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SAMMANFATTNING

Jag har tidigare arbetat som sjuksköterska. I mitt arbete så mötte jag svårt sjuka patient-
er som under längre tid tvingades vara isolerade på grund av infektionskänslighet efter 
cytostatikabehandling. Patienterna uttryckte ofta en frustration över hur vårdrummen 
såg ut och att vårdmiljön ibland verkar passiviserande. I valet av ämne för mitt examen-
sarbete så ville jag utgå från mina erfarenheter från sjukvården. 

I mitt examensarbete undersöker jag restorativa miljöer. Jag har i min undersökning 
utgått ifrån fascination och upplevelsen av att komma ifrån vilka är centrala begrepp i 
definitionen av restorativa miljöer enligt forskarparet Kaplan (Kaplan och Kaplan 1989). 
Med utgångspunkt i patienters olika förmåga till aktivitet så kommer jag att undersöka 
hur jag kan gestalta restorativa element för rum för omvårdnad. Jag redogör för tidigare 
forskning och beskriver naturens restorativa effekt på oss människor. Jag kommer också 
att redogöra för de positiva effekterna av en restorativ vårdmiljö för patienter som är 
inlagda på sjukhus. Effekter som exempelvis mindre behov av smärtlindring, minskad 
ångest, högre tillfredsställelse med vården, ökat välmående för att bara nämna några. 
Delar av rapporten hoppas jag skulle kunna användas som ett underlag för att argument-
era för en mer genomtänkt gestaltning i i rum för omvårdnad.

I mitt undersökande så har jag intervjuat informanter, både i och utanför sjukhusmiljö. 
Jag har även gjort ett studiebesök på Nya Karolinska i Solna där jag träffade de som för-
valtar lokalerna och fick höra deras perspektiv på gestaltning i sjukhusmiljö. För att rama 
in mitt undersökningsområde så har jag generaliserat fyra olika lägespositioner som 
patienter kan befinna sig i. Jag använder gestaltning i text för att leva mig in i patienters 
situation, för att minnas mina tidigare erfarenheter i arbetet som sjuksköterska och för att 
lyfta fram de scenarion som patienter kan möta i rum för omvårdnad.

Mitt gestaltningsförslag för utställningsmiljön är skapade utifrån de rumsliga förutsät-
tningar som jag hade på Konstfacks vårutställning. Skalan är förskjuten och mina tak-
moduler är betydligt större än vad de skulle vara i ett vårdrum på ett sjukhus. Även 
färgsättningen är anpassad för utställningsrummet.  
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1 INLEDNING

Att vi mår bra av att vistas i naturen är det många som håller med om. I en undersökning 
sammanställd av Naturvårdsverkets 2006 så svarade 80 % av de tillfrågade att det är 
nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Enbart 4 % svarade att vistas 
i naturen var helt obetydligt för deras livskvalitet (Ottosson & Ottosson 2006). I en studie 
av (Ahmandi & Amandi 2015) så rapporterade 68 % av de tillfrågade att vistelse i naturen 
till stor del varit till hjälp för dem under/efter sjukdom i cancer. Vår omgivande miljö styr 
hur vi känner oss psykiskt och fysiskt samt styr hur vi beter oss (Nousianen, Lindroos 
och Heino 2016).

Men hur kan jag som Inredningsarkitekt och gestaltare av rum med kunskap om hur na-
turen verkar restorativt stödja de som är allra sjukast och som kanske inte har möjlighet 
att ta sig ut? Går det att översätta naturens restorativa egenskaper till rumsliga restorativa 
element och göra dem tillgängliga för de som behöver dem allra mest? 
 

2 BAKGRUND

Under mina år inom vården så arbetade jag främst med svårt sjuka patienter med blod-
cancer. Patienter som isolerades under lång tid på ett enpatientrum på grund av infek-
tionskänslighet efter cellgiftsbehandling. I samtal med de patienter som jag vårdade så 
framkom det ofta att många längtade ut i naturen. Ut i naturen för att känna dofter, vin-
den och regnet. Patienterna beskrev hur ostimulerande och opersonliga de fyra väggarna 
i patientrummet upplevs och hur sjukhusets korridorer upplevs som milslånga och att 
dagrummen är platser dit de inte vill gå.
En läkare som jag arbetade med sa en gång till mig; “Vi borde rulla ut sängarna från 
rummen varje dag. Sängen gör verkligen inte alla patienter gott”.
Min ingång i undersökandet är att stimulera till aktivitet och att motverka passivitet. 
Tidig mobilisering på sjukhus har många fördelar. Immobilisering ger förlängd vårdtid 
och ökad risk för komplikationer som sår, blodpropp och pneumoni. Dessa bidrar till 
stora kostnader för samhället men också för individen som får risk för bestående men 
och längre konvalescens.

2.1  Dagens vårdmiljöer 
I materialet Vårdmiljöns betydelse som Svensk Sjuksköterskeförening publicerade 2010 
så beskrivs vårdmiljön som en steril och avidentifierande miljö med avsaknad av rum för 
gemensamma möten, både mellan patienter och mellan patienter och personal (Svensk 
Sjuksköterskeförening 2010). Rummen för omvårdnad karaktäriseras av långa korridorer 
med många dörrar. Som konsekvens så blir rumsligheterna svårorienterade och som följd 
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känner sig patienterna osäkra och otrygga (Svensk Sjuksköterskeföreining 2010). Blanka 
ytor, avsaknad av färg i gestaltningen och doften av ytdesinfektion möter dig när du gör 
entré. (Nousianen, Lindroos och Heino 2016)
Forskning visar på hur ”dåligt” designade vårdutrymmen påverkar hälsan negativt. Mil-
jöerna i sig är stresskapande och försvårar återhämtning, fysisk och psykisk. Detta visar 
sig som ångest, insomnia, depression, högt blodtryck, försvagat immunförsvar och ett 
ökat bruk av analgetika (Nousianen, Lindroos och Heino 2016).

2.2 Enpatientrum 
Locum är förvaltare av lokaler för flera sjukhus i Stockholmsområdet, bland annat St 
Eriks Sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus och Sankt Görans sjukhus. I deras konceptprogram 
för God vård så skriver de hur enpatientrum skapar förutsättningar för samtal och närva-
ro av anhöriga. Onödiga förflyttningar undviks och förutsättningarna för patientcen-
trerad vård är goda då flera specialister kan arbeta på plats tillsammans med patienten 
(Locum 2011). En annan effekt av enpatientrum är att vården blir patientcentrerad och 
respekten för patientens integritet respekteras. För personalen blir jobbet mer lättarbetat 
och personalen upplever en större arbetsro hos patienterna. Risken för att sprida infe-
ktioner minskar och likaså omfattningen av buller. Förutsättningarna för att anhöriga 
ska kunna vara närvarande och stötta är bättre än i jämförelse med flerpatientsrum och 
dessutom upplever patienter sig mer tillfredställda och nöjda (Strid och Scmitt 2017) 
(Centrum för vårdens arkitektur 2011) (Svensk sjuksköterskeförening 2010).
En negativ aspekt av enpatientrum är att personalen inte får samma överblick över 
patienternas status där varje observation kräver att personalen går in till varje enskild 
patient istället för att kunna göra en snabb observation parallellt med omvårdnad av en 
annan patient (Centrum för vårdens arkitektur 2011).

2Patientsal Södersjukhuset



I utformandet av sjukhus så har tankar om effektivitet och att miljön ska vara funktionell 
för dess syften varit dominerande. Exempel på detta är att byggnaden huserar ett labora-
torium för klinisk kemi och att dörrposterna är tillräckligt breda för att en säng ska kun-
na passera. Vårdmiljön är effektiv och funktionell, men psykologiskt ”svår” och ”hård”. 
De ”hårda” rummen misslyckas med att möta de psykologiska behov som patienter, 
anhöriga och personal har. Design ska stimulera och främja hälsa genom att skapa fysiska 
förutsättningar för det i motsats till de ”hårda” vårdutrymmena som istället skapar ett 
hinder att hantera stressorer (Ulrich 1991).

2.3 Att vara sjuk 
Att få en blodcancerdiagnos är en stor kris för dig som drabbas och dina anhöriga. I det 
akuta skedet är det mycket som sker och behandlingen bör sättas igång så snart som mö-
jligt. Centrala infarter sätts för att kunna påbörja behandling med intravenös cytostatika. 
Ofta behöver du också få blod och trombocyter. Information om vidare utredningssteg, 
diagnos, behandling nämns flera gånger men trots att du har anhörig med så har ni båda 
svårt att ta in information. En patient beskrev en gång den första tiden med blodsjukdom 
för mig som:
 

 

Att få cytostatikabehandling slår hårt på cancercellerna, men också på kroppens friska 
celler. Särskilt hos de celler som delar sig snabbt yttrar sig biverkningarna som exem-
pelvis håravfall. Andra biverkningar är illamående och påverkan av slemhinnan i mun 
och svalg där problem med öm slemhinna/smärta/sår/svampinfektioner är vanliga. Hela 
mag-tarmkanalen påverkas där biverkningar som diarré, smärta och nedsatt aptit är 
mycket vanliga.

Benmärgen påverkas också i hög grad där nivåerna av vita blodkroppar påverkas och 
sjunker till låga nivåer som gör dig mycket infektionskänslig och du kommer att vara 
isolerad på din sal tills nivåerna av vita blodkroppar är högre. Även nivåerna av trombo-
cyter och erytrocyter förväntas sjunka som konsekvens av cytostatikabehandlingen och 

”..En jättestor våg som sköljde över– som en smocka. 
Där det nätt och jämt gick att hålla huvudet över 
vattenytan. Vågen och strömmarna gör vad dem vill 
med dig och drar ut med dig till havs. Allt känns tungt 
och dina kläder drar dig ner. Allt ser du ovanifrån från 
ett utomkroppsligt perspektiv – för det som händer 
kan ju omöjligt hända just dig och din familj?”
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du kommer med stor sannolikhet behöva flera påsar med blod och trombocyter. Fatigue 
är också en biverkan vid cancerbehandling. Fatigue är en trötthet som inte går att sova 
bort. En överväldigande trötthet och kraftlöshet som har samband med sjukdomen och 
cancerbehandlingen. Att kliva ur sängen och ta en dusch kan ibland kännas dig övermäk-
tigt och att fokusera på ett samtal kan göra dig helt urlakad på energi.
 

4 SYFTE

Syftet med min rapport är att jag vill lyfta fram den forskning som finns om den potential 
som vårdmiljöers restorativa effekt har på patienter som ligger inlagda på sjukhus. I en 
värld där effektivitet och ekonomiska faktorer styr gestaltningen av sjukhus så vill jag ge 
oss som gestaltare av rum för omvårdnad ett underlag för en argumentation för en mer 
restorativ gestaltning. Jag har valt att undersöka begreppen fascination och känslan av 
att komma ifrån som är centrala begrepp i definitionen av restorativ miljö, enl. Kaplan & 
Kaplans definition (Kaplan och Kaplan 1989).
Med utgångspunkt i patienters olika förmåga till aktivitet så undersöker jag hur jag kan 
gestalta restorativa rumsliga element.
 
 
5  FRÅGESTÄLLNING

1.   Hur kan jag som inredningsarkitekt i mitt arbete främja aktivitet och motverka   
 passivitet för patienter inneliggande på sjukhus?

2.   Hur kan jag som inredningsarkitekt gestalta restorativa element i vårdmiljö med  
 utgångspunkt i patienters olika aktivitetsförmåga?

 
6 AVGRÄNSNINGAR

Den grupp som jag fokuserar på i mitt projekt är patienter som vårdas under längre tid 
på hematologisk vårdavdelning. Jag kan inte ta hänsyn till alla som vistas i vårdutrym-
met, men detta utesluter inte att anhöriga till patienten eller personalen också kan till-
godogöra sig de restorativa element som jag föreslår. Då jag har patientens bästa i fokus 
så arbetar jag indirekt med anhörigas och personalens intresse då involverade anhöriga 
och personal som kan utföra en patientsäker vård är det bästa för patienten.
I begreppet restorativa miljöer så inkluderas också ett ansvar för en hållbar utveckling. 
Ekologi, sociala och kulturella faktorer är också relaterade till hållbar utveckling (Nou-
sianen, Lindroos och Heino 2016). En restorativ gestaltning bör minimera effekten 
som den har på planeten och på dess invånare. I mitt projekt så begränsar jag mig till 
att använda hållbara material. Med detta menar jag naturmaterial eller material som är 
förnyelsebara.
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7 DEFINITIONER

7.1 Natur 
Med natur så menar jag inte bara den avlägsna vildmarken. Naturen kan utgöras av 
skogen, parken, rabatten vid sjukhusentrén eller trädgården på baksidan av huset. Natur 
kan också syfta på element som kan lyftas in i interiören som exempelvis växter (Ulrich 
1991).

7.2 Rum för omvårdnad 
När jag pratar om Rum för omvårdnad så pratar jag först och främst om patientsalen. I 
detta fallet om enpatientssalen då mitt arbete bygger på de omvårdnadssituationer som 
kan uppstå på en hematologisk akutvårdsavdelning där patienterna ofta är isolerade un-
der längre perioder. Rum för omvårdnad kan även sträcka sig utanför patientsalen till ko-
rridoren utanför och till dagrummet eller behandlingsrum. Andra ord som jag använder 
i min rapport som syftar på samma sak är sjukhusmiljö, vårdutrymmen samt vårdmiljö.

8 TEORETISK BAKGRUND

8.1 Restorativa miljöer 
Restorativa miljöer är miljöer som stödjer välmåendet/hälsan hos människor. Ytterligare 
begrepp som kan beskriva en restorativ miljö är läkande, terapeutisk, integrerande och 
återupplivande (Nousianen, Lindroos och Heino 2016). Miljöpsykologierna Rachel och 
Stephen Kaplan formulerar i sin teori hur människan återhämtar sig från stress i natur-
miljöer. I dessa miljöer behöver människan inte sortera bland sinnesintryck och bearbeta 
lika många sinnesintryck som vi behöver när vi rör oss i miljöer som är byggda av män-
niskan. Bearbetningen och sorteringen sker genom spontan eller riktad uppmärksamhet 
(Kaplan och Kaplan 1989).

Om mental fatigue är resultatet av en överbelastad förmåga att bearbeta intryck från 
riktad uppmärksamhet då borde en åtgärd för återhämtning vara att vila från denna stän-
diga bearbetning. Utöver sömn så borde en åtgärd vara att vila från intryck från riktad 
uppmärksamhet under ens vakna tid. Enl. Kaplan så definieras en restorativ miljö genom 
att fyra kriterier uppnås. De fyra restorativa komponenterna är: fascination, känslan av 
att komma ifrån, kompabilitet och utsträckning (Kaplan och Kaplan 1989).

8.2 Attention restoration theory 
Ett sätt att definiera och förstå sig på restorativa miljöer är Attention Restoration Theo-
ry som beskriver naturens positiva inverkan på människans välmående, speciellt under 
stress (som exempelvis sjukdom).  Forskningen bygger på forskning av Roger S. Ulrich 
och hans team som främst fokuserade på sjukhusmiljöer. Studier visar att människor som 
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spenderar tid i naturen snabbt kan lindra mental utmattning. 

Det är stora skillnader i krav på koncentration och perception beroende på om du vistas 
i en av människan konstruerad miljö eller om du vistas ute i naturen. Enlig Kaplan & 
Kaplans teori så är stadsmiljön skadlig för dess invånare då den utmattar oss mentalt. Ett 
överdimensionerat stimuli med buller från trafik, konstant flöde av information som ska 
bearbetas (Kaplan och Kaplan 1989).

Fascination 
Fascination är en central komponent i det restorativa begreppet. Det finns olika typer av 
fascination. En av dessa utgår ifrån utveckling/förverkligande där människan drivs av ön-
skan av att uppleva något specifikt. En annan typ av fascination är den som drivs av dess 
innehåll, exempelvis att observera djurliv (Kaplan 1995). Ett stimuli som är fascinerande 
är ett som påkallar så kallad ofrivillig uppmärksamhet som sker automatiskt. Därmed så 
är fascination viktigt för den restorativa upplevelsen genom att den attraherar människor 
samt förhindrar att de blir uttråkade då den tillåter oss att vara aktiva utan att använda 
riktad uppmärksamhet (Kaplan 1989). När en analyserar fascination så särskiljs också 
”mjuk” fascination och ”hård” fascination.  Mjuk fascination karaktäriseras av en viss 
typ av naturlig omgivning och är mer lämplig för att skapa tillfälle för reflektion medan 
exempel på den hårda fascinationen skulle kunna vara att titta på en biltävling. Viktigt 
att notera är att fascination inte garanterar att personen får en paus från den riktade 
uppmärksamhet. Fascination är en nödvändig komponent men är i sig inte tillräcklig för 
återhämtning (Kaplan 1995).  Naturen är en källa för många fascinerande element och 
processer. Naturen står främst för den typ av fascination som definieras som mjuk. Ex-
empelvis moln på himlen, solnedgångar och hur löven dansar i vinden. Att följa naturens 
förändring är lätt och håller din uppmärksamhet men lämnar samtidigt utrymme för dig 
att tänka på andra saker (Kaplan 1995) (Kaplan och Kaplan 1989).

Upplevelsen av att komma ifrån 
Att komma ifrån är en känsla av att en inte måste ägna sig åt riktad uppmärksamhet. Att 
komma ifrån behöver inte ske bokstavligen utan kan också ske mer principiellt.  Bara 
en nyansering och en liten förändring kan ge upplevelsen av att komma ifrån. Ett an-
nat exempel är att se en redan känd miljö ur ett annat perspektiv. Att vara ute i naturen 
föredras ofta då människor vill uppleva restorativa miljöer. Att åka till havet, bergen, sjön 
och till skogen är platser som vi söker oss till för att få en paus från alla måsten. Däremot 

”Miljöer som ska stötta välmående kan inte skapas i 
motsats till naturen.” 
  (Nousianen, Lindroos och Heino 2016)
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för människor som bor i städer så är inte närheten till skogen och havet en realitet. För 
att uppnå upplevelsen av att komma ifrån så måste en inte bege sig långt bort, därmed 
så utgör lättillgängliga grönområden en viktig restorativ resurs i stadsrummet (Kaplan 
1995) (Kaplan och Kaplan 1989).

Utsträckning 
Miljön måste ha en viss utsträckning och vara tillräckligt enhetlig så att den utgör en an-
nan värld. Saknas utsträckning så kvalificerar den sig inte som en miljö/rumslighet utan 
mer som en samling intryck utan relation till varann. En annan viktig faktor är att miljön 
måste bestå av tillräcklig stoff/material/intryck för att du som person ska bli intresserad 
och engagerad. Det måste finnas tillräckligt att se, uppleva och reflektera över.  I naturen 
så är det relativt lätt att hitta miljöer som har en stor utsträckning. Men även små om-
råden kan utformas så att de upplevs som mycket större. Exempelvis hur stigar planeras i 
skogsområden (Kaplan 1995).

Kompabilitet 
Det måste finnas en samstämmighet mellan personen som befinner sig i miljön och per-
sonens syften. Å ena sidan så är en kompatibel miljö en miljö där mina syften stämmer 
överens med vad miljön som jag vistas i kräver. Samtidigt så måste miljön förmedla den 
kunskap/information som krävs för att möta mina syften.      
En miljö med många distraherande objekt skapar och lyfter många irrelevanta mö-
jligheter och ställer därmed mer krav på den riktade uppmärksamheten. En miljö som är 
kompatibel kräver färre val och därmed mindre riktad uppmärksamhet. Naturen upplevs 
som särskilt konsekvent när det kommer till samstämmighet. För många människor så 
verkar det som att det är enklare att röra sig i naturen än i de miljöer som människan 
byggt, även om många i realiteten ha mer erfarenhet av den senare (Kaplan 1995).

8.3 Teori om stödjande design 
I gestaltningen och utformandet av rum för omvårdnad så bör närvaron av stressorer tas 
bort, alltså sådant som i sig utgör en stress för patienten. I sjukhusmiljön så bör de ele-
ment eller situationer som verkar stressreducerande vara lättillgängliga. De fokusgrupper 
som bör inkluderas är patienten, anhöriga och personalen. 
Ulrich formulerar i sin artikel Effects of interior design on Wellness tre olika riktlinjer för 
gestaltare av sjukvårdsmiljöer (Ulrich 1991).

Främja känsla av kontroll
En viktig komponent för att minska på stressnivåer och känslan av välbefinnande. När en 
människa har kontroll över en potentiell stressor så kan stressorns effekt reduceras eller 
elimineras helt. Just i vårdsituationer så är upplevelsen av bristande kontroll en källa till 
stor stress. Exempel på stressorer är ex. kronisk smärta eller illamående. Samtidigt så kan 
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faktorer som oljud eller känslan av att ens personliga utrymme invaderas, exempelvis 
obefintlig kontroll över ljussättning eller temperaturreglering (Ulrich 1991).
 
Främja tillgång till socialt stöd
Som inredningsarkitekt går det att öka den sociala interaktionen genom att skapa miljöer 
med lätta, flexibla möbler som enkelt kan flyttas runt. Studier av dagrum visar på interak-
tion minskar märkbart när stolar organiseras på rad, speciellt längs rummets väggar. En 
annan faktor som motverkar social interaktion är tunga otympliga möbler som är svåra 
att flytta runt. Exempel på andra interventioner är att skapa bekväma övernattningsmö-
jligheter för anhöriga på sjukhuset. Flexibla möbler i väntrum så att patienters anhöriga 
på ett enkelt sätt kan vara delaktiga i stöd. (Svensk Sjuksköterskeförening 2010) (Ulrich 
1991) En annan intervention skulle kunna vara trädgårdar eller utomhusmiljöer som 
stimulerar till social interaktion. Viktigt att poängerna att dessa interventioner inte får 
ske på bekostnad på patienters behov av privat sfär (Ulrich 1991).
 
Främja positiv distraktion i den fysiska miljön
Forskning från miljöpsykologin visar på att patienter mår som bäst när nivån av stimuli 
är lagom hög. Vid avsaknad av positiv stimulans så tenderar patienter istället att foku-
sera på sin upplevelse av sjukdom. Positiv distraktion innebär att en viss typ av stimuli, 
miljöegenskap eller omständighet håller kvar patientens uppmärksamhet och verkar 
distraherande och i sin tur smärtstillande. De faktorer som verkar mest smärtstillande är 
de som varit mest fördelaktiga för människan genom evolutionen (Ulrich 1991) (Cen-
trum för vårdens arkitektur 2011). Exempel på element som innebär positiv distraktion 
är träd, blommor, vatten, djur samt ansikten som uttrycker omsorg eller lycka (Centrum 
för vårdens arkitektur 2011).
 

8.4 Interventioner i rum för omvårdnad 
I rum för omvårdnad så kan stressande element utgöras av synliga sladdar, monitorer, 
eller oreda bland de verktyg och hjälpmedel som personalen använder. Det som defini-
erar en harmoniskt miljö är en genomtänkt och harmonisk färgsättning som också kan 
bidra med ett positivt stimuli som exempelvis konstverk, musik eller utblick mot natur 
(Nousianen, Lindroos och Heino 2016). Rum för omvårdnad som är attraktiva eller 
bekväma rum ökar patienters upplevda vårdkvalitet och nöjdhet (Centrum för vårdens 
arkitektur 2011).

En hög grad av exponering av dagsljus kan minska depression och förkorta vårdtiden för 
patienter som är deprimerade. Även den subjektiva upplevelsen av smärta kan minska 
och intag av smärtstillande läkemedel. De patienter som exponeras för dagsljus fick en 
förstärkt dygnsrytm och därmed en bättre sömn. Även en positiv effekt hos personalen 
har setts, bland annat att de kände sig piggare, upplever ökat välmående och mindre 
stress. (Centrum för vårdens arkitektur 2011).

8



Sjukhus är ofta en plats med höga ljud, dels beroende på den medicinska teknik som 
finns på plats men också på grund av de handlingar som personalen utför. Ljuden på 
sjukhus är ofta hårda och detta beror på de hårda och ljudreflekterande ytorna. De 
akustiska egenskaperna i patientsalarna kan förbättras genom att det installeras ljud-
absorbenter i taket och att orsakerna till oljud/brus minimeras (Centrum för vårdens 
arkitektur 2011).

Synen av verklig eller simulerad natur reducerar smärta. Patienter som genomgick 
obehagliga undersökningar skattade sin smärtupplevelse som mindre smärtsam om de 
under pågående undersökning fick titta på filmer med naturmotiv. Studier visar också att 
en kort utblick mot natur, konst med natur motiv samt innerträdgårdar på sjukhus har 
positiva effekter på både patienter och personal. Exempel på positiva effekter är min-
skad stress och ökad tillferedställelse (Centrum för vårdens arkitektur 2011). Bara att 
ha utsikt mot naturen eller bilder på natur ger efter bara 3-5 minuter en restorativ och 
lugnande effekt. För att skapa en restorativ upplevelse så krävs det  tillgång till natur och 
annan positiv distraktion. De olika tillägg som fått mycket uppmärksamhet inom hälso 
& sjukvård är musik, konst, sällskapsdjur och natur. I en studie som undersökte patient-
er som återhämtade sig efter bukoperation undersökte man det medicinska utfallet hos 
patienter som hade utsikt mot en tegelvägg i jämförelse med de som hade utsikt mot 
grönska. De med naturen som utsikt hade kortare vårdtid, färre komplikationer samt 
var i mindre behov av smärtlindring än den jämförelsegruppen som hade utsikt mot en 
tegelvägg (Ulrich 1984).

Ulrich ger exempel på hur designåtgärder som främjar tillgänglighet till naturen är utsikt 
mot natur från patientrum, väntrum, personalutrymmen. En trädgård i anslutning till 
sjukhuset där patienter, anhöriga och personal kan få en paus från sjukhusmiljön. An-
dra exempel som nämns är ett akvarium i väntrum där patienter som väntar antas vara 
stressade, atruim med grönska och konst med lugnande naturmotiv uppsatt där sänglig-
gande patienter kan sen den (Ulrich 2014). I just rum för omvårdnad så visar forsknin-
gen på att patienter mår bättre då de betraktar konst som visar naturmotiv. Abstrakta 
konstverk kan i värsta fall verka störande eller orsaka mer stress (Nousianen, Lindroos 
och Heino 2016) (Centrum för vårdens arkitektur 2011).

Utvecklingen inom virtural reality, VR, ger nya möjligheter att exponera patienter för 
andra intryck. Exempelvis så upplevde patienter en högre tolerans för smärta om de 
samtidigt fick titta på en skogspromenad genom VR i jämförelse med om de fick titta på 
en tom display. I en annan studie rapporterar kvinnor med metastaserande bröstcancer 
under pågående cellgiftsbehandling att de kände sig mindre plågade av behandlingen 
om de samtidigt fick titta på natur genom VR-glasögon (Centrum för vårdens arkitektur 
2011). Det kan uppstå en intressekonflikt mellan patienten och personalens perspektiv. 
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I en vårdmiljö så kan gestaltningen verka avledande och få patienten att fokusera på 
något annat än sin sjukdom. Medan personalen å andra sidan drar fördel av en inte allt 
för distraherande miljö då de exempelvis ska utföra ett moment som kräver stor kon-
centration. En annan viktig faktor att ta i beaktande är att där patientens blick hamnar 
oftast är det område som behöver extra omsorg i gestaltningen (Nousianen, Lindroos och 
Heino 2016).
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9 METODBESKRIVNING

Min metod delar jag in i tre delar; 
Samtal I & II
Kroppen och rummet 
Besök i rum för omvårdnad

9.1 Samtal I om restorativa miljöer 
Jag genomförde samtal med totalt 5 personer som jag inte kände sedan tidigare. Samtliga 
var kvinnor och var mellan 45-86 år. Jag närmade mig mina samtalspersoner i utomhus-
miljö, presenterade mig och frågade om de hade tid en stund att hjälpa mig med mitt 
projektarbete genom att svara på några frågor om fascination och paus. För att ringa in 
deras tankar kring restorativa miljöer så använde jag mig av Kaplan & Kaplans definition 
ar restorativa miljöer och valde att fokusera på två av fyra begrepp i definitionen av en 
restorativ miljö; fascination och upplevelsen av att komma ifrån (Kaplan 1995).

Som hjälp att formulera mina frågor så hade jag mätverktyget Percieved Restorative Scale 
- 11 (Bilaga 3) som har öppna, lättförståeliga och kärnfulla formuleringar som hjälpte 
mig att ringa in mitt undersökningsområde.

Mätverktyget är skrivet på engelska och de formuleringar som jag använde är:

Fascination      In places like this my attention is drawn to many interesting things.    
  In places like this it’s hard to be bored.
 
Being away      To get away from things that usually demand my attention I go to places  
  like this.  
  To stop thinking about the things I must get done I go to places like this.
 
I mina samtal använde jag mig av fritt översatta frågor. Dessa var: Var någonstans blir det 
aldrig tråkigt? Var finns det alltid något att upptäcka? Var går du för att få en paus från 
alla måsten? Vilka känslor får du på de platser som du beskriver? Varför tror du att de 
känslorna uppstår? Går en liknande känsla att få en ett rum/rumslighet/annan miljö?
Efter samtalen så lyssnade jag på ljudupptagningarna och transkriberade de delar som 
rörde min frågeställning. 

Med mig i min designprocess tar jag med mig ord/uttryck som upprepades av olika 
informanter som jag tyckte var särskilt givande och intressanta för mitt fortsatta arbete. 
Citat från samtalen som jag tar med mig vidare i min process:
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9.2 Samtal II om rum för omvårdnad 
Besök hos patient på akutvårdsavdelning. Dygn 1. Personen har ingen tidigare erfarenhet 
av sjukhus. Jag och patienten känner varann sedan tidigare. Samtalet varade i 10 minuter 
inne på patientens rum som var en enpatientsal. Jag fokuserade på patientens upplevelse 
av rummet och vad patienten hade gjort/tittat på sedan inskrivning. De frågor som jag 
ställde var: Vad ser du? I taket/framför dig/utanför fönstret? Hur känner du dig då? Vad 
skulle du vilja föreslå för tillägg till det här rummet för att förbättra din upplevelse på 
sjukhus (tryggare/ lugnare/minska känslan av att vara på sjukhus)? Citat från samtalet 
som jag tar med mig vidare i min process:

 

”I princip så händer det alltid något. Alltid.”

”Vissa saker behöver man inte hetsa upp sig över –  
för det kommer en chans till. Om vi har tur. Kontinu-
iteten som egentligen är en avbruten kontinuitet.”

”Igenkänning. Att man förstår vad som händer och 
att man känner igen saker. Och att man inte utsätts 
för (gör yviga gester mot huvudet med händerna) 
hela tiden. Liksom. Nya intryck. Man begriper det 
som sker. Det är säkert väldigt grundläggande.”

”Jag tror mycket på att alla har en föreställning om 
hur sjukhus ser ut. En negativ föreställning om hur 
det ser ut… och om man bryter det. Gör någont-
ing annat så blir det ju en sån mycket mer positiv 
upplevelse i första intrycket”

”Sen tänker jag att om man ligger inne länge så 
skulle det vara bra om man skulle kunna sätta sin 
personliga prägel på rummet. Att skapa något som 
är mitt. Att det här är mitt rum. Som skiljer sig från 
alla andras rum.”
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9.3 Kroppen och rummet 
Tankar om att vara i rum för omvårdnad samt spekulationer om interventioner. Texten är 
grundad i erfarenheter och iakttagelser som jag har gjort under min tid inom vården som 
sjuksköterska 2009-2013. Jag har valt att dela in rum för omvårdnad i fyra olika position-
er som jag definierar beroende på patientens förmåga till aktivitet. Detta för att på ett 
strukturerat sätt tänka kring gestaltningen och komma med förslag som baseras på olika 
aktivitetsnivåer hos patienter. Det finns en inbördes hierarki där de olika lägena berättar 
om ett skeende, en aktivitet och en önskad rörelse och riktning genom sjukhusmiljön 
orkestrerad av mig som gestaltare.

De fyra olika lägespositionerna är en förenkling av de positioner som du som patient kan 
befinna dig i rum för omvårdnad. Hur din kropp förhåller sig till material, interiör, rum 
och öppningar. I det första läget som jag definierar så väljer jag att kalla det för hori-
sontell position. Jag har funderat och vridit och vänt på vilken terminologi som jag ska 
använda mig av. Det jag funnit är att det är viktigt att markera att den horisontella posi-
tionen inte är likställd med vila eller sömn. Detta då den horisontella positionen mycket 
väl kan handla om kamp.
 

Horisontell position / Tak
Som patient på sjukhus så tillbringar du förmodligen en stor del av tiden i din säng. Det 
kanske är så att du inte kan eller får röra dig efter en omfattande operation. Du är kanske 
bunden till sängen på grund av av olika slangar som antingen kontrollerar ditt blodtryck, 
ditt hjärtas rytm eller hur väl ditt blod transporterar syre. Andra slangar kanske ger dig 
vätska, mat eller medicin. När du inte är fysiskt bunden till din säng så finns det kanske 
andra anledningar som gör att du helst inte lämnar rummet eller sängen. Smärta, yrsel, il-
lamående, ångest eller att orken för att möta världen utanför inte finns att mobilisera. Som 

13



sängliggande är det taket och väggarna som du ser. På panelen bakom dig så anar du olika 
verktyg. Öppningar i panelen visar att här går det att koppla slangar. Larmklockan lyser röd 
och på en lång arm sitter sänglampan som går att vinkla ut och kan sträcka sig långt ut i 
rummet. Du kan ana lite rörelse i fönstret. Staden utanför fortsätter som vanligt trots att du 
ligger här. Några träd utanför har börjat grönska och ljudet från smattrandet på fönsterru-
tan berättar för dig att det inte längre är minusgrader, det är snart är vår och att det blåser 
idag. I den horisontella positionen så förhåller du dig till ditt underlag, sängkläderna i 
sängen. Sänggrinden i metall som är uppfälld för att du inte ska riskera att falla ned. Du ser 
ett fönster och din blick söker sig mot dörren när en lätt knackning hörs och dörren skjuts 
upp. Taket. Hur många minuter har du stirrat upp i det vita taket och följt listerna längs 
takplattorna?

 

Vertikal position / Vägg
Du sitter i stolen. Du sitter ganska rakt till att börja med och dina armar vilar på de lack-
ade armstöden i björk.  Dynorna är i ett material som är lätt att torka av som du förstår 
skulle gnissla till om du skulle röra dig fort över ytan. Ett material som också är lätt att 
glida av märker du nu. Golvet är också lite halt och det är svårt att spjärna emot. Blicken 
följer listerna längs väggen och löper vidare längs dörrfodret och fastnar på panelen strax 
innanför dörren. Rumsnummer i grönt och rött flimrar förbi på panelen innanför dörren. 
Vad skulle hända om golvets struktur fick dig att bli nyfiken. Eller om du hade något att 
påverka på väggen som du kan ordna och göra till ditt eget?
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I rörelse med stöd / Stöd 
Dörren ut i korridoren bjuder på ett motstånd. Som en suck öppnar den sig och glider upp. 
När du släpper den bakom dig så drar den efter andan igen och pustar ut när den glider 
igen. Orken/balansen/kraften behöver stöttning och du tar tag i ledstången. En rundstav, len 
av många händers kontakt. Handen löper längs ledstången och du går vidare. Längre bort 
i korridoren finns en röd stol. Du tar sikte på den. Vårdpersonalen passerar dig med raska 
steg och försvinner in på andra patientsalar längre bort i korridoren. Du är nu framme vid 
stolen och slår dig ned. I positionen I rörelse med stöd så förhåller du dig till stödet. Stöden 
kan vara ledstången eller ”milstolpar” som finns utplacerade i korridoren som stöttar dig 
och din kropp i rörelsen ut.

I fri rörelse / Målet
Du rör dig fritt fram över golvet på väg till målet. Ditt mål är ut. Utanför sjukhuset. Att få 
känna vinden i håret och att få känna doften av fuktigt vägdamm.
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9.4 Besök i rum för omvårdnad 
Jag var på studiebesök på Nya Karolinska i Solna och blev visad runt av de som förvaltar 
sjukhusets lokaler. Jag blev verkligen positivt överraskad av hur väl den rumsliga gestalt-
ningen fungerar med färgval och materialval tillsammans med den konstnärliga gestalt-
ningen. Det var även intressant att få förvaltarnas praktiska perspektiv på hur gestalt-
ningen i lokalerna fungerar, främst med tanke på hygienaspekter och vad som faktiskt 
praktiskt fungerar. Med de teorier om restorativa miljöer som jag har i ryggen så blev jag 
varse om hur jag analyserade och tittade på gestaltningen på ett nytt sätt. En sak som jag 
blev glad av att höra var hur en sjuksköterska på en vårdavdelning berättade hur person-
alen ibland använder en konstnärliga utsmyckningen för att stimulera patienterna att ta 
sig upp ur sängen och vidare ut på avdelningen i syfte att mobiliseras snabbare. Detta är 
ju en del av det som min undersökning handlar om.
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10 SKISS OCH PROTOTYP

De ord som jag arbetar vidare med i min gestaltning är två av de ord som definierar 
restorativa miljöer:  fascination och upplevelsen av att komma ifrån. Från mina samtal så 
tar jag med mig det informanterna uttrycker om igenkänning, beskrivningen av kontinu-
itet, begriplighet samt önskan om att göra något till sitt eget.

Taket borde aktiveras. En rörlig form som rör sig lugnt av människornas rörelse i rum-
met. Den fångar din uppmärksamhet. Du följer formen som långsamt förändras i rum-
met. Du slappnar av och känner hur ditt fokus flyttas från kroppen till formen som 
ombildas och återgår. 
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I min intervention i den horisontella positionen så vill jag spela på rörelsen i rummet. 
Rörelse av luften från ventilationen. Eventuell rörelse hos rummets invånare och rörelsen 
hos rummets besökare. En form i taket som relaterar till aktiviteten och rörelser i rum-
met. Den pockar inte på din uppmärksamhet utan finns där för dig att vila ögonen på om 
du vill. Lite som molnen som rör sig och bygger upp former på himlen.
Prototyper ska göras med ram i trä eller metall. Textil i ull, eller återvunnen polyester.
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Väggen borde aktiveras. Något att vrida 
på och att ordna. I min intervention i 
den vertikala positionen så vill jag arbeta 
med väggen och göra en gestaltning som 
lockar till att beröras. Ett flyttbart tillägg 
på ett grid som har en flexibilitet och en 
utsträckning. Genom att byta plats, ta bort 
och rotera så skapar du något eget.
 
Prototyper ska göras i furu. Alternativt i 
plywood med plostring samt textil i ull 
eller återvunnen polyester.
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Korridoren borde aktiveras. Vad skulle kunna finnas i korridoren som skulle kunna locka 
ut dig från ditt rum? Skulle ett tillägg av fler mötesplatser för dig som är extrovert skapa 
en önskan att gå ut? Eller tvärtom? En plats där du som introvert kan vara utan att känna 
dig exponerad?

Utemiljön borde aktiveras. Vad är ditt mål? Var kan du och dina anhöriga mötas? Var 
finns det en plats för paus från sjukdomen?

Jag berättar om de fyra olika lägespositionerna som i sin tur berättar om ett skeende och 
en önskad riktning av patientens rörelse och mående.  I mitt examensarbete så har jag 
hunnit med att grundligt undersöka de två första positionerna,  den horisontella läges-
positionen och den vertikala lägesposition. De två sista väljer jag ändå att ha kvar och 
beskriva då de är viktiga för hur jag definierar mitt projekt.
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11 UTSTÄLLNINGSGESTALTNING

11.1 Gestaltningshypotes
Inför vårutställningen så var min tanke att ställa ut mina takmobiler med tillhörande 
podium med rundade former som speglar takmobilerna formmässigt. Intentionen med 
ett podium var att skapa en mjuk, inbjudande och bekväm yta under takmobilerna där 
besökare skulle kunna sitta eller lägga sig ner och betrakta formspelet i taket.

Jag ville även ställa ut mina flexibla väggenheter i trä och skapa ett grid där besökaren 
skulle få möjlighet att skapa egna kompositioner/mönsterbilder. Mitt syfte med gestalt-
ningen var att testa mina restorativa designprinciper på Vårutställningens besökare samt 
att utvärdera och få feedback på mina restorativa element samt undersöka hur restora-
tiva element kan vara en del av en rumslighet och hur rummet och sinnesstämning hos 
besökaren påverkas.
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11.2 Om utställningsrummet
Platsen gränsar till en stor, öppen utställningsyta (The concrete sea). Min utställning-
splats definieras av två parallella väggar som utgör början av en korridor,  Seminariegån-
gen. Vita väggar och en takhöjd på ca 6 m. Ett stort takfönster löper längs hela korridoren 
och släpper in dagsljuset. På min utställningsyta så faller solljuset ned på eftermiddagen 
på området som jag har att disponera. 

11.3 Utställningsgestaltning
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11.3 Utställningsgestaltning
Jag har valt att visa de restorativa element som jag har skapat för den horisontella posi-
tionen - gestaltning för patienten i sängens perspektiv. Viktigt att poängtera är att skalan 
är förskjuten och är definierad utifrån utställningsrummets förutsättningar. Även färgsät-
tningen på takmobilerna är bestämd utifrån utställningens förutsättningar. I en enpa-
tientsal på en en akutvårdsavdelning så skulle takmobilerna vara betydligt mindre och 
i storleksordningen 1000 x 500 mm, istället för 1970x1120 mm som den största takmo-
bilen i utställningen är, då tanken är att de ska vara ett rumsskapande restorativt element 
över sängen i rum för omvårdnad.

Takmobilerna är gjorda av en bockad cirkulär stålprofil som är solid. Stålramen är 
ihopsvetsad, slipad, spraymålad och därefter klädd med tyg som spänns upp i ramen. Jag 
hade en tanke om storlek och form på takmobilerna innan jag gjorde dem. I metallverk-
staden så skapades de intuitivt och formades tills jag var nöjd med rundningen. Det var 
viktigt att de tre olika formerna var i samklang med varann och att rundningen var mjuk 
och inte hackig och uppdelad och som den kan bli vid manuell bockning. 

Inför momentet då de skulle kläs med textil så rådfrågade jag en möbeltapetsör om råd 
hur inklädnaden av ramarna skulle kunna göras så bra som möjligt. Jag fick tips om att 
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använda en böjd tapetserar nål, hur jag skulle spänna tyget på bästa sätt samt tips om hur 
jag skulle sy för hand samt med vilken typ av tråd. En handledning som nu i efterhand 
var helt avgörande för hur bra slutresultatet på mina takmobiler skulle bli. 

11.4 Datainsamling i utställningsmiljö
Jag har funderat mycket på hur jag ska samla in data från utställningen. De metoder som 
jag har övervägt är gästbok, enkät men jag anser att jag vill fånga besökaren när de ligger 
under mina takmobiler. Ska besökaren ta sig till en penna och ett papper och formulera 
sig så förlorar jag en spontanitet och en ärlighet och riskerar istället att hamna i en tillrät-
talagdhet och en önskan om att säga och att skriva rätt. Då mitt projekt och de metoder 
som jag använder mig av har kännetecknats av samtal så kommer jag inhämta data från 
observationer, aktiv tjuvlyssning och från direkta samtal med besökare. 

11.5	 Reflektion
Takmobilerna är rumsskapande och är när du ligger ner under installationen det dem 
som fyller ditt synintryck. Formerna blir rundade fält som lappar över varann. Beroende 
på ljusförhållandet så täcker de över varann eller så bildas en överlappningseffekt där en 
ny färg skapas. Vid ett givet tillfälle så möts samtliga tre vid en punkt där de alla överlap-
par varann. När jag befinner mig under installationen så kommer jag efter en stund fram 
till att jag väntar på det tillfället och den punkten. Mitt syfte med takmobilerna är att de 
ska fascinera och distrahera betraktaren. Det finns inga krav på att “förstå” något eller att 
bearbeta något - bara att betrakta och låta sig ledas bort i tanken. Blicken vill följa form-
spelet och en blir lätt kvar under installationen.

Då jag betraktar takmobilerna från sidan så uppkommer en effekt som jag inte riktigt 
tänkt på innan jag fick upp modellerna i fullskala. På grund av de oregelbundet rundade 
formerna och att de hänger något tiltat så blir det former som växer och krymper på 
höjden.
Även om installationen befinner sig i en trafikerad passage där många besökare passer-
ar så skapas ett rum som stänger ute några av de intryck som finns runtomkring så fort 
blicken vänds mot taket och mobilerna.

“Det är otroligt rofyllt att ligga här”

“Waaow”  

“Jag blir helt lugn och kan inte sluta titta”
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Då jag har observerat besökare så ser jag att vissa söker sig till mitt verk för att sitta ner 
och vila och för att få en paus. Efter en stund så höjer de blicken mot taket och upptäcker 
takmobilerna ur ett annat perspektiv. Det finns en samstämmighet mellan besökarens 
syften och vad min rumslighet kan erbjuda - en kompabilitet. Andra besökare blir nyfi-
kna och följer uppmaningen som står på golvet “Put in motion, have a seat, let the mind 
drift”.

Att testa prototyper i fullskala på besökare satte igång tanken på vilka andra användning-
sområden som takmobilerna skulle kunna ha. De sulle kunna ha en integrerad belysning 
samt så skulle deras egenskaper för att förbättra olika miljöers akustik kunna undersökas 
mer. Jag tänker att det vore intressant att undersöka hur det skulle vara att försöka föregå 
ohälsa och undersöka hur det skulle vara att arbeta preventivt med olika restorativa 
element och genom de motverka olika orsaker till varför vi drabbas av ex. stressrelaterade 
sjukdomar. De miljöer som jag skulle vilja fokusera på då är skolmiljön och våra arbet-
splatser som vi ju tillbringar större delen av dagen i.

“Det är en helt annan sak att se dom som stående 
i korridoren än när du väl kommer in underifrån och 
betraktar dom. Jag skulle kunna ligga här hela da-
gen. De tar över det som du ser och hör.”

“Jag vill ha dom hemma. Tänk hur man kan varva 
ner under dom”
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13 BILAGAOR

13.1 Bilaga 1. Samtal I om restorativa miljöer

Äldre kvinna i backen med tunga kassar.
Kan du komma på en plats där det är svårt att bli uttråkad? Var går du för att få en paus 
från alla måsten?

 ”Man känner sig inte kvinnlig, man känner sig uttittad och så tänkte jag såhär. Bada! Jag 
har alltid älskat att bada. Jag har alltid badat, simmat, allt. Skönt. På vintern och på som-
maren så badar jag i Mälaren, för där har jag ett sommarställe. Sen har jag min underbara 
väninna. Hon har katt.  Och balkong. Jag har större lägenhet – men vi är alltid hos henne”  
”Glädjen, att komma ut i skog och mark och lukta på träden och barren, löven. Jag har 
alltid vart i skogen. Jag har tältat jag har så många grejer. (suck!) Lycklig. Lycklig! Det finns 
så mycket man inte kan beskriva. Vi är väldigt ordfattiga vi svenskar. Svenska språket är 
väldigt ordfattigt.
 
”Jag vill leva. Jag älskar att leva. Jag kommer alltid att leva fullt ut. Om jag överlever den 
här cancern. Tack! ..och gör jag inte det, so what? Vad ska jag göra åt det? Jag har kämpat 
så mycket med den här jävla cancern, så det kan du inte ana. Och min dotter.. hade jag inte 
haft henne. Då hade jag inte överlevt.” ”En hängmatta i ett vackert rum med vackra blom-
mor. Bara blommor. Vackra tavlor som inte är så komplicerade så man blir tokigt när man 
tittar på dom, när man redan är tokig. Harmoni.   ……. Hängmatta , det är så underbart. 
Det är så rofyllt.  Rörelsen, den är omslutande. Och utomhus.  Man ska ha något gott brevid 
sig och så ska man bli ompysslad!”
 
Kvinna på bänken med hund.

Kan du komma på en plats där det är svårt att bli uttråkad?
Naturen. I princip så händer det alltid något. Alltid. Om det så bara är en ekorre som ram-
lar ur ett träd. ..och sen betraktar jag nog det här som natur också (hänvsar till parken) .. 
det hände alltid något. Det finns alltid en förändring. Och sen så finns det vissa saker som 
är konstanta såklart.
 
Vad är det för kvalitéer som du uppskattar i naturen?

”Här är det bondens år som spökar. Vissa saker behöver man inte hetsa upp sig över –  för 
det kommer en chans till. Om vi har tur. Kontinuiteten som egentligen är en avbruten kon-
tinuitet. Tänker jag eftersom det händer olika saker vid olika tidpunkter. Jag är nog med lite 
längre ner än på utsikt så.. även om jag kan uppskatta det också. Alltså förändringen och 
samtidigt att vissa saker är likadana. Man vet att oftast blir det en höst om det har varit en 
sommar.”
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Hur känner du dig i naturen? Finns det något rum som ger en besläktad känsla som na-
turen ger dig. En rumslighet som ger samma kvalitéer som naturen?

“Det är spännande. Det finns en spänning i naturen i att inte riktigt veta vad man möter. 
Men om man tänker rum eller möbler som ger ro så är det porlande vatten. Porlande vatten 
försätter mig i trans. Och sen är det ju färgerna också. Jag ar en blå färg på en vägg hemma 
som aldrig är blå. Den gör mig aldrig lugn. Jag måste alltid definiera den. “
 
”Kyrkan. Och då talar du med en ateist ska du veta. En del av det lugnet handlar om igen-
känning. Såtillvida att, trots att jag är ateist. Jag kommer ifrån en lång tradition av guds-
förnekare på min mammas sida, så kan jag ritualerna. Och ritualerna, kyrkorummet som 
sådant och sen kunskapen om ritualer. Och sen är det smått makabert, en begravning till 
exempel är ju speciell, det är ju väsensskillt från allt annat i kyrkan. Där finns ju ett lugn . 
Sen blir jag ju galen på att jag kan ord och psalmer.. jag förstår inte alls hur det har fastnat. 
Ett annat rum som ger mig ett lugn förutom min lägenhet så är det nog kyrkan som jag 
skulle uppsöka.. Igenkänningen. Jag blir lite irriterad på mig själv att Kyrkan är det första 
rum som kommer till mig.”
 
En till kvinna ansluter till samtalet på bänken och får samma frågor. Känner du till en 
plats där det aldrig är tråkigt? Vad är kärnan i det? Vad får du för känslor på den platsen? 
 
”För mig är det mest läkande skogen. ..och ja, vad får en för känslor? Ett lugn och en glädje. 
Sen vad det är som ger mig lugnet och glädjen, det kan jag inte sätta fingret på.” ”Igenkän-
ning. Att man förstår vad som händer och att man känner igen saker. Och att man inte 
utsätts för (gör yviga gester mot huvudet med händerna) hela tiden. Liksom. Nya intryck. 
Man begriper det som sker. Det är säkert väldigt grundläggande. För det kan ju inte ha med 
kontroll att göra, för kontroll har man inte över naturen. – och det är ju en del utav det, 
utav det lugnande.”
 
Äldre kvinna på väg hem. Känner du till en plats där det aldrig är tråkigt?

“Det måste vara sommarstället i Norrtälje då! Lugnt och fridfullt och tyst. Det ligger i sko-
gen. Eller förresten då kanske jag ska välja sjön istället då kanske.“
 
Kan du sätta fingret på vad det är som får dig att bli lugn?

“Det är tyst. Ingen trafik. Lugnt och skönt och trevliga grannar. Jag är naturmänniska. Jag 
tycker om att vara ute i naturen. Seglat i många år. Sen är det vackert med natur. Träden.. 
Jag är inte förtjust i vintern. Jag vill ha grönska.”
 
Var går du när du vill ha en paus? Finns det någon plats som ger dig samma känsla? Ma-
terial? Ytor? Färger?
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“Vi hade blomsterrummet när jag växte upp. Fönster åt alla håll och fullt med blommor. 
Det är det närmsta naturen som en kan komma och fortfarande vara inne. Fåtöljer och 
soffor att sitta ner i.”
 
Kvinna i solen.
Jag undrar, vart går du för att få en paus ifrån alla måsten? 
“På somrarna så är det oftast här på bänken eftersom jag jobbar här intill.  Jag njuter av 
solen och naturen. Allt är bra med naturen. Fåglar, träd, allt som jag ser. Och mina tankar 
också.. goda idéer, rensar bort lite. Man tänker bättre ute. Jag njuter av det. Jag känner mig 
wow bara.”
 
Finns det en plats som du kan komma att tänka på där det aldrig blir tråkigt?
“Jaa… det finns ju många. Långbropanken i Fruängen. Den är verkligen avkopplande. Alla 
som promenerar, alla glada barn, alla människor. Det finns en fin restaurang.  Om du tänk-
er på alla de känslorna som du får när du sitter på bänken. Skulle de gå att översätta till ett 
rum? Ett färgglatt rum, men inte för starka färger.  Mitt sovrum är lugnt. Lugna färger.”
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13.2  Bilaga 2. Samtal II om rum för omvårdnad 

Besök hos person på akutvårdsavdelning. Dygn 1. Personen har ingen tidigare efterenhet 
av sjukhus. Samtalet varade i 10 minuter inne på patientens rum (enpatientsal).
 
Du ligger i sängen nu. När du tittar rakt fram vad ser du?

“En klocka en vägg, en vit dörr och en upphängd stol.” 

Hur känner du dig när du tittar på det här?

“Sjukhus. Det är ingenting som jag vill titta på.. asså jag har inte kollat på det förrän nu.”
 
Vad har du tittat på innan dess?

“Jag har kollat telefonen. Jag har tittat ut. Ee... det första jag gjorde när jag kom in i det här 
rummet var att ställa mig i fönstret och tittat ut. Jag stod och titta ut.”
 
Nu nämnde tidigare att du blev glad av att se stolen som står i hörnet. Vad är det som gör 
dig glad med den?

“Jag tror att det är naturmaterialen.. att den är i björk. Ljust trä.. gör att det skapas en 
fräsch och en härligare känsla än om det hade varit helt i galon. Eller en tung möbel.. Den 
där (pekar på stolen) är en nättare möbel och modern. …ja.. det känns ändå som om man 
har försökt att skapa en trevlig miljö.”

Vad såg du när du tittade ut genom fönstret?

“Emm. Jag tror att jag såg.. vi tittar ju ut på ringvägen. Jag valde att titta ut över himmelen 
och takåsarna istället. Och bara stor och tittade ut i fjärran. Man ser ju långt härifrån..”
 
Vad ser du i taket?

“Klassiskt institutions tak med fyrkantiga isoleringsplattor med fyrkantiga armaturer och 
ett brandalarm.”
 
Vad skulle du vilja föreslå för tillägg till det här rummet för att förbättra din upplevelse på 
sjukhus (tryggare/lugnare/minska känslan av att vara på sjukhus)?

“Em.. Den övergripande känslan är att det skulle kunna vara mer ombonat. Em.. jag tror 
att det i materialval så gillar jag ju mer .. att taket skulle vara i nåt naturmaterial.. nämen 
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jag tror mycket på att alla har en föreställning om hur sjukhus ser ut. En negativ föreställn-
ing om hur det ser ut… och om man bryter det. Gör någonting annat så blir det ju en sån 
mycket mer positiv upplevelse i första intrycket.. sen långsiktigt, om man ligger längre, ja då 
vet jag inte.. vad som är viktigt då. Det kan jag inte svara på.
Klockan är en hemsk påminnelse. En hemsk klocka som är det enda man hör.. och blir så 
definitivt att man bara ligger här och väntar medan tiden går.. Sen tänker jag att om man 
ligger inne länge så skulle det vara bra om man skulle kunna sätta sin personliga prägel 
på rummet. Att skapa något som är mitt. Att det här är mitt rum. Som skiljer sig från alla 
andras rum. Som att skapar sig ett eget litet hem på sjukhuset.”
 
Vad skulle det vara för grejer då tänker du?

“Det skulle kunna vara att man har en egen liten hylla, där man får sätta sina saker. .. 
något som man tar hit. Eller välja färg.. på vad som helst… välja färg på gardinerna lik-
som.. eller jag vet inte. Något där du kan välja vad som visas.. på en digital ram. Det tror 
jag skulle vara härligt.”
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13.3 Bilaga 3. Frågor från Percieved restorative scale -11

Fascination 
Places like that are fascinating 
In places like this my attention is drawn to many interesting things
In places like this it is hard to be bored 

Being Away 
Places like that are a refuge from nuisances 
To get away from things that usually demand my attention 
I like to go to places like this 
To stop thinking about the things that I must get done I like to go to places like this

Coherence 
There is a clear order in the physical arrangement of places like this 
In places like this it is easy to see how things are organised 
In places like this everything seems to have its proper place 

Scope 
That place is large enough to allow exploration in many directions 
In places like that there are few boundaries to limit my possibility for moving about 
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