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Abstract 
This is a study on how to design multi-functional treatment rooms. In this case 

the particular treatment room must support the possibility to perform a variety 

of activities, and it should be easy to switch between those. The goal is to 

provide favorable conditions to carry out rehabilitation, by facilitating the 

therapists' work, but also the customers’ ability to benefit from the treatment. 

 

This work has developed out of a FMT treatment centers premises in 

Eskilstuna. The request was a design that could help to reduce noise and 

optimize lighting conditions, this has also been the main focus for the choice of 

spatial elements that are included in the design. 

 

The study is based on the theories on color, light, acoustics, ergonomics, design 

principles and gestalt psychology. Methods in use were: interview, site analysis, 

observation and introspection. The treatment room has become more 

uncluttered thanks to the foreclosure that became a key in the new a key in this 

flexible design. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en studie i hur ett multifunktionellt behandlingsrum kan 

utformas. I behandlingsrummet ska det finnas möjligheter att utföra ett flertal 

olika aktiviteter, och det ska vara smidigt att skifta mellan dessa. Målsättningen 

har varit att skapa goda förutsättningar för att utföra rehabiliteringsaktiviteter, 

genom att underlätta terapeuternas arbete men också kundernas möjlighet att 

tillgodogöra sig behandlingen. 

 

Arbetet har utgått från ett FMT- behandlingscenters lokaler i Eskilstuna. De har 

bland annat efterfrågat en gestaltning som hjälper till att reducera ljud, och 

optimera ljusförhållanden. 

 

Studien har baserats på teorier om färg, ljus, akustik, ergonomi, designprinciper 

och gestaltlagar. I arbetet har följande metoder utförts: intervju, platsanalys, 

observation och introspektion. Behandlingsrummet har blivit mer avskalat i och 

med den avskärmning som blivit nyckeln i denna flexibla lösning. 
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Inledning 

När vi blir sjuka är vi beroende av en miljö som kompenserar för de förmågor 

man förlorat och stödjer de som finns kvar. Rätt utformad miljö kan bidra till att 

en person lättare rehabiliteras, och på så sätt få tillbaka kompetens och säkerhet 

i vardagen. Om det finns hinder i miljön kan även en högt motiverad persons 

vilja till rehabilitering, bli hämmad. Dessa hinder kan vara att en miljö  är 

visuellt svårtolkad, som till exempel fysiska element som hala golv och höga 

trösklar. En miljö som inte stimulerar till återhämtning och lust till livet, kan 

försvåra en rehabilitering (Wijk & Häggström, 2014, ss. 191-192). 

 

Det är svårt att veta hur livet utvecklar sig, och vad man kan komma behöva 

hjälp med av vården. Det är viktigt med en anpassad miljö för att få korrekt 

vård. Vår upplevelse och erfarenhet av vården är olika och det är viktigt att ha i 

åtanke att människor har olika förväntningar. Rumsliga faktorer är 

betydelsefulla för en persons återhämtning. Omgivningen måste få mycket runt 

en process att fungera, ett exempel är att det bör finnas plats för anhöriga, för 

att förenkla tillfrisknandet (R. Carpman & A. Grant, 1993, s. 7) Miljön ska 

alltså fungera för både besökare, anhöriga och de som arbetar på platsen. Därför 

är det viktigt att skapa chans till möten, men lika viktigt är att skapa möjlighet 

till avskildhet (R. Carpman & A. Grant, 1993, s. 11). 

 

I denna studie kommer jag att söka svar på vilka rumsliga element som man 

kan använda för att organisera ett multifunktionellt behandlingsrum, för att 

stödja flexibla rehabiliteringsverksamheter som musikterapi, föreläsningar, och 

rådgivning.  

Bakgrund 

FMT Behandlingscenter ligger på Carlavägen 80 i Eskilstuna. På 

behandlingscentret arbetar man med musikterapi i olika former, som 

rehabilitering för människor med: funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, 

Parkinson, stroke och olika syndrom. Företaget startades i november 2011 och 

fick i mars 2016 ett avtal med Landstinget Sörmland gällande Parkinson 

patienter (FMT behandlingscenter – Avtal med Landstinget). 
 

Målet med arbetet på anläggningen är att öka funktionsförmågan genom att 

utveckla personers motorik, perception av omvärlden, kognitiva förmågor och 

fysiska balans. Dessa mål kan i vardagen mer specifikt översättas till att 

exempelvis kunna äta själv, klä sig eller resa sig från en stol. När 

funktionsförmågan utvecklas, är det möjligt att se samband mellan självkänsla 

http://fmtbehandlingscenter.se/?p=958
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och initiativförmåga vilket leder vidare till motivation (FMT-Funktionsinriktad 

musikterapi). Detta görs genom att arbetet utgår från FMT modellen1. 

 

FMT-Modellen består av följande 7 delar:  

 Funktionsinriktad musikterapi: Musikterapi-session där FMT-

terapeuterna2 hjälper kunderna genom att arbeta med instrument för att 

öva motorik, kognition och perception. Ges vanligtvis individuellt  på 

plats i lokalerna. I arbetet kommer jag vidare att kalla detta för en FMT-

session. 

 Musikgympa: Här arbetar man tillsammans i grupp med rörelse, balans, 

kroppshållning, röst munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik. 

 Taktil stimulering: En lugn rehabilitering som sker på plats i lokalen. 

Där stryker, trycker och håller FMT-terapeuten på huden för avkoppling 

och ökad kroppsuppfattning och välbefinnande. 

 Kurser och föreläsningar: Innehåll skapas efter önskemål från kund3. 

Sker både på plats och utanför lokalerna. 

 Råd och stöd: Ges till kunder och anhöriga, kan ges både på plats och 

utanför lokalerna. 

 Re la la laxa: En gruppverksamhet där man arbetar med andning, röst 

och alla sinnen, sker både på plats och utanför lokalerna. 

 Friskvårdssång: Sång i grupp, som fungerar smärtlindrande. Stora 

muskelgrupper aktiveras vid sång. Aktiviteten sker utanför lokalerna. 

 

Behandlingarna sker både individuellt och i grupp i många av verksamhetens 

delar. Dessa delar skräddarsys utifrån kundens behov. En del av arbetet sker 

utanför lokalerna på företag och skolor och så vidare, vilket innebär att de har  

mycket utrustning som ska förvaras på centret, som fraktas med på olika 

uppdrag. 

 
Praktiskt problem  

Idag är lokalerna inte anpassade efter verksamheten, vilket medför många 

praktiska problem som i sin tur försvårar FMT-terapeuternas arbete. I ett rum 

på ungefär 24 m2 ska både aktiviteter och olika redskap och instrument samsas. 

I dagsläget uppfattas lokalen som trång och oorganiserad med en ljudnivå som 

försvårar arbetet. I och med att olika funktioner ska samsas i rummet skapas ett 

brus, vilket gör att det blir svårt för kunderna att hålla fokus. I lokalerna är 

lysrör enda ljuskällan, och ett mindre insläpp av dagsljus. I och med att delar av 

verksamheten sker utanför lokalerna, behövs också förvaring för dessa redskap. 

Exempelvis trummor, el piano och väskor. 

 

                                                 
1 FMT-modellen, är ett helhetskoncept inom friskvård, rehabilitering, omsorg och skola som 

startats  på initiativ av FMT Behandlingscenter.  
2 FMT-terapeut är de som arbetar med kunderna på behandlingscentret. 
3 De som behandlas  på centret kallas kunder eller adepter. 
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Informationsdesignsproblemet kan alltså beskrivas som att behandlingsrummet 

i dagsläget inte stödjer FMT-terapeuternas, kunderna eller besökarnas behov. I 

nuläget stödjer inte rummet användarnas behov, och försvårar i sin utformning 

aktiviteterna på platsen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att skapa ett designförslag som stödjer ett 

multifunktionellt behandlingsrum till FMT Behandlingscenter i Eskilstuna. 

Detta för att ge goda förutsättningar för verksamheten och underlätta FMT-

terapeuternas arbete och kundernas möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. 

För att göra detta vill jag skapa en rumslighet som förenklar skiftet av 

aktiviteter för personalen, men som även stödjer det övergripande arbetet i hela 

lokalen. Jag vill bidra med kunskap om multifunktionella rum till mina läsare.  

  

Frågeställningar 

På vilket sätt kan ett multifunktionellt behandlingsrum utformas och 

organiseras för att stödja flexibla rehabiliteringsverksamheter som t.ex. 

musikterapi, rådgivning och föreläsningar?  

 

 Vilka rumsliga element4 kan underlätta organisationen av redskap och 

verktyg och minska uppmärksamheten från dessa? 

 

 Vilka rumsliga element stödjer verksamhetens förutsättningar att skifta 

mellan olika aktiviteter under dagen?  

Målgrupp  

Den ena målgruppen är FMT-terapeuterna som dagligen arbetar i lokalerna, på 

FMT-behandlingscenter. Terapeuterna är kvinnor mellan 50-60 år. Den andra 

målgruppen är kunderna som de behandlar. Mitt fokus kommer vara att skapa 

en gestaltning som stödjer terapeuternas arbete, men för att göra detta behöver 

jag även ta hänsyn till kunderna och deras kognitiva förutsättningar. 

Avgränsning 

Platsen består av ett kök, tre behandlingsrum, ett väntrum och en avlång 

korridor som förbinder dessa. I detta arbete kommer jag att arbeta med 

behandlingsrum 1, väntrummet, samt den avlånga korridoren som vidare 

kommer att kallas för galleriet, se Figur 1. Jag kommer inte att fördjupa mig  i 

de tillstånd man rehabiliterar sig ifrån, utan fokus kommer ligga på att ge 

                                                 
4 Rumsliga element är ett samlingsnamn för de olika komponenter som tillsammans bildar en 

rumslighet. Dessa skulle exempelvis kunna vara; inredning, material, ljus, färg och form. I detta 

arbete avses rumsliga element som form, färg och ljus.  
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terapeuterna de rätta förutsättningarna, genom att optimera rummets utformning 

för att fungera med de olika funktionerna som bör finnas. 

 

 
Figur 1 Planlösning med avgränsning och mått. 
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Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt presenteras teori och tidigare forskning, som tillsammans med 

empirin lett mig fram i processen mot ett gestaltningsförslag.  

Tidigare forskning 

Affordance 

Psykologen Gibson införde begreppet affordance under 1960-talet, som innebär 

att fysiska föremål inbjuder till aktivitet (Ware, 2008, s. 99). Meagher och 

Marsch (Judgements of interior spaces: The role of affordances, 2010) menar i 

sin studie att affordance har betydelse i hur vi människor förstår ett rums 

storlek. I detta sammanhang används begreppet affordance för att beskriva 

relationen mellan människa och miljö, som en samling av intryck som ger oss 

signaler att utföra en handling. Alltså hur något ”bjuder in” till användning. 

Jämfört med ett kvadratiskt rum beskriver de att ett rektangulärt rum uppfattas 

mer rymligt i och med att det finns möjlighet och uppmuntran till rörelse. Enligt 

Meagher och Marsch studie (2010) uppfattas rum mer negativt när möbleringen 

upplevdes ha få möjligheter till aktivitet. Rum med helt släta väggpartier 

upplevs mindre än rum med exempelvis bokhyllor i (Stamps & Krishnan, 2006, 

citerat i Meagher & Marsch, 2010). Stora ytor av synlig golvyta genererar en 

större upplevelse av rummet (Benedikt och Burnham 1985, citerat i Meagher & 

Marsch, 2010). På FMT-behandlingscenter skulle detta kunna innebära att man 

med hjälp av rummets utformning kan styra mot användaren till den aktivitet 

som ska ske.  

 

Material i sjukvårdsmiljöer 

Sjukvårdsmiljöer bör få de som vistas i dem att känna lugn, samtidigt som 

miljön ska bidra till sammanhållning och arbetsmoral hos de anställda. Element 

som kan nyttjas för att nå dessa mål skulle kunna vara: belysning, färg, textur, 

doft, ljud, material, koppling mellan in och utsida i en byggnad (Sayil Onaran, 

2009, s.220). Ytan på material är också viktig att fundera över, golv bör inte ha 

för mycket glans, då det kan innebära halkrisk och bländning. En 

heltäckningsmatta används i en typ av miljö, medans klinker används i en 

annan. På så sätt kan materialval användas för att synliggöra vilken typ av 

aktiviteter som ska genomföras i en rumslighet. Tak i interiörer ska komplettera 

och förbättra miljön. Är det viktigt att skapa en jämn ljudnivå är det oftast 

enklast att använda akustiska tak. (Sayil Onaran, 2009, s.224). Det är viktigt att 

ha stora kontraster i färg och material, för att synliggöra golv och väggar (ibid).  

 

Miljö och god omvårdnad 

Vårdmiljöns betydelse är ett relativt nytt forskningsområde, som har sin grund i 

sjuksköterskan Florence Nightingales tro på betydelsen av miljön för patienters 
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välbefinnande på 1800-talet. Dokumentationen hon gjorde visar att det finns ett 

samband mellan miljön man vårdas i samt den kontakt man får av personalen 

när man vårdas. Båda är en viktig del i tillfrisknandet och en del av vårdandet. 

På så sätt anser Helle Wijk (2014B, s. 49) att Nightingale blir en ambassadör 

för en ny utformning av vårdmiljön, där användaren står i fokus.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att en patient inte är sin sjukdom eller dess 

symptom. Alla kan råka ut för ohälsa, och varje sjukdomsbild är unik och är 

ingen annan lik. Människor kan uppleva sin sjukdom på många olika sätt där 

olika bakgrund, förkunskap och erfarenhet påverkar (Wijk, 2014B, s. 51). Att 

den fysiska miljön har betydelse är något de flesta är överens om idag, dock är 

det svårt att beskriva exakt hur och på vilket sätt man kan skapa en helande 

miljö. Olika rumsligheter har olika förutsättningar som påverkar hur de 

rumsliga elementen upplevs, exempelvis färg, form och insläpp av dagsljus 

(Lundin, 2014, s. 107).  

 

Skulle en miljö hindra mer än stödja vår vardag, resulterar detta i effekter som 

stress, trötthet och ångest (Wijk, 2014A, s.173) Hur vi förstår vår omgivning är 

viktigt för funktionsförmågan och välbefinnandet. För att uppfatta vår 

omgivning, skiljer vi på figur och bakgrund. En tydlig kontrast kan i detta fall 

göra att man lättare kan förstå och se skillnader i miljön och på så sätt klara sig 

själv (Wijk, 2014A, s. 174). Om färgskillnaderna är små är det inte lika lätt att 

upptäcka saker i sin omgivning. Skulle ett rum bestå av mörka möbler och 

mattor är risken stor att man ramlar. På samma sätt är det lätt hänt att man sätter 

kaffekoppen bredvid bordet om man inte ser var det slutar. Skarpa kontraster på 

trösklar och golv bör undvikas då dessa kan uppfattas som hål (Wijk, 2014A, s. 

181). 

Kognitiva aspekter 

Uppmärksamhet är en mental koncentration på något specifikt och kan vara 

selektivt, vilket innebär en medveten uppfattning av stimuli. Vi kan också 

fokusera vår uppmärksamhet på flera saker samtidigt, vi kan alltså uppfatta 

saker medvetet och omedvetet på samma gång (Groome, 2010, s. 97). 

 

Vissa föremål eller objekt upptäcks snabbare av människan. 

Pop-out innebär att föremål eller objekt på markant sätt skiljer sig från sin 

omgivning, och fångar vår uppmärksamhet. Kontrasten och hur lik 

omgivningen är varandra, är något som avgör hur mycket ett objekt sticker ut. 

För att skapa en Pop-out effekt kan färg, form, storlek eller placering användas 

(Ware, 2008, s. 29). 

 

Genom kognitiva processer förstår och uppfattar vi människor vår omgivning. 

Kognition är ett brett begrepp som innefattar många processer (Groome, 2010, 

s. 27). Avsnitten nedan handlar bland annat om hur vi organiserar vår omvärld 

via ljud, färg och ljus.  
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Akustik 

Buller skapar problem på arbetsplatser. Hur mycket buller stör arbetsuppgifter, 

varierar med vilken typ av arbete det gäller. Ju svårare uppgiften är, desto mer 

störs den av buller. Något som kan påverka FMT-terapeuten i detta fall, som 

utför ett arbete som ska anpassas specifikt till den kund hon har framför sig. 

Något som spelar roll för försämrad prestation är ljudets karakteristiska 

egenskaper, plötsliga ljud är mer störande än väntade ljud (Hygge, 2005, ss. 40-

41). I detta fall kan det bli ett störmoment för kunden, med plötsliga ljud. 

 

Anders Bodin m. fl. (ss.254-255) presenterar i Arkitektens handbok 2016 

viktiga faktorer som ska stödja den akustiska funktionen i ett rum, dessa är; 

rummets storlek, form och ytskikt. I vanliga rum som kontor och expeditioner, 

behöver man underlätta egna samtal och maskera andras, för att göra detta 

behövs hög ljudabsorption. Här eftersträvar man kort efterklang och låg buller 

nivå, samt en relativt låg bakgrundsnivå (2016, s.25). Detta är också relevant på 

FMT-Behandlingscenter. Detta kan uppnås med hjälp av: 

 

 Låg rumshöjd 

 Kraftigt dämpat tak 

 Inga stora och odämpade väggytor 

 Absorberande och skärmande inredning 

 Stegljudsdämpande golvmatta 

 Liten rumsstorlek och låg takhöjd 

 Korta avstånd, fria siktlinjer,  

Ljus och färg 

Ljuset hjälper oss att se och att orientera oss i närmiljön, men den påverkar 

också betraktarens sinnesläge. Innehållet på en plats är också viktigt och bidrar 

till betraktarens emotionella stämning (Küller, 2005, s. 85). I och med att vi 

spenderar en stor del av vår tid inomhus blir färg- och ljussättning två viktiga 

faktorer för vårt välbefinnande. I naturen kommer ljuset vanligtvis uppifrån, 

och vårt visuella system har anpassat sig till att himlen är ljusare än marken. 

Därför bör färgsättningen i ett rum vara planerad på så vis, att taket är ljusare än 

väggarna, som i sin tur bör vara ljusare än golvet (Küller, 2005, s. 97) 

Människor är olika känsliga för flimmer och är man känslig får man tydliga 

stressreaktioner, trots att man med blotta ögat inte kan se att ett lysrör flimrar. 

Stresseffekten kan kvarstå upp till natten dagen efter man blivit utsatt för det 

(Küller, 2005, s. 96). Vilket i detta fall kan innebära att skapa ett behagligt ljus 

ovanifrån på FMT-Behandlingscenter som inte stör. 

 

Det är vanligt att det riktas mest ljus mot arbetsytan, och mindre på tak och 

väggar. Fördelningen bör ligga förhållandevis på ungefär 55% på arbetsytan, 

och 45 % ljus på tak och väggar. Med starkt ljus upplevs ofta fler negativa 

känslor i rummet (Laike, 2014, s. 42). Det är därför viktigt att skapa en balans 
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mellan omfältsljus och arbetsljus som är funktionellt och fungerar, exempelvis 

då i ett behandlingsrum. 

 

Starka och varma färger aktiverar hjärnan samt stressar personer som redan 

känner sig i dålig form. Grå och blå tenderar dock att minska aktiveringen, och 

få en lugnande effekt (Küller, 2005, ss. 94-95). Idag kan man med säkerhet säga 

att kulörton i en inomhusmiljö påverkar prestation, humör och 

neurofysiologiska reaktioner (Laike, 2014, s. 47), varav grått eller blått kan 

komma att passa i denna kontext på FMT behandlingscenter. 

 

Dagsljus och glödljus har samma kontinuerliga spektrum, men i dessa två kan 

färger ändå upplevas olika. I glödljuset upplevs färger ofta varmare än i 

dagsljus (Duwe, 2014, s. 155). Kulörtoner upplevs kallare i ljus från norr och 

varma i ljus från söder. Blåa väggfärger förstärks alltså i norrläge, och rödgult 

dämpas. Ytorna i ett rum hjälper till att sprida ljus, desto ljusare ytor, desto mer 

studsar ljuset runt i rummet och bidrar med en högre belysningsnivå (Fridell 

Anter m.fl. 2014, s.205 ff). En färg med till synes lika kulör under en typ av 

ljuskälla, kan upplevas helt olik under en annan ljuskälla. För att undvika 

oönskade färgskillnader är det bra att inte kombinera ytor med samma kulör på 

olika material (Duwe, 2014, ss. 154-155). 

 

Trygghet i den miljö man vistas, är avgörande för välbefinnandet. Möbler och 

omgivning kan ibland smälta ihop till en röra, exempelvis kan bordet upplevas 

smälta in i golvet. De med nedsatt syn har svårt att uppfatta detaljer och skilja 

ytor åt som liknar varandra, som i sin tur kan göra det svårare att uppfatta 

volymer. Detta gör det viktigt med tydliga former i ett rum där kontrastverkan 

kan användas för att förtydliga volymer eller nivåskillnader. Skuggor är också 

något som kan bidra till detta (Wijk & Häggström, 2014, s. 196). Alltså är 

kontrastmarkeringar speciellt viktigt att skapa i offentliga miljöer (Wijk & 

Häggström, 2014, s. 197). 

 

Det kan i detta fall då bli viktigt att visa ett kontrastomfång i färg.  Något som 

Fridell Anter m.fl. nämner (2014, s.212) är att det ska finnas både färger som 

drar åt det svarta och det vita så vi tydligt ser kontrasterna emellan. Annars är 

det lätt att uppleva ljuset i ett rum som lite ”skumt” och att färg blir produkt för 

effekter av dåligt ljus. Ser vi kontrasterna upplever vi att det finns mer ljus 

(Fridell Anter m.fl. ,2014, s.212).     
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Designprinciper och gestaltlagar 

Relationer mellan delar i ett rum struktureras upp av designprinciper. Ett 

rumsligt element står aldrig ensamt, utan det pågår alltid ett samspel där delarna 

både behöver- och påverkar varandra. Designprinciperna kan användas för att 

påverka delarnas betydelse, funktion och visuella intryck. Designprinciperna är 

inga regler som man måste följa, men de hjälper till att skapa visuell ordning 

som i sin tur gör det lättare för användaren att tolka in (Ching & Binggeli, 2012, 

s. 122). Detta kommer också vara syftet med att använda dessa teorier i 

gestaltningsförslaget som visas längre fram i arbetet.  

 

Varje element har karakteristiska drag som påverkar helhetsintrycket, dessa kan 

vara: färg, form, ljus eller textur. Här är det viktigt att skapa balans och göra en 

avvägning hur mycket uppmärksamhet ett element tar i förhållande till de 

andra. Delar som drar till sig extra uppmärksamhet är: oregelbundna eller 

kontrasterande former, ljusa former och kontrasterande texturer, stora eller 

annorlunda dimensioner och hög detaljrikedom (2012, s. 131). Man kan skapa 

balans på tre olika sätt: symmetri, asymmetri och radiell balans.  

 

 Symmetrisk balans är ett arrangemang av identiska element som storlek, 

position och form. De upplevs ofta som strukturerat, stabilt och formellt 

(2012, s.134).  

 Asymmetri handlar om att skapa balans mellan element som inte är 

identiska och använda sig av färg, storlek-och formkontraster för att 

väga upp. Den är ofta inte lika uppenbar som en symmetrisk och 

upplevs ofta mer dynamisk och spännande (2012, s.135).  

 I en radiell balans arrangerar man från placeringar efter en mittpunkt ( 

2012, s.134). 

 

Medan balans handlar om att skapa en helhet mellan olika element, skapas 

harmoni  genom att omsorgsfullt gå ännu ett steg, och titta på gemensamma 

nämnare hos elementen som materialval, riktning, liknande form och storlek. 

Det är upprepningen av de gemensamma nämnarna som skapar en visuell 

harmoni. På så sätt handlar det om att hitta en balans mellan enighet och 

variation, för att det inte ska uppfattas tråkigt (2012, ss.137-138).  

 

För att organisera och uppfatta vår omvärld delar vår hjärna in den i former och 

mönster, så att vi lättare kan tolka den. Detta kallas för gestaltpsykologi, och 

bidrar till att vi skapar en helhet i det vi ser. Dessa delas in i gestaltlagar. Nedan 

kommer jag presentera dem som är av vikt för detta arbete. 

 

 Närhetslagen kan förklaras som att former, möbler och ting som står 

nära varandra uppfattas som att de hör ihop. 

 

 Likhetslagen kan förklaras som former, möbler eller ting som liknar 

varandra uppfattas som att de hör ihop (Eriksson, 2009, ss. 62-63). 
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Ergonomi 

Ergonomi grundas i att arbetsmiljön ska kunna anpassas efter människans 

behov och förutsättningar, där arbetets krav och individens förmåga behöver 

mötas för att skapa en jämn balans. Förmågan eller kapaciteten kan avse fysisk 

aktivitet som att kunna lyfta, böja sig framåt eller bära. Den kan också avse 

psykiska påfrestningar (Gard & Odenrick, 2014, s. 109). I denna studie handlar 

det främst om den fysiska aktiviteten. Det finns tre huvudsakliga skadliga 

belastningar som författarna nämner (ibid): enstaka höga belastningar, 

upprepade belastningar som är måttligt till höga och långvarig belastning med 

låga belastningsnivåer (Gard & Odenrick, 2014, s. 110). 

 

En bra arbetsställning utmärks genom att man kan arbeta med ryggen i upprätt 

ställning med axlarna nedsänkta och överarmarna intill kroppen. Arbetshöjden 

bör ligga i armbågshöjd, och bör kunna gå att justeras efter individen med hjälp 

av möbler som stödjer detta. Fler saker som utmärker en bra arbetsställning är 

enligt Gard och Odenrick (2014, s. 112). 

 

 undvika sneda och vridna arbetsställningar 

 variera arbetshöjden efter behov  

 arbeta rörligt och dynamiskt 

 undvika statiskt muskelarbete 

Som det ser ut i dagsläget uppfylls inte dessa delar, när FMT-terapeuten arbetar 

under en FMT-session. De belastar ofta leder och muskler i ytterlägen, ett 

arbetssätt som kan skada leder och muskler enligt författarna (ibid).   

Källkritik 

I arbetet har litteratur nyttjats som introducerats under utbildningen och som 

bedömts vara relevanta och tillförlitliga. Artiklarna som använts är granskade. 

Under arbetets gång har det varit problematiskt att hitta teori som rör just 

multifunktionella rum. Istället har ett antal antologier använts för att titta på de 

olika rumsliga elementen som är av betydelse i denna studie.  

 

Dessa antologier är grundade i forskning, och är skrivna av personer som är 

framstående i respektive områden. Svensk miljöpsykologi (Johansson & Küller, 

2005) är en antologi om det miljöpsykologiska perspektivet, och har använts för 

att få ett denna syn på problemet. Boken Färg & ljus för människan i rummet 

(Fridell Anter & Klarén, 2014) har använts för att få en djupare förståelse kring 

färg och ljus i samverkan. Vårdmiljöns betydelse (Wijk, 2014) har använts för 

att få perspektiv från både fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön 

och är en av få böcker som förenar dessa perspektiv. Till sist har även 

Människan i arbetslivet Teori och praktik (Holmström & Ohlsson, 2014) 

använts som också belyser arbetsmiljön, fast ur ett ergonomiskt perspektiv.  
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Tillvägagångssätt och metoder  

Nedan presenteras de metoder som använts i arbetet, hur de applicerats samt 

resultatet. Dessa bildar tillsammans med teorin grund för det gestaltningsförslag 

som senare presenteras. 

Platsanalys 

För att förstå en plats och dess förutsättningar är det viktigt att göra en analys 

av den. Det vill säga samla in relevant information som kan vara till nytta för 

kommande design. I platsanalysen studerar man befintliga element i ett rum för 

att skapa sig en helhetsförståelse av det rum man har framför sig, samt vilket 

syfte och vilka funktioner de har. Man kan bland annat kartlägga form, skala 

och proportioner, material i olika delar av rummet, lokalisera dörrar, fönster, 

eluttag och ventilation samt signifikanta arkitektoniska element som tar visuell 

plats i rummet (Ching & Binggeli, 2012, s. 58). En platsanalys är en metod jag 

anser närmast nödvändig när man ska skapa miljöer. Något som skulle kunna 

ha inverkan på resultatet är tidpunkten för analysen, vilket är möjligt att täcka 

in med hjälp av fler besök vid olika tidpunkter.  I analysen har jag som nämnt 

utgått från Ching och Binggelis lista, som innehåller delar man själv ska 

analysera, exempelvis känslan i rummet. Där kan det vara svårt att urskilja på 

vad som är en analys, eller vad som är en tolkning. 

Genomförande 

Platsanalysen genomfördes den 15 April kl. 08.30 på morgonen. 

Ching och Binggeli (2012) har skapat en lista med olika kriterier som en 

platsanalys bör innehålla. Listan har använts för att förstå syftet och skapa en 

helhetsförståelse för platsens funktioner och viktiga element. Detta för att rita 

upp en korrekt återgivning av platsen. Sedan ritades en 3D modell upp i 3D 

programmet Sketchup, som också använts till att skapa en ny planritning. För 

att förmedla de befintliga funktionerna och möbler på platsen har det gjorts en 

skiss, som ni kan se i Figur 2. Mallen jag skapat kan ni se i bilaga 1. 

 

Under platsanalysen lade jag min mall, befintliga planskisser och 

anteckningsblock på fikabordet. Därifrån promenerade jag runt i rummen 

ostörd och tog mått för att sedan svara på frågorna från mallen. I rummet var 

jag och en av FMT-terapeuterna, och de redskap och verktyg som tillhör 

rummet. Det var därför lugnt i lokalerna och de ljud man hörde var trafiken 

utifrån. De hördes när fönstret både var öppet och stängt. Jag fick då möjlighet 

att göra min platsanalys i en ostörd miljö. För att komplettera mina 

anteckningar fotograferades och mättes delarna i rummet. 
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Analys av plats 

 

 
 

Figur 2. Skiss över hur nuvarande möblering ser ut på platsen i väntrummet och i behandlingsrum 1. I 

galleriet är ingen möblering, mer än att det sitter information och tavlor på väggarna och ett draperi. 

Soffdelen är mörk och dörren in till väntrummet delar av detta annars 

rektangulära rum till två mindre kvadrater. Galleriet är en mycket lång korridor 

och har ett mörkt draperi längst ner. Det är en känsla av att sugas in i ett mörkt 

hål med det svarta golvet och det mörka draperiet, när galleriet har den 

rektangulära form som den har. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I allmänhet kändes lokalen trång och mörk. Det är vita väggar och tak, med 

svart klinker i väntrummet och galleriet, se Figur 4 och 6. I Behandlingsrum 1 

är det ekparkett, se Figur 5. Lokalen uppfattas rörig, i och med att det står 

redskap på olika ställen och många redskap och dekorationer utspridda. Det är 

Figur 3. Vy över fikadelen, 

som är till höger när man 

kommer in i väntrummet. 

Figur4. Vy över soffhörnan som är till 

vänster när man kommer in i väntrummet. 

Figur 5. Vy över musikterapidelen, med piano 

trummor och även hennes  arbetsplats. 
Figur 6. Vy över galleriet 

från väntrummet. 
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många färger och material i alla utrymmen på möbler och tillbehör. Redskapen 

och instrumenten är även de i olika material, färg och storlek och tar mycket 

visuell plats som troligtvis söker uppmärksamhet från adepterna. Textil används 

på flera ställen för att täcka för hyllor och redskap, men man kan urskilja det 

som ställts bakom. 

 

De funktioner som behöver rymmas i behandlingsrum 1 är: 

 Plats för en FMT-session och de redskap och instrument som behövs 

 Möjlighet att hålla föreläsning och kurs 

 Möjlighet att ha rådgivning 

 Arbetsplats för FMT-terapeuten 

 

De redskap och instrument som behöver få plats är: 

 Cirka 8 trummor och cymbaler 

 10 set med trumstockar 

 Bollar och påbyggnadsdelar till trumstockarna 

 2-3 balanskuddar för stol 

 2-3 stöd för fötterna 

 Piano 

 4 stolar 

 Cirka 20 blåsinstrument 

 

Lysrör utgör främsta belysningskällan och på platsen finns tre lysrör i 

väntrummet, fyra lysrör i behandlingsrum 1 samt tre lysrör i galleriet. Accent 

belysning har ställts in av FMT-terapeuterna i väntrummet. Fönstren vetter åt 

sydväst vilket innebär att solen lyser in på eftermiddagen. Några av de 

nuvarande möblerna kan användas i befintligt skick, alternativt kläs- eller målas 

om. I galleriet har det satts upp tygvepor i taket samt två mattor på väggarna för 

att försöka absorbera ljud. Dessa används även som anslagstavla, se Figur 6. 

Informationen sitter dock inte bara samlat där, utan finns utspridd över de flesta 

väggar i lokalen.  

 

Tolkning 

Det är mycket att titta på i lokalerna som tar energi och fokus. Det är många 

intryck som gör att det inte är lätt att förstå vad som förväntas av en när man 

kommer in i lokalen första gången. I och med att rummet känns stökigt och 

rörigt blir helhetskänslan ostrukturerad, oharmonisk och obalanserad. 

 

På grund av att det står både instrument och dekorationer, på flera olika platser i 

lokalen, syns det utåt att de inte ha tillräckligt med förvaring. Av att döma av 

utsmyckning och information finns behov att informera om verksamheten, 

nyheter och dylikt, men också att skapa en stämning som inte uppfattas steril, 

särskilt i väntrummet. Wijk & Häggström (2014, s.192) menar att en miljö med 

inslag av personlig prägel och en hemlik möblering med genomtänkt färg och 



20 

 

ljussättning kopplas samman med ökat välbefinnande. Vilket jag tror att FMT-

terapeuterna strävar mot. 

 

Många av de möbler som står på plats är skänkta till verksamheten, FMT-

terapeuterna  har ett intresse för återbruk och att använda saker som fortfarande 

fyller sin funktion. I detta fall kan denna faktor bidra till en ostrukturerad känsla 

med ett arrangemang som inte känns genomtänkt.  

Introspektion 

En introspektion innebär att man utgår från egna erfarenheter och använder sig 

själv som instrument i undersökningen. Genom denna metod ges forskaren en 

möjlighet till ärliga reflektioner, som annars kan vara svårt att ta vara på vid en 

vanlig intervjusituation. Introspektionen fångar upp detaljer och ger en djupare 

förståelse än vad andra kvalitativa metoder ibland har möjlighet att göra. Detta 

på grund av att man använder miljön under en introspektion (Frostling-

Henningsson, 2004, s. 167 ff). 

 

Styrkan med metoden är att det är möjligt att nå djupare, få förståelse och 

upplevelser som annars skulle vara svårt att få insyn i. Att metodiskt arbeta sig 

igenom ett problem via personliga erfarenheter, kan bidra till känslomässig data 

som annars inte varit tillgängligt (Frostling-Henningsson, 2004, s. 179). Genom 

att få testa att genomföra en FMT-session, fick jag en bredare förståelse för vad 

exakt man gör i funktionsinriktad musikterapi, och hur en session går till.  

 

Introspektion har som metod fått kritik för att vara ett bekvämlighetsurval, att 

det inte är trovärdigt att låta den egna personen utgöra urvalet (Wallendorf & 

Brucks, 1993, citerad i Gustavsson, 2004 s. 180). FMT-behandlingscenters 

verksamhet är komplex och i detta fall har fördelen med en introspektion vägt 

tyngst, då det på kort tid gett en inblick i en situation, som annars hade tagit 

lång tid att få. 

Genomförande 

Introspektionen genomfördes 15 april 2016 kl. 9.45-10.30. Syftet med besöket 

var från början enbart att utföra en platsanalys. Karina Larsson fick en 

avbokning av en FMT-session, och fick därmed en lucka i sitt arbete och 

undrade om jag ville testa och genomföra en sådan. I funktionsinriktad 

musikterapi, alltså FMT, sker ingen kommunikation med rösten, utan 

pedagogen bekräftar önskat beteende  med pianot. På så sätt hör man om man 

gör ”rätt”, alltså trummar på trummorna i den ordning FMT-terapeuten vill. 

Dock pratade vi lite under introspektionen på grund av att hon ville förklara vad 

man övar på i olika rörelser, samt beroende på vilka trumstockar man använder. 

I och med att jag inte har något handikapp, så gjorde Karina Larsson detta  i 

relativt högt tempo med mig. Hon betonade att så snabbt brukar de inte gå fram 

i vanliga sessioner, utan det är en process som växer med tiden. Sessionen 
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började med att Larsson satte fram en trumma och en cymbal framför mig och 

gav mig därefter ett set trumpinnar.  

 

Hon spelade en startton på pianot, och då förstod jag att sessionen hade börjat. 

Sedan fortlöpte sessionen och jag fick fler trummor efterhand, utplacerat på 

olika sätt och fick testa olika trumstockar, fot- och balansunderlägg för att 

känna känslan och vibrationerna i kroppen som de olika trumstockarna och 

trummorna ger. När hon avslutar en del i sessionen, drar hon snabbt på pianot 

från mörka toner till ljusa för att visa att momentet är avslutat. Därefter flyttar 

hon och/eller byter ut redskapen. 

Min upplevelse av introspektionen 

 

 
Figur 7. Det var den här delen av rummet som användes under en individuell FMT-session. 

 

I Figur 7 kan man få en överblick av vilken del av rummet som användes under 

en session. Här är ett utdrag från mina anteckningar efter introspektionen:  

 

”Jag var lite rädd att känna mig dum när jag skulle testa. För mig kändes det 

direkt när jag fick en trumpinne i handen, att jag ville slå på trummans röda 

prick framför mig. Jag ville slå på den där trumman för att se hur det låter, och 

testa hennes reaktion. Jag testade att slå på den röda pricken och utanför. I 

olika tempon, i takt och i otakt. När jag förstått den grejen fick jag andra 

trumpinnar och det ställdes fram andra trummor. Så fortlöpte sessionen och 

hon byggde på med trummor och cymbaler runt mig och flyttade runt dom för 

att få mig att träna på olika saker som exempelvis avståndsbedömning och 

rörligheten i bålen. Det var svårt att inte ha ett leende på läpparna under tiden. 

Det var riktigt roligt!”  
       Linnea Bodin (15 April, 2014) 

 

Här är ett ytterligare ett utdrag från mina anteckningar efter introspektionen:  

 

”Under tiden jag trummade och när jag hade som flest trummor runtomkring 

mig kände jag hur trummorna blev min värld. Mitt fokus var på dem och att slå 

på de röda prickarna. Vilket gjorde att jag släppte allt annat runt mig och blev 

här och nu i den stunden, inget annat fanns. Känslan när vi spelade en låt 

tillsammans var jättehärlig, det kändes som att man var trummis i ett rockband 
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och stod på scen någonstans i världen. Hon spelade så fint på pianot. Lite 

eufori över det hela”.  
       Linnea Bodin (15 April, 2014) 

 

Jag hade fullt upp med att hålla fokus på alla trummor och cymbaler runt mig, 

och jag tittade inte upp mot slutet så mycket på FMT-terapeuten, då jag var helt 

inne i spelandet. På varje trumma och cymbal sitter ett rött märke som man ska 

sikta mot när man slår, och dessa var under sessionen mitt stora fokus. 

 

Tolkning 

Under en session är det viktigt att ha tillgång till stor golvyta, så det finns 

utrymme att ha olika avstånd till trummorna. Detta för att kunna använda 

platsen att antingen sitta, gå eller springa mellan instrumenten beroende på var i 

processen man är. Det som jag upptäckte med hjälp av min introspektion var att 

det inte var någon bra arbetsställning för FMT-terapeuten i dagsläget, på grund 

av att hon blev tvungen att sitta med huvudet på sned för att se hur jag 

trummade och rörde mig. Det behövde också vara lätt att växla mellan 

instrument och redskap.  

 

Innan jag testade var jag nervös, på grund av att jag inte riktigt visste vad som 

väntade. Den känslan försvann fort, med hjälp av den trygghet som Karina 

Larsson förmedlade. I början testade jag mycket för att se när jag fick 

bekräftelse av henne, men också när jag inte fick det. 

 

Jag  misstänker att det är fler än jag som känner sig spända när de ska 

genomföra sin första FMT-session. Även om FMT-terapeuterna utstrålar ett 

lugn och tillit, behöver rummet struktureras upp för att man ska förstå syftet. 

detta då det finns mycket att titta på i rummet. När instrumenten och redskapen 

ligger framme, kan man inte hjälpa att blicka ut och fundera på hur och vad allt 

används till. Då var men nyfiken på vad som kommer plockas fram därnäst. Jag 

kunde mot slutet hålla fokus på instrumenten runt mig, men det kändes viktigt 

att koncentrationen fanns redan från början. Detta tror jag de personer som 

behandlas här, har svårare än jag själv med. 

Intervju 

När målet med en intervju är att få en förståelse för respondenten och hur denne 

tänker och resonerar är en kvalitativ vinkel något man ska välja (Trost, 2010, s. 

27). Platsen för en kvalitativ intervju bör enligt Trost (2010, s. 63) utföras på en 

plats där personen känner sig trygg och vara så pass ostörd som det är praktiskt 

möjligt. Ofta bestämmer den intervjuade plats, då det är denne som delar med 

sig av sin tid och som ska känna sig trygg. Kvalitativa intervjuer anser Bryman 

(2011) är flexibla och följsamma och man ges möjlighet att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar. Därmed kan man komma närmare intervjuobjektets 

ståndpunkter, eftersom man kan anpassa frågorna beroende på vad som dyker 

upp under intervjuns gång.  
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Kvalitativa intervjuer kan skilja sig åt i struktureringsnivå. En semistrukturerad 

intervju innebär att man har mer specifika ämnen som man vill ta upp. Här har 

man ofta en intervjuguide som är förhållandevis specifik men där 

intervjupersonen fortfarande har stor frihet att svara  fritt (Bryman, 2011, ss. 

414-415). Trost (2010, ss. 50-52) lyfter en metod där Kvale delar in intervjun i 

olika stadier. Denna utgår från att man ser hela intervjun som en process. 

Stadierna går inte alltid att se som separata delar, då de ofta skär in i varandra. 

Däremot följer de i stort sett varandra. Delarna är lika viktiga för att kunna nå 

fram till ett trovärdigt resultat. 

 

Styrkan i en kvalitativ intervju är att den situationen påminner om ett vardagligt 

samtal i en vardaglig situation, och är en av de metoder där man som 

intervjuare styr allra minst (Holme & Solvang, 1997, s. 99). Styrningen kan i 

sig vara en stor utmaning som ovan intervjuare, att ha en förmåga att samspela 

med objektet, men samtidigt inte styra objektets svar (Holme & Solvang, 1997, 

s. 107). 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts enligt Kvales stadier. Det blev tydligt i processen  

att delarna skar in i varandra. Först skapades en intervjuguide, som utgick från 

Brymans tips (2011, s.419). När jag förberett detta, genomfördes två 

respondentintervjuer på deras arbetsplats på Carlavägen 80. Intervjuerna var 

semistrukturerade, då intervjuguiden utformades någorlunda mer specifikt, 

gällande vilka områden som skulle tas upp. Intervjuerna genomfördes ej samma 

dag för att möjlighet till transkribering skulle ske emellan, för att på så sätt 

fånga upp intressanta spår till nästa intervju. Intervjuerna spelades in, och syftet 

med detta var att underlätta transkriberingen som sedan genomfördes till ett 

bearbetningsbart material. Som ni kan se kort nedan eller i bilaga fyra och fem. 

Efter detta tolkades svaren. 

Intervjusvar 

Karina Larsson FMT-terapeut 

FMT-behandlingscenter har en bred målgrupp och tar emot alla som söker sig 

dit för hjälp. För Karina Larsson är det viktigt att alla som besöker 

verksamheten ska känna sig välkomna. Den stora utmaningen ser hon i att alltid 

planera och få till de smidiga skiftena, det ligger mycket samspel och 

planerande bakom varje besök för att alla ska känna sig bekväma. Det är enligt 

henne viktigt att skapa möten, men också plats för avskildhet. 

 

I dagsläget är det omöjligt att ha en lugn taktil session samtidigt som en FMT-

session, då det är för hög ljudnivå. Ljudet är ett av deras största problem och det 

transporteras vidare på platsen. Lokalerna är inte anpassade efter den 

verksamhet de bedriver, men det är svårt att hitta en lokal som är det och som 
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ligger relativt nära centrum, varför de vill de optimera den här så gott det går 

utan allt för stora ingrepp.  

 

I Karina Larssons arbetsmiljö är det viktigt med flexibilitet och att ha nära 

tillgång till instrumenten och redskapen och att enkelt kunna röra sig emellan. 

Hon ska enkelt kunna plocka fram dessa och lika snabbt stuva undan dem. 

Sessionerna spelas nästan alltid in så de ska vara lätt att starta och stoppa 

inspelningen. I och med att kunderna har stora skillnader i kognitiva 

förutsättningar, tror hon på ett avskalat behandlingsrum med lite stimuli. 

Aktiviteten som sker är den viktiga och det är den som fokus ska ligga på. Ett 

annat problem som Karina Larsson nämner är ljuset i lokalen, hon störs av 

lysrören och skulle vilja ha möjlighet att anpassa ljuset mer efter aktivitet. 

 

Margareta Ericsson FMT-terapeut 

I Margaretas Ericsson arbetsmiljö är det viktigt att ha bra möbler och redskap 

runt sig. Detta på grund av att hon har ryggproblem. Något FMT-terapeuter 

vanligtvis får då det är många arbetsställningar som inte är särskilt skonsamma 

för kroppen. Under sessionerna försöker hon röra på sig mycket, ställa sig, gå 

och lyfta rätt för att minska belastningen på ryggen. 

 

Något Margareta Ericsson betonar är hur viktigt det är med struktur. Både i 

bemötande mot deras kunder men också i miljön, för att inte skapa moment 

som distraherar. Strukturen och organisationen av möbler och redskap upplever 

hon kan vara svår att hålla. Förvaring är likaså ett stort problem och gör det inte 

lättare för dem att hålla en struktur. Flexibilitet och tillgänglighet är två andra 

delar som hon anser viktigt. Under åren har de flyttat om och möblerat om 

många gånger i rummen. Liksom Karina Larsson, nämner Margareta Ericsson 

ljudproblemet, något som gör att planeringen av verksamheten blir omständlig. 

 

Margareta Ericsson trivs bättre att arbeta i ett mindre behandlingsrum, även om 

någon kvadratmeter större skulle vara välbehövligt i behandlingsrum 2 där hon 

arbetar idag. Hon berättar att ett hörn fyllt med det man behöver under en 

session, skulle vara härligt att ha. Margareta Ericsson kommer även hon in på 

att det är otroligt viktigt att få alla som kommer att känna sig välkomna och 

trygga på FMT-behandlingscenter.  

 

Tolkning 

De uttrycker båda två hur viktigt det är att alla känner sig välkomna och trygga 

hos dem. Detta är självklart en utmaning, då de har en mycket bred målgrupp 

och tar emot barn, ungdomar, medelålders och pensionerade kvinnor och män. 

Alla med olika kognitiva förutsättningar och som ofta har med sig en 

närstående eller assistent.  

 

Ljudproblemet är något både Larsson och Ericsson talade om under 

intervjuerna. Det är något som begränsar dem i deras verksamhet men även i 

deras arbetsmiljö, då de båda lägger mycket energi på att få till alla möten och 
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sessioner. I dagsläget är det viktigt att de inte dubbelbokar en FMT-session och 

en taktil session. Att ha två FMT-sessioner igång fungerar skapligt i dagsläget. 

Där ligger utmaningen att få till möten, och att i viss mån undvika dem. Mycket 

av denna planering går inte för mig som rumslig gestaltare att få bort, speciellt i 

detta fall då det inte är möjligt att göra några stora förändringar i huset. 

Däremot kan jag skapa behandlingsrum som förenklar deras dagliga arbete, och 

fokusera på rumsliga element som förbättrar ljudmiljön och ljus-kvalitén. 

Observation 

När man genomför en observation innebär det att man under en tid är nära den 

grupp man vill undersöka, eller i direkt anslutning till dem. Enligt Holme och 

Solvang (1997, s. 111) finns två tillvägagångsätt vilket innebär att man väljer 

att göra sin observation öppen eller dold. Båda tillvägagångsätten har sina för-

och nackdelar. Den dolda har sin styrka i att ingen vet att man observerar, och 

kan på så sätt bli riktiga medlemmar av gruppen. Därigenom kan observera 

naturliga mönster. Den öppna bygger likaså på att bli accepterad av den grupp 

man observerar. I en sådan observation understryker Holme och Solvang (1997, 

s. 113) att tillit och tillåtelse är viktiga komponenter. Bara då menar de att man 

kan bli accepterad. En öppen observation ger även större frihet.  

 

Bara genom att närvara vid en observation gör att man både påverkar och blir 

påverkad av den givna situationen. Detta gäller oavsett vilken 

observationsstrategi man väljer. I en observation kan man också välja att delta 

aktivt eller passivt, just för att effekten av ens egen närvaro ska bli minsta 

möjliga (1997, s. 115). Holme och Solvang (ibid) nämner vidare att man inte 

bör skilja sig nämnvärt från gruppen när det gäller beteende, uttryckssätt eller 

kläder. Dessa faktorer är extra viktiga enligt dem, när man gör en dold 

observation, men kan vara viktiga att fundera kring även vid en öppen.  

Genomförande 

Det har gjorts tre observationer. Två observationer genomfördes 16 April 2016, 

en kl.13.00 och kl.15.00. Detta skedde under två informationsträffar gällande 

att FMT- behandlingscenter fått ramavtal med Landstinget Sörmland för 

patienter med Parkinsons sjukdom. En observationsmall skapades för att 

specificera vad som skulle observeras. Jag observerade hur rummet används 

under  föreläsningar och kurser. Detta för att se hur lokalen används när det är 

fler än två personer närvarande. Under observationerna fick jag ta del av samma 

information som de andra i rummet, och fick mer kunskap om deras 

verksamhet. Dessa observationer genomfördes dolda, för att min närvaro inte 

skulle påverka situationen. 

 

Den andra typen av observation genomfördes under en FMT-session den 27 

April kl.13.30. Här observerades hur en session går till och hur rummet och 

redskapen används. Observationen gjordes öppen på grund av det vid det 
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tillfället var viktigt med tillit och tillåtelse. Även här skapades en 

observationsmall för att specificera vad som skulle observeras. Vid denna 

observation satt jag placerad nere i ena hörnan vid dörren på kortsidan, bakom 

adeptens rygg.  

Observation 1 & 2  

 
Figur 8. Skiss över möblering som var på platsen under Observation 1 och 2 under informationsträffarna 

ändringen har skett i behandlingsrum 1, där de flyttat om rummet för att funka som en föreläsningsdel. 

 

På första informationsträffen kl.13 kom två gäster samt så var de två FMT-

terapeuterna och jag på plats, sammanlagt fem personer. Under andra 

informationsträffen kl.15 kom fem stycken gäster, sedan var de båda FMT-

terapeuterna och jag på plats, sammanlagt åtta personer. De hade röjt undan en 

del, plockat bort trummor och stockar samt ställt fram stolar och pallar i en 

halvcirkel. De använde projektorn som stod spå det lilla bordet i mitten av 

rummet. De hade två datorer som stod på varsin pall. På första infoträffen var 

det inga stopp i flödet. Ingen av dessa två personer hade rullator eller rullstol 

vilket innebar mer plats att röra sig på. 

 

På andra informationsträffen var det inga stopp i flödet på väg in. Gästerna kom 

med jämna mellanrum, så de hann hänga av sig ytterkläder i lugn och ro ute i 

hallen. En av personerna hade rullator, och det märktes en tydlig förändring i 

rummet, det krävdes mycket mer plats. I galleriet var det svårt vända sig och gå 

förbi. Det gick men det var trångt när alla var där samtidigt. Efter informationen 

skulle gästerna ut samtidigt från behandlingsrum 1, vilket gjorde att det var ont 

om plats i hallen och gästerna stod på led i väntrummet, för att få ta på sig sina 

ytterkläder. 

 

Mötet var väldigt avslappnat och hade en samtalston. Gästerna blev visade runt 

i lokalen och pratade lite om deras verksamhet. De satte sig sedan i 

behandlingsrum 1 för att prata lite kring ämnet för att sedan börja 

informationen. Frågor besvarades under hela föreläsningen. Möbler som 

användes var: fikastolarna, pallar, bord, projektor, skärmvägg och projektor 

skärmen. 
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Det var mycket dämpad belysning i hela lokalen. Bara fönsterlamporna och 

golvlampan i väntrummet, inga lysrör. I galleriet var det tänt. I behandlingsrum 

1 var 2 lysrör av 4 tända och så ljuset för projektorn.  Första föreläsningen så 

ekade det i rummet. Rummet var ej  tomt, ändå skar rösterna nästan  in i 

huvudet. Bilarna hördes inte så tydligt under första informationen. Möjligen var 

det inte var så mycket trafik. Ungefär två tredjedelar av rummet användes, 

främre delen närmre skärmen.  

 

Andra föreläsningen var vi fler personer så det var inte alls på samma sätt med 

ljudnivån som med första föreläsningen att det skar in i huvudet.  Dock så hörde 

man bilarna mycket tydligare, vet inte om det kanske var så att det var mer 

trafik nu. Under andra föreläsningen krävdes mer utrymme i rummet, återigen 

en halvcirkel ungefär på två rader. Fokus var rakt fram på skärmen, även om det 

kändes trängre än första föreläsningen, fick man fortfarande sitt personliga 

utrymme. 

Observation 3 

Observationen genomfördes på en FMT-session den 27 April 2016 kl.13.30-

14.00. Redskap som användes var, trummor, cymbaler, en fottrumma, 

pilatesboll, två olika underlägg för fötterna, ungefär 3 olika par trumstockar, 

flertal olika blockflöjter och en boll. FMT-terapeuten spelar på piano och rullar 

runt på sin pall med hjul, fram och tillbaka över golvet när hon byter instrument 

och justerar dem.  

 

I rummet var alla fyra lysrör tända och persienner fördragna. Möbler som 

användes var pianot och tillhörande pall, hylla med trumstockar i och stol för 

adepten att sitta på. Kommunikation skedde via pianot och via att FMT-

terapeuten ibland visade med kroppsspråk och gester vad som förväntades av 

adepten. Efter användning rullade pilatesbollen fram och störde några gånger. 

 

Innan kund är på plats förbereds session genom att plocka fram trummor och 

cymbaler ut på golvet. Verktyg och redskap flyttas ungefär 25-30 gånger under 

en session som är 30 min. I och med att FMT-terapeuten byter redskap så pass 

ofta, byter hon arbetsställning men sitter mestadels av tiden på pianopallen. 

Hon gör många lyft, dessa görs mestadels sittandes. Pianot har hon rakt framför 

sig, men sitter vänd åt vänster för att ha kontakt och kunna svara på adeptens 

trumslag. Med hjälp av fötterna puttar hon sig runt på pallen för att plocka fram 

nya trummor, men använder dem också för att räcka fram underlägg för fötterna 

mot adepten. När höjden på trummorna och cymbalerna ska justeras står hon 

upp oftast och böjer och vrider på ryggen. När hon rullar fram eller tillbaka mot 

kunden tar hon ofta tag i kanten på pianot.  

 

Ungefär 2-3 gånger under sessionen händer det att terapeuten inte hittar det hon 

söker, ena fallet verkade det handla om ett par trumstockar som försvunnit. 
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Från väntrummet hörs prat från anhöriga och under sessionen åker en ambulans 

förbi i hög fart med sirenerna igång.  

 

Tolkning 

Det märks här precis som jag nämnt tidigare i tolkningen efter introspektionen, 

att FMT-terapeuten sitter i arbetsställningar som inte är bra för kroppen. Det 

försvårar då även för henne, då instrumenten är utspridda och inte i ordning, då 

hon ibland får leta efter dessa. Här ligger det också ett personligt ansvar att inte 

använda sig av arbetsställningar som belastar kroppen. Därmed är det dock 

viktigt att miljön och organisationen av rummet förenklar arbetet. Vilket 

förhoppningsvis bidrar till att lättare ta det personliga ansvaret att inte belasta 

kroppen på skadliga sätt. 

 

Det blir också tydligt att det är mycket viktigt att kunna ha närhet till de saker 

som kan behövas under en session, en förvaring som är lättillgänglig. Även att 

lätt kunna spela in sessionen, utan att det blir en stor sak. Fungerar inte 

tekniken, är detta ett moment jag tror kan distrahera kunden. 

Etiska överväganden 

I alla delar av intervjuprocessen måste etiska övervägandena göras, eftersom 

alla har rätt till sin egen integritet och värdighet (Trost, 2010, s. 123). 

Medverkan i en studie bör därför alltid vara frivillig, och den medverkande kan 

närsomhelst avsluta sitt deltagande. Respondenterna har tagit del av och den 

medverkande kan närsomhelst avsluta sitt deltagande. Respondenterna har 

därför skrivit under ett informerat samtycke där en rad olika aspekter tagits upp, 

bland annat syfte, frivilligt deltagande och vad som händer med informationen 

som undersökningen ger. 

 

Vid observationer måste också etiska överväganden göras, detta gäller särskilt 

dolda sådana. När man observerar blir man påverkad och påverkas (Holme & 

Solvang, 1997, s. 115) I denna studie gjordes två dolda, för att minska 

omgivningens påverkan av min närvaro. Vilket kan också ses som 

problematiskt då det inte är medvetna om att de blir observerade, där vägdes 

styrkan i det att se ett naturligt rörelsemönster hos de observerade högre. Ingen 

information om personerna har på något sätt sparats som kan inverka på den 

personliga integriteten. 

 

I den observation som inte var öppen, tog FMT-terapeuten del av ett informerat 

samtycke, där hon tog ansvar för att informera personen som rehabiliterades. 

Detta på grund av att det är en känslig situation, och jag inte var medveten om 

hur pass enkelt det var för personen att läsa och ta till sig den här informationen 

själv. I observationen observerades enbart terapeutens arbete, och inget som kan 

inverka på personen som rehabiliterades integritet. 



29 

 

Diskussion  

Med hjälp av de metoder jag använt har empiri samlats in. Mina egna 

funderingar har presenterats metod för metod under rubriken tolkning, men jag 

vill dock återkoppla till dessa kort innan jag motiverar mitt gestaltningsförslag. 

Lokalerna där verksamheten är förlagd,  fungerar i dagsläget okej. 

Verksamheten ger positivt resultat för kunderna, men det är slitsamt för FMT-

terapeuterna. De lägger ner mycket energi på att få till smidiga skiften av 

aktivitet och kunder. Mest slitsamt fysiskt är det där det sker mycket belastning 

av kroppen i arbetsställningar som inte är ergonomiska. FMT-terapeuterna 

betonar att det är viktigt med flexibilitet ihop med struktur när de arbetar. 

Under åren när de bedrivit verksamheten har de flyttat runt och möblerat om ett 

flertal gånger. De använder textil som avdelare på många ställen för att försöka 

skymma förvaring och för att skapa en bättre ljudmiljö. De verkar även vilja ha 

tillgång till att fortsätta möblera om på platsen. Detta kan vara ett resultat av att 

de upplever att det är något som inte fungerar. Ljud är deras största problem då 

deras verksamhet låter en del. Under en session är det viktigt med rörlighet och 

tillgänglighet till instrument, kamera och kund. Fokus ska ligga på den aktivitet 

som ska ske, detta är särskilt viktigt under musikterapisessionerna.  

 

 

Designprocessen 

Parallellt med teori och metodarbete har skissarbete utförts. Detta för att börja 

fundera på vart i behandlingsrummet de olika funktionerna skulle fördelas, och 

testade med olika placeringar. När insamlandet av teori påbörjades, startades 

skissprocessen mer allvarligt och togs in i Sketchup och utvecklade idéerna. 

Nedan kan ni se ett urval ur mina skisser. Jag skulle säga att mitt skissande har 

varit i tre stadier, något ni också kan se i Figur 9 på de olika så kallade stilarna. 

Efter diskussion under grupphandledning, landade jag efter lite mer skissande i 

den design ni kommer få presenterat nedan. Renderingsprogrammet Shaderlight 

har använts för att skapa de slutgiltiga bilderna.  

 

Handledningar och delredovisning har hjälpt mig fram i min process. Från 

delredovisningen, tog jag med mig att ytterligare avgränsa mig. Därefter lades 

mer fokus på behandlingsrum 1. Däremot var det viktigt att göra ingrepp i 

väntrum och galleri för att kunna förbättra ljud och ljusförhållanden på hela 

platsen. 
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Figur9. Skisser från min process. 
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Gestaltningsförslag 

I Figur 10 ser ni en överblick av min avgränsning. Utifrån insamlad empiri och 

analys av den, tog jag beslutet att fokusera på behandlingsrum 1. Men har 

Förändrat vissa kritiska moment som ansetts vara betydande för helheten. 

Väntrum och galleri 

 

Väntrummet och galleriet har utformats med ny ljussättning och möjligheter till 

absorbtion av ljud. Detta för att förbättra ljudmiljön i hela lokalen, då 

förändring i enbart ett rum, inte skulle förbättra helheten. Taket har i hela 

lokalen bytts ut till ett ljudabsorberande tak. Något som Anders Bodin m.fl. 

(2016, s. 255) rekommenderar för att sänka bakgrundsljud, buller och 

efterklang. För att underlätta egna samtal och maskera andras, har 

ljudabsorbenter satts upp på en höjd som ska stödja både stående och sittande 

samtal, detta också enligt Bodin m.fl. rekommendationer. 

 

Figur 11. Vy över galleriet med ljudabsorbenter som även fungerar som anslagstavlor. 

Figur 10. Överblick över väntrum, galleri och behandlingsrum 1. 
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Enligt samma rekommendationer bör man även undvika ha många stora 

väggytor som inte är dämpade. Därför har det i galleriet satts upp stora 

absorbenter längs med båda väggar för att minska risken att ljudet transporteras 

vidare i lokalen. Mer tyg har tillförts längst bort i korridorenför att skärma av 

och dämpa, se Figur 11. Ljudabsorbenterna i galleriet är försedda med metall 

lister för att information och annat ska kunna sättas upp där. Detta för att 

kunder och andra som besöker anläggningen kan gå dit för att titta och läsa. 

Färg och material på golv har jag även valt att ändra för att försöka tillgodose 

de eventuella kognitiva svårigheter besökarna har. Med hjälp av ny färg- och 

ljussättning skapa en ljusare miljö med större kontraster. Detta för att undvika 

fall som Wijk och Häggström (2014, s. 181) nämner att är risken med en mörk 

miljö. 

 

I väntrummet har jag valt att behålla en del av de möbler som finns på platsen, 

men att klä om stolarna till samma tyg som soffan för att skapa ett harmoniskt 

helhetsintryck.  Jag har valt ljusa väggar för att hjälpa till att sprida ljuset från 

armaturerna då väntrummet upplevdes mörkt och trångt. En färgsättning 

applicerades som vårt visuella system är anpassat till enligt Küller (2005, s. 85). 

För att undvika flimret som lysrören kan ge enligt Küller (2005) , har 

allmänbelysningen bytts ut till dimbara spotlights. Detta för att de ska få 

möjlighet att själva kunna växla ljusnivå.  

 

Figur 12. Vy över väntrummet, entré från hallen till 

vänster. Kaffe del och soffhörna kvar på tidigare 

placeringar. 
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Delar i behandlingsrummet 

Nedan kommer jag gå närmre in på de delar i behandlingsrummet jag anser 

vara viktigast. Jag startar i den del av rummet där FMT-sessionen äger rum och 

arbetar mig sedan vidare genom rummets delar. På Figur 13 nedan kan ni se en 

överblick över de funktioner som kommer presenteras. 

 

FMT-session  

Här har det framför allt tagits hänsyn till ergonomiska aspekter. FMT-

terapeuten har adepten framför sig för att slippa sitta ständigt vriden. Detta 

kommer göra att Karina behöver ställa sig upp och gå en del, men kommer att 

vara bra i längden, då hon undviker statiskt muskelarbete och stödjer henne att 

arbeta rörligt och dynamiskt som Gard och Odenrick (2014, s. 112) förespråkar. 

Just för att spara på skadlig belastning av hennes kropp, framför allt rygg, nacke 

och axlar. Bakom adepten står alla instrument och redskap, så FMT-terapeuten 

har närhet till dem för att ge adepten. Något som hon efterfrågat i intervjun 

(Larsson, 2016). Golvet har försetts med en nålfiltsmatta för att ytterligare 

dämpa ljudet tillsammans med tak och andra delar i rummet. Detta beslut har 

tagits i åtanke för att förbättra ljudmiljön på platsen. Materialvalet på golvet kan 

Figur 13. Delar som är av vikt presenterat i rosa, närmare motivering kommer nedan. 
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dock innebära problem vad gäller städning av lokalerna, då rullstolar och 

rullatorer i väta drar in mycket smuts. 

 

Bredvid FMT-terapeuten har en hurts placerats.I och med att de förbereder 

sessionerna innan, har FMT-terapeuten möjlighet att lägga i de trumstockar och 

smådelar hon tror kommer behövas under en session. Skulle hon inte hinna 

detta, har hon fortfarande alla delar bakom draperiet. Projektorskärmen syns i 

mellan fönstren. Den ska hållas uppfälld när den inte används och kan gömmas 

bakom gardinerna om den uppfattas störande. Detta kan ni se till höger i Figur 

14.  

 

När en FMT-session ska hållas nämner Larsson (2016) att det är viktigt att det 

är fokus på den aktivitet som ska ske. Därför har färgsättning hållits nertonad 

och fått ljusa och kalla nyanser som Küller (2005) menar sänker aktiveringen. 

Därmed låta de röda tonerna på trummor och cymbaler ta plats, för att 

uppmuntra till den aktiviteten. Här vill jag få instrumenten att synas som en 

enligt Wares’ (2008) Definition på Pop-out för att fånga uppmärksamhet och 

nyfikenhet. Via det synliggöra vilken aktivitet som ska utföras i rummet. Här 

har de även möjlighet att använda rummets rektangulära form som hjälp att 

stödja aktiviteten, som Meagher och Marsch (2010) studie visar är bra för att 

uppfatta storlek och uppmuntran till rörelse. 

  

Figur 14. Del där FMT-session utförs. 
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Avskärmning 

För att ytterligare kunna stänga ute stimuli, visuellt exempelvis arbetsplatsen 

och ljud från väntrummet, finns möjlighet att kunna skärma av med textil som 

är avsedd för detta ändamål. Denna går att ha som gardin om det behövs för att 

dämpa buller och intryck från Carlavägen. Detta då avskärmningen sitter ihop 

med gardinstången som ni ser längst ner i Figur 15. Adepten sitter vänd mot 

fönstren i gestaltningen, vid behov kan man dra för gardinerna mot fönstren för 

att minska risk att yttre stimuli påverkar. Avskärmningen funkar även bra om 

de vill skärma av under en rådgivning. Behöver patienten mer plats för att 

springa eller gå emellan instrumenten, kan man enkelt dra upp textilierna. 

Denna sitter monterad i taket, och är kopplad till gardinstången för att kunna 

skifta med hur mycket textil man vill använda.  

 

Draperiets form skulle användandet av Meagher och Marsch (2010) studie då 

kunna argumentera emot genom att den kvadratiska formen inte uppmuntrar till 

rörelse. Där anser jag att de har möjligheten att öppna upp, om det är det som 

krävs under en session. Vilket också vidare går att koppla till både Ericsson och 

Larssons (2016) önskan om flexibilitet.  

Figur15. Så ser rummet ut med avskärmningen som är möjlig att göra. 
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Förvaring bakom textil 

Till förvaringen i hörnet har jag valt att använda textil, då FMT-terapeuten 

enkelt behöver kunna flytta instrument fram och tillbaka från detta utrymme. 

Instrumenten och redskapen har många storlekar och färger, men har 

organiserats i största möjliga mån enligt likhetslagen och närhetslagen. I och 

med att det är många former som är asymmetriska, tror jag att man kan använda 

detta, för att instrumenten och redskapen ska läsas samman som en helhet. 

Vilket de kan göra om man placerar dem nära varandra som ni kan se i Figur 

16.  

 

I och med att de som nämnt är många former och färger kan olikheten i kontrast 

till omgivningen göra att de läsas till en enhet och påverkas då även av 

likhetslagen. För att instrumenten och redskapen ska framstå tydligt har jag valt 

en ljus omgivning. Även att skärma av dem för att de inte ska ta för stor visuell 

plats, vilket är något som genomsyrat all förvaring i behandlingsrummet. 

 lägga till källa i andra stycket: ”instrumenten och redskapen har många 

storlekar och färger men har organiserats i största möjliga mån enligt 

likhetslagen och närhetslagen, enligt Erikssons beskrivning (2009)” 

  

Figur16. Organisationen av instrument och redskap. 
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Arbetshörna 

Karina Larsson använder detta behandlingsrum främst, och för att hon ska ha en 

ordentlig plats att arbeta på när hon inte är ute på uppdrag utanför lokalen, eller 

har FMT-session, föreläsning, kurs eller rådgivning på plats. Därför har jag 

utformat en del där hon kan sitta arbeta när hon gör allt annat administrativt 

som rör verksamheten. Rådgivning kan hon hålla här om hon vill, och hon har 

möjlighet att ha de viktigaste sakerna närmast sig på hyllorna eller i hurtsen vid 

skrivbordet.  

 

Stora skrivaren som stod där idag är borttagen och hon har fått en mindre som 

hon kan ha bredvid sig. En stor absorbent har satts upp för att förhindra att ljud 

transporteras lika lätt ut till väntrummet, här har man möjlighet att sätta upp 

dokument på magnetlister som ni kan se till höger i Figur 17. Det går även att 

nåla fast papper i absorbenten som en anslagstavla. Här har det lagts fokus på 

att anpassa ljuset, för ett behagligt arbetsklimat. Enligt Laike (2014, s. 42) ska 

mer ljus vara på arbetsytan om på omgivningen. Något som ska vara möjligt att 

reglera i behandlingsrummet.  

 

  

Figur 17. Närbild på arbetshörnan. 
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Förvaring med skjutdörrar 

Förvaring var något som efterfrågades. Detta har tagits i beaktning i 

gestaltandet. Många ytor har skapats för att förvara små och stora ting. 

Förvaringen har plats nertill för att hänga klaffstolar, som kan plockas ut på 

kurs eller föreläsning. Det finns även plats för låsbara journalskåp undertill. 

Litteratur, pärmar och andra viktiga dokument får plats i hyllsystemet ovanför.  

 

Ett önskemål har varit att kunna lätt ta fram saker när de behövs, samtidigt som 

de behöver kunna stuva undan det (Ericsson och Larsson, 2016).  Skjutdörrar 

har använts för att skapa stängd förvaring som tar mindre visuell plats, vilket är 

något som genomsyrat all förvaring i behandlingsrummet. Ett rum med många 

element med liknande egenskaper, kan enligt Ching & Binggeli (2012) 

uppfattas som tråkigt och där gäller det att hitta en balans. Behandlingsrummet 

ska vara avskalat med lite stimuli. Till dörrarna har det valts en ljus träfaner på 

dörrarna, för att få in ett annat material, utan att det ska ta för mycket visuell 

plats, se Figur 18. 

 

  

Figur 18. Närbild på förvaringslösningen. 
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Föreläsning, kurs & rådgivning 

I behandlingsrummet utförs även kurser och föreläsningar. Då kan dessa 

klaffstolar enkelt plockas fram från ena förvaringen. Behövs stol med armstöd, 

går detta att plocka in från väntrummet. Projektorns skärm är nerdragen och 

hurtsen är påfylld med det som kan behövas inför detta tillfälle. På hurtsen kan 

exempelvis datorn ställas, för att enkelt byta sidor i en presentation.  

 

Projektor sitter uppmonterad i taket nu istället för att stå på ett bord på golvet, 

detta för att skapa mer yta på golvet. Stolarna är av en starkare kulör för att 

skapa en kontrast mot golvet, något Wijk och Häggström (2014) nämner gör det 

enklare att uppfatta volymer. Men jag hoppas också, likt instrumenten, att skapa 

en sådan effekt som Ware (2008) nämner, att stolarna ”pop-ar” ut. Då 

omgivningen i gestaltningen blivit mycket, mer avskalat. Förvaring med 

skjutdörrar som till höger i Figur 19 kan användas på liknande sätt som 

förvaringen på Figur18. Längst ner finns utrymme att ställa in el pianot vid 

större besök, hyllor är uppsatta för att kunna förvara mer dokument och andra 

saker som kan vara bra att ha med när de har sin verksamhet utanför lokalerna.  

Figur 19. Möjlig möblering av rummet vid en föreläsning. 
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Slutdiskussion 

Syftet med arbetet har varit att skapa ett gestaltningsförslag som stödjer ett 

multifunktionellt behandlingsrum till FMT-behandlingscenter i Eskilstuna.  

Detta för att stödja det övergripande arbetet på platsen genom att förenkla 

skiftet av aktiviteter. Syftet har också varit att underlätta för FMT-terapeuternas 

arbete, för att kunderna ska tillgodogöra sig behandlingen. I denna studie 

ställdes frågorna: 

 

På vilket sätt kan ett multifunktionellt behandlingsrum utformas och 

organiseras för att stödja flexibla rehabiliteringsverksamheter som t.ex. 

musikterapi, rådgivning och föreläsningar?  

 

 Vilka rumsliga element kan underlätta organisationen av redskap och 

verktyg och minska uppmärksamheten från dessa? 

 

 Vilka rumsliga element stödjer verksamhetens förutsättningar att skifta 

mellan olika aktiviteter under dagen?  

 

Gestaltningsförslaget som skapats visar ett möjligt sätt att utforma ett 

multifunktionellt behandlingsrum. Nyckeln i detta fall har varit att titta specifikt 

på hur rumsliga element kan användas för att minska uppmärksamhet och 

förbättra organisation och förenkla skiften. De rumsliga elementen kan 

användas och organiseras på en mängd olika sätt, men detta är en lösning som 

grundats på teorier och kvalitativa studier. 

 

Element som drar till sig extra uppmärksamhet är: Oregelbundna eller 

kontrasterande former och texturer, stora eller annorlunda dimensioner, hög 

detaljrikedom (Ching & Binggeli, 2012). Eftersom FMT-behandlingscenter 

hade många redskap och instrument framme, med olika form, färg och detaljer 

som tog stor visuell uppmärksamhet har det i gestaltningsförslaget tagits fram 

förvaring för att strukturera och organisera dessa. Ljusa väggar har använts för 

att skapa kontrast till redskapen som ska framträda tydligt mot sin bakgrund. I 

organisationen av dem har gestaltlagar använts.   

 

För att förenkla skiften är ljus ett rumsligt element som hjälper FMT-

terapeuterna att förtydliga en aktivitet genom att höja eller sänka ljus nivån i 

delar av rummet, och hjälper på så sätt till att styra uppmärksamheten. Lysrören 

har plockats bort i detta fall för att slippa flimret de kan ge, men också för att få 

möjlighet att dimma ljuset. En slutsats jag drar från detta är att det är viktigt att 

ljuset går att anpassa för att skapa en dynamisk karaktär rummet. Detta bidrar 

till kundens emotionella stämning. Vilket möjligtvis kan leda till en ökad chans 

att tillgodogöra sig behandling i behandlingsrum 1.  
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Avskärmningen som är möjlig att göra i rummet med textil, är ett rumsligt 

element som hjälper till att skifta aktivitet, men även hurtsen som kan användas 

för att förbereda inför kommande aktivitet. För att stödja verksamheten, har det 

varit nödvändigt att se över ljudkvalitén och minska risken att ljudet 

transporteras vidare och sprids i hela lokalen. För att tillgodose detta har 

rumsliga element satts in för att absorbera ljud och dämpa, detta utifrån Anders 

Bodin m.fl. (2016) rekommendationer. 

 

Som Florence Nightingale såg redan på 1800-talet, är miljöns effekter 

tillsammans med bemötande viktigt för återhämtning (Wijk, 2014B). En 

helande miljö ska få en person att mobilisera sina inre resurser, något som 

miljön är ett komplement till men där även bemötande och stämning är viktigt. 

Känslan av trygghet, skydd och avspänning, och att vi får känna oss välkomna 

hjälper en framåt i vårdandet (Bergbom, 2014). Något jag anser mycket viktigt i 

detta fall är att miljön ska vara ett komplement till den behandling som ska ske, 

i detta fall då funktionsinriktad musikterapi. Vilket i detta fall innebär att FMT-

terapeuterna fortfarande behöver lägga energi på att få till och att i vissa fall 

undvika vissa möten i väntrummet.  

 

Tillgänglighetsaspekten är något som funnits i bakhuvudet under gestaltandet, 

detta är något jag skulle kunnat fördjupa mig mer i för att verkligen 

tillgänglighetsanpassa platsen. Istället har det till exempel arbetats med 

kontrastverkan. I utformandet av rummet har kontrastverkan varit viktigt för att 

man tydligt ska se rummets funktioner och synliggöra den aktivitet som för 

tillfället ska ske, och låta den aktiviteten ta utrymme. Vilket jag också anser är 

att arbeta med tillgänglighet. 

 

Den flexibilitet gestaltningen präglas av, menar jag gör den till en 

användarvänlig lösning och gör att rummet kan skräddarsys till det aktivitetens 

syfte, med element som hjälper till att förbereda skiften. Gestaltningen i  

rummet har anpassats efter teori om bland annat ljus, färg och ergonomi samt 

kvalitativ insamling av empiri. Detta i kombination med att det tagits tillvara 

rummets specifika utformning för att optimera och förenkla i just detta fall på 

FMT-behandlingscenter, anser jag har skapat förutsättningar för god 

informationsdesign. Gestaltningsförslaget kan utifrån detta appliceras på andra 

behandlingsrum, där är det dock viktigt att ha i åtanke att anpassa det efter 

rummets förutsättningar.  

 

För att stödja detta multifunktionella behandlingsrum har tre rumsliga element 

spelat en betydande roll och är något som vidare kan appliceras på andra 

behandlingsrum för att skapa flexibla rehabiliteringsverksamheter. Dessa är: 

avskärmning, förvaring och möbler som har fler funktioner.  
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I studien har det inte gjorts någon utprovning på gestaltningen, så detta skulle 

kunna vara en möjlig fortsatt väg för ett vidare arbete, att göra en rumslig 

utprovning på delar eller hela gestaltningen.  
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Bilaga 2. Samtycke observation 
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Bilaga 3. Samtycke Intervju 
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Bilaga 4. Intervju Larsson 

Intervjun genomfördes 2016-04-20 kl. 08.30 på Carlavägen 80 i väntrummet. 

Karina Larsson har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som 

kyrkomusiker, och arbetat med musik som ett hjälpmedel för de i utkanten av 

samhället. Hon ser sig inte som en traditionell kyrkomusiker, och utbildningen 

till FMT-terapeut, lyfte hennes förståelse och kunskap till nya höjder som 

förgyllde hennes arbete som kyrkomusiker. 2011 startade hon och Margareta 

Ericsson deras företag FMT-behandlingscenter, som utvecklades till sju delar i 

deras helhetskoncept. Hon drömmer om att verksamheten ska växa till 

långsiktiga samarbeten med kommunala verksamheter så som skola, barn-och 

äldreomsorg. För att fler ska få möjligheten att rehabiliteras med musikterapi 

och förbättra sin livskvalité.  

 

FMT-behandlingscenter vill hjälpa så många som möjligt vilket leder till att de 

har en mycket bred målgrupp, och vill att alla ska känna sig välkomna till dem. 

Det här innebär att det är många behov som ska tillfredsställas och planeras för. 

Deras kundgrupp har stora skillnader i kognitiva förmågor, och att sortera 

stimuli. Vilket gör att varje kundmöte måste anpassas specifikt till de 

individerna på plats. Det krävs mycket planering för att skiften av personer och 

aktiviteter ska ske relativt smidigt. Ett exempel som Karina nämnde var att en 

person med svår Asberger, inte ska behöva möta någon på in eller utvägen. 

Eller samordna så att två kunder som haft stroke, kan mötas och samtala om 

olika erfarenheter, vilket likaså gäller anhöriga och assistenter. Då hon även tror 

att det finns en styrka i att träffa andra som går igenom liknande problem.  

 

De största svårigheterna ser Karina i att få till just de här smidiga skiftena, och 

att alltid ligga steget före. Det absolut tråkigaste tycker hon är när saker 

kolliderar. De är i dagsläget omöjligt att ha en taktil session samtidigt som en 

FMT-session. Hon säger att det tydligt märks att lokalerna inte är anpassade för 

en sådan verksamhet som de för. Samtidigt som det inte är enkelt att hitta en ny, 

i och med att deras verksamhet för en del ljud. Så hon nämner flera gånger 

under intervjun att de gör sitt yttersta med de medel de har. Hon återkommer 

också under intervjun ett antal gånger till att det hela tiden är ett stort samspel 

och ständigt planerande. Och att alltid visa hänsyn beroende på vilken aktivitet 

som sker för tillfället. Vilket inte alltid är lätt i de lyhörda lokaler de befinner 

sig i. De är lätt att samtalsnivån höjs både när någon av de själva svarar i 

telefon, och när anhöriga finner varandra i väntrummet medan en session 

fortlöper.  

 

Ett problem som Karina kommer in på är ljudet som studsar runt i lokalen som 

en resonanslåda. Vilket jag också fick höra under intervjun, då hennes kollega 

satt och analyserade filmade FMT-sessioner längst bort med stängd dörr och 

man hörde det mycket tydligt. Ljud från FMT-session hörs ut i väntrummet och 

gör dessutom att man inte kan ha en Taktil samtidigt. Samtal i väntrummet stör 

också arbetet i behandlingsrum 1. Till FMT hör det även till att ha en 

sammanställning efter tio genomförda sessioner, där 2-7 personer närvarar. Är 
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det fler än 4 personer är oftast dessa i behandlingsrum 1 eller i väntrummet, 

vilket också innebär ytterligare en sak att ta hänsyn till när de planerar. Som 

kan göra det svårt för Karina att genomföra en FMT-session om Maggan 

behöver göra en sådan med fler än fyra personer, detta på grund av att hon sitter 

i FMT 2 som är mycket mindre till ytan. 

 

Karina tycker det är viktigt med en flexibel arbetsmiljö där det är smidigt att 

arbeta under en session. Ofta spelas sessionerna in, och hon vill kunna enkelt 

slå på kameran på datorn som i dagsläget ofta står på en pall för att hon ska få 

närhet till den. Det är också viktigt för henne att enkelt kunna ta fram de 

trummor och cymbaler som behövs, men också att kunna stuva undan dem om 

hon har en känslig person inne som störs av att de står framme. Likaså att det 

ska vara lätt att ta fram de olika trumstockarna som finns, och att hon inte ska 

behöva leta efter den andra delen, då de är parvis. Lättillgänglighet till alla 

redskap samt att kunna röra sig smidigt med redskap mellan pianot, kunden och 

redskapen. I rummet bör det finnas ca 8 trummor och cymbaler, ungefär 10 set 

med olika trumstockar, bollar och påbyggnadsdelar till trumstockarna, 4-5 

stolar, balanskuddar för stol och fötter, piano och pall till den och olika typer av 

större balansbollar att sitta på. Och även hennes eget skrivbord samt gärna 

förvaring av papper, böcker, artiklar, teknik och så vidare.  

 

Utifrån de som de behandlar tror Karina på ett ganska avskalat behandlingsrum, 

utan så mycket stimuli, då de kunder som kommer har olika svårt att sortera 

bort. Detta för att fokus ska ligga på den aktiviteten som ska ske, då vanligtvis 

FMT-session. Ibland kan även datorn, som med sin webkamera filmar 

sessionen behöva gömmas lite, då spegelbilden av dem i enstaka fall kan störa 

sessionen.  

 

Något annat som Karina anser är viktigt är bra ljus, och hon tycker att det är en 

jobbig känsla att arbeta med de lysrör som lokalen är utrustad med för tillfället, 

både för hennes egen del och för de kunder hon behandlar. Hon tycker att det 

ofta kan kännas jobbigt med så starkt ljus uppifrån, hon beskriver en känsla att 

hon nästan skulle vilja sätta på sig en keps inomhus. Några andra delar som hon 

nämner och ofta oroar sig över är toaletten, som inte är handikappanpassad. 

Och även små nivåskillnader i golvet som kan vara svårt att upptäcka för någon 

som har svårt att gå. Men det som känns mest ångestladdat är innan man ens 

har kommit in i lokalen, en ramp, som för personer med nedsatt balanssinne, 

har mycket svårt att röra sig ner-och uppför. Under vinterhalvåret förvandlas 

denna ramp ner mot entrén till en isbana, som hyresvärden inte alltid sköter. 

Vilket ofta innebär skottning och sandning görs av Karina själv för att kunderna 

ska komma fram. Det är även under vintertid jobbigt att komma upp och ner 

med rullstol. 
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Bilaga 5. Intervju Ericsson 

Intervjun genomfördes 2016-04-21 kl.10.00 på Carlavägen 80. Margareta 

smeknamn är Maggan, och det är så jag kommer benämna henne i resten av 

rapporten. Maggan har sin bakgrund som musiklärare i skolan och har även 

jobbat inom äldreomsorgen. Hon har arbetat i specialistteam i båda 

verksamheterna, med special pedagoger, special lärare, arbetsterapeut och 

sjukgymnast och har mångårig erfarenhet som FMT-terapeut. I sin FMT karriär 

finns det inget hon inte har mött, hon har behandlat människor med stroke, 

Parkinsons sjukdom, tourettes, autism och demens, för att bara nämna några. 

Hon har även under många år undervisat på Musikhögskolan i Ingesund. Till 

följd av en olycka skadade Maggan benet och det tog ett år innan hon var 

tillbaka på benen igen. En skada som skulle gjort att hon skulle ha fått sitta i 

rullstol resten av livet. Under den här perioden fick hon kännedom om 

utbildningen till FMT-terapeut i Uppsala, och kände att den skulle hon gå. 

Utbildningen var en stark motivationskälla när hon rehabiliterades. Hon klarade 

det och är inte rullstolsbunden idag. För henne var den resan ett positivt inslag i 

hennes liv, för utan den hade hon aldrig varit där hon är idag. 

 

Skadan i benet är något som hon fortfarande kan känna av och hon har idag 

även problem med sin rygg, vilket gör att hon ställer stora krav på sin 

arbetsmiljö. I Maggans arbetsmiljö är det absolut viktigaste att hon har bra 

redskap och möbler att använda sig av, speciellt en bra stol med ordentligt 

ryggstöd. Till skillnad från Karina så använder hon ett el-piano, vilket hon 

tycker fungerar riktigt bra, det är enkelt för henne att flytta runt och anpassa för 

den kund hon har framför sig där och då. När hon arbetar är det viktigt att hon 

lyfter rätt, rör sig under en session och sätter sig ner på ett korrekt sätt. Hon 

skulle gärna göra större förändringar i rummet men på grund av att de hyr 

lokalerna de arbetar i idag är detta inte möjligt. 

 

I ett rum anser Maggan att strukturen är något av de allra viktigaste gentemot 

de  kunder som de behandlar. Det här är också något hon upplever inte är så lätt 

att underhålla i ett rum. Hon berättar att de möblerat om och bytt rum flera 

gånger under dessa år. Och till och med haft taktil i samma rum som FMT, inte 

samtidigt, men de har delat av rummet med hjälp av textilier. I hennes 

behandlingsrum har hon textilier längs väggarna med sina verktyg bakom, och 

gillar enkelheten och smidigheten med tyg som avdelare.  

 

Ett av de största problemen enligt henne själv är ljudet, att det hindrar dem från 

att kunna genomföra taktil och en FMT-session samtidigt. Något som innebär 

en hel del planering för henne och Karina när de planerar sin verksamhet. Det 

är något för mycket eko, och ljudet transporteras bort lätt bort till andra delar i 

lokalen. Hon tror att väggarna inte är ordentligt isolerade, vilket kan vara en 

källa till problemet. 
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Lokalen de använder idag, och har använt sedan start tycker hon funkar helt 

okej. Det är dessutom en överkomlig hyra och nära in till centrum vilket gör det 

enklare för deras kunder att ta sig till dem. När Maggan beskriver dröm 

behandlingsrummet nämner hon el pianot, bra stol och kanske slippa lite av 

tygerna, även om hon anser att de funkar bra. Någon extra kvadratmeter skulle 

uppskattas, samtidigt som det absolut inte får bli ett för stort rum. Hon gillar att 

ha ett lite mindre rum. Hon skulle gärna ha en hörna att ställa undan sakerna i. 

Sen platsen skulle vara anpassad med ljudförhållanden. Ett förråd är något som 

hon gärna vill ha och saknar idag. Hon talar om en glasruta som bjuder in 

anhöriga och personal att se hur en session går till. Självklart ska adepten sitta 

med ryggen till så denne inte störs. Detta har hon haft i en av lokalerna hon 

arbetat i tidigare, och tyckt att det har fungerat fantastiskt bra. 

 

Maggan liksom Karina, lyfter problematiken med att det är en ständig överblick 

och planerande som krävs, allt för att skapa trygghet och härlig miljö för 

adepterna att vistas i. Det är det absolut viktigaste, att alla ska känna sig trygga 

och välkomna. De försöker göra det så bra som möjligt för alla som kommer, 

och har som nämnts ovan möblerat om ett flertal gånger i lokalerna. Den 

uppdelningen av funktioner i rummen som de har nu tycker Maggan känns helt 

okej, men är inte optimalt. Flexibiliteten är något som genomsyrar det mesta de 

gör, både i verksamheten i deras arbete men också i arbetssättet. 

 

Om fem år drömmer Maggan om att ha färdiga långsiktiga avtal så hon kan 

disponera tiden och landa i att saker kan flyta på. Att de har lyckats arbeta sig 

fram till samarbeten inom landstinget, kommunen och gärna Mälardalens 

högskola. 

 


