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Abstract    

This is a thesis in information design with emphasis on spatial design, where a 
study of a waiting room in primary care in Västmanland, Ängsgårdens Medical 
center in Surahammar have been made. 
 
The purpose of this study was to clarify the guidance on Ängsgårdens health 
center to make it easier for visitors to find their way. The aim was to identify the 
current gaps in guidance in the existing waiting room and, based on empirical data 
from environmental scanning, literature studies, qualitative interviews and 
observations to create a design proposal that can contribute to a safer visit to the 
health center. Which in turn can generate a higher overall experience of the visit 
and assist both visitors and staff. 
 
In my design proposal, I have designed a sign system to guide visitors more 
predictable than before. The concept includes an overview map that helps visitors, 
on their own, to find out where the doctor has his room. Furthermore, a proposal 
for the reception prepared, so that it functions more as a landmark than before, 
and thus becomes a natural point of information for visitors who are in need of 
oral support in their guidance. 
 
 
Keywords: spatial design, orientatability, waiting areas, signage 
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Abstrakt   

Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig 
gestaltning, där en studie av ett väntrum inom primärvården i Västmanlands län, 
Ängsgårdens Vårdcentral i Surahammar har gjorts. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att förtydliga vägledningen på 
Ängsgårdens vårdcentral så att det blir enklare för besökarna att hitta. Avsikten 
var att finna de nuvarande bristerna i vägledning i det befintliga väntrummet och 
utifrån empiri från omvärldsanalys, litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och 
observationer skapa ett gestaltningsförslag som kan bidra till ett tryggare besök på 
vårdcentralen. Vilket i sin tur kan generera en högre helhetsupplevelse av besöket 
och underlätta både för besökare och personal.  
 
I mitt gestaltningsförslag har jag formgivit ett skyltsystem för att leda besökare 
mer förutsägbart än tidigare. Till konceptet hör en översiktskarta som hjälper 
besökarna, att på egen hand, ta reda på var läkaren har sitt rum. Vidare har ett 
förslag för receptionen utarbetats, så att den fungerar mer som ett landmärke än 
tidigare, och på det sättet blir en naturlig informationspunkt för besökare som är i 
behov av muntligt stöd i sin vägledning. 
 
 
Nyckelord: rumslig gestaltning, orienterbarhet, väntrum, skyltning 
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Förord  

När jag letade examensarbete så kom jag genast att tänka på Ängsgårdens 
vårdcentral. Jag har haft min familjeläkare där sedan jag var liten. När jag som 
vuxen, själv, skulle besöka vårdcentralen reagerade jag på att det var svårt att veta 
vart man skulle gå och vart man skulle sitta och vänta. Jag har upplevt en 
osäkerhetskänsla och känt att man blir irriterad när man inte vet vart man ska ta 
vägen trots att vårdcentralen är så liten. Jag hade även hört av andra i min 
omgivning att de upplevde det svårt att veta vart man ska sitta och vänta. 
 
 

 

 

Tack 

Jag vill främst tacka min handledare Håkan Wannerberg för all hjälp, stöd och 
uppmuntran under arbetets gång. Tack för att du har gett mig snabb respons på 
mitt arbete och hela tiden gett mig nya infallsvinklar. Jag vill dessutom tacka 
Ängsgårdens Vårdcentral för att jag fick tillåtelse att studera deras väntrum och 
framförallt Gun Haga som har svarat på många av mina frågor. Utan er hjälp och 
samverkan hade detta arbete inte gått att genomföra.  
 
Tack också till de patienter på Ängsgårdens vårdcentral som tog sig tid och ställde 
upp på mina intervjuer.  
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Introduktion  

Inledning 
På senare år har det inom forskning både i Sverige och utomlands 
uppmärksammats vikten av genomtänkta fysiska miljöer inom vården. Det har 
visat sig att det påverkar hälsoresultat (Ulrich, Quan, Zimring, Joseph & 
Choudhary 2004). En av de åtgärder som är betydelsefulla för upplevelsen av 
vårdmiljön är utvecklade vägvisningssystem som gör att patienterna hittar vägen 
effektivt och med mindre stress (Ulrich et al., 2004). Även Murphy (2012 s. 1) 
pekar på att en mängd forskning gjorts kring hur människor hittar i vårdmiljöer. I 
dessa studier bekräftas att förmågan att hitta är ett sätt som avsevärt bidrar till 
nöjda användare och en högre ranking. Vidare menar Murphy (2012 s. 1) att nya 
metoder för vägvisning inom sjukvården kommer att resultera i patienter som 
kommer i tid och personal som inte behöver använda lika mycket tid till att ge 
anvisningar.  Frustrationen att gå vilse är det som hamnar i topp på klagomål från 
besökare på sjukvårdsinrättningar. Det kan bland annat ge negativa känslor mot 
organisationen och för förtroendet (Murphy 2012 s. 7). 
 
Nordblad (2012 s. 19) har i sin masteruppsats, genom intervjuer med vårdtagare 
kring deras uppfattning om vårdmiljö och bemötande, kommit fram till att hon 
kunde dela in resultatet av svaren i tre domäner. Domänerna var fysisk miljö, 
bemötande och organisation. Varje domän organiserades sen i kategorier. Jag har 
tagit del av hennes resultat kring fysisk miljö och här kan man se att ”Känsla av 
kontroll, Fysiska förutsättningar för att bli uppmärksammad och sedd, Subjektiva 
upplevelser av miljön samt Tillämpade kunskaper av miljöns effekter” var de 
kategorier hon fick fram (Nordblad 2012 s. 19). Här nedan visas även 
underkategorierna: (Nordblad 2012 s. 20-21) 
 
”Känsla av kontroll  
• Orienterbarhet 
• Personlig känsla i byggnaden 
• Tydlighet 
 
Fysiska förutsättningar för att bli uppmärksammad och sedd 
• Planlösning 
• Inredning 
• Närvaro av personal 
 
Subjektiva upplevelser av miljön 
• Första intryck 
• Möjlig förströelse 
• Uttryck för omtanke 
 



 7 

Tillämpade erfarenheter och kunskaper om miljöns effekter 
• Förekomst av natur och grönska 
• Material, form, färg och inredning 
• En miljö för alla” 
 
Vidare skriver Nordblad (2012 s. 27) att ordning eller oreda ger en bild av hur 
verksamheten fungerar. Ett mer ordnat och välstädat väntrum kan ge mer 
förtroende för verksamheten än ett väntrum i oordning.   

Enligt Ulrich (2001 s. 53) är sittplatser sida vid sida längs väggarna i ett rum 
hämmande för social interaktion. ”Människor som känner att de har viss kontroll 
över sina omständigheter hanterar stress bättre och har bättre hälsa än personer 
som saknar en känsla av kontroll” (Evans & Cohen, 1987 refererad i Ulrich 2001 
s. 54). Trots behov av kontroll är många vårdmiljöer dåligt utformade. De är 
bullriga, saknar integritet och har vägvisningssvårigheter, vilket minskar känslan 
av kontroll (Ulrich 2001). Vidare menar Ulrich (2001 s. 55) att människor har en 
benägenhet att reagera positivt på bland annat leende ansikten, musik, djur och 
natur. 

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket) 
Den 19-20 mars 2015 anordnade HFS-nätverket konferens i Västerås. En aktivitet 
de hade på schemat var en interaktiv utställning med temat ”Hur vill vi att ett 
väntrum ska se ut?” Deras syfte var att problematisera utformning och 
möjligheter, med hänsyn till senaste forskningsrön. Besökarna fick delta i en 
interaktiv utställning och fick reflektera kring möblering och inredning, både 
konkret och i en workshop.1Jag har efter mailkontakt fått ta del av nätverkets 
anteckningar från temadagarna kring väntrum. Jag har från deras anteckningar 
plockat ut det som jag tycker är intressant för mitt arbete. I de två olika 
väntrummen gav besökarna förslag på att det behövs positiva distraktioner i ett 
väntrum såsom akvarium, dagsljus, utsikt, tavlor, ”smart-Tv” med information om 
1177, korta nyheter kombinerade med naturbilder och eventuellt naturljud 
kopplat. Likaså att skön konst i färg och form, belysning, växter, musik och 
naturligt ljus är viktiga inslag i ett väntrum. Speciellt inför t ex blodtryckskontroll 
så att man stressar ner. Ett tips som de också gav var att ha några ståbord eftersom 
alla inte vill sitta.  

Bakgrund  
Surahammar är en relativt liten kommun med 9896 invånare (Grant 2015). 
Ängsgårdens vårdcentral är den enda vårdcentralen i tätorten Surahammars 
kommun. På Ängsgårdens vårdcentral finns i dagsläget 10 familjeläkare och 7 
distriktssköterskor plus personal som arbetar på barnhälsovård, 
                                                
1 Temagruppen för hälsofrämjande vårdmiljö inom HFS-nätverket 
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barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Det finns även två 
sjukgymnaster, distriktsarbetsterapeut och två administratörer. 
 
Ängsgårdens vårdcentral i Surahammar, som hör till Praktikertjänst AB, ingår i 
vårdval Västmanland. De hyr lokaler av Surahammars kommun. I intilliggande 
lokaler ligger Mälardalens företagshälsovård. Lokalerna som de hyr har tidigare 
varit Ängsgårdens konvalescenthem, mellan år 1969-1988 (Medicinhistoriska 
Sällskapet Westmannia, 2008). Det var byggt för att kunna ge patienterna egna 
rum för konvalescent. 1994 öppnades Ängsgårdens vårdcentral i en del av dessa 
lokaler, i de övriga lokalerna finns det i dag förskoleverksamhet. 
 
Lokalerna som Ängsgårdens vårdcentral disponerar består av en lång korridor 
som fungerar som väntrum samt ett annex med ett eget litet väntrum. 
Barnhälsovård, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning har egna lokaler 
med ett eget väntrum. Det finns två entréer till lokalerna. En entré som i första 
hand är tänkt att leda till barnhälsovård, barnmorskemottagning och 
ungdomsmottagning. Den andra entrén är tänkt för de som ska besöka 
familjeläkare och distriktssköterskor. 

 

Figur 1. Skiss över Ängsgårdens vårdcentral. 
 
Utgångspunkten för studien är, den gråmarkerade delen, som visar lokalerna för 
familjeläkare och distriktssköterskor.  
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Figur 2: Lång korridor/väntrum.                    Figur 3: Reception. 

Figur 4: Korridor från motsatt håll.                 Figur 5: Väntrummet i annexet. 
 
På Ängsgårdens vårdcentral behöver man inte anmäla sig i receptionen utan går 
direkt till sin läkare eller sjuksköterska.  
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Varje år sammanställer Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en nationell 
enkät bland patienter i den svenska vården. Motivet är att ta tillvara patienternas 
erfarenheter och synpunkter så att vården ska kunna utvecklas och förbättras. I 
undersökningen visas patientupplevd kvalitet (PUK-värde) på Ängsgårdens 
Vårdcentral. Här kan man se resultat för fyra år och det som är anmärkningsvärt 
är att siffrorna sjunker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Patientupplevd kvalitet på Ängsgårdens vårdcentral, SKLs enkät, åren 2009, 2010, 2011 
och 2013. 
 
Efter att ha fått ta del av besöksstatistiken på Ängsgårdens Vårdcentral kunde jag 
se att 48 % av besökarna är äldre personer över 65 år. Därför behöver jag ta 
hänsyn till svårigheter som kan uppstå med åldern, till exempel att olika 
synsjukdomar som kommer med åldern kan göra det svårare att skilja mellan 
färgnyanser. Likaså att kontraster och markeringar är viktigt (Boverkets 
författningssamling BFS 2011:6 BBR 18). På Socialstyrelsens webbsida 
(Kunskapsguiden, Synnedsättning, 2011) kan man läsa att synen försämras med 
stigande ålder och att behovet av ljus ökar och man är i behov av ökad kontrast 
mellan objekt och bakgrund.  

Syfte 
De nuvarande lokalerna för Ängsgårdens vårdcentral är i dagsläget inte optimala 
när det gäller väntrum och skyltning. Syftet med arbetet är att förtydliga 
vägledningen på Ängsgårdens vårdcentral så att det blir enklare för besökarna att 
hitta.  
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Frågeställning  
• Hur kan ett vägvisningssystem i vårdmiljö utformas så att besökarna 

vägleds på ett enklare, entydigt och tryggare sätt? 
Underfråga 

• Hur kan vägvisningssystemet bli en tillgång som underlättar i den 
muntliga kommunikationen mellan personal och besökare? 

Målgrupp  
Målgruppen är besökare på Ängsgårdens Vårdcentral.  

Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att fokusera på väntrummet i den långa 
korridoren, entrén till familjeläkare och distriktssköterskor samt receptionen (se 
figur 1). Arbetet kommer endast att omfatta ett förslag för förbättring av 
vägledning och hänvisning. En stor fysisk utmaning i lokalerna ligger i att det inte 
finns något eget utrymme som fungerar som väntrum utan att korridoren fungerar 
både som väntrum och passage. Den delen med lokalens utformning är inget jag 
kommer att ta upp i mitt arbete eftersom det skulle innebära en stor och kostsam 
ombyggnad av lokalerna, för att kunna tillgodose det.  
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Teori  

Wayfinding  
Wayfinding är en problemlösande process som i grunden handlar om att hitta en 
väg från ett ställe till ett annat (Mollerup 2013 s. 18). Enligt Arthur och Passini 
(2002 s.7) kan svårigheter med att hitta, leda till stress och frustration. Enligt 
Mollerup (2013 s. 40) är aiming den enklaste strategin inom wayfinding, då den 
bygger på att vi ser och rör oss mot målet direkt. Den näst viktigaste strategin 
enligt Mollerup (2013 s. 28) är track following, som innebär att man följer ett spår 
genom att använda en eller flera av sina sensoriska förmågor. Det kan bland annat 
innebära att följa skyltar eller färgade linjer i golvet på exempelvis ett sjukhus. 
Enligt Mollerup (2013 s. 30) används route following när man följer en rumslig 
vägbeskrivning. Informationen om färdvägen fås innan man startar och 
informationen kan antingen vara muntlig eller illustrerad på papper. De två 
strategierna track following och route following kan stödja varandra. En annan av 
Mollerups strategier som jag anser är intressant för mitt arbete är strategin 
inference, slutledning, som bland annat innebär att man använder strukturella 
egenskaper som finns i till exempel husnummer eller ordningstal på skyltar för att 
dra slutsatser av miljön (Mollerups 2013 s. 36). Likaså menar Mollerup (2013 s. 
51) att wayfindingvänliga miljöer inkluderar element av upprepning samt 
variation. Wayfinding hindras både av för mycket likhet och för mycket variation.  
 
”Kartor underlättar wayfinding” enligt Mollerup (2013 s. 64). Mollerup menar att 
designa kartor innebär en avvägning mellan att använda för mycket information 
och tydlighet. För mycket information kan förvirra den som läser kartan. 
 
Enligt Mollerup (2013 s. 70) så är det de två kontrastprinciperna enkelhet och 
överskottsinformation som måste balanseras mot varandra i alla wayshowing 
projekt. Wayshowing handlar om de aktiviteter och hjälpmedel som möjliggör 
vägvisning och syftet är att främja wayfinding (Mollerup 2013 s. 51). Enkelhet 
kan inkludera enkelhet i till exempel val av element, antal skyltar, storlek etc. Att 
hålla en miljö så ren och tyst som möjligt pekar också på enkelhet. Däremot att 
använda för många olika slag ut av information kan förvirra. Balansen mellan 
dessa kontrastprinciper är viktig att ta hänsyn till (Mollerup 2013 s. 71).   
 
Enligt Mollerup (2013 s. 57) är siffror ett läsbart system och med siffror i en 
logisk följd bidrar det till slutledning för wayfindern. Arthur och Passini (2002 s. 
171) menar att välplanerade linjer på väggar, golv och tak kan användas som 
vägledning. Författarna förordar taket, framför golvet eftersom linjerna i golvet 
lätt kan slitas ut eller skymmas, men den bästa lösningen är dock linjer i 
ögonhöjd.  
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Även Huelat (2007 s. 4) hänvisar till Arthur och Passini (1992) att bra 
vägvisningsutformning ger besökarna en känsla av kontroll och delaktighet, vilket 
är nyckelfaktorer för att minska bland annat stress och ångest. Huelat (2007 s. 5-
6) menar att det inte bara är stress och frustration som minskar när patienterna 
känner sig nöjda med den grundläggande navigeringen utan det kommunicerar en 
anläggning som bland annat är organiserad och professionell, vilket gynnar 
helhetsintrycket av vårdinrättningen. 
 
Huelat (2007 s.7-8) menar att när man ska åstadkomma en 
problemlösningsprocess, behöver den som ska hitta vägen, förlita sig på fem 
vägvisningsfaktorer: 

1. Att veta var man är. 
2. Att veta sin destination. 
3. Att veta vilken väg som gör att man kommer till destinationen. 
4. Att ha förmågan att följa den vägen. 
5. Att veta när man har nått destinationen.  

 
Vidare menar Huelat (2007 s. 8) att ett bra vägvisningssystem består av verktyg 
och ledtrådar som underlättar och stödjer rumslig orientering och kognitiv 
kartläggning. Övertydlig information och överlappning av dessa verktyg hjälper 
människor med olika kognitiva färdigheter. De hjälper till på fyra olika sätt: 

1. Vissa människor är kognitivt fokuserade och förlitar sig på till exempel 
kartor. 

2. Andra människor reagerar på muntlig kommunikation, där någon förklarar 
vägbeskrivning till en annan. 

3. Andra människor svarar på visuella ledtrådar som till exempel landmärken 
och färger. 

4. Några människor får ökad förståelse i första hand genom personlig 
interaktion med andra människor.  

 
För kognitivt fokuserade wayfinders fungerar kartor och skyltar bra. För de som 
är beroende av verbala signaler kan kartan också fungera, speciellt när en person 
kan komplettera med både muntliga och skriftliga anvisningar. Till de som är mer 
visuellt inriktade är landmärken, snygg grafik och konstverk en bra hjälp som 
ledtrådar. Det är viktigt att landmärkena är lätta att känna igen och tydligt anges 
på kartorna. Vissa människor kan bara navigera med hjälp av personlig assistans 
för att nå sin destination. Ett bra vägvisningssystem är övertydligt och stöder alla 
fyra metoderna. Det är viktigt att det finns en identifierbar plats där besökare och 
patienter kan ställa frågor och att kartor anslås vid viktiga entréer (Huelat 2007 s. 
8-13). 
 
Enligt Murphy (2012 s. 4) är gradvis avslöjande en wayfinding metod som 
innebär att man enbart får den information som behövs för att flytta till nästa 
beslutspunkt. Det är en metod som används effektivt på bland annat flygplatser 
för att förflytta sig från parkeringsplatsen, till terminalen, till rätt avgångshall och 
till slut till rätt gate. Murphy menar att man även i vårdmiljöer kan använda 
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bokstäver eller siffror istället för namn och funktioner. När besökaren vet sin 
destination, följer besökaren vägbeskrivningen till den platsen och när de kommer 
närmare kommer ytterligare bokstavs- eller sifferinformation. Gradvis avslöjande, 
börjar mer och mer bli en grundläggande del när man planerar och designar 
sjukvårdsinrättningar. Det kräver färre instruktioner för att kommas ihåg, vilket 
gör att skyltarnas typsnitt kan göras större, vilket innebär större läsbarhet och 
förståelse, vilket i sin tur förenklar kommunikationen (Murphy 2012 s. 4). 

Wayfinding för äldre  
Wijk (2006 s. 214) menar att vanliga landmärken inom sjukvården är 
rumsnummer, orienteringstavlor och textade skyltar. Genom forskning har Wijk 
kommit fram till att äldre människor har god förmåga att uppfatta färger. 
Förmågan att uppfatta färg och färgskillnader försämras inte märkbart med åldern 
utan det är däremot olika synsjukdomar som till exempel starr som gör att det är 
svårare att skilja mellan färgnyanser.  Enligt Wijk (2006 s. 223) är kunskapen om 
färgnamn, speciellt primärfärger, bibehållen hos äldre.  Det är bra att använda sig 
av vitt, svart, gult, rött, blått och grönt som ledtrådar eftersom de är lättast att 
identifiera med namn. Wijk (2006 s. 218) betonar att det är viktigt för människor 
att kunna fungera självständigt.  Enligt Wijk (2006 s. 218) är en idé för 
självständighet i vårdmiljöer att framhäva dörrar till patientrum genom att göra en 
tydlig färgkontrast mellan dörr och bakgrundsvägg. På detta sätt kan man 
underlätta patienternas tolkning av miljön och ge stöd för deras uppmärksamhet. 
Däremot till andra utrymmen dit patienter ej ska ha tillträde har man minskat  
uppmärksamheten genom att använda samma ljushet, kulörstyrka och kulörton på 
dörr och bakgrundsvägg, för att dölja dessa dörrar  

Skyltning och färger 
Storleken på skyltar måste bero på målvärdet, lätthet att läsa och kunna visa på 
hierarki, nämligen att de viktigaste tecknen markeras större än det mindre viktiga 
(Mollerup 2013 s. 127). Läsbarhet, hur lätt man kan läsa en text, påverkas bland 
annat av typsnitt och teckengrad (Bergström 2012 s. 139). 
 
Färger har en viktig funktion vid skyltning. Mollerup (2013 s. 119) nämner vikten 
av kontraster både mellan skylten och bakgrunden och mellan tecknen och dess 
bakgrund. Det vill säga variationen i färg på en yta och att skyltar måste 
uppmärksammas för att ha ett värde. Även Arthur och Passini (2002 s. 179) 
betonar vikten av kontraster. De menar att alla färger kan användas för att skapa 
ett meddelande på en skylt, bara det finns tillräcklig kontrast mellan dessa färger. 
För att skylten ska vara läsbar ska ljusavvikelsen vara 70 procent eller högre.  
 
I The Application of Color in Healtcare Settings (oktober 2012) utgiven av The 
Center for Health Design har flera forskare och designers uttalat sig om färger och 
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skyltning inom vården. Däribland Rousek och Hallbeck (2011) som betonar att 
färgkontraster kan förbättra förståelsen av skyltning. De fann att färgkontrast med 
en kombination av röda och vita bakgrunder med svart typsnitt var att föredra. 
Likaså kom de fram till att teckensnitt, storlek, skala och färgkontrast är mycket 
viktigt. Ett annat viktigt designövervägande som nämns i skriften är att för äldre 
människor är det lättare att se större kontraster och mer mättade färger än att se 
pastellfärger (2012 s. 55).  
 
En studie av Rousek och Hallbeck (2011) visade att vissa färgkontraster, 
komplexitet och riktningar kan hjälpa eller stjälpa förståelse av skyltar för 
personer med och utan synnedsättning. De mest identifierbara skyltarna var de 
med hög kontrast och konsekventa piktogram som innehöll mänskliga figurer. 
  
Enligt Gibson (2009 s. 92) handlar det om att balansera konst och vetenskap när 
man väljer rätt färg i ett wayfindingprojekt. Konst för att hitta intressanta och 
överraskande färgkombinationer och vetenskap för att garantera att dessa färger 
fysiskt fungerar tillsammans. 

Placering av skyltar 
Enligt Mollerup (2013 s. 135) är det viktigaste att tänka på att ”skyltar ska 
placeras där de behövs”. Nummer ett är att skylten ska bli uppmärksammad, 
nummer två är att den ska bli läst och förstådd. För platsskyltar gäller att 
människor behöver information vid valbara punkter, när de är i nya situationer, 
när de är osäkra och när åtgärder kommer att påverka säkerheten.  
 
Mollerup (2013 s. 138) menar att det är bra med skyltar i ögonhöjd. Skyltarna bör 
placeras på samma sida som handtaget så att det syns även om dörren står öppen. 
Enligt Arthur & Passini (2002 s. 200) är det bra med två typer av info band, både 
en bredvid och en ovanför dörrarna. Då kan personer med nedsatt syn komma 
nära skyltarna på sidan samt att de ovanför dörrarna kan ses på långt håll. Arthur 
& Passini (2002 s. 200) betonar att det är viktigt att visningen i det övre bandet 
upprepas i det nedre. Mollerups rekommendation (2013 s. 138) är att placera 
skyltar på en höjd mellan 210 och 240 centimeter eller till och med lite högre, 
beroende på situation. 

Pop-out effekt 
Enligt Ware (2008 s. 29) innebär en pop-out effekt att något sticker ut rent visuellt 
i ett visst sammanhang. Man får en pop-out effekt, en snabbare effekt, när målet 
skiljer sig markant från distraktorerna. Hur stor effekt det blir beror bland annat 
på hur stor kontrasten är mellan föremålet och dess omgivning. Man kan använda 
pop-out effekten på olika sätt bland annat med hjälp av färg, orientering, storlek 
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eller rörelse. Ett föremål, objekt eller information med hög pop-out effekt 
uppfattas av en enda ögonrörelse, på mindre än en tiondels sekund. 

Designprinciper och gestaltlagar 
Enligt Bergström (2012 s. 232-234) finns det fyra designprinciper som är viktiga i 
visuell kommunikation. Det är kontrast, balans, linje och rytm. För att få en 
spännande form kan man använda sig av kontraster i storlek, styrka, form och 
färg. Ching och Binggeli (2012 s. 122) betonar att olika element i rum är sorterade 
efter olika designprinciper för att skapa mönster och visuell ordning. Genom att 
upprepat använda sig av rumsliga element med liknande karaktäristiska drag som 
till exempel form, färg eller material kan man skapa en enhetlig och harmonisk 
miljö (Ching & Binggeli 2012 s. 134). Gestaltlagarna om närhet-, likhet- och 
slutenhet kan vara till god hjälp som verktyg i formgivning (Bergström 2012 s. 
231). Närhetens lag innebär att objekt som står tätt ihop, upplevs höra samman. 
Likhetens lag innebär att objekt som liknar varandra hör ihop och slutenhetens lag 
innebär att en avgränsad yta ramas in och utesluts från den övriga ytan (Bergström 
2012 s. 201).  

Källkritik 
Jag har dels använt mig av litteratur som ingått i vår utbildning, speciellt litteratur 
kring wayfinding. Kurslitteraturen anser jag vara trovärdiga källor. Jag har sedan 
fördjupat mig i annan litteratur och forskningsartiklar kring bland annat 
wayfinding och den fysiska miljöns betydelse inom vården. Här fanns mycket 
litteratur att hämta både nyare och lite äldre, bland annat Huelat (2007) och Ulrich 
(2001). Jag anser att de är trovärdiga källor och användbara trots några år på 
nacken. Eftersom en stor del av litteraturen är på engelska finns det alltid en liten 
risk att vissa ord eller meningar kan ha blivit fel översatta. 
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Metoder 

Val av metoder 
Jag har använt mig av kvalitativa metoder med intervjuer och observationer i min 
studie. För att få svar på hur besökare och personal upplever den befintliga 
rumsliga miljön när det gäller att hitta till sin läkare, brister i lokalen samt hur de 
uppfattar trivseln, genomfördes intervjuer. Observationer genomfördes för att se 
hur människor rör sig i lokalerna på Ängsgårdens Vårdcentral och på vilket sätt de 
behöver hjälp att hitta. En platsanalys utfördes för att få en uppfattning av 
rummet. Enligt Holme & Solvang (1997 s. 92) ger kvalitativa metoder en närhet 
till det man studerar och man försöker sätta sig in i den undersöktes situation.  
 
Studiebesök på två andra vårdcentraler har använts som omvärldsanalys, i syfte 
att få kunskap om hur andra vårdcentraler har löst vägledning och trivsel och 
därigenom gett inspiration och idéer till mitt förbättringsförslag.  
 
Utöver dessa metoder har litteraturstudierna och tidigare forskning använts för att 
ge en bredare teoribas som använts i min analys och i mitt gestaltningsförslag.  

Omvärldsanalys 
 I början av mitt examensarbete kom jag i kontakt med en uppsats av Adela Zyto 
(2011) med titeln Väntrum i primärvården.  Hon hade studerat fyra vårdcentraler i 
Stockholms läns landsting för att undersöka hälsofrämjande och god vårdmiljö. 
Det väntrum som fick bäst betyg i studien var Gustavsbergs vårdcentral, därav 
gjordes valet att besöka Gustavsbergs vårdcentral. Den andra vårdcentralen, 
Citypraktiken i Västerås, valdes utifrån kriterium nyligen renoverad. 
Omvärldsanalyserna genomfördes den 9 april 2015 (Gustavsbergs vårdcentral) 
och den 13 april 2015 (Citypraktiken, Västerås).  

Platsanalys 
Som ett första steg i arbetet genomfördes en platsanalys för att få en bild av det 
nuvarande väntrummet och dess funktioner.  Jag har utgått från Ching & 
Binggelis modell (2012 s. 59- 60) för att studera rummet men tagit bort och lagt 
till det jag tycker passar för just den här platsen och det här arbetet.  
 
Platsanalysen utfördes den 25 mars 2015. Jag studerade bland annat lokalernas 
utformning, möblering, interiör, färger på golv, tak och väggar, ljusinsläpp och 
skyltning. 
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Observation 

Observationer bygger på ögats direkta observation av det som sker (Denscombe 
2009 s. 271). Enligt Ching och Binggeli (2012 s. 58) är det av största vikt att 
analysera användarna och dess aktiviteter för utrymmet för att kunna uppfylla 
funktionen och syftet med utrymmet. Syftet med mina observationer var att se hur 
människor rör sig i lokalerna på Ängsgårdens Vårdcentral för att se om, och på 
vilket sätt, de behöver hjälp att hitta.  
 
Observationerna utfördes vid fyra olika tillfällen, mellan den 2-22 april, 2015, för 
att se verksamheten olika veckodagar. Vid observationstillfällena satt jag vid olika 
platser i lokalen. Dels på stolarna i korridoren bland besökarna men mest tid satt 
jag på en stol i närheten av receptionen. Under samtliga observationer utfördes 
korta fältanteckningar som jag sammanställde samma dag de gjordes. Holme & 
Solvang (1997 s. 116) betonar vikten av att sammanställa sina anteckningar helst 
samma dag för att man ska kunna ta vara på det som har observerats på rätt sätt 
och inte glömma bort viktiga iakttagelser.  

Intervjuer 
Kvale & Brinkmann (2014 s. 17) betonar att kvalitativa forskningsintervjuer är 
lämpliga när man bland annat vill försöka ”förstå världen från undersöknings-
personens synvinkel” och ”utveckla mening ur deras erfarenheter”. Jag har 
genomfört intervjuer av människor som befinner sig på Ängsgårdens Vårdcentral 
för att få förstahandsinformation och för att få veta hur människor uppfattar den 
nuvarande vägvisningen. Jag hade förberett stödfrågor i min intervjumanual men 
lade till frågor när det kom upp något intressant. Holme & Solvang (1997 s. 101) 
betonar vikten av att man ska ha en intervjumanual till grund men sen låta den 
man intervjuar få styra stor del av intervjun. Jag har även intervjuat Ängsgårdens 
vårdcentrals administratör för att få hennes bild av lokalerna eftersom hon har en 
helhet av verksamheten.  
 
Jag intervjuade sammanlagt sex patienter som besökte Ängsgårdens Vårdcentral. 
Enligt Trost (2005 s. 123) är ett mindre antal intervjuer att föredra för att man ska 
få en hanterlig överblick över materialet. Besökarna visste inte i förväg om att jag 
skulle intervjua dem utan jag planerade in två dagar (15 och 16 april 2015) där jag 
fanns på plats i väntrummet och valde ut respondenter som såg ut att ha tid att 
svara på mina intervjufrågor. Intervjuerna utfördes i korridoren på vårdcentralen. 
Det fanns inget i förväg specificerat urval, utan det blev ett spontant urval av min 
målgrupp besökare på Ängsgårdens vårdcentral. Jag började med att enligt de 
etiska reglerna tala om syftet med mitt arbete, vad deras svar skulle användas till, 
att deras svar skulle behandlas anonymt samt att det var frivilligt att delta och att 
avbryta deltagandet. Enligt Vetenskapsrådets rapportserie (1:2011) ska man helst 
informera de man tänkt intervjua om vilken deltagarnas roll är och på vilket sätt 
man kommer att använda informationen. I mitt fall är de intervjuade besökarna 
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anonyma på så sätt att de inte behöver uppge namn eller ålder. I Vetenskapsrådets 
rapportserie (1:2011) betonas att anonymitet kan uppnås när man inte nedtecknar 
en speciell persons identitet. Likaså ska man meddela de man intervjuar att de har 
rätt att avbryta intervjun när de vill. Även Holme & Solvang (1997 s. 335) betonar 
att om man ska ingå i en undersökning ska man ha samtyckt frivilligt, man bör 
veta hur upplysningar kommer att användas och av vem. 
 
Fem av de sex intervjuade svarade mer kortfattat på mina frågor medan en sjätte 
respondent blev otroligt engagerad och valde att mer utförligt förmedla åsikter om 
vårdcentralen. Jag utgick från frågorna i intervjumaualen (se bilaga 2). 
 
Den längre intervjun med administratören på Ängsgården var däremot inbokad i 
förväg eftersom den var mer omfattande och skulle spelas in. Intervjun 
genomfördes den 21/4 kl. 13.00 i receptionen på vårdcentralen. Innan intervjun 
fick respondenten fylla i ett skriftligt samtycke. Intervjufrågorna och samtycke 
finns som bilaga 3 och 4.  
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Empiriskt resultat  

Resultat omvärldsanalys Gustavsbergs vårdcentral 
Det jag upplevde som positivt var att de hade bra färgkodning på väggarna och 
tydlig text som hänvisade till de olika verksamheterna. En del ut av texterna var i 
väldigt stort teckensnitt/format, vilket gav en bra överblick och var bra för att 
kunna ta del av informationen på långt håll. De visar riktningen på ett bra sätt med 
hjälp av pilar på väggarna under texterna. 

 
Figur 7: Tydlig text.        Figur 8: Väntrum med bekväma sittplatser. 
 
Det fanns mjuka, sköna och designade sittplatser i alla väntrum. Det fanns mycket 
luft i väntrummet, mellan stolar och soffor, vilket är positivt eftersom man då kan 
välja att sitta privat om man vill. 
 

Det jag upplevde som mindre informativt var att de hade satt text, plottertext på 
glasfönster och dörrar och det syns inte alls så bra på långt håll, bara när man 
kommer nära nog. Läsbarheten var också olika beroende på vad det var för 
bakgrund.  När det sitter på dörrarna ser man inte alls den vita texten när de är 
ljust och tänt i rummet men om det är släckt ser man texten bra. Däremot fungerar 
vitt bra på den stora texten som sitter på väggarna med olika färgkodning. 
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Figur 9: Otydlig läsbarhet.       Figur 10: Bättre läsbarhet med släckt belysning. 
 
Eftersom det mesta av informationen var målat och plottrat på väggarna så börjar 
man automatiskt leta efter vägvisning på väggarna, inte efter skyltarna som till 
exempel hänger i taket. Dessa är troligtvis de gamla skyltarna som de har kvar sen 
tidigare. Man missar lätt dessa skyltar eftersom man fokuserar på väggarna. Det 
samma gäller skyltningen till toaletterna. Piktogrambilderna sitter på en skylt ut 
från väggen, dessa missar man lätt. De hade moderna dörrar in till läkarna. 
Bredvid dörren fanns det tydliga skyltar med läkarens namn samt att det fanns en 
röd lampa som lyste om läkaren var upptagen eller hade en besökare där.  
 

 
Figur 11: Tydliga namnskyltar. 
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Personalen i receptionen upplevde inte att det behövs någon översiktskarta över 
lokalen eftersom de flesta redan är inskrivna patienter och hittar. Det är endast 
förstagångsbesökarna som måste fråga i receptionen. Alla besökare måste ta en 
nummerlapp i receptionen, eftersom de måste betala där, innan det går in på 
läkarbesök. Det gör att besökarna alltid är i receptionen innan sitt besök och har 
då möjlighet att fråga vart de ska. 
 

Sammanfattning av omvärldsanalysen på Gustavsbergs vårdcentral: 
• Enkel, bra färgkodning. 
• Tydlig vägledning med hjälp av stora teckensnitt. 
• Bra vägledning på håll. 
• Visar riktning med pilar. 
• Tydliga läkarskyltar med tillhörande upptagen lampa. 
• Bemannad reception med betalfunktion. 

Resultat omvärldsanalys Citypraktiken, Västerås  
Citypraktiken i Västerås har nyligen renoverat sina två lokaler. De har flera 
väntrum och en av receptionisterna berättar att när de gjorde om så skapade de på 
båda ställena vita väggar med gråa lister runt dörrarna för att de äldre lättare ska 
kunna se kontrasterna. De har upplevts positivt av besökarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Kontrastmärkning. 
 
De använder sig av färgkodning när de ska hänvisa till väntrummen. Det finns 
fyra stycken väntrum. Det första väntrummet är vid receptionen där man tar en 
nummerlapp. Tidigare hade man bara kösystem, vilket genererade i långa köer. 
När man har tagit en lapp och blivit uppropad blir man hänvisad till något av de 
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andra tre väntrummen. Det är kodade efter färgerna på sofforna och 
ljudabsorbenterna. Man blir hänvisad till blåa, gråa eller gröna väntrummet 
genom att receptionisten till exempel säger ”Gå till väntrummet med de gröna 
sofforna.” 
 

 

Figur 13-15: Färgkodade väntrum efter möbler. 
 
Vid utformningen av väntrummet har man anlitat EFG, ett företag som har gjort 
inredningen och designat. Det är mjuka, bekväma soffor med mjuka tyger. Det ger 
en mer ombonad känsla, inte så hårt som de flesta väntrum kan vara. Det är stora 
öppna ytor i lokalerna och man kan välja att sitta mer privat eller inte.  
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Det är lätt att hitta eftersom det bara finns en riktning att gå mot. Receptionisterna 
är de som vägleder besökarna eftersom de talar om exakt vart man ska gå. Väl i 
rätt väntrum blir man uppropad av läkaren eller sjuksköterskan. Man behöver inte 
själv leta på den man ska besöka. Utanför läkarnas dörrar fanns det enkla tydliga 
skyltar med hög läsbarhet. 
 
Sammanfattning av omvärldsanalysen på Citypraktiken: 

• Smart färgkodning med hjälp av soffornas färg. 
• Färgkodningen hjälper till för muntlig hänvisning. 
• Bemannad reception med hänvisning till rätt väntrum. 
• Ombonad känsla med hjälp av bekväma soffor och ljudabsorbenter. 
• Listerna kring dörrarna målade i kontrastfärg. 

Resultat av platsanalys 
Väntrummet består av en cirka 50 meter lång korridor som är cirka 2 meter bred.  
Längs med korridoren finns 19 dörrar.  De flesta dörrar är placerade till vänster i 
korridoren om man kommer in från huvudentrén. Annexet är placerat längs med 
den långa korridoren och är cirka 80 kvm stort. I annexet finns tre 
undersökningsrum och ett mindre väntrum. Längs korridoren finns 30 stolar, 7 
bord samt 3 skärmar utplacerade. I annexets väntrum finns 4 stolar och ett runt 
bord. I lokalerna finns väggpartier målade i olika färger. På flera ställen finns 
hyllor med informationsmaterial. Det finns 4 toaletter tillgängliga för besökare. I 
början av den långa korridoren finns bra ljusinsläpp från fönstren men i slutet av 
korridoren och annexet är det endast artificiellt ljus, eftersom fönster i närheten 
saknas. I de större fönstren finns gardiner. Både i den långa korridoren och i 
annexet består golven av linoleum i olika färg. I korridoren är de beige och grön 
matta och i annexet gråa matta. Stolarna är klädda med tyg och borden som finns 
är runda. Taket är vitt i alla utrymmen. Innanför entrédörren i huvudentrén finns 
en receptionsdisk som är bemannad viss tid under dagen. Skyltningen till de flesta 
läkare består av handmålade skyltar. Läkarskyltarna som hänvisar till läkarna i 
annexet är gula och orangea, mer traditionella skyltar. På flera ställen i lokalen 
finns information för besökarna i form av inplastade lappar (se bild nedan). 
 
Det jag upplevde som negativt i den fysiska miljön var den trånga korridoren som 
gör att man kan få en dörr på sig om man går för nära dörrarna in till 
undersökningsrummen. Däremot om man går för nära besökarna som sitter på 
stolarna kan man lätt snubbla på någons ben. Det är problematiskt när människor 
kommer med rullstol och rullator eftersom det då är svårt att mötas. En annan 
fundering jag fick, var att det skulle kunna uppstå en farlig situation, om många 
dörrar står öppna och det börjar brinna och många människor ska ta sig ut. I 
dagsläget kan man inte som förstagångsbesökare hitta till sin läkare eller 
sjuksköterska om man inte frågar om hjälp eller går och letar efter skylten. De 
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handmålade skyltarna har låg läsbarhet medan de gula och orangea skyltarna har 
något högre läsbarhet. Många olika typsnitt och stilar, färger och storlekar.  

 
 

Figur 16: Skyltar med låg läsbarhet.                    Figur 17: Tydligare skyltning men ej enhetlig. 
 
De olika färgerna på väggpartierna i korridoren och golvet i två olika färger ger 
ett rörigt intryck. Det finns ingen information om receptionens placering. Det är 
svårt att veta var den man ska besöka har sitt rum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 18: Ej skyltad reception.                            Figur 19: Svårigheter att veta var man ska vänta.   
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Resultat av observation  

Datum Tid  Frågar efter 
läkare/ 

sköterska i 
receptionen 

Övriga observationer 

2/4-15   10.00-12.00  3 st Äldre kvinna letar länge efter sin 
läkare. 
Äldre man går och tittar på alla 
dörrar efter sin läkare. Han tittar nära 
för att se vad det står på skylten. 

7/4-15 8.00-11.00 4 st Flera besökare missade att man 
skulle ta nummerlapp. 
Uppstod förvirring när 
nummerlapparna flyttades till utanför 
provtagningen. 
Fyra besökare frågar i receptionen 
om det finns någon läkartid. 

16/4-15 10.00-11.00  En man går och letar och läser på 
alla skyltar vart han ska sätta sig. 
Receptionen är just då stängd. 

22/4-15 10.30-12.00 7 st  
 

 
Vid mina fyra observationer var det sammanlagt 14 besökare som frågade efter 
hjälp i receptionen för att hitta rätt. Flera av besökarna, som själva letade, gick 
nära skyltarna för att kunna läsa.  

Resultat av intervjuer med besökare  
          Upplevelse av väntrummet  

• Besökarnas helhetsupplevelse av väntrummet gav varierande svar. Dels att 
upplevelsen av att sitta i den långa, trånga korridoren var en jobbig 
upplevelse, speciellt om man känner sig dålig. En annan aspekt som kom 
fram från en ut av respondenterna var att ” Det känns som att man sitter 
alldeles för nära själva mottagningsrummen. Om en dörr öppnas ser man 
rakt in i rummet. Det är även lyhört från rummen. Integriteten känns inte 
helt ok”. Två av respondenterna uttryckte att det duger och är ganska bra. 
Medan en annan uttryckte att det är lite ”halvtråkigt”. Ytterligare en aspekt 
från en av respondenterna var att personalen får en jobbig situation när de 
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behöver gå förbi och hälsa på alla som sitter och väntar. Det fanns även 
önskemål om ett eller flera väntrum där man kan bli uppropad.  

 
            Trivsel 

• Fyra av fem respondenter upplevde inte vårdcentralen trivsam. Medan den 
sjätte hade en intressant tanke ” Om man är tvungen att besöka 
vårdcentralen många gånger blir man ju liksom van och jag personligen 
har inget större behov av att den måste vara trivsam. Jag är ju där för att få 
hjälp med mina medicinska bekymmer”.  

 
              Orientering 

• För att hitta till läkaren eller syster så kom alla respondenterna fram till att 
om de inte visste brukade de fråga i receptionen eller vid provtagningen. 
”Om jag ska till en ny läkare, då frågar jag i receptionen eller om han/hon 
har flyttat. Om de inte är i receptionen då frågar jag vid provtagningen, 
sjuksköterskorna. Man kan inte leta själv, så många och otydliga skyltar”. 
En annan respondent sa ”Ibland måste jag fråga och ibland kollar jag på 
skyltarna, vilket tar lite längre tid”. 

 
             Tillräckligt med information på skyltar  

• På frågan om de upplever att det finns tillräckligt med information på 
skyltar och liknande i lokalen så kom det fram att respondenterna tyckte 
att det var för liten text på skyltarna, svårt att se numret på 
”nummerlappsgrejen”, otydliga skyltar och att de inte brukar använda sig 
av skyltarna. ”Jag tycker att skyltningen kan bli bättre så att även 
förstagångsbesökare hittar och kan känna sig lugna”. ”De befintliga 
skyltarna ger ett icke-professionellt intryck. En del är handskrivna.  
Skyltarna med namnen är vackra men svårlästa. Skyltarna borde vara 
enhetliga och lättlästa och med stor rejäl text”. 

 
• Respondenterna utrycker att de befintliga skyltarna är förvirrande, 

svårlästa, otydliga. ”Man måste gå nära och läsa för att se, om man inte 
har sett läkarens namn tidigare”. En av respondenterna var positiv över 
skyltningen och sa ”trevliga läkarskyltar, men lite svårlästa, men 
huvudsaken att det är trevlig personal och det är de här, de är väldigt bra 
att ha att göra med, det överväger allt”.  

 
             Vad saknas? 

• På frågan om de saknade något i väntrummet som skulle underlätta 
besöket så nämndes växter, musik, mer bra tidningar, ”lång väntetid, de 
skulle gärna ha kaffe här, jag betalar gärna någon krona”, mer färg, 
allmänt trevligare, ett annat väntrum med närhet till handikappanpassad 
toalett. 
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• Flera av respondenterna upplevde att den rumsliga miljön är viktig för 
upplevelsen av besöket på vårdcentralen och hade en önskan om att det 
ska se bra ut, för att man ska känna sig lugnare. En respondent uttryckte att 
det har blivit trevligt när de bytte färg på väggar och bytte dynor.  

 
Intervjuerna gav mig främst tankar kring förbättring av orienteringen och 
skyltningen.  

Resultat av intervju med administratör  
         Guns upplevelse av väntrummet är att det är trångt men att de som brukar gå där 

är vana. Det är de som är nya som mest frågar vart de ska. När det gäller fördelar 
som Gun nämner så refererar hon till en av besökarna som sa att det är ganska 
skönt att slippa sitta i ett rum där alla tittar på alla och känna sig uttittade. De 
känner sig lite mera anonyma här än man kanske gör i ett stort väntrum, säger 
Gun. Nackdelen är att det är en smal korridor, just när det kommer någon med 
rullstol och rullator, så blir det trångt. Gun uttrycker att förstagångsbesökare nog 
upplever väntrummet ”annorlunda” och med ett skratt säger hon att de inte har lätt 
att hitta till de olika funktionerna.  
 
På frågan om det är många människor som frågar henne eller sjuksköterskorna om 
hjälp var det ska sitta och vänta så förklarar Gun att de oftast frågar här i 
receptionen. Men eftersom luckan inte alltid är öppen och receptionen ej är 
bemannad hela dagen, och det inte finns någon anmälningsplikt, så står det på 
skyltar att de ska sätta sig utanför den de ska träffa. Om det inte finns någon i 
receptionen så måste de gå till provtagningen och fråga. Gun förklarar vidare att 
om en patient har bytt läkare eller om några läkare byter rum så blir det 
problematiskt. De sätter upp lappar och information, men det syns inte. Det finns 
ingen naturlig informationspunkt. Besökarna missar ofta information i entrén. En 
del som är förstagångsbesökare läser kanske informationen, men det verkar som 
de flesta bara går förbi. Gun betonar att mycket beror på vanans makt. Tidigare 
fanns nummerbrickorna på ett annat ställe än idag och besökarna tror att de sitter 
kvar på samma ställe som förut och då måste de fråga, eftersom de inte ser det 
nya.  
 
Gun tror att god vägledning skulle underlätta för besökarna att hitta. Hennes 
önskade upplevelse för väntrummet är att man alltid skulle kunna anmäla sig i 
receptionen, ta betalt där och sen får besökarna slå sig ner dit de ska till läkarna, 
till labb, till sjukgymnast et cetera.  Då kan man hänvisa från receptionen med till 
exempel färgkodning. Gun berättar att de i dagsläget hänvisar besökare till läkare 
eller sköterskor genom att till exempel säga ”mitten på korridoren och Kjell längst 
ner, näst sista dörren på höger sida” eller ”Sofia, näst sista dörren på vänster sida”. 
Till annexet säger man ”titta på skylten i taket och sväng höger”. Till annexet är 
det många som går förbi. Gun tror att material och färgval spelar roll vid 
vägledning. De har nyligen målat om och delat in vårdcentralen i sektioner med 
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fondväggar. Det finns ingen speciell tanke bakom färgval eller sektioner utan mer 
för att det inte skulle bli så tråkigt. Besökarna har uppskattat de olika färgerna, 
enligt Gun. 

 
         Intervjun gav idéer om förtydligande av receptionen samt att arbeta med hur man 

kan hänvisa på ett enklare sätt än idag.  
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Gestaltningsförslag  

Skissarbete 

Figur 20: Skisser idéprocessen. 
 
Under idéprocessen testade jag olika lösningar för att förbättra vägledningen. Jag 
provade att använda väggar och golv både separat och tillsammans. Efter att ha 
testat olika förslag bestämde jag mig för en vägledning med nummer som syns 
både på nära och långt håll. Planritningar över Ängsgårdens vårdcentral hämtades 
på kommunkontoret i Surahammar för att få rätt skala och mått att arbeta efter.  
3-D programmet SketchUp användes för att rita upp lokalerna på vårdcentralen 
för att få rätt perspektiv och för att kunna se lokalen ur olika vinklar när jag 
provade olika lösningar.  

Gestaltning 
De behov som har identifierats under studiens gång är av två slag. Dels 
svårigheter för den enskilde besökaren att hitta och det andra är svårigheter för 
personalen att vägleda besökarna på ett enkelt sätt. Förslaget är tänkt att fungera 
för båda informationsdesignproblemen. 
 
Mollerups (2013) wayfindingstrategier aiming, track following, route following, 
inference och mapreading tillsammans med pop-out, likhetsprincipen och 
designprinciperna kontrast och rytm ligger till grund för gestaltningen. 
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Figur 21 visar en översiktskarta som möter besökaren i entrén. Med hjälp av 
översiktskartan kan man se vart man befinner sig och kontrollera sin destination, 
genom att leta på läkarens namn och koppla ihop det med nummer och färg. Man 
kan också se hur långt man ska gå för att ta sig till sin destination.  
 

Figur 21: Översiktskarta i entrén. 
 
När man kommer in i korridoren ser man siffrorna och följer dessa till den siffra 
man vet att man ska stanna vid. De är logiskt ordnade så besökarna till exempel 
förstår att nummer 6 kommer efter nummer 5. Tanken är att man snabbt ska 
kunna se på skyltarna vartåt man ska gå, även på långt håll. Detta för att förmedla 
en omedelbar trygghet att man är på rätt väg. När man kommit fram ser man både 
siffran samt en tydlig läkarskylt som bekräftar att man har kommit rätt. 

Figur 22: Numrerade skyltar. 
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Jag har valt att göra skyltarna lika varandra i utformning så att mottagarna förstår 
att de hänger ihop. Jag har också valt att använda färger på skyltarna som sticker 
ut och blir en kontrast till omgivningen. 
 
I valet av färger på skyltarna har jag tagit hänsyn till de färger som ger en bra 
kontrast med vit enligt Arthur & Passinis (2002 s. 179) rekommendationer kring 
kontraster. I förslaget används tre olika färger som bakgrundsfärg, detta för att 
skapa harmoni och rytm eftersom upprepning av visuella element skapar en linjär 
enhet (Ching 2012 s. 134). Färgerna som har valts är två elementärfärger och en 
sekundärfärg. Jag hade från början tänkt använda tre elementärfärger eftersom 
primära färger är lättare att känna igen och namnges men jag provade och tyckte 
inte att användandet av tre elementärfärger skapade någon harmoni här. 

Figur 23: Skyltar som sticker ut samt skapar rytm. 
 
Det har också utarbetats tydliga skyltar för läkarnas namn istället för de 
nuvarande handmålade skyltarna. Det är viktigt med hög läsbarhet och att de 
enkelt kan bytas ut om läkare byter rum eller slutar. Läkarskyltarna har 
kompletterats med ett system som visar om läkaren är upptagen eller inte.  
 
Läkarskyltarna placeras på samma sida som handtaget så att det syns även om 
dörren står öppen (se figur 24). Skylten med siffran finns på samma sida som 
läkarskylten och kompletteras med en skylt på högre höjd, ovanför dörrkarmen, 
för att dessa bättre ska kunna läsas på avstånd. Arthur & Passini (2002 s. 200) 
rekommenderar två typer av info band, både bredvid och ovanför dörren. 
Eftersom många dörrar ofta står öppna och då kan skymma andra skyltar i 
korridoren så hjälper den övre skylten till för att bättre stödja vägledningen. 
Skylten på högre höjd, som sticker ut från väggen, har ett nummer på båda sidor, 
för att kunna vägleda från båda hållen. 
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Figur 24: Läkarskyltar med upptagen skylt samt siffror i två info band. 
 
Ytterligare en översiktskarta har placerats i korridoren i närheten av entrén vid 
barnhälsovård, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning så att besökarna 
till familjeläkarna vägleds även om de går in i den andra entrén (se figur 25).  
 
Tanken är att numret alltid hör till rummen och om det blir ändringar av läkare 
eller sjuksköterskor så ändrar man namnskylten i översiktskartan i entrén och 
korridoren samt byter läkarskylten vid dörren (se figur 26).  
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 Figur 25: Översiktskarta i korridoren 

Figur 26: Översiktskarta med utbytbara namnskyltar.  
 
I golvet från huvudentrén fram till receptionen har taktila stråk i en avvikande färg 
placerats för att tydligt visa riktningen mot receptionen. Ledtstråket har en 
ljushets-kontrast mot det övriga golvet för att bland annat hjälpa människor med 
nedsatt syn att lättare orientera sig mot receptionen (se figur 27).  
 
Receptionen har kompletterats med en tydlig skylt och luckan har markerats med 
breda vita kanter. Den vita färgen är målad hela vägen till golvet, för att sticka ut 
och kontrastera mot den grå väggen. Förslagen är tänkt att göra receptionen mer 
till ett landmärke än den är idag (se figur 28).  
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Vägledningen med nummer skapar även ett tydligare sätt att vägleda för 
receptionisterna och personalen när de kan säga: XX sitter i rum 6, grön skylt. 
Istället för som tidigare när de endast hänvisade med vänster, höger och läge i 
korridoren. Te x längst ner, näst sista dörren på höger sida.  
 

Figur 27: Taktila stråk leder till receptionen. 

Figur 28: Reception som landmärke. 
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Tydligare och enhetligare skyltar till annex och provtagning har utarbetats. På 
vissa väggpartier har fototapeter med naturmotiv placerats eftersom inslag av 
natur har en positiv effekt i vårdmiljöer (Ulrich 2001). Dessa partier kan även ses 
som ledtrådar i orienteringen.  

Figur 29: Tydliga skyltar till provtagning och annex. 
 
Väggarna bakom de vita dörrarna i korridoren är gråmålade. Detta för att skapa en 
kontrast mellan dörr och vägg samt mellan vägg och golv vilket gör att miljön blir 
lättare att läsa och dörrarna lättare att urskilja för besökarna. De dörrar som endast 
används av personal byts ut mot gråa dörrar för att smälta in i miljön och inte ge 
lika mycket uppmärksamhet för besökarna. I och med att endast de dörrar som 
besökarna ska ”leta” bland är markerade med färgade skyltar så minskar valet 
bland dörrar att leta efter vilket också kan underlätta orienteringen. Listerna är 
vitmålade för att ytterligare öka kontrasten mot golvet, vilket gör att man bättre 
uppfattar rummets storlek och form.  

Figur 30: Kontraster mellan dörr och vägg samt skyltning för att underlätta orienterbarhet.  
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Slutdiskussion  
Syftet med mitt examensarbete var att förtydliga vägledningen på Ängsgårdens 
vårdcentral så att det blir enklare för besökarna att hitta. Efter insamling av empiri 
framkom det att vägledning och förutsägbarhet var något jag behövde ha fokus på 
i mitt gestaltningsförslag. Eftersom Ängsgårdens vårdcentral inte har ett system 
där man anmäler sig innan sitt läkarbesök, är vägledningen i lokalen ännu 
viktigare. Reception är inte heller alltid bemannad.  
 
Med den insamlade empirin i fokus så har jag i designfasen utvecklat ett design-
förslag med landmärken, numreringssystem, skyltsystem, färg och översiktskartor 
som skall vägleda och orientera besökarna på ett enklare och entydigare sätt än 
idag. Samtidigt hjälper designförslaget till för att ge personalen ett enklare och 
mer användbart system för hänvisning. Jag tänker att de förbättringar som 
föreslagits skall stödja en positiv vägvisningsupplevelse för besökarna så att det i 
slutänden ger en tryggare helhetsupplevelse av besöket på Ängsgårdens 
vårdcentral. 
 
Något som kan ses som motsägande för designförslaget är placeringen av 
översiktskartan i huvudentrén. På grund av att det är så trångt i entréhallen och det 
finns behov av att ha bänkar för väntan och rullstolar där, har det varit svårt att 
hitta en optimal plats att placera översiktskartan på. Jag hade helst placerat 
översiktskartan så att den var vänd mot samma håll som den vägleder, men 
lokalen möjliggör inte det.  
 
I empirin framkom att den dubbla funktionen med korridor och väntrum inte är 
optimal ur flera synvinklar. Eftersom lokalerna inte är helt optimala för 
verksamheten och en framtida ombyggnation eventuellt skulle behöva komma till 
stånd, för att skapa ett större separat väntrum, måste man naturligtvis överväga 
kostnaderna som mitt gestaltningsförslag skulle innebära. I mitt förslag har hela 
skyltsystem byts ut, vilket innebär en stor kostnad, men det som talar för förslaget 
är vinsten med genomtänkta fysiska miljöer där tidigare forskning visat att 
orienterbarhet är en viktig faktor som påverkar känslan av kontroll. 
 
Problemet med den trånga korridoren som väntrum har i studien uppmärksammats 
genom respondenterna och observationerna. Intressant för framtida studier och 
vidare forskning vore att undersöka hur man skulle kunna utforma en utbyggnad 
eller ombyggnad av Ängsgårdens vårdcentral. Där en del av syftet skulle vara att 
lösa problemet med att väntrum och korridor delar samma utrymme. 
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Bilaga 1                                              
 
erica.sandberg@vgregion.se 
Hej Erica! 
Mitt namn är Maja Norström och jag går sista året på utbildningen Rumslig 
gestaltning, Informationsdesign på Mälardalens högskola och håller på och gör 
mitt examensarbete. Jag studerar väntrum för att kunna formge och ge ett 
förbättringsförslag till ett befintligt väntrum på en vårdcentral i mellansverige. 
När jag sökte information på nätet hittade jag er hemsida och tyckte det lät 
spännande det ni hade kommit fram till på HFS-nätverket konferens i Västerås 
19-20 mars 2015 gällande väntrum. Jag undrar om ni har någon sammanställning 
av de besökandes tankar och idéer som jag skulle kunna få ta del av. Jag undrar 
också om ni har arbetat eller har några idéer kring skyltning och wayfinding på 
vårdcentraler eller sjukhus? 
Tusen tack på förhand. 
Mvh Maja Norström 
majanorstrom@hotmail.com 
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Intervjumanual patienter Ängsgårdens vårdcentral                             Bilaga 2 

Jag heter Maja Norström och läser sista året på utbildningen Rumslig gestaltning 

på Mälardalens högskola och håller just nu på med mitt Examensarbete som 

handlar om att ge ett förslag på ett mer informativt väntrum där man bland annat 

hittar lättare. Jag kommer att genomföra några intervjuer med patienter på 

Ängsgårdens vårdcentral för att höra er åsikt om vägledning och miljö. Det är helt 

frivilligt att delta i intervjun och du har all rätt att avbryta deltagandet när som 

helst utan förklaring. Uppsatsen kommer att vara en offentlig handling. Allt 

insamlat material kommer enbart att användas i det aktuella examensarbetet. Jag 

kommer inte att samla in några namn eller personnummer utan ditt svar kommer 

att behandlas anonymt.  

 

• Hur upplever du väntrummet på Ängsgårdens vårdcentral? 

• Känns vårdcentralen trivsam? 

• Vet du vart du ska ta vägen när du ska till läkaren, syster eller 

provtagning? 

• Hur var det första gången du skulle besöka vårdcentralen, fick du lov att 

fråga om hjälp eller hur bar du dig åt för att hitta rätt? 

• Tycker du att det finns tillräckligt med information på skyltar och liknande 

i lokalen för att du ska hitta? 

• Hur upplever du de befintliga skyltarna? 

• Tycker du att det saknas något i väntrummet som skulle underlätta ditt 

besök? 

• Upplever du att den rumsliga miljön är viktig för upplevelsen av besöket 

på vårdcentralen? 

• Övrigt du vill tillägga 

 

Tack för din medverkan! 

Maja Norström 
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Till dig som intervjuperson                                                                        Bilaga 3 
 
Under vårterminen 2015 kommer jag Maja Norström att genomföra mitt 

examensarbete på Ängsgårdens Vårdcentral. Jag studerar sista terminen på 

programmet Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola. Syftet med mitt 

examensarbetet är att studera den rumsliga miljön och efter observationer och 

intervjuer arbeta med ett förbättringsförslag för att förtydliga vägledningen på 

Ängsgårdens vårdcentral så att det blir lättare för besökarna att hitta. Jag kommer 

att ställa ett antal frågor till dig och kommer att spela in intervjun för att sedan 

kunna sammanställa den och använda vissa delar av den i min uppsats.  

 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du har all rätt  

att avbryta deltagandet när som helst utan förklaring. Uppsatsen kommer att vara 

en offentlig handling. Allt insamlat material kommer enbart att användas i det 

aktuella examensarbetet. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. 

 

Jag samtycker till medverkan i denna intervju som handlar om den rumsliga 

miljön och vägledning på Ängsgårdens Vårdcentral.  

 
 

 
 
 
_______________________________        ___________________________ 
Namn                Ort och datum 
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          Bilaga 4 
Intervjumanual till intervju med administratör, på Ängsgårdens Vårdcentral         
  
 

1. Hur länge har du jobbat här på Vårdcentralen? 
 

2. Kan du berätta lite information och historik om själva lokalen 
 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

4. Hur upplever du väntrummet på Vårdcentralen? 
 

5. Vilka fördelar ser du med det befintliga väntrummet? 
 

6. Vilka nackdelar ser du med det befintliga väntrummet? 
 

7. Hur tror du de som kommer hit som förstagångs besökare upplever 
väntrummet? 

 
8. Har de lätt att hitta till de olika funktionerna? 

 
9. Är det många människor som frågar dig eller sjuksköterskorna om hjälp 

vart det ska sitta och vänta? 
 

10. Hur vet vårdtagarna vart deras ”nya” läkare sitter om de har bytt 
husläkare, om han eller hon har slutat? 

 
11. Vilken information missar vårdtagarna och vad är det som går fel i 

informationen? (Vad tycker du saknas/vart brister vägledningen?) 
 

12. Vad tror du att god vägledning kan hjälpa till med? (Kan god vägledning 
öka känslan av trygghet? Varför?) 

 
13. Upplever du att det finns behov av annan form av skyltning och 

hänvisning? 
 

14. Vad är din önskade upplevelse för väntrummet och informationen? 
 

15. Tror du att material och färgval spelar roll vid vägledning?  
 

16. Har du några ytterligare tankar och idéer kring information och 
vägledning. 

 
 
 
 


