskat. Trots att sinnet lukt är betydelsefull för patientens bedömning av en plats, utifrån att 

det är ett sinne som har starka rötter i människans minne och förmåga att associera. 

    Inom sinnet smak finns det ännu mindre att hitta, det ända som omnämns är kaffe, smaksatt 

vatten och färsk frukt som har en koppling till hälsa (Warren Leone, 2008, samt i del två och 

respondent två i empiri). Det väcker frågor kring varför mat är mestadels är kopplat till kost och 

inte lika mycket till känslan av eufori och ökat psykiskt välbefinnande inom vården. Med tanke 

på att upplevelsen av smak är stimulerande och kan bidra till andra aspekter som exempelvis 

tillfredsställelse, vilket är något som kan bidra till en mer positivare bild av vården i allmänhet. 

Författarna anser att smak kan vara av vikt utifrån att det är en stor del av vår kultur, med tanke 

på att alla högtider är kopplade till mat och det finns många tv program som riktar sig till 

upplevelsen av smak. Men var är forskningen bakom detta och hur kan det kopplas samman med 

helhetsintrycket inom vården? Är något som författarna gärna vill veta mer om. 

 

8.2.7 Känsel 

Det sista sinnet som författarna fokuserat på är känsel som berör material, möbler och komfort. 

Det har tidigare nämnts under rubriken Natur att det är viktigt med färgglada möbler som ger 

ett intryck av en mer levande plats. Det är även av betydelse vilka material som används, 

exempelvis tyg som bidrar till ökad komfort och mer bekväma sittplatser (Warren Leone, 2008). 

Något som i längden kan gynna de besökande genom att det minskar smärta. Men även då 

väntetiderna kan vara långa så ökar komfort den positiva upplevelsen av platsen (Leddy 

refererad i Ulrich 2012; Ingram & Spencer refererad i Zyto, 2011). Det kan även vara viktigt att 
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tänka på att det material som används är av trä, med utgångspunkten att det känns mer naturligt 

och att det avger mer värme än exempelvis metall (Warren Leone, 2008 samt del ett och två i 

empiri). Plastmöbler kanske inte heller är att rekommendera då de kan upplevas som konstlade, 

likt plastväxter som tidigare nämnts. En annan anledning kan vara att de oftast inte är estetiskt 

vackra, vilket även kan ha en betydelse för hur rummet upplevs. 

    Att ta hänsyn till besökarnas behov är även av betydelse. Något som i sin tur kräver olika 

möbler som är anpassningsbara för olika människor. Vissa kanske trivs att sjuka ner i en fåtölj 

som är mer avskild från andra människor, medan andra gillar att sitta på en mer fast sittplats 

nära andra. Komfort som är ett varierande begrepp kan bidra till en ökad bedömning utav 

vården som helhetsintryck. Vilket betonar vikten av komfort i ett väntrum för att uppnå ett ökat 

välbefinnande som är beroende av en positiv upplevelse utav platsen (Leddy refererad i Ulrich 

2012; Ingram & Spencer refererad i Zyto, 2011). Däremot råder det oenighet i hur begreppet 

komfort bör tolkas och om det är synonymt med tillfredsställelse. Något som vidareforskning 

kanske kan reda ut. Hur som helst finns det inte så mycket att hämta gällande känsel. Då den 

mesta teorin och empirin fokuserar på känslan människor får och mindre på känsel. Men de 

kanske hör ihop, genom att människor får en känsla via känsel. Möblering är i alla fall viktigt dels 

för hur en plats upplevs och för att skapa en mer behaglig vistelse som bidrar till en kortare 

upplevd väntetid (Respondent två och tre i empiri). 

 

8.3 Ett helhetsperspektiv och förändringsprocessen 

När det kommer till ett helhetsperspektiv är det viktigt att tänka på hur de olika 

faktorerna, sinnesintrycken, sinnena och individerna förhåller sig till varandra. Med 

andra ord finns det mycket att ha i åtanke vid ett förändringsarbete. Visst kan området 

vara stort då ingen direkt avgränsning gällande målgrupp gjorts, men är det väsentligt 

när det kommer till att skapa en språngbräda som bygger på mer generella förslag. 

Kanske, däremot är det viktigaste att det finns en samstämmighet mellan olika begrepp, 

definitioner och förhållningssätt inom forskning och praktik. Dels för att det ska vara 

lättare att veta vad som undersöks och vad som behövs förbättras inom det praktiska 

arbetet. I nuläget upplevs området som relativt nytt, vilket det även är, samt att tydliga 

riktlinjer saknas. Något som försvårar för forskningen att göra framsteg där det behövs, 

för hur ska de veta vad som behövs när de inte vet vad som de bör studera? Det är även 

viktigt att se på alla delar från förändringsprocesser till förändringsarbetet, väsentliga 

faktorer och implementeringen. För det är lätt att ekonomin skenar iväg och det krävs 

även att få med de som berörs av förändringen och konceptet ska bli framgångsrikt.   

Med andra ord behövs en utvärdering över hinder som kan motverka en 
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förändringsprocess (Scott & Jaffes, 1988), men även vilka lösningsförslag som kan hjälpa 

förändringen framåt. Men i längden kan en ekonomisk satsning på miljöns utformning 

vara gynnsamt (del två och respondent två i empiri). 

    Både teori och empiri betonar vikten av att ta tillvara på både personalens kunskap 

och patienternas erfarenhet utifrån ett bottom-up perspektiv, då det är dem som sitter 

på många utav svaren kring vad som behövs förändras (Alvesson & Sveningsson, 2007 

samt, respondent ett, två, tre och del tre i empiri). Alla ska med, kan vara ett sätt att 

förklara vikten av deltagande och engagemang i att utveckla och införa ett koncept. Likt 

att använda sig av Skärningspunkter för att bredda men även fördjupa kunskap som 

leder till ett bättre förslag (Johansson, 2004). Det kan till och med vara nödvändigt vid 

skapandet av mervärde för patienten där flera olika perspektiv samverkar och bidrar till 

en synergieffekt  

    Det som däremot är vikt är vilken effekt och vilka konsekvenser en förändring kan ha, 

exempelvis om den är inkrementell eller radikal. För det ligger i vår natur att motverka 

förändring och ju större och radikal desto mer hotfull kan den upplevas (Scott & Jaffes, 

1988). Något som betonar vikten av att vänja användarna, att någonting nytt och 

annorlunda kommer att hända. 

 

  



44 
 

9. Slutsats 

 

I detta avsnitt kommer författarna att ta upp de faktorer och sinnen som går att koppla samman 

med välbefinnande och väntrum.  

    De slutsatser som författarna har dragit utifrån analysen och diskussionen är att dessa 

faktorer är de väsentliga beståndsdelar som kan bidra till en negativ eller positiv upplevselse av 

helhetsintrycket i ett väntrum. Samt att de faktorerna är sammankopplade till patienters 

välbefinnande. 

 

De faktorer som är att föredra De faktorer som bör undvikas 
Syn 

 Starkt artificiellt och naturligt dagsljus. 
 Svala färger (blå och grön). 
 Föreställande, attraktiv konst med 

naturmotiv. 
 Tydliga och enkla orienteringsmedel. 
 Använda sig av inslag från naturmiljö. 

 

Syn 
 Ljusrörsbelysning i kombination med 

färgen vit. 
 Varma färger (röd och rosa). 
 Abstrakt och provocerande konst. 
 Otydliga och svåravlästa skyltar. 
 Urbana inslag som upplevs onaturliga. 

Hörsel 
 Skapa en miljö som inger lugn. 
 Minimera eller eliminera oljud. 
 Ersätta ljudkällor med mer tysta 

alternativ. 
 Använda sig av ljud och musik som stödjer 

patientens upplevelse. 
 

Hörsel 
 Oljud och buller. 
 Ljud som associeras med negativa minnen. 
 Undvika falska ljud 

Lukt 
 Behagliga och fräscha dofter. 

 

Lukt 
 Dominerande dofter eller odörer, samt 

dofter som framkallar negativa minnen. 
Smak 

 Fräscha och uppfriskande drycker. 
 

Smak 
 Författarna har inte hittat någonting 

negativt kring smak p.g.a. att det finns 
alldeles för lite forskning inom det området. 

Känsel 
 Möbler i goda naturmaterial i ett varierat 

utbud som stödjer patienternas behov. 

 

Känsel 
 Material som antingen är onaturliga eller 

avger kyla. 

Genom denna kartläggning kan de som arbetar med förändringsprocesser få en djupare 

förståelse kring vilka faktorer som är gynnsamma och vilka som bör undvikas för att uppnå ett 

önskvärt känslotillstånd i ett väntrum.  Det är en viktig utgångspunkt vid designandet av ett 

ramverk som ett förändringsarbete kan utgå ifrån. Utifrån detta ramverk besvarar författarna 

forskningsfrågan: 

 

Hur kan ett ökat välbefinnande skapas via utformningen av den fysiska miljön i ett väntrum 

utifrån våra sinnen? 
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Faktorerna som används bör bestå av de väsentliga beståndsdelarna som utgör designens 

ramverk. De bör även väljas utifrån deras inverkan på patienters sinnestillstånd, genom att 

faktorer med positiv inverkan används, och de med negativ inverkan undviks. Med avsikten att 

uppnå ett önskvärt sinnestillstånd som bidrar till ett ökat mervärde för patienten som uttrycks i 

ett ökat välbefinnande.  

    Det är även viktigt att ta tillvara på personalens kunskap och patienternas erfarenheter. 

Genom att involvera dem i förändringsprocessen. Utifrån denna integrering av olika människor 

och perspektiv kan ett mer kvalitativt arbete uppnås med mer innovativa lösningsförslag. Detta 

kan ske via användandet av Skärningspunkter eller ett Bottom-up perspektiv som bidrar till en 

mer innovativ process, där de som berörs får sin röst hörd. Det kan i sin tur bidra till att 

motståndet mot förändringen minskar. Vilket är en del av nyckeln till en förändringsprocess 

framgång. 

Genom detta helhetsperspektiv som tar hänsyn till de olika relationerna mellan delarna och 

helheten kan en harmonisk och lugn plats designas, som bidrar till patienters välbefinnande. 

Något som kan vara ekonomiskt gynnsamt på längre sikt. 

    Det är även dessa slutsatser som ligger till grunden för innovationsmodellen som består av 

nyttiga tips och råd som kan användas vid ett förändringsarbete. Modellen är designad efter 

behovet om ett gemensamt ramverk mellan forskning och praktik. Men bör inte ses som 

fullständig modell, utan mer som ett förslag till vilka beståndsdelar som kan vara viktiga att 

tänka på i en förändringsprocess.   
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10. Innovationsmodellen 

 

Innovationsmodellen är tänkt att vara ett stöd, och bygger på vad som bör tas i beaktning vid 

införandet av förändring av rummets utformning i en vårdcentral. Modellen utgår från de 

faktorer inom de fem sinnena som kan vara önskvärda, samt vad som bör undvikas vid 

införandet av en förändring. Det är även viktigt att tänka på de individer som påverkas av 

förändringen, så att de upplever att förändringen är gynnsam. Förändringen kan ses som en 

integrerande process där alla olika delar påverkar varandra, vilket gör att alla delar bör tas i 

beaktning vid förändringen av en faktor.  

    I denna studie presenteras dessa faktorer som de väsentliga beståndsdelarna med anknytning 

till de fem sinnena. Innovationsmodellen bör även ses som en interaktiv modell där delar och 

helheten inverkar på varandra simultant. Exempelvis om det sker en förändring inom ett sinne, 

så påverkar det de övriga, men även helhetsintrycket. I ett förändringsarbete är det även viktigt 

att tänka på vilken potential som kan finnas och hur faktorer kan kombineras på ett lämpligt 

sätt. Med andra ord att medvetandegöra och ta tillvara på skärningspunkter vilket i sin tur kan 

bidra till en ökad positiv effekt. Exempel på skärningspunkter inom detta arbete kan vara olika 

forskningsområden, kompetenser, kunskap, intressen och sinnen. Dessa kombinationer kan i sin 

tur bidra till en starkare effekt som ökar mervärdet för patienter i form av exempelvis ett ökat 

välbefinnande. Vilket är beroende av den kontext och stämning som platsen ska inge. När det 

kommer till vården kan användandet av flera faktorer som samverkar bidra till en mer önskvärd 

effekt som exempelvis, upplevelsen av lugn och trygghet, detta kan uppnås genom handkartor i 

kombination med skyltning, eller musik och bilder. Det är även viktigt att tänka på att alla 

kombinationer inte alltid ger en positiv effekt, ibland kan de till och med vara skadliga. 

Exempelvis ljusrörsbelysning och färgen vit. Något som betonar vikten av att tänka utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

 

10.1 Modellens syfte 

Innovationsmodellen är en utgångspunkt för att väcka tankar kring vilka olika perspektiv som 

kan finnas i ett förändringsarbete gällande väsentliga faktorer. Det som gör modellen innovativ 

är att den utforskar olika potentiella möjligheter som kan bidra till innovation. Detta utifrån 

modellens fokus på att belysa de effekter som kan inverka i ett möte mellan design och de fem 

sinnena. Där avsikten är att minska de negativa effekterna och framhäva de positiva som knyter 

an till ett ökat välbefinnande. 
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10.2 Den interaktiva innovationsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egenkonstruerad modell. De fem sinnena. 

 

Modellen är en visuell beskrivning av innovationskonceptet där alla delar inverkar på varandra 

och därför börs ses utifrån ett helhetsperspektiv, den kontext och plats som förändringen är 

anknyten till. 

 

10.3 De fem sinnena  

Det som är viktigt för att uppnå ett önskvärt sinnestillstånd är att skapa en positiv miljö där 

individen upplever en positiv balanserad stimulering där de positiva effekterna framhävs och de 

negativa minimeras/elimineras. En form av terapeutisk miljö där de rehabiliterande effekterna 

är: 

 

10.3.1 Syn 

 Hög exponering av naturligt dagsljus. Undvik ljusrörs belysning i kombination med 

färgen vit. 

 Använda sig av svala färgnyanser (blå och grön). Undvik varma färger (röd och rosa). 

 Använda sig av föreställande, naturinspirerad, attraktiv konst. Undvik abstrakt, 

provocerande konst. 

 

Väntrum 

Syn 

Hörsel 

Doft Smak 

Känsel 
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 Använda sig av tydliga orienteringsmedel med välgenomtänkta färgnyanser och 

klara kontraster. Undvik färgnyanser som är relativt lika och svåra att skiljas åt. 

 Integrera naturen in i väntrummet. Undvik klinisk och urbana inslag som exempelvis 

fönster mot en tegelvägg. 

 

10.3.2 Hörsel 

 Tystare och färre ljudkällor för att skapa en lugnare miljö. Exempelvis att ersätta 

höga ljudkällor med tystare alternativ som en vibrerande personsökare för personalen, 

istället för en som piper. 

 Ljudabsorberande alternativ för att uppnå en tystare miljö. Exempelvis takplattor 

eller ljudisolerande dörrar. 

 Lämpliga ljud/musik för att framkalla önskvärda känslotillstånd som stödjer 

upplevelsen. Exempelvis att använda sig av naturliga ljud som inte inger en falsk känsla 

eller bidrar till negativa associationer. Ljud att föredra är vinden som blåser, eller viss typ 

av klassisk musik som inte är allt för dominerande. 

 

10.3.3 Lukt 

 Behagliga och fräscha dofter som inte är allt för dominerande. Exempelvis ett bra 

ventilationssystem med aromaterapi, apelsindoftande oljor, allergifria kryddor och växter. 

 

10.3.4 Smak 

 Fräscha och uppfriskande drycker. Exempelvis kaffe, te, vatten med olika frukter och 

grönsaker (gurka, apelsin och citron). 

 

10.3.5 Känsel 

 Kvalitetsmöbler i naturligt material med inbjudande färger som är anpassade till 

olika behov. Exempelvis möbler som avger värme (trä och textil), som ökar komforten och 

leder till bekväma sittplatser av olika slag.  

 

10.4 Övriga aspekter att tänka på vid en förändringsprocess 

Det är även viktigt att tänka på att involvera de som berörs av förändringen för att de ska 

uppleva en mer positiv inställning till det som sker. Dels för att möjliggöra förändringen i och 

med att de berörda upplever att deras röst blir hörd och att de aktivt kan påverka, samt att de 

kan vara en viktig källa till relevant kunskap kring vad som behövs förändras och hur. 

Sammanfattningsvis kan ett ökat välbefinnande vara lönsamt i det långa loppet genom att bidra 
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positivt till både det fysiska och det psykiska som påverkar patientens upplevda känslotillstånd. 

Med allt detta i bakhuvudet beskrivs innovationsmodellen nedanför.  

 

10.5 Validering av modellen 

För att styrka innovationsmodellen som är det slutliga förslaget i denna studie valde 

författarna att validera modellen. Det för att ta reda på om den är en genomförbar och 

praktisk förändringsprocess i ett väntrum. Valideringen skedde via mejlutskick till 

respondenterna som medverkat i studien samt till författarnas kontaktperson Kristina 

Mezei. I mejlutskicket skulle de fyra personerna besvara dessa frågor kring 

innovationsmodellens genomförbarhet och användbarhet: 

 

1. Är modellen ett användbart hjälpmedel vid en förändringsprocess?   

Svarsalternativ: Ja eller Nej och ifall nej, varför?  

2. Kan ni dra nytta av modellen?  

Svarsalternativ: Ja eller Nej och ifall nej, varför?  

3. Vad upplever ni saknas?  

Svarsalternativ: Ja eller Nej och ifall nej, varför?  

 

Anledningen till svarsalternativen var för att författarna endast önskade korta svar. 

Endast två av de fyra personerna svarade, dessa var en respondent och Kristina Mezei. 

Där båda svarade jakade till de första två frågorna. Den ena besvarade via mejl, medans 

den andra via telefon. 

    Respondenten som validerade innovationsmodellen ansåg att modellen var ett 

användbart hjälpmedel vid en förändringsprocess och att modellen kan vara till nytta. 

Det respondenten anses sakna är upplevelsen av textilmaterial i kombination med trä 

under sinnena syn och känsel. Något som finns med under både empiri och teori i 

arbetet. Anledningen till svaret är att respondenten inte fått se hela arbetet, utan endast 

en halvfärdig innovationsmodell, då den låg under omkonstruktion. Likaså gällande 

nästa svar där respondenten saknade tillgänglighet gällande design och arkitekturs 

förmåga att bidra till delaktighet för alla som vistas i ett väntrum. Detta bekräftas även i 

teori och empiri med en varierande miljö som riktar sig till alla behov till den mån det 

går. 
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    Den andra personen som validerade modellen var Kristina Mezei som svarade att 

modellen är realistisk, med andra ord genomförbar och att den kan vara ett användbart 

hjälpmedel vid ett förändringsarbete. Om de fem sinnena är kopplade till ett rum, som i 

detta fall är ett väntrum. Något som författarna besvarat i slutsatsen där 

förändringsarbetets kontext är viktig gällande rummet, sinnena och helhetsintrycket. 

Eftersom studien endast är en språngbräda för forskare och praktiker så kan det vara 

bra med fler personers synpunkter gällande modellen. För att bidra till modellens 

utveckling och påbyggnad. 

 

 

11. Förslag till vidareforskning 

Vad finns och vad finns inte? 

Under denna rubrik kommer författarna att tala om vilka förändringar som de anser behövs 

inom forskningen, utifrån att det är ett relativt nytt område så finns det en hel del att forska 

kring. 

 

11.1 Syn 

Majoriteten av forskning har utförts över patientrum, vilket författarna anser är en begränsning 

då det är svårt att veta hur förändringarnas inverkan ter sig på andra platser. Mer forskning 

behövs över varierande platser som exempelvis väntrum, för att få fram fler överföringsbara 

resultat som går att applicera på andra rum. 

    Inom syn har författarna hittat en hel del forskning kring naturligt dagsljus. Men nästan ingen 

forskning kring det artificiella ljusets inverkan, eller att forskningen är inriktad till specifika 

patientgrupper. Inom det området behövs mer forskning kring vad för typ av artificiellt ljus som 

kan ge en god effekt och om det finns en möjlighet att uppnå liknande resultat som vid naturligt 

dagsljus. Det finns lite forskning, men det behövs mer, för allt är inte självklart, till och med när 

det kommer till naturligt dagsljus. 

    Inom färg hittade författarna en hel del forskning som överensstämde med empirin gällande 

vilka färger människor föredrar och reagerar mest positivt till. Däremot fanns det få 

undersökningar som fokuserade på olika nyanser av samma färgs inverkan och hur de i 

kombination med andra nyanser hämmade eller förstärkte effekterna. Något som behövs forskas 

vidare om, för att få fram bättre färgmatchningar med starkare positiva effekter. 

Inom konst var föreställande, naturinspirerad och attraktiv konst att föredra och som gav bäst 

resultat gällande de positiva effekterna. Det som behövs klargöras inom området är 

begreppsdefinitioner, specifikt begreppet attraktivitet, där det rådde en oenighet kring hur det 



51 
 

uppfattades. Utvecklande av riktlinjer och begreppsdefinitioner är av vikt för att göra studier 

mer tydliga gällande syfte och resultat. När det kommer till orientering fann författarna att en 

integration mellan flera olika orienteringsmedel var bättre en ett för att skapa en starkare effekt. 

Däremot minskade effekten när det kom till mer komplexa byggnader. Något som en GPS kanske 

kan öka genom att det är mer tydligt och direkt när det kommer till vägledning. Däremot är 

området outforskat och kräver därigenom mer forskning.  När det kommer till natur och 

trädgård kunde författarna endast finna positiva effekter, men att växter som bidrog till allergi 

bör undvikas. Men ett område kan inte vara felfritt, så vidare forskning skulle behövas inom hur 

det kan bidra med negativa effekter i syfte att få fram ett bredare helhetsperspektiv. 

 

11.2 Hörsel 

Inom sinnet hörsel så fanns det forskning kring vad som är önskvärda ljud samt de som bör 

undvikas. Men de åtgärder som omnämns berör mer det arkitektoniska och inte 

inredningsmässigt eller sinnesrelaterat. Med andra ord kan det behövas mer forskning kring hur 

ljud upplevs utifrån fler aspekter såsom vibrationer och vilka ytor som förstärker eller hämmar 

ljudets framkomlighet. Inom musik som är del av ljud fann författarna att viss typ av klassisk 

musik och instrumentella ljud kunde vara avslappnande. Men vilka komponenter innehöll dessa 

önskvärda ljud och inom vilken ljudnivå? Det är viktigt att kartlägga alla nödvändiga delar och 

utforma tydliga definitioner, riktlinjer, vad som är önskvärt och vad som bör undvikas för att 

uppnå ett liknande resultat i praktiken. 

 

11.3 Lukt 

Inom sinnet lukt fann författarna ytterst lite kring tidigare forskning. Lukt är väsentligt, men 

problemet ligger i hur en lämplig lukt som döljer odör/negativa dofter kan införas på ett 

kostnadseffektivt sätt, samt att koppla samman doft med välmående. Inom detta område kan det 

behövas mer forskning gällande doftens inverkan på välbefinnande och hur det på ett effektivt 

sätt kan dölja odör. 

 

11.4 Smak 

Likaså när det kommer till smak, så finns det lite forskning som är sammankopplat till 

välbefinnande. Det mesta inom sinnet smak berör smakupplevelsen och inte som ett 

rehabiliterande redskap som framkallar positiva minnen. Vidare forskning kan behövas för att 

knyta an smak samt vilka smaker som är att föredra för att uppnå ett ökat välbefinnande. 
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11.5 Känsel 

Inom sinnet känsel finns ytterst få studier att återfinnas som är relaterade till en terapeutisk 

miljö, vilket är en bidragande faktor till att uppnå välbefinnande. Det är av väsentlighet inom 

EBD att lyfta fram alla sinnen i olika kontexter för att få ett mer matnyttigt underlag där det 

psykiska är sammankopplat med det fysiska i ett helhetsperspektiv. Med andra ord kan det vara 

av behov att forska vidare kring hur känsels inverkan är på patienter i olika kontexter och i 

samverkan med andra sinnen. 

 

11.6 Avslut 

Om författarna hade möjligheten skulle de gärna vilja se eller göra en studie kring hur de olika 

faktorerna och sinnena kan samverka med varandra. Det med utgångspunkten att inga faktorer 

eller sinnen står för sig själva, vilket kan kopplas till förordet och John Donnes  välvalda ord “No 

man is an island”. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går det tredje och sista året på Mälardalens Högskola inom 

Innovationsprogrammet. I nuläget arbetar vi för fullt med att göra vårt examensarbete som är 

inriktad mot rumslig förändring som kan leda till en bättre hälsa. Fokuset som detta 

examensarbete har är att via den fysiska miljön skapa ett sinnestillstånd som kan bidra till hälsa. 

Vi skulle behöva expertis inom ditt område och skulle uppskatta ditt medverkande om du har tid 

att ställa upp på en intervju. 

Tack för att du tog dig tid att läsa ända hit. Vi kommer att ringa dig om några dagar för att höra 

om du är intresserad av att ställa upp. Om du själv vill ringa oss så kan du nå oss via dessa 

uppgifter: 

 

Namn Mobilnummer Mejladress 

Philip dos Santos Jadidi 0739-90 97 98 pds10001@student.mdh.se 

Amanda Nydahl 0737-30 72 59 anl10001@student.mdh.se 

 

Intervjufrågeställningar och intervjuns syfte 

Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för de olika forskningsområdena 

(vårdmiljö, psykologi, rumslig design och innovationsteknik) och hur dessa olika områden 

knyter an till hälsa. De faktorer som vi är intresserad av är att ta reda på hur mycket inverkan 

den fysiska miljön har på förändringsarbetet gällande gemensamma mötesplatser mellan 

personal och patienter, samt hur faktorer som sinnesintryck och hälsa prioriteras i forskningen. 

Vi vill veta om pågående forskning anser dessa olika faktorer som väsentliga eller inte vid 

utformningen av miljön på en arbetsplats. Vi har även fördjupat oss inom vårdmiljö och 

begränsat oss till väntrum som vi ser har potential för att vara en plats där människor kan mötas 

och där den fysiska miljön kan ha en stor påverkan i processen att uppnå hälsa (utifrån att skapa 

eller trigga ett sinnestillstånd som bidrar till hälsa). 

 

Fårgeställningar: 

1. Vad forskar ni inom? 

2. Hur länge har du forskat? 

3. Vad är ditt område av expertis? 

4. Finns det något inom ert forskningsområde som går att knyta an till hälsa? 
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5. Finns det någon koppling mellan denna hälsoaspekt och det fysiska rummets 

utformning? 

6. Finns det någon koppling mellan det fysiska rummets utformning och sinnesintryck? 

7. Har dessa faktorer påverkat de som besökt arbetsplatsen? 

8. Har dessa förändringar bidragit till en positiv stämning mellan de som arbetar och de 

som besöker platsen? 

9. Vilka trender har du sett inom dessa områden (rumslig förändring, hälsa, sinnesintryck 

och stämning)? 

10. Vilka trender råder i dagsläget? 

11. Vad har forskningen inom ditt område kommit fram till gällande hälsa via den fysiska 

miljön? 

12. Vad har ni studerat för att komma fram till dessa resultat? 

 

Det material som vi får ut av intervjuerna kommer endast att användas i detta examensarbete 

och behandlas konfidentiellt, vi värnar om att skydda våra källor därför kommer vi att utgå från 

Vetenskapsrådets forskningsprinciper/rekommendationer. 


