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Abstract 
 

This thesis consists of a design proposal for the entrance of Vårdcentralen City, on 
Kungsgatan 39 Eskilstuna. The building is a property of Södermanland’s County 
Council and is managed by the County Council’s Facility management unit. The 
entrance is shared with other business’s, some fully or partially linked to 
Södermanland’s County Council, as well as some completely independent 
companies. I have studied the complexity occurring when visitors have different 
reasons for entering the building, where the business have different graphical 
profiling or other differentiators. The operation managers have been asking for a 
renewal of the entrance, in terms of improvements in safety, functionality and overall 
modernization. In this study, my intention has been document and analyse the 
shortcomings that exist today. My aim has also been to see possible improvements, 
based on scientific theories, requests from the operation managers, along with my 
own design ideas, that could be successful, and visualize them.  
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete består av ett gestaltningsförslag till Vårdcentralen Citys entré 
vid Kungsgatan 39 i Eskilstuna. Hela fastigheten tillhör Landstinget Sörmland och 
förvaltas av landstingets Facility Management-enhet. Själva entrén tillhör 
landstingets så kallade ”övriga ytor”. Entrén är även entré till några övriga 
verksamheter, vissa helt eller delvis kopplade till landstinget, andra helt fristående. 
Detta medför en komplexitet då besökarna har olika ärenden till platsen, 
verksamheterna har olika grafisk profilering etcetera. Verksamhetsansvariga i berörda 
lokaler har länge efterfrågat en förnyelse av entrén. Förbättringar önskas vad gäller 
säkerhetsaspekter, funktionalitet och allmän modernisering. I mina studier har jag 
haft till avsikt att analysera de brister som råder idag samt se till vilka 
förbättringsåtgärder jag utifrån vetenskapliga teorier, önskemål från berörda samt 
egna formgivningsidéer bedömer som framgångsrika, och visualisera sådana. 
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Inledning 
Detta examensarbete består av ett formgivningsförslag gällande entrén till 
Vårdcentralen City vid Kungsgatan 39 i centrala Eskilstuna. Se bild 1 som visar hur 
entrén ser ut från gatan i dagsläget. På bild 2 ser du hur entrén invändigt ser ut, och på 
bild 3 visas var fastigheten finns i Eskilstuna.  
 

  
 
 
  

 

   
 
 

 Bild 1, Kungsgatan 39 exteriör. 

 Bild 2, Kungsgatan 39 interiör. 
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Jag har studerat den komplexitet som uppstår då flera aktörer med olika verksamheter 
och grafiska uttryck är beroende av en gemensam entré till sina besökare. Personal 
vid Vårdcentralen City i Eskilstuna, upplever att entrén vid markplan inte är 
välkomnande, att den är otydlig, omodern och dessutom inte patientsäker. Övriga 
aktörer i huset som använder den gemensamma entrén är de privata företagen 
Hälsovården och Eskilstuna City lab, Barnavårdscentralen, samt från och med i höst 
även Familjevårdscentralen City.  
 
Min uppdragsgivare är Landstinget Sörmlands Facility Management-enhet. De har 
inte på något sätt styrt mitt arbete, utan enbart föreslagit aktuell entré som en lämplig 
lokal för mig att arbeta med. Entrén finns som en högt prioriterad lokalyta i 
landstinget beträffande renovering. Utifrån min uppdragsgivares beskrivning, min 
egen uppfattning efter att ha besökt platsen, samt utifrån de intervjuer som jag har 
genomfört med verksamhetsrepresentanter i huset, är det svårt för besökare att 
orientera sig på platsen. För det första är själva ingången från gatan sett, väldigt 
anonym. Skyltar både på ut- och insida är förvisso många, men av olika färg, 
material, storlek och typsnitt, och innehåller text som gör att man lätt kan tro att de 
hör ihop, fast så inte är fallet. Entrédörren kan vara svår att passera om man till 
exempel har rullstol eller liknande. Även riskfylld vid passage med små barn, 
rullstolar, barnvagnar och liknande. Entrélokalen är obemannad, besökare har alltså 
ingen att fråga. Utrustning och möblemang måste anpassas utifrån sabotage- och 

  

           Bild 3, karta Eskilstuna centrum, röd prick vid Kungsgatan 39, Vårdcentralen City. 
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stöldrisk. Man möts av stängda dörrar och delvis täckta fönster. Det är lätt att tro att 
man har kommit fel. Möblerna är väldigt omoderna och slitna, plastblommor 
dammiga, elkablar hänger ner från taket och handskrivna lappar sitter upptejpade i 
lokalen. Uppdragsgivaren anser att lokalen inte signalerar ett önskvärt välkomnande 
och kompetent budskap. Under året påbörjas en totalrenovering av vårdcentralens 
övriga lokaler. Det känns angeläget att entrén som är det första man möts av också får 
sig en rejäl uppfräschning och förbättring. Verksamhetschefen är angelägen om att 
platsen skall upplevas välkomnande och inkluderande, att alla besökare ska känna sig 
väl mottagna på platsen. För övrigt har barnavårdscentralen på entréplan nyligen 
renoverats. Under sommaren påbörjas även renovering av övriga lokaler intill entrén 
på entréplan som kommer att tillhöra Familjecentralen City, vilket är en i huvudsak 
kommunal verksamhet, dock med viss samverkan med landstinget. 
 
Jag upplever att många tänker att entrén till Vårdcentralen City är på plan 3, där det 
finns reception, väntrum etcetera. Dock avgränsas området för mitt examensarbete till 
det nedre planet och gäller alltså den ytan som är gemensam entré för alla 
ovanstående aktörer. Enligt Boverkets föreskrifter (Svensson, 2012, s. 95) benämns 
lokaler i detta sammanhang kommunikationsutrymmen. Sådana kännetecknas just av 
att de i huvudsak används för förflyttning, det vill säga passager, hallar, trappor och 
liknande.  
 
Arbetsnamnet för mitt examensarbetsområde har förvisso varit ”vårdcentralsentré”. 
Dock uppfattar jag själva entrén vid Kungsgatan 39 mer som en trappingång/ett 
trapphus. Utrymmet är i huvudsak en transportsträcka till respektive verksamhets 
invändiga entré. Jag ser därmed att det just handlar om ett kommunikationsutrymme 
enligt ovanstående beskrivning. Vid de vårdcentraler inom landstinget som jag har 
besökt under arbetets gång har entréerna varit utformade på så vis att man möttes av 
en reception direkt man kom in. I mitt fall blir det annorlunda. Entrén vid Kungsgatan 
39 är obemannad och skall vara det även i fortsättningen. Det är få personer som 
uppehåller sig på entréplan någon längre stund. Det rör sig i princip bara om kortare 
väntan på färdtjänst. Byggnadsmässiga krav i offentliga lokaler påverkas av hur länge 
personer förväntas uppehålla sig i en lokal. Därmed inte sagt att rumsliga faktorer 
som ventilation, belysning, formgivning är oviktigt på något sätt. Dock blir inte 
kraven på exempelvis god ventilation och optimal ljudmiljö lika hårt ställda i 
kommunikationsutrymmen jämfört med exempelvis ett kontor där människor sitter 
hela arbetsdagar. (Svensson, 2012) 
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Syfte och målsättning 
Jag vill med detta examensarbete påvisa vilka brister som råder i dagsläget, vilka 
faktorer jag anser vara orsak till att platsen idag upplevs vara otydlig, riskfylld och ej 
välkomnande. Syftet är att utreda hur jag med rumslig formgivning och god 
informationsdesign kan förnya Vårdcentralen Citys entré till att bli tydligare, säkrare 
och mer välkomnande. Samtidigt som jag tar fram ett idéförslag till Landstinget 
Sörmlands Facility Management-enhet (nämns Fm-enhet vidare i denna rapport), blir 
mitt personliga syfte att pröva mina förvärvade kunskaper i informationsdesign och 
rumslig gestaltning efter tre års högskolestudier, och avsluta de samma med att ta 
examen. En bonus för mig blir det om Landstinget Sörmland vill förverkliga, om inte 
hela, så åtminstone delar av mitt gestaltningsförslag. Dubbel bonus, om de i 
förlängningen även skulle vilja applicera mitt formgivningsförslag vid deras 
identiska, så när som på spegelvända, folktandvårdsentré i samma byggnad.  

Problemformulering 
I mitt examensarbete studerar jag den komplexitet som uppstår då flera aktörer med 
olika verksamheter och grafiska uttryck är beroende av en välfungerande gemensam 
entré till sina besökare. Syftet är att utreda hur jag med rumslig formgivning och god 
informationsdesign kan förnya Vårdcentralen Citys entré till att bli mer funktionell, 
säker och välkomnande.   

Frågeställningar 
• Hur kan jag med rumsliga element och principer för informationsdesign 

uppnå en entré som upplevs tydlig i förhållande till respektive verksamhet, 
utan att all övrig information förvirrar? 

• Hur kan jag med rumslig formgivning och god informationsdesign skapa 
en mer funktionell, säker och välkomnande entré. 

Avgränsning 
I alla projekt inser man att det finns fler fördjupningsmöjligheter ju mer man sätter 
sig in i sitt ämnesområde. Jag har avsiktligt gått in i mitt arbete med en bredd, att 
först beakta alla relevanta aspekter innan jag valde att begränsa mig ytterligare. Jag 
har även bedömt att exempelvis skyltsystem och belysningslösningar skulle kunna  
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vara ett examensarbete i sig. Därför har jag avgränsat mig till att lägga en större vikt 
vid rumsutformning och rumsupplevelse.  
 
Det finns ett flertal lokaler och dörrar sammankopplade till entrén vid Kungsgatan 39. 
Inom ramen för detta examensarbete avgränsade jag mig inledningsvis till att enbart 
titta på det första utrymmet man kommer till när man går in genom huvudentrén från 
Kungsgatan 39. Dock kände jag tidigt att det kändes svårt att genomföra ett 
framgångsrikt idéförslag om jag inte skulle ta hänsyn till/beakta helheten. Jag insåg 
att jag behövde hämta information om vilka övriga verksamheter som bedrivs i 
anslutande lokaler, att jag behövde ta med trapphuset i min gestaltning, samt även ta 
hänsyn till den utvändiga formgivningen. En ny, eller flyttad ytterdörr, påverkar till 
exempel även utsidans formgivning. Och att trapphusets formgivning hänger ihop 
med entréplanet är högst relevant. Ovanstående särskilt då mitt arbete inte bara 
handlar om ett fiktivt gestaltningsförslag, utan faktiskt är något som har hög prioritet i 
landstingets fastighetsöversyn gällande renoveringar. På bild 10 på sidan 21 visas det 
område som berörs i mitt gestaltningsförslag. 

Målgrupp 
Vid intervju med verksamhetschefen vid Vårdcentralen City fick jag höra att deras 
målgrupp är bred. Entrén besöks av Eskilstunabor i alla åldrar, från alla olika typer av 
etnisk och kulturell bakgrund, olika trosuppfattning och olika sexuell läggning. Även 
personer som talar olika språk och som kan ha olika typer av funktionshinder. Jag har 
alltså fått haft många faktorer att beakta vid utformning av den rumsliga miljön. Min 
primära målgrupp inom alla de tänkbara olikheterna har jag ändå bestämt skall vara 
förstagångsbesökare. En förbättring av entrén gynnar dock alla besökare och 
personal. 

Etiska överväganden 
Då aktuell entré är en lokal inom hälso- och sjukvård har jag iakttagit försiktighet 
gällande de människor som rör sig på platsen vad gäller fotografering. Jag har valt att 
enbart ta bilder där det inte är med några personer i bilden. Då jag själv är 
landstingsanställd vet jag att man i samband med påskrift av anställningsavtal även 
ingår ett sekretessavtal som innebär att man måste respektera människors integritet 
kring sjukhusvistelse, och därmed till exempel att inte inför andra berätta om vilka 
människor man har träffat hos vårdgivaren. För övrigt uttryckte uppdragsgivaren 
även en önskan om att vissa ingångar skall upplevas ”allmänna” snarare än att 
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skyltning redan vid entrén är styrd så att övriga besökare tydligt kan se vart någon 
ska. De menar att vissa ärenden är mer känsliga och att vissa besökare kan uppleva 
det obehagligt om ”alla ser” att man är där i ett ärende som kan upplevas 
privat/intimt/känsligt på något sätt. Att skylta så att något blir tillräckligt tydligt så att 
förstagångsbesökare enkelt hittar, och samtidigt undvika att det blir alltför uppenbart 
för andra, är en utmaning.  
 
Vad det gäller mina informanter försäkrade jag mig om deras samtycke vid 
inspelning av intervjuer. Jag informerade dem om att jag önskade spela in, enbart i 
syfte att underlätta min arbetsprocess. Vidare säkerställde jag även att jag hade mina 
informanters godkännande att nämna deras namn och yrkesroll i min rapport. Jag har 
inte upplevt att någon har känt det obekvämt att bli intervjuad av mig, snarare 
tvärtom. Några var inledningsvis lite reserverade innan jag hunnit presentera mig och 
mitt ärende ordentligt. Därefter var de alla öppna och villiga att delge mig 
information. 
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Metod 
I detta examensarbete har jag använt mig av kvalitativa metoder för datainsamling 
och analys. Kvalitativa metoder handlar primärt om att samla in information som kan 
ge en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras. Detta för att kunna 
beskriva helheten av det sammanhang som undersöks. Metoden kännetecknas av 
närhet till de källor information hämtas ifrån. (Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 13)  
Min huvudsakliga information om platsen kommer från intervjuer. Jag är även utfört 
observationer, fotodokumenterat, tagit hjälp av sakkunniga inom arkitektur, bygg, 
brandsäkerhet med mera. Vidare har jag tagit del av styrande dokument i Landstinget 
Sörmland, som reglerar ombyggnationer, visuell identitet med mera. För att få en så 
tydlig bild som möjligt av uppfattade brister samt önskemål om förbättringar har jag 
intervjuat representanter från samtliga verksamheter på Kungsgatan 39. Jag har även 
fortlöpande fört diskussioner med personal från landstingets Fm-enhet. Slutligen har 
jag hämtat en stor mängd relevant fakta och information från litteratur och artiklar. 
Samtlig informationsinhämtning har skett under våren 2013. Den största delen under 
april månad. 

Intervjuer 
Mina påståenden om entréns brister i dagsläget kommer delvis från mina egna 
observationer. Men för att få belägg och bekräftelse i att det faktiskt råder ett problem 
med att entrén inte upplevs välkomnande, att den inte anses patientsäker och att den 
har brister vad gäller direkt information har jag genomfört intervjuer. Jag har 
intervjuat verksamhetschef och verksamhetssamordnare vid Vårdcentralen City. Jag 
har även intervjuat representant från Barnavårdscentralen, den inflyttande 
Familjevårdcentralen City, Tandtekniska laboratoriet och Hälsovården. Vidare har jag 
under hela arbetets gång löpande fört diskussioner om entrén med personalen vid 
landstingets Fm-enhet där jag under perioden har haft mitt kontor för skrivande av 
examensarbete. 
  
Många personer, både som jag känner sedan tidigare, samt nya bekanta som jag har 
träffat under perioden och berättat om mitt arbete för, har själva besökt aktuell entré. 
Samtliga har varit snabba att understryka att även de anser att entrén är i behov av 
förnyelse och förbättring. Två intervjuer fick jag göra via telefon på grund sjukdom 
och svårt att hitta nya mötestider. Det fungerade väl ändå. Övriga intervjuer och 
samtal har genomförts vid respektive persons arbetsplats, alternativt vid aktuell entré. 
Jag intervjuade även den arkitekt som är ansvarig för framtagning av ritningar till 
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Vårdcentralens övriga ombyggnationer. Honom träffade jag vid entrén på 
Kungsgatan 39. Ibland har jag spelat in intervjuerna, ibland enbart fört anteckningar.  
 
Bland oss studenter har diskussioner förts om vad som skiljer en intervju mot ett 
vanligt samtal. Jag upplever att många har varit lite rädda att den typ intervjuer vi 
genomför i våra examensarbeten, inte skall anses tillräckligt formella och akademiskt 
korrekta. Holme & Krohn Solvang (1997, s. 99) betonar dock just att styrkan med 
intervjuer som metod, är att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 
och ett vanligt samtal. De menar vidare, att samtidigt som det är positivt att forskaren 
(studenten i vårt fall) inte så hårt styr samtalet, så blir utmaningen att försäkra sig om 
att få svar på de frågor man vill belysa. Jag fick vid en av mina intervjuer jobba lite 
extra med att försöka få personen att hålla sig till kärnan i det jag hade bett om att få 
prata om. Till de flesta intervjuer hade jag med mig några i förhand framtagna frågor. 
I andra fall blev det mer öppna intervjuer och samtal. Intervjuer, består utifrån mitt 
perspektiv, för övrigt mer av att fokus ligger på den person som intervjuas, jämfört 
med ett samtal där båda parter företrädesvis ges mer jämbördigt utrymme. 

Observationer 
Parallellt med intervjuer, har jag utfört observationer av platsen. Jag har besökt 
platsen vid ett flertal tillfällen. Jag har betraktat entrén från alla tänkbara 
anslutningshåll, det vill säga från andra sidan av vägen vid Kungsgatan, samt från 
sidorna av entrén. Jag har även noterat platsen från baksidans ingång. Baksidans entré 
är inte inkluderat i mitt arbete, men jag ville ändå skapa mig en uppfattning om hur 
man uppfattar platsen invändigt om man kommer in från det hållet. Jag utförde även 
observationer vid två andra vårdcentraler i Landstinget Sörmland, Fröslunda 
Vårdcentral (2013-04-17) och Skiftinge Vårdcentral (2013-04-17).  
Utifrån det Holme & Krohn Solvang (1997, s. 111-113) skriver om dold observation 
respektive öppen observation, vill jag mena att mina observationer var mest att likna 
vid dolda observationer. Detta på så sätt att jag inte för övriga besökare informerade 
om i vilket ärende jag till exempel för en stund satt ner i entrén och studerade platsen 
och flödet av människor som passerade. Däremot är min uppfattning utifrån vad 
ovanstående författare skriver om observationer, att beskrivningen av observation 
som metod företrädesvis handlar om att observera människor, och människors 
beteenden. Det gjorde förvisso även jag, men i huvudsak fokuserade jag på själva 
lokalen. För att jag utifrån mina observationer skulle ha dragit några slutsatser om 
människornas beteende vid entrén, skulle fler observationer behövt göras.  
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Fotodokumentation 
För mig är fotodokumentation ett viktigt komplement till övrig informations-
insamling. Fotografierna fungerar som en hjälp att minnas. Dessutom upptäcker jag 
alltid många detaljer på fotografier som jag ofta har missat vid besök på den 
dokumenterade platsen. På så sätt blir fotografier värdefulla arbetsverktyg i både 
undersöknings- och formgivningsarbete för mig. 

Kontakt med sakkunniga 
Då jag betraktar att aktuell utbildning i informationsdesign och rumslig gestaltning 
ger generalistkunskaper, har jag känt det angeläget att söka efter specialistkunskaper i 
några avseenden. Detta har jag till stort del gjort via litteratur, forskning och artiklar i 
frågor som berör mitt ämne. Men jag har även haft kontakt med arkitekter, 
byggingenjörer, brandkonsult och konsthandläggare. Samtliga har varit anställda av 
landstinget eller av landstinget anlitade konsulter. 

Utprovning  
Då det är omöjligt att prova en rumslig miljö innan den är uppbyggd, har jag valt att 
åtminstone testa mina idéer och visa min föreslagna formgivning utifrån beskrivning, 
inspirationsfoton och 3D-visualeringar under arbetets gång. Dels har jag stämt av 
med personal från Fm-enheten för att höra deras åsikter om mina formgivningsidéer. 
I och med att jag intervjuade några av verksamhetsrepresentanterna i huset en bit in i 
arbetet fick jag även höra både deras önskemål och synpunkter, och samtidigt låta 
dem tycka till om de tankar jag hade så långt. Det kändes för mig betryggande att få 
andra personer berörda av entrén eller projektet som sådant, involverade i min 
formgivning och höra att de ansåg att jag var på rätt väg. 

Analys och validering 
Holme & Krohn Solvang (1997, s. 291) menar att det är två faktorer som är viktiga 
vid analys-/tolkningsarbete. Dels att vara medveten om vad man gör, och dels att hela 
tiden förhålla sig kritisk till de tolkningar man gör. Jag höll inledningsvis en 
medveten bredd vad gäller mitt informationsinsamlande. Detta för att undvika att jag 
skulle missa värdefull fakta. I nästa steg fokuserade jag på mina tidigt ställda 
frågeställningar och ledord, för att på så vis möjliggöra relevanta urval och 
avgränsningar för mitt arbete.  
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Validitet handlar om att mäta det man har till avsikt att mäta. Holme & Krohn 
Solvang (1997, s. 94-95) menar att närheten till det man studerar, gör att kvalitativa 
studier ofta lättare kan anses valida, det vill säga giltiga, jämfört med kvantitativa 
studier där man använder sig av mer siffror och statistik. De skriver vidare att det 
därmed inte är problemfritt. Forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig. 
De skriver också (s. 163) att man aldrig helt kan garantera validiteten av en studie. 
För att få en så hög validitet som möjligt, har jag genom hela mitt arbete försökt att 
analysera och belysa alla de delar som jag har sett haft en direkt eller indirekt 
koppling till entréns utformning alternativt den upplevelse besökare kan tänkas få av 
den. Jag har vikt stor del av min tid under perioden för att analyser insamlad fakta. 
Jag har även skrivit allmänna minnesanteckningar en gång per vecka för att enklare 
kunna överblicka och analysera de olika steg jag har tagit i mitt arbete. Analyser av 
enskilda delar går att utläsa vidare i denna rapport. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har i detta arbete använt mig av tidigare litteratur inom utbildningen, beträffande 
rumsuppfattning, färg, form, ljus, arkitektur, designarbete, visuell kommunikation 
med mera. Jag har även sökt och hittat vidare litteratur samt vetenskapliga artiklar 
inom områdena rumslig formgivning och informationsdesign. Då mer specifikt 
inriktat på offentliga miljöer/lokaler, entréer, vårdmiljöer, tillgänglighet, Human 
centered design, inkludering, byggreglemente med mera. Utöver detta har jag även 
tagit del av litteratur inom forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Det 
faktum att jag stor del av tiden har suttit placerad vid landstingets Fm-enhet har gett 
mig många ingångar till källor vad gäller litteratur, forskningsrapporter och liknande 
angående byggnader i vårdmiljöer. Både allmänt men även mer specifikt för entréer.  
 
Jag tipsades bland annat om en bok som skall publiceras sommaren 2013 av SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) om just entréer i hälso- och 
sjukvårdssammanhang. Jag sökte upp och fick kontakt med den arkitekt som var 
ansvarig för utgivningen (Anna Bergström, BSK Arkitekter). Då boken ännu inte är 
utgiven fick jag ta del av det arbetsmaterial de i sin tur har grundat boken på. Bland 
annat blev jag då tipsad om ett annat examensarbete, från Kungliga Tekniska 
Högskolans program Byggteknik och hälsa, där två studenter, Johansson & 
Pettersson, 2010, skrev ett arbete med fokus på just vårdentréer. De hade skickat ut 
enkäter till 116 personer. Frågor i den enkäten, om rumsliga miljöer i vårdentréer, 
handlade om ljud, ljus, färg, temperatur och allmän upplevelse i entréhallar. I svaren 
framkom från både besökare och personal att den rumsliga miljön, i och runt om 
entrén, var av mycket stor betydelse för upplevelsen av platsen. De aspekter som 
påtalades i första hand var önskan om ljusa, öppna lokaler med varm belysning. Samt 
att man bör undvika att lokalerna utformas sterilt. Fräscht och välkomnande lyftes 
som viktigt. Jag ser de resultaten överensstämmande med de önskemål som 
framkommit även vid min informationsinsamling.  
 
Som komplement till alla ställningstagande som jag har behövt ta i mitt 
formgivningsförslag vad gäller byggnadsmässiga regelverk, har jag i detta arbete 
även lagt stort fokus kring just rumsupplevelse. Sådana faktorer går inte att mäta på 
samma sätt som man kan mäta höjd, bredd, luftfuktighet, temperatur, ljud med mera. 
Dock upplever vi människor rum med våra sinnen. Vi kan se, känna, höra och känna 
dofter av rum. Silfverhielm (refererad i Stålbom och Johansson red. 2003) tillägger 
att vi även upplever rum med minnen, erfarenheter och fantasier, och menar att om 
byggandet i framtiden ska bli bättre måste både mätbara och omätbara värden 
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uppskattas tillsammans. Mina tidigare beteendevetenskapliga studier förstärker mitt 
intresse för dessa frågor. 

Tillgänglighetskrav 
I boken ”Stockholm – staden för alla: tolv år med tillgänglighetsprojektet” (Otter 
Östergren, 2010, s. 122), redogör Ulf Nyström-Stellan, handläggare vid 
Stadsbyggnadskontoret, för vikten av tillgänglighet för besökare vid offentliga 
entréer. Nyström-Stellan berättar följande i boken; ”Här är måtten viktiga, måtten 
som visar avståndet från entrén till närmaste parkeringsplats, lutningen på gatan 
utanför, bredden på dörrarna och höjden på trösklarna. För den enskilde kan måtten 
vara avgörande för om det går att besöka lokalen eller inte.” Det finns många råd och 
krav för tillgänglighet i offentliga miljöer. Jag har inte beaktat dem alla på detaljnivå i 
detta arbete men försökt att ha tillgänglighetsaspekter med genom hela mitt 
formgivningsarbete. Jag har funnit en mängd litteratur, och även många praktiska 
exempel på miljöer där tillgänglighet har haft högt fokus. På Eskilstuna kommuns 
hemsida hittade jag en tillgänglighetsguide över stadens offentliga lokaler. Där fanns 
även uppgifter angående tillgänglighet vid Kungsgatan 39, Se bilaga 1. Se bilaga 2 
för symbolförklaring. Såvida jag förstår behöver informationen ses över och 
uppdateras. Jag tycker ändå att det är värt att uppmärksamma att kommunens 
tillgänglighetsguide finns.  
 
Enligt BBR 3:132 (Boverkets Byggregler i Svensson, 2012) skall offentliga entréer 
vara tillgängliga och användbara. Med det menas att allmänna entréer skall vara lätta 
att upptäcka, och att de ska vara tillgängliga för både personal och besökare. Entréer 
bör vara kontrastmarkerade samt väl belysta. Vidare skall det finnas möjlighet att 
strax innanför sitta väderskyddat och samtidigt se ut, vid exempelvis väntan på taxi.  

En välkomnande gestaltning 
Ett av de ledord jag har haft i detta arbete har varit att entrén skall bli välkomnande. 
Välkomnande var även ett ord som verksamhetschefen vid vårdcentralen betonade 
särskilt. Likaså personal från de övriga verksamheterna i huset. Vad innebär då 
välkomnande? Först och främst krävs att entrén är tillgänglig för samtliga besökare. 
Åtminstone att den har så god tillgänglighet som möjligt utifrån rådande 
omständigheter.  
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Bemötande  
Likaväl som att vi pratar om socialt bemötande människor emellan, vill jag hävda att 
vi även behöver se till det rumsliga bemötandet i offentliga lokaler. Månsson (2002, 
s. 24) skriver om hur ett bemötande med trappor i första anblick kan leda till att 
rullstolsburna inte känner sig särskilt välkomna. Vidare menar hon att rum utan 
färgkontraster kan ge samma effekt för synskadade. Med stöd utifrån lagar och regler 
för tillgänglighet, har jag därför även försökt att ha detta tankesätt med mig genom 
min designprocess. 

Human centered design 
Det jag har skrivit ovan om bemötande och tillgänglighet anser jag faller in under 
begreppet Human centered design. Inom Human centered design utgår man från 
människans behov och förutsättningar både mentalt och fysiskt. Det kan gälla 
formgivning av produkter likaväl som byggnader och miljöer där människor vistas. 
Det handlar inte om en typ av stil, utan om arbetsprocessen vid formgivning. Human 
centered design kallas även ibland inclusive design. (Prosper, ed. 2012)  

Informationsdesign och bemötande 
Se bild 4, gällande textinformation om tillgång till rullstol. Att som besökare vid 
Kungsgatan 39 och i behov av rullstol, få information om att sådan finns att låna en 
trappa upp blir motsägelsefullt och dumt. Jag har av personal vid vårdcentralen fått 
höra att det inte är möjligt att förvara rullstolar i entrén då de i så fall riskerar att 
stjälas/vandaliseras. Det är lätt att förstå. Mitt förslag är att man löser frågan tekniskt 
med någon form av ringsignal alternativt telefon i kombination med textinformation, 
kopplad till personal som kan möta upp med en rullstol vid entréplan. I Landstinget 
Sörmlands kommunikationspolicy (2012) står det ”Nyckelord för all kommunikation 
är: respektfull, tillgänglig, begriplig, aktiv, förutseende och öppen”. Här ser vi ett 
exempel på kommunikation som kan förbättras.  
 

 

 Bild 4, information om rullstol. 
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KASAM 
Nathorst-Böös (2006, s. 72) skriver om begreppet KASAM som skapades av 
forskaren Aaron Antonowski. KASAM står för känsla av sammanhang, och i hur stor 
utsträckning någonting är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ofta används det i 
sammanhang som berör förändringsarbete och nya situationer som man mentalt kan 
ställas inför. Jag tänker att det är spännande att anamma KASAM-begreppet även i 
rumsliga sammanhang likt den koppling Nathorst-Böös gör. En rumslig offentlig 
miljö bör självfallet vara begriplig, man ska kunna förstå syftet med platsen, och man 
ska kunna orientera sig där. Utifrån ordet hanterbart tänker jag på tillgänglighet och 
inkludering. Inkludering i sammanhanget handlar om att alla, oavsett förutsättningar, 
så enkelt som möjligt ska kunna ta sig fram i offentliga lokaler (Nathorst-Böös, 2006, 
s. 120). Meningsfullt kopplar till jag strävan efter att skapa en välkomnande känsla i 
entrén. Att man som besökare känner sig välkommen, uppmärksammad, trygg och 
bekväm i miljön.  
 
Även Theorell (refererad i Stålbom & Johansson red. 2003) skriver om KASAM-
begreppet. Han kallar det för ett coping-begrepp vilket han beskriver som en strategi 
för att hantera problem som uppkommer i en individs miljö. Theorell skriver vidare 
att KASAM självklart förstärks eller försvagas av den fysiska miljön. Han menar att 
god arkitektur hjälper till att skapa tydlighet och sammanhang i tillvaron. Man kan 
här prata om rumslig miljö ur ett konnotationsperspektiv. Det vill säga, inte vilka 
rumsliga element som finns på platsen, utan hur de rumsliga elementen påverkar 
rummet och hur den som besöker platsen förstår och uppfattar platsen. Konnotativt 
innehåll präglas av betraktarens erfarenheter, kunskaper och associationer 
(Bergström, 2010, s. 208). 

 
Till detta vill jag även dra en parallell till det Fridell Anter (2006, s. 218) skriver om, 
gällande att uppfatta rum. Fridell Anter menar att om vi inte förstår det rum vi 
befinner oss i eller det som finns där, blir vi osäkra. Vidare beskrivs hur vi lätt kan 
känna stress och obehag om vi blir tvungna att välja rätt mellan många olika 
alternativ. Jag har utifrån detta haft till ambition att skapa en så tydlig miljö med så få 
osäkerhetsfaktorer som möjligt i mitt gestaltningsförslag. Detta blir extra angeläget i 
offentliga byggnader likt denna, då det inte finns någon bemannad informationsdisk i 
entrén. I det examensarbete jag tidigare refererat till, från KTH, hade författarna 
kommit fram till att entréer i vårdcentralssammanhang bör vara bemannande, alltså 
att man möts av en receptionsdisk, och att den invändiga miljön bör vara 
hemmiljölik. Min uppfattning är också att det hade varit önskvärt med en reception på 
markplan. Men då jag tagit upp frågan med berörda verksamheter har jag förstått att 
det inte är aktuellt vid Kungsgatan 39. Därför anser jag att förutsättningarna för den 
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miljö jag tittar på blir annorlunda. Den entrébild studenterna i det examensarbetet 
förespråkar för vårdcentraler lämpar sig bättre avseende plan 3. Vid samtal med Fm-
enhetens funktionsplanerare (Lundin, 2013-04-05) fick jag höra att Skiftinge 
Vårdcentral tidigare hade en obemannad entré vid markplan och sedan vidare ingång 
till vårdcentralen en trappa upp. Då hade de stora problem med oönskade besökare 
och aktiviteter i entrén.  

Trivsel och nöjd personal 
Fridell Anter (2006, s. 224-226) skriver även om värdet av att personal känner 
stolthet över sin arbetsplats. Hon ger ett exempel på när så inte är fallet, då 
undervisande personal vid en vårdutbildning påvisar avskavd färg/sliten interiör och 
drar en liknelse/beskyllning till hur de anser att arbetsgivaren värderar deras 
undervisningsvärde. Jag inräknar i mitt fall även entrén att tillhöra arbetsplatsen för 
den personal som arbetar vid Kungsgatan 39.  Det är min absoluta övertygelse att 
personal inte bara uppskattar en fräsch och välfungerande rumslig miljö vid sin 
arbetsplats – utan att de även presterar bättre om de trivs i sin arbetsmiljö. Att den 
stolthet de kan känna över den rumsliga miljö de tillhör/representerar genererar ett 
större engagemang även i deras tjänsteutövning. Fridell Anter (2006, s. 226) skriver 
även om vikten av att låta personal bidra med sina erfarenheter och synpunkter vid 
utformning av den rumsliga miljön vid sina arbetsplatser. Hon hänvisar till en studie 
som genomfördes i samband med en renovering av ett äldreboende i Göteborg. Där 
hade personalen i ett tidigt skede fått lämna synpunkter. Resultatet visade att det 
verkade positivt på arbetstillfredsställelsen.  
 
Även om det är många önskemål som är svåra eller omöjliga att möta är jag 
övertygad om att själva uppmärksamheten, den erbjudna delaktigheten är oerhört 
värdefull. Det blir på så sätt även lättare att diskutera och skapa förståelse för vilka 
förändringar som är möjliga, och vilka som inte är det. Och utifrån vilka anledningar.  
Fridell Anter menar att hon allt för ofta har stött på besvikna medarbetare som i 
efterhand konstaterar kommentarer likt ”det där hade jag kunnat tala om för länge 
sen”. Att renovera, bygga om och bygga nytt är alltid ekonomiskt kännbart. Att därför 
i samband med sådana förändringar, se till att man har personerna som berörs med på 
tåget, ser jag högst angeläget. Jag har intervjuat representanter från samtliga 
verksamheter på platsen. Min tanke inledningsvis var att intervjua alla i ett tidigt 
skede. På grund av att det var svårt att hitta tider, intervjuade jag några representanter 
en bit in i min arbetsperiod. Detta visade sig vara bra utifrån att jag då själv var mer 
insatt i vilka förutsättningar som rådde på platsen.    
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Designprocess och gestaltningsförslag 

Fastigheten 
Huset som vårdcentralens entré finns i är byggt 1973 och ägs av Landstinget 
Sörmland. Övriga aktörer i byggnaden hyr sina lokaler av landstinget. Den 
gemensamma entrén vid Kungsgatan 39 betraktas som en av landstingets så kallade 
”övriga ytor” och är till stora delar kvar utifrån ursprunglig 70-talstil interiörmässigt. 
Både den arkitekt som landstinget för närvarande har upphandlat kontrakt med, och 
representanter från Fm-enheten har gett mig indikationer på att de, trots önskemål om 
förnyelse, ändå anser att en viss 70-talshänsyn bör tas. Personligen har jag inte sett 
något specifikt vad gäller färg och form som verkligen är värt att behålla som det är i 
entrén. Det har heller inte från intervjuer med verksamhetsrepresentanter framkommit 
några sådana önskemål. Jag har därför enbart tagit fasta på det som från Fm-enheten 
uttrycktes ”det får inte bli något flashigt”.  

Funktioner och formgivningsaspekter 
Jag inledde mitt arbete med att besöka platsen, göra en egen observation av miljön, 
invändigt och utvändigt, skyltar, färger, material, rörelseflöden med mera. Detta blev 
sedan utgångspunkten för min designprocess. Därefter utgick jag från vilka 
funktioner som platsen skall fylla utifrån den fakta som jag har fått från mina 
intervjuer och från uppdragsgivaren. Vidare noterade jag alla de aspekter jag ansåg att 
jag behövde beakta i mitt arbete. För min aktuella plats kom jag fram till att det var 
följande, (några går i varandra); 
 

• Ekonomi 
• Tillgänglighet (handikappanpassning), målgruppsanpassat 
• Säkerhet (olycksrisker, utrymningsvägar, stöldrisker) 
• Exteriörmässig formgivning 
• Interiörmässig formgivning (ytskikt, material, färger, möblemang) 
• Informativt/tydligt (skyltar, men även formgivning rumsliga element) 
• Genomförbarhet utifrån lagar och regelverk 
• Belysning (invändig och utvändig) 
• Årstidsförutsättningar 
• Konst 

Punktlistan fortsätter på nästa sida. 
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• Rumsupplevelse (rumsligt bemötande, välkomnande, trygg miljö) 
• Verksamhetsanpassad formgivning 
• Städning 

 
De problemområden, som jag har uppfattat på platsen, sammanfattas enligt nedan: 
- Anonym ingång 
- Ej välkomnande intryck/omodernt 
- Ej patientsäkert 
- Information om flera verksamheter förvirrar besökaren 
- Bristande kommunikation mellan berörda verksamheter i huset. 
- Obemannad/oövervakad plats 

Goda exempel som har lyfts fram inom Landstinget Sörmland 
I början av arbetet besökte jag två andra vårdcentraler inom Landstinget Sörmland. 
Det var Fröslunda Vårdcentral och Skiftinge Vårdcentral. Detta då jag fått höra att de 
nyligen var renoverade/ombyggda och att uppdragsgivaren var mycket nöjd med 
resultatet. I stor utsträckning var planlösningen lika på de båda vårdcentralerna. 
Formgivningen skilde dem däremot litegrann åt.  
 

 

  Bild 5, Fröslunda Vårdcentral. 
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I mitt tycke är Fröslunda Vårdcentral, se bild 5 och 6, bäst formgiven. Det känns 
informativt och rätt i tiden med en digital bildskärm, och att hörnet var kraftigt belyst 
gjorde platsen uppmärksammad och ljus/trevlig. Vidare upplever jag heller inte att 
den blå färgen i kombination med bokhylletapeten gör sig rätt i sammanhanget vid 
Skiftinge, se bild 8. Vid Fröslunda hade de i stället vitt och ljust trä som huvudsakliga 
färger och material. Där fanns även inslag av växter och rinnande vatten, se 
installation på bild 6, vilket jag också upplever gynnsamt. Något sådant kan dock inte 
placeras vid Kungsgatan 39 på grund av stor risk för vandalisering. 
 

 

  Bild 6, Fröslunda Vårdcentral. 

  Bild 7, Skiftinge Vårdcentral. 
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Skisser 
På min arbetsskiss nedan, bild 9, noterade jag hur rörelseflödet på platsen ser ut. 
Detta underlättade mitt fortsatta arbete på så vis att jag hade förståelse för var det var 
mest väsentligt att uppnå god framkomlighet, samt var möjlighet till sittplatser kunde 
inrymmas etcetera. 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

  Bild 8, Skiftinge Vårdcentral. 

 Bild 9, skiss rörelseflödet i entrén. 
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För övrigt jobbade jag med papper och penna inledningsvis i mitt formgivnings-
arbete. Jag skissade olika tänkbara varianter, i huvudsak avseende planlösning och 
ytterdörrsalternativ. Fördelen med pennan är att snabbt ”hjälpa huvudet att se” olika 
alternativ. Nackdelen upplever jag, är att det är lätt att missa någon aspekt som gör att 
skissförslaget inte skulle vara realiserbart. Det blir till exempel ofta fel skala när man 
ritar på fri hand. 
 
För översikt av ursprunglig planritning samt en toppvy över min föreslagna 
formgivning se bild 10 och bild 11.   

 
 
 Bild 10, planritning före. Grönmarkerat område visar ytor som jag har beaktat i mitt 

examensarbete. 
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Mina föreslagna förändringar 
 

• Inflyttning av entrédörrparti från Kungsgatan, 800 mm.  
• Installation av 4-sekundersknapp entrédörröppning. 
• Ny färgsättning på entrédörrpartiet.  
• Ny färgsättning invändiga ytskikt. 
• Nytt trappräcke och nya överliggare. 
• Ny ramp, nytt rampräcke.  
• Borttagning av glaspartier (det vill säga vägg inklusive dörr) ut mot 

trapphuset. 
• Borttagning av all orange metall. 

Bild 11, toppvy formgivningsförslag. 

Punktlistan fortsätter på nästa sida. 
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• Klinkergolv i stället för befintlig linoleummatta.  
• Kortare dörrmatta i kombination med grus- och smutsuppsamlare utanför. 
• Värmeslingor i markplattor utanför. 
• Angivna platser för konstföremål samt förslag på typ av konst. 
• Nya möbler. Fler sittplatser. 
• Telefon för färdtjänst/taxi. 
• Borttagning av brevlåda. 
• Borttagning av fönster och dörrar mot EKO-butiken. Slät vägg i stället. 
• Borttagning av dörr i korridoren (utanför trapphuset). 
• Ny skyltplacering, invändigt och utvändigt. 
• Punktbelysning i kombination med allmänbelysning. 
• Mindre stål, mer trämaterial för ett varmare, mer levande uttryck.  

 
 
I efterföljande text med bilder redovisas närmare de förändringar som jag valt att 
presentera i mitt formgivningsförslag. 

Utmaningarna vid Kungsgatan 39 

Dörren ut mot gatan 
Ett av de stora önskemålen från uppdragsgivaren i mitt arbete, har varit att någon 
förändring görs vad gäller entrédörren ut mot Kungsgatan. Problem med dagens 
dörrpassage är att den anses obehaglig då man kliver rakt ut på en trång lutande 
trottoar, med närliggande biltrafik. Flera har även påtalat att det blir väldigt kallt i 
entrén under vinterhalvåret. Jag har därför lagt extra mycket tid på att lära mig mer 
om ytterdörrar i offentliga miljöer. Det hela kompliceras av de förutsättningar som 
råder i den aktuella miljön. Det handlar till exempel om den nivåskillnaden som är 
mellan trottoar och innergolv, trottoarens bredd, rummets invändiga yta med mera. 
Att ytterdörren skall vara enkel och säker att passera för alla i målgruppen är givetvis 
ett måste. Att bygga ut entrén mot gatan är inte aktuellt då det redan är en smal 
trottoar med både omfattande gångtrafik, samt biltrafik strax intill. Att bygga entrén 
inåt försvåras av den nivåskillnad som råder mellan trottoar och innergolv.  

 
Jag har undersökt möjligheterna att utnyttja delar av den blivande Familjevårds-
centralens lokaler (som ligger vägg i vägg med entrén till vänster om ytterdörren från 
Kungsgatan) i min tänkta rumsutformning. Från uppdragsgivaren fick jag dubbla 
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budskap i frågan. Dels att jag kunde känna mig fri att skissa på sådana alternativ. 
Men samtidigt att familjevårdcentralens befintliga ritning skall gälla och därmed inte 
vara aktuell för någon inskränkning i deras ytor. Jag vill att mitt förslag skall bli så 
realistiskt som möjligt. Och då min uppfattning är att det inte är troligt att en ny entré 
kommer att få inskränka på familjecentralens lokalytor, har jag valt ett 
gestaltningsförslag som inte påverkar familjevårdcentralens lokaler.  
 
Då jag även har betraktat husfasadens glasytor samt bärande konstruktioner, kände 
jag även där att det kunde bli tveksamt att flytta på entrén. En flyttning av entrédörren 
påverkar heller inte bara interiören, utan även entrén utifrån sett. Hela husets fasad 
påverkas. Detta är något jag vägt in och parallellt letat alternativ till då jag bedömer 
det gynnsamt att entrén förbättras även från utsidan.  
 
Den befintliga entrén är alldeles för anonym. Entrén är svår att lokalisera och ger inte 
något påtalat intryck av att vara en vårdcentralsentré. Detta är något som framkommit 
bland annat från intervju (Säfström, 2013-05-15). Utifrån egna observationer och 
fotografier är det min uppfattning också. Jag har tagit fasta på det Ching (2007, s. 
251) skriver om entréer. För att visuellt låta en entré urskilja sig gentemot övriga 
delar på fasaden kan man låta den sticka ut, eller byggas in, eller på något sätt bryta 
mot det övriga. Jag kan tänka mig att det även på sikt är önskvärt att aktuell entré 
skall vara identisk med folktandvårdens entré i samma hus (Kungsgatan 41). 
Åtminstone från ett utvändigt perspektiv. I mitt förslag har jag byggt in entréns 
dörrparti 800 millimeter jämfört med befintlig placering. Se bild 13.  
 

 

 Bild 12, entrén utvändigt, idag. 
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På bild 12 ses även textiler i fönstren. Glasdelen till den inflyttande familjecentralen 
är fördragna av heltäckande gardinlängder och till höger i entrén hänger en kort 
tygkappa. Samtliga som jag har pratat med i huset har påtalat hur fult och fånigt det 
ser ut med kappan. I mitt förslag har jag tagit bort den och till vänster har jag 
föreslagit lamellgardiner. Där innanför skall familjecentralen ha sitt lunchrum för 
personalen, varför det inte är önskvärt med full insyn. Men jag tänker att lamell-
gardinerna kan vara en bra medelväg och att det ger en möjlighet till variation. 
 
 

   
 
 
 

Utöver inflyttning av entrén, har jag även gjort en påbyggnad och en än mer 
utstickande takdel över entrédörr och glaspartier intill. Jag ser flera fördelar med den 
nya entréutformningen. Dels att förflyttningen av dörren inåt gör att man slipper det 
påtalade obehaget med att kliva rakt ut på trottoaren. En trottoar som dessutom lutar 
ganska kraftigt. Det utskjutande taket ger ett visst väderskydd. Takutbyggnaden gör 
även att entrén synliggörs från långt håll på gatan. Många har påtalat att entrén är 
alldeles för anonym vilket jag tänker att denna del av gestaltningen kan förändra  
 
Problemet med drag och kyla i entrén vintertid beror på att många trycker på knappen 
för dörröppning, vilket gör att dörren står öppen mycket längre tid än vad som 
egentligen krävs för passage. Kalla och dragiga entréer har jag förstått är ett mycket 
vanligt och svårbemästrat problem vid offentliga entréer generellt. Jag skissade på en 
idé med dubbla dörrar och diagonal ingång, men lämnade det då jag i det förslaget 

 Bild 13, entrén utvändigt utifrån förslag. Med inflyttad entrédörr. 
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stötte på andra problem. Bland annat på grund av nivåskillnaderna i golvet och att 
ramp då skulle behövas ännu längre in i lokalen. Vidare att det skulle bli trångt att 
mötas med till exempel rullator och barnvagn i dörrpassagen. Från Eskilstuna City 
lab fick jag även höra att de tar emot varuleveranser via den entrén vilket skulle 
försvåra det arbetet (Sundin, 2013-05-17). Mitt förslag för att motverka problem med 
kyla är i stället att dörröppningsknappen förses med fördröjningseffekt, exempelvis 
att knappen måste hållas in 4 sekunder innan den öppnas. Detta för att de som utan 
problem själva kan öppna dörren, skall undvika att trycka på knappen. 
 

 

 

Nivåskillnaden i golvet 
Nivåskillnader i golv är ofta en försvårande faktor vid entrédörrar i offentliga 
sammanhang. I aktuellt fall har en invändig ramp byggts för att möta trottoarens nivå. 
En ramp måste det även finnas framöver på grund av tillgänglighetsregler. Och en 
ramp kräver ett räcke. Rampens lutning får max vara 1:12. (Svensson, 2012, s. 103). 
Om ytterdörren skulle flyttas längre inåt i byggnaden än i mitt förslag skulle det 
medföra att även rampen skulle behöva flyttas inåt. Det finns inte plats för det då 
golvnivån längre in i lokalen möter ett flertal dörrar, hiss med mera.  
 

 Bild 14, skiss alternativ entrédörr med dubbla dörrar i diagonal passage. 
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Skyltningen 
Jag har valt att göra en översyn om hur skyltinformationen på platsen ser ut i 
dagsläget, se bilder nedan. Detta i syfte att uppmärksamma de brister jag anser råder, 
samt att föreslå platser som jag anser är mer lämpliga för skyltar än de platser som 
skyltar finns på idag. Jag för även ett resonemang kring vikten av att eftersträva en 
enhetlig och tydlig skyltning i entrén. Inom Landstinget Sörmland pågår just nu ett 
arbete med framtagning av ett skyltprogram. Dessa kommande skyltningsregler skall 
gälla i alla landstingets lokaler. De kommer därmed även styra hur skyltarna som rör 
åtminstone vårdcentralen och barnavårdscentralen på Kungsgatan ska se ut. Troligen 
även för familjecentralen, även om det är en verksamhet som tillhör både kommunen 
och landstinget.  
 
Jag ser det angeläget att de olika verksamheterna som har entrén tillsammans träffas,  
i syfte att hitta en gemensam tanke/policy runt skyltningen på platsen. Utifrån mina 
intervjuer uppfattar jag att respektive verksamhet idag, företrädesvis ser till sin 
besökargrupp, vilket till viss del är bra, och helt naturligt. Dock bedömer jag att allas 
respektive förstagångsbesökare påverkas av och tar intryck av platsens alla skyltar. 
För att skyltningen ska bli tydligare, mindre spretig och ge ett mer professionellt 
uttryck på platsen ser jag stort värde i att resurser avsätts för detta. Flera av mina 
intervjupersoner har också tyckt att ett sådant mötesforum vore önskvärt. 

 Bild 15, ramp med räcke. 
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Något som ytterligare förvirrar på platsen och i skyltningen är enligt min uppfattning 
våningshänvisningarna i huset. Inte nog med att entréplan i många byggnader ofta 
nämns olika som till exempel våning 0, våning 1 eller entréplan E. I detta hus är 
våning 3, 1 trappa upp. I hissen är knapp nummer 2 entréplan. Jag ser det mycket 
angeläget att förtydliga detta för besökare och försöka hitta ett något mer logiskt och 
enhetligt system för dessa benämningar. Baskaya et al. (2004) bekräftar detta och 
menar att en otydlig våningsöversikt är starkt förvirrande i offentliga miljöer. 
 
För övrigt anser jag att det är ett misstag att utvändigt stort skylta till alla respektive 
verksamheter som inryms via entrén vid Kungsgatan 39. Detta på grund av den 
mängd olika verksamheter som bedrivs i huset, och att namnen i sig kan upplevas 
förvirrande och blandas ihop av besökare. I stället föreslår jag att samtliga 
verksamheter i första skedet hänvisar sina besökare till adressen Kungsgatan 39, och 
att gatunumret får uppmärksammas desto mer (se bild 13). Väl på plats kan besökarna 
få information om vilka verksamheter som finns i huset, via de mindre skyltarna på 
sidan av entrédörren.  

Det befintliga grafiska uttrycket  
I Landstinget Sörmlands grafiska profil, som numera kallas Visuell identitet (2012), 
läser jag följande: ”När invånarna i Sörmland möter oss via: brev, internet, annonser, 
skyltar, trycksaker eller ser någon av våra bilar så ska de genast tänka Landstinget 
Sörmland och få en positiv känsla.” Vid Kungsgatan 39 blir den visuella identiteten 
enligt mitt tyckte starkt påverkad av övriga verksamheters grafiska profilering. Från 
utsidan, se bild 16, ses en mängd skyltar och lappar i varierande former, färger och 
med olika typsnitt. De är placerade både högt och lågt och på insida och utsida, trots 
att avsikten är att de skall läsas från utsidan. Utifrån den invändiga skyltens vinkel att 
döma, är min uppfattning att man skall stå snett utanför för att läsa den. På den plats 
där det står en annan svart skylt på gatan. Carpman, Grand och Simmons (refererad i 
Baskaya et al. 2004) menar att ju högre antal skyltar och informationshänvisningar i 
en entré – desto sämre riskeras orienterbarheten bli. Då landstinget skyltprogram inte 
är helt klart har jag fått ta del av arbetsmaterialet. I det kan jag läsa att utgångs-
punkterna för bra skyltning bland annat nämns vara att det skall vara få skylttyper, att 
skyltar ska placeras på enhetlig höjd, att det råder en välkänd hantering av 
skyltunderhållet och att det finns en kontaktperson för skyltning. Det finns tydliga 
förbättringsområden vad gäller skyltningen vid Kungsgatan 39.  
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På bild 17 ses klotter och gamla klistermärken på husfasaden. De har ingen koppling 
till verksamheterna innanför. Dock påverkar det, enligt min bedömning, det allmänna 
intryckt man får av platsen. Det skulle relativt enkelt kunna åtgärdas genom 
rengöring.  
 

 

 

 Bild 16, utvändig skyltning, och även skyltning genom fönster. 

  Bild 17, klotter och klistermärken på fasad. 
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På bild 18 möts man som besökare av flera apparater och småskyltar. Här anser jag 
att man skulle kunna förtydliga vilken porttelefon som hör till vilken verksamhet. 
Brevinkastet i bilden har för övrigt ingen uppsamlingslåda på insidan, och är inte 
avsedd att användas. Vid en intervju fick jag höra, att då folktandvården som har sin 
entré vid Kungsgatan 41, det vill säga i en helt annan del av byggnaden, hade en 
patientundersökning – hade Kungsgatan 39 fulla golvet innanför entrén med 
personliga enkätsvar som hade hamnat fel. Allt som inte används förvirrar, och bör 
alltså därför tas bort. 
 
 

              
 
 

Brevlådor och upptejpade lappar enligt bild 19, skämmer enligt min mening. Ingen av 
de andra verksamheterna i huset har brevlåda vid entrén. De har inget behov av det. 
Jag tänker därför att även Hälsovården borde kunna klara sig utan brevlåda där. Som 
det är idag, får de diverse post och meddelanden till alla verksamheter i huset i sin 
brevlåda. Detta är inte bra för någon. Jag ser dessutom en säkerhetsrisk i att brev 
riskerar komma bort eller i fel händer. Mitt förslag är därför att ta bort brevlådan i 
den gemensamma entrén. 

 
 

 Bild 18, porttelefoner med mera.      Bild 19, brevlåda i entrén. 
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Det är troligen av värde att det finns information på annat språk. Dock ger 
uppklistrade lappar, bild 20, på väggar ett provisoriskt och ogenomtänkt intryck.  
Jag föreslår permanenta fastställda platser för information, och enligt ett föreskrivet 
system och stil för att skapa enhetlighet, tydlighet, ökad trovärdighet och ett mer 
professionellt uttryck. 
 

       

 Bild 20, information på andra språk. 

               

 Bild 21, diverse information.                Bild 22, diverse information. 

Bilderna 21 och 22 ovan, visar exempel på övrig textinformation som invändigt finns 
vid Kungsgatan 39. Min uppfattning är att det blir för mycket, och att besökarna 
därför ändå inte läser. 
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Mitt samlade intryck av textinformationen ovan, är att den finns där i syfte att hjälpa 
besökarna att hitta, och att ge dem information om vilka verksamheter som finns på 
platsen. Vidare att informera besökare om öppettider och om hur man kommunicerar 
via porttelefoner. Information är alltid svårt. Att budskapen inte alltid når fram har 
jag fått höra från de verksamhetsansvariga. Ett exempel är att många besökare går 
upp för trapporna och väntar i själva trappen till klockan är 08:00 då vårdcentralen 
öppnar. Detta trots att det på tre ställen vid entréplan står att de inte släpper in före 
klockan 08:00 och att man som besökare uppmanas vänta till dess på entréplanet. 
Uppenbarligen är inte lappar rätt sätt att kommunicera.  

Föreslagna skyltplatser  
 
Utvändigt 
På sidorna som skapas då entrédörrpartiet flyttas inåt i byggnaden. Se bild 13. Där 
tänker jag mig att den information som idag står på gatan, och innanför på skylten 
enligt bild 23 i stället skall finnas. 
 
 

Bild 23, här informeras om att 
Folktandvården och Distriktstandvården 
INTE finns vid Kungsgatan 39.  
Deras besökare går ofta fel. Min uppfattning 
är att skyltinformationen i sig, kan 
missförstås och vara en anledning till att 
besökare går fel. 

 



	  33	  

Invändigt 
En ny skylt i taket i höjd med trapphuset, som förtydligar att det bakom den skylten 
finns familjevårdcentral och barnavårdscentral. Vidare en stor gemensam 
informationstavla framför elcentralsluckorna. Jag tänker mig att hela skyltdelen kan 
vikas åt sidan med gångjärn, alternativ på annat sätt tillfälligt tas bort vid de enstaka 
tillfällen då elcentralsskåpen behöver öppnas. Och slutligen skyltning i hissen.  

Hiss 
För att underlätta för personer med synnedsättning bör hissgolv vara så nära i 
ljushetsgrad som möjligt till golvet utanför. Detta för att det inte skall upplevas som 
nivåskillnad. Hissgolvet likaväl som hissdörren bör däremot kontrastera mot 
väggarna i och utanför hissen. Det behöver inte vara en kulörkontrast, det kan räcka 
med en ljushetskontrast. (Svensson, 2012, s. 129) I mitt förslag har jag helt tagit bort 
nuvarande orangea metallomfattning på både hissdörrar och omgivande väggar. 
Hissdörrarna kontrasterar i mitt förslag mot väggarna intill och gör därför hissen mer 
uppmärksammad, se bild 24. På bilden ses även förändring som jag har gjort genom 
att jag har tagit bort glaspartiväggen mot trapphuset. På så sätt blir lokalen blir mer 
öppen. Två dörrar har tagits bort, dels den som fanns i nämnd glaspartivägg. Men 
även den dörr i korridoren som var utanför barnavårdscentralen i riktning mot 
trapphuset.  
 

 
Bild 24, hissen är inte längre orange, väggarna intill är nu vita. 
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Konst  
I Landstinget Sörmland finns ett omfattande konstarkiv, och två personer 
heltidsanställda för att enbart arbeta med konstfrågor. Även konsthandläggarna 
organiseras inom Fm-enheten. I dokumentet Riktlinjer för konsthantering inom 
Landstinget Sörmland, redovisas nedanstående prioritetsordning vad gäller 
utplacering av konst.  
 

1. Barn och unga. 
2. Långtidssjuka, psykiskt sjuka och gamla. 
3. Övrig vårdverksamhet – vårdcentraler etc. 
4. Offentliga lokaler 
5. Övriga verksamheter – tjänsterum etc. 
 
Personligen tycker jag att ovanstående prioritetslista hade kunnat göras tydligare men 
då jag uppfattar att alla punkter stämmer in på Kungsgatans entré i någon del, 
bedömer jag det vara högst relevant att där finns någon konst utplacerad. Jag har två 
föreslagna platser i mitt formgivningsförslag. Väggen längst till höger när man 
kommer in och/eller på sidan av trappen. I min modell har jag lagt in en skulptur som 
ett förslag för att visa plats och typ. Då menar jag inte specifikt form och material, 
men ändå ungefärlig storlek, samt eventuella färginslag jag anser kan vara passande. 
Likaså vill jag visa att jag tycker att en tung skulptur vore lämplig vid trappen så att 
den inte kan vältas eller fraktas bort, se bild 25. 
 

 
 

 Bild 25, tänkt plats för golvskulptur. 
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Vid föreslagen plats på väggen längst till höger från ingången sett, har jag som ses på 
bild 26 nedan satt upp tre ljudabsorbentstavlor. Dessa kan ha två funktioner. Dels att 
just vara ljudabsorberande i miljön, men samtidigt ge ett visst konstnärligt inslag. Det 
finns en mängd olika varianter av ljudabsorbenter på marknaden idag och de kan i 
princip beställas i vilket utförande man önskar. I Landstinget Sörmland förs nu 
diskussioner och en strävan efter att några standardiserade ljudabsorbenter inte skall 
förekomma, dock gärna unikt formgivna av landstinget anlitade konstnärer (Hamling, 
intervju, maj 2013). 
 
 
 

 

 
 
Ett annat alternativt inslag med konstkaraktär, tänker jag mig skulle kunna vara en 
målad vägg enligt inspirationsbild, bild 27. Alternativt en stenvägg i dekorativt 
mönster enligt bild 28.  

 

 Bild 26, väggen till höger har idag en dörr och tå fönster som inte används, till EKO-butiken intill.  De förslår jag 

 tas bort och på den väggen blir då en lämplig yta för konst.  
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Jag har under min period vid Fm-enheten tittat på flera exempel av konst som finns i 
Landstinget Sörmlands lokaler idag. Nedan, bild 29 från Onkologiska kliniken 
Mälarsjukhuset. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Bild 29, landstingskonst, här vid Onkologiska kliniken Mälarsjukhuset. 

  Bild 27, dekorationsmålning.    Bild 28, stenvägg. 
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Belysning 
Glädjande nog finns det dagsljusinsläpp vid entrén från Kungsgatan och likaså från 
andra hållet, av den korridor som går genom entréplanet. För övrigt anser jag att den 
artificiella belysningen behöver ses över i sin helhet. Med belysning kan man styra 
uppmärksamheten i en rumslig miljö, ja påverka hela rumsuppfattningen. (Wall, 
2009). Därför anser jag att belysningen vid Kungsgatan behöver ses över och 
förbättras. Nedan redogör jag för några exempel på hur man kan punktbelysa skyltar. 
 
På bild 30 visar jag mitt förslag till inbyggd utvändig belysning över entrén. Enligt 
Landstinget Sörmlands dokument Programteknisk standard (PTS) avseende belysning 
(2010), framkommer följande fakta; ”Belysning vid fasader skall utformas så att 
ytorna blir upplysta och ger en trygghetskänsla för de personer som passerar eller 
vistas i området.” Och vidare… ”Eventuell fasadbelysning får inte uppfattas som 
störande för de som vistas inne i huset eller i intilliggande hus.” 

 
 
 

 

 
 
 

 Bild 30, förslag på utvändig belysning ovan entrédörr. Belysning även på informationsskyltar. 
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Färger 
Färgers betydelser och effekter i offentliga miljöer har det undersökts och skrivits en 
hel del om. Trots att det finns undersökningar som har visat att vissa färger har haft 
gynnsamma effekter angående trivsel och beteendeaspekter uppfattar jag ändå att 
färg, och utlåtanden om färgers påverkan är ett område som till stor del faller in under 
uppfattningar. Det är även min övertygelse att uppfattningar om färgers lämplighet 
och effekter förändras över tid. Likaväl som att vi tilltalas av olika material och 
former över tid. Vid entrén i mitt arbete är färgerna extremt påtagliga, se bild 22 och 
23 nedan, och något samtliga intervjupersoner tidigt har nämnt och på ett sarkastiskt 
sätt ironiserat över.  
 

Bild 31, förslag på invändig belysning med spotlights ovanför informationsskyltar. 
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I mitt gestaltningsförslag har jag haft till avsikt att skapa en ljus miljö och föreslår 
därför vita väggar och vitt tak. Dörrar består endera av stora glaspartier, alternativt  
är av ljust trä. Överliggare på trappa och räcke är i ljust trä. Mina färginslag består 
utöver milda vita, beige- och gråtoner av en röd kulör som jag tycker känns frisk och 
fräsch i sammanhanget. Jag tilltalas inte särskilt av husets röda fasad, men den 
förmodar jag kommer att bestå. Min tanke är att invändigt tillämpa den röda kulören 
som en accentfärg på soffor samt vid några smådetaljer som kan kommunicera med 
den röda yttre kulören, även om den är i en annan ton. Blått hade kunnat kännas 
relevant då blått enligt Landstinget Sörmlands dokument ”Visuell kommunikation” är 
ett kännetecken för primärvård (vårdcentraler hör till primärvård). I mitt tycke skulle 
dock blått (och även andra kulöralternativ) bryta för mycket mot den yttre 
färgsättningen på byggnaden. Se bild 34 över de färgtoner och material jag tänker 
skall samspela i mitt gestaltningsförslag. 

 

 

 Bild 32, exempel på aktuella kulörer. 

  Bild 34 

  Bild 33, exempel på aktuella kulörer. 
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H Dalke et al. (2006) bekräftar min uppfattning om att färg kan ha stor inverkan på 
hur man uppfattar rum, och att det kan påverka välmåendet för de som vistas i rum. 
Dock uppmanar H Dalke et al. att studier över hur färg påverkar beteenden och 
välmående hos personer som vistas i undersökta lokaler måste analyseras utifrån ett 
helhetsperspektiv och aktuell kontext. Detta för att undvika generaliseringar om 
färgers effekter. H Dalke et al. understryker samtidigt att färgers effekter för hur vi 
mår, inte skall underskattas. Likaså att det inte enbart påverkar oss till sinnet utan i 
allra högsta grad även fysiskt. 
 
 
Med bild 35 och 36 vill jag visa skillnader i färgsättning före, och efter. 
 

 

 Bild 35, färgsättning före. 
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Slutdiskussion  
En lärdom från detta examensarbete, likt många projekt vi under utbildningen jobbat 
i, är att det är ett oerhört stort antal faktorer man alltid har att ta hänsyn till. Få 
byggnader fungerar under sin livslängd till det som de från början var avsedda till. 
Under årens lopp förändras ofta behov och verksamheter runt och i en byggnad. 
(Brand, 1995) Ibland är det bara en viss del av en byggnad som är i behov att 
renoveras, eller byggas om. Det finns också ofta ekonomiska begränsningar till att 
man väljer att göra avgränsade förändringar. Men man måste alltid vara medveten om 
att de kringliggande faktorerna ändå påverkar. Om inte annat bedömer jag att det 
finns pengar att spara om man även ser utanför, just det för stunden aktuella området.  
 
Med mitt designförslag, grundat på den datainsamling jag har gjort i mitt arbete, vill 
jag mena att entrén vid Kungsgatan kan bli mer funktionell, säker och välkomnande. 

Bild 35, färgsättning efter. 
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Funktionell i huvudsak tack vare färre, tydligare och bättre placerade skyltar. Mer 
säker utifrån att passagen ut mot gatan inte blir lika trång och att entrén blir lättare att 
orientera sig i för den till aktuella målgruppen. Ovanstående i sig bedömer jag även 
gör entrén mer välkomnande utifrån de teorier om bemötande i rumsliga 
sammanhang som tidigare i rapporten har nämnt. Men välkomnande även genom att 
mycket av den karaktäristiska 70-talsinredningen har bytts ut mot nyare, mer 
tidsenliga material, möbler och färger. Det tycker jag signalerar mer till besökaren att 
de har kommit till ett ställe där tiden inte har stått still. 
 
Beim 2004 (refererad i Caldenby Nilsson, 2011, s. 200-202) skriver om hur 
bygglagstiftningen har blivit allt mer restriktiv med åren, att antalet byggregler och 
standarder har ökat. Också om hur antalet beslutsfattare i det nutida byggandet har 
ökat. Beim menar att detta även innebär att samverkan mellan de olika 
beslutsfattarna, konsulterna, arkitekten och byggarna blir allt mer komplex. Detta är 
något som jag uppfattar både är på gott och ont. Jag ser en risk i att viss kompetens 
kan gå förlorad efter vägen då det är ett omfattande antal intressenter och 
professioner involverade i byggprocessen. Men också att specialisering inom alltfler 
bygg-, konstruktions-, säkerhets- och formgivningsområden, tillsammans med nya 
lagar och regelverk är gynnsamma för dagens tillgänglighetsaspekter i offentliga 
lokaler. Utmaningen kan jag tänka ligger i att samla in alla kompetenser, samverka, 
skapa förståelse och prioritetsordning för de alla. För egen del, med min 
informationsdesignutbildning och kunskaper i rumslig gestaltning, intresserar mig 
denna komplexitet mycket. Min förhoppning är att jag med min nya kompetensprofil 
kan vara yrkesverksam inom området. Att min generalistkompetens kan bli en 
specialitet vad gäller att samordna, överblicka och sy ihop denna bredd av 
professioner.  
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