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“The quality and character of the designed environment 
should be considered to be a powerful instrument capable 
of improving and strengthening health processes. The 
question how healthcare environments could promote the 
patient’s health should be a major issue for designers and 
planners.”
 
- Alan Dilani, ur Design & Health, 2001
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SAMMANFATTNING

I mitt examensarbete har jag undersökt vilken 
betydelse vårdmiljön har när det gäller att lindra 
och minska den stress och ångest som kan uppstå 
i samband med en vårdvistelse. 

Utifrån detta har jag utformat rum för 
återhämtning och socialt umgänge - rum som 
avviker från den ordinarie vårdmiljön.
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Att vistas på sjukhus eller andra vårdinstanser kan innebära 

jobbiga upplevelser för patienter och anhöriga, såväl fysiskt 

som psykiskt. Upplevelser som kan vara svåra att hantera 

och bearbeta. På vilket sätt kan vårdmiljön hjälpa till att 

lindra de negativa hälsoeffekter som uppstår i samband 

med vårdvistelsen?

Dagens vårdmiljöer är ofta utformade för att kunna erbjuda 

en så god medicinsk vård som möjligt, men med mindre 

fokus på miljöpsykologiska aspekter och människans hälsa 

som helhet. Detta blev för mig tydligt efter att jag själv var 

i kontakt med vården, och insåg att det fanns få platser på 

sjukhuset där en kunde få ro till att bara vara. Platser som 

avvek från sjukhusets långsmala korridorer med gulaktig 

belysning, vårdpersonalens stressade uppsyn och ljudet av 

hissar som färdas upp och ned. 

Som blivande inredningsarkitekt intresserar jag mig för 

hur rumsliga egenskaper påverkar oss; varför vissa rum 

inger ett lugn och en trygghet och därav får oss att må bra, 

medan andra rum får oss att känna det motsatta. 

Forskning visar tydligt på att miljön är av stor betydelse för 

patientens tillfrisknande och för hur denne upplever sin 

vistelse i vården, och jag är övertygad om att miljöer som 

är utformade med hela människan i åtanke kan fungera 

som ett verktyg till att förbättra hälsan. 
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SYFTE & PROBLEMFORMULERING

Syftet med projektet är att gestalta ett eller flera rum som 
skall verka lugnande och på sikt hjälpa till att minska stress 
och fungera som ett stöd i bearbetningen av de negativa 
upplevelser som kan uppstå under en vårdvistelse - både 
hos patienter och hos anhöriga. Rummen skall fungera som 
ett koncept som kan appliceras på flera vårdinrättningar.

På vilket sätt kan jag använda de kunskaper jag fått 
om rumsgestaltning under mina tre år på Konstfack till 
att genomföra mitt projekt? Vad kan jag som blivande 
inredningsarkitekt bidra med?

Vilka rumsliga egenskaper uppfyller mitt syfte om en lugn och 
trygg miljö, och hur kan dessa gestaltas?
 
Samt,

Hur förhåller sig mina rum till den övriga vårdmiljön? 

Dessa frågor utgör tillsammans grunden för mitt projekt.
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METOD

För att kunna göra mitt projekt så bra som möjligt är 
det viktigt med en grundläggande research. Detta gör 
jag genom att studera litteratur och andra publikationer 
relaterade till mitt projekt och dess syfte, samt genom 
studiebesök på ett antal sjukhus i Stockholm. 

Utifrån mina intryck och tankar kring vad jag upplevt och 
det jag läst gör jag min tolkning som i sedan mynnar ut i 
mitt inredningsförslag.

Jag kommer att arbeta både tvådimensionellt i skiss och 
ritning, och tredimensionellt i modell - i dator och för 
hand.

Resultatet av min undersökning kommer att presenteras på 
Konstfacks Vårutställning i form av bland annat en modell. 
Tanken är också att bygga upp en fullskaledetalj för att visa 
på projektet i olika skala.
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STUDIEBESÖK

Under några dagar i projektets inledande del 
begav jag mig till tre av våra största sjukhus 
i Stockholmsområdet: Danderyds sjukhus, 
Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Solna. 
Jag ville främst studera Sjukhuskyrkans lokaler, 
där andaktsrummet idag utgör den närmsta 
motsvarigheten till den typ av rogivande rum jag 
vill arbeta med. 

Besöken gick ut på att jag satte mig ned i 
andaktsrummet på respektive sjukhus och 
reflekterade över vilka sinnesintryck jag fick.  

Hur är rummen utformade - vad ser jag? Vad hör 
jag? Hur är ljuset? Känner jag mig rofylld här?

Vid varje besök förde jag ned mina iaktagelser och 
tankar i min anteckningsbok. Här följer ett utdrag 
ur vad jag skrev vid mitt besök på Södersjukhuset:
 
“Sjukhuskyrkan ligger inte långt ifrån huvudentrén, 
väldigt lättillgängligt och i direkt anslutning 
till centralkorridoren. Jag kommer in i en slags 
hall eller foajé. Rakt fram står en liten fontän, 
och ovanför den hänger en bild av Josef, Maria 
och Jesusbarnet. Redan utifrån korridoren går 
andaktsrummet att skymta, till höger om hallen.  
 
Här finns ett altare längst fram. Strax till vänster 
om altaret finns en projektion av jorden och  
månen, och till höger ytterkonturerna av ett kors 
i sten. Ljuset som ligger på skapar fina skuggor.  
Taket har som utskurna nischer vari det 
sitter spotlights. Ljuskällan är LED och 
jag räknar till tre skuggor av min hand.  

Ljudet från den porlande fontänen i hallen 
är lugnande. Däremot är ljudet från 
centralkorridoren ganska störande, liksom det 
konstanta brummandet från ventilationssystemet. 
Ljuset från spotlightsen hade också kunnat 
haft bättre avbländning, då dessa stör ögat.  
Trots detta märks här att någon lagt ned möda på 
att skapa ett fint stämningsfullt rum.”
 
Mina intryck från de olika sjukhusen skiljde sig till 
viss del åt. På Södersjukhuset märktes tydligast att 
det fanns en tanke bakom rummens utformning 
genom väl avvägda detaljer och ett stämningsfullt 
lugn, vilket i mitt tycke gav ett bra helhetsintryck. 
Andaktsrummen på Danderyds sjukhus 
respektive Karolinska i Solna hade större likhet 
med traditionella kyrkorum, där tyngdpunkten 
främst låg  på den kyrkliga verksamheten, snarare 
än på att rummens egenskaper i sig skulle verka 
lugnande.

Sammantaget kände jag än mer efter 
studiebesöken att det finns ett behov av rum för 
ro och social samvaro i vårdmiljön som skiljer 
sig från andaktsrummen. Rum utan en tydlig 
avsändare med ensamt fokus på de rumsliga 
egenskapernas verkan. Rum där ingen behöver 
känna sig obekväm genom att bli påtvingad 
religiösa symboler som en inte känner sig hemma 
i. 



Sjukhuskyrkans entré, Danderyds sjukhus.  
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Andaktsrummet, Södersjukhuset.
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För att få en ingång till mitt gestaltande arbete 
och kunna utforma rumsligheter som verkar 
stressnedsättande och som understödjer 
bearbetning av negativa upplevelser i samband 
med vårdvistelsen krävs kunskap om den miljön 
jag vill verka inom. Det jag har sökt svar på i mitt 
researcharbete har varit hur det kommer sig att 
vårdmiljöerna ser ut så som de gör idag, samt vilka 
faktorer den forskning som tidigare bedrivits på 
området kommit fram till kännetecknar en god 
vårdmiljö. 

HISTORIA

Florence Nightinggale var tidig med att förstå 
sambandet mellan miljö och hälsa. Som 
sjuksköterska på 1800-talet förespråkade hon 
bland annat att patienterna skulle ha tillgång till 
dagsljus, utsikt mot naturen och god ventilation 
med frisk luft. Hon fäste även vikt vid den 
psykosociala miljön och betydelsen av en god 
relation mellan patient och vårdgivare. 

Den tekniska och medicinska utvecklingen 
under 1900-talet har dock medfört att 
vårdmiljöns utveckling gått till att bli mindre 
personfokuserad, och istället kommit att anpassas 
efter medicintekniska behov och möjligheten 
att kunna ge en så bra medicinsk vård som 
möjligt. Tillsammans med ett patogent synsätt på 
sjukdom och hälsa, har den fysiska miljön till stor 
del kommit att präglas av ett system av korridorer 
med avsaknad av identitet, med svårigheter 
att orientera sig som följd. Den psykosociala 
aspekten av vårdmiljön har blivit åsidosatt, då det 

ofta råder brist på mer neutrala platser avsedda 
för socialt umgänge, både mellan patienter och 
mellan patienter och vårdgivare. 

I takt med att det forskas allt mer om vårdmiljöns 
betydelse för  hälsan, har också intresset och 
kunskapen om hur en god vårdmiljö kan 
utformas ökat. Det läggs även större vikt vid att 
se på människans hälsa som en helhet där även 
den psykosociala miljöns roll är av betydelse.

HÄLSA KONTRA OHÄLSA?

Att ha en sjukdomsdiagnos behöver per 
definition inte betyda att en känner sig sjuk,  
utan begreppen hälsa och sjukdom kan vara 
relativa och det finns olika sätt att se på dessa. 
Som tidigare nämnt har sjukvården generellt 
ett patogent synsätt på sjukdom och hälsa. Det 
betyder att fokus ligger på vad som orsakat 
sjukdomen och att därefter försöka eliminera det. 
 
I engelskan finns tre ord för vad som på svenska 
förklaras som sjukdom. Disease är den fysiska 
sjukdom som kan konstateras via olika typer av 
medicinska tester, såsom exempelvis blodprover. 
Detta betyder som sagt inte att personen själv 
upplever sig som sjuk, trots att denne enligt 
sjukvården är att betrakta som sådan. Illness 
handlar om personens egen uppfattning om 
sitt tillstånd. Hit hör till exempel ångest, stress 
och smärta. Sickness inrymmer både disease och 
illness, det vill säga, personen är per definition 
sjuk och upplever själv symtom på sin sjukdom. 
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Förutom att det är möjligt att ha en konstaterad 
sjukdom men känna sig frisk är det också 
många som söker vård för vad som upplevs som 
symtom på sjukdom, men där sjukdom inte kan 
konstateras trots upprepade undersökningar och 
prover. De upplevda symtomen kan därför ha 
andra orsaker, men dessa är svåra för sjukvården 
att behandla eftersom personen inte har någon 
påträffad fysisk sjukdom, vilket i sin tur kan 
göra att det upplevda tillståndet försämras och 
personen känner sig oförstådd och hjälplös.

Att ha förståelse och kunskap om hur upplevelsen 
av sjukdom och hälsa och vad som definerar dessa 
kan variera tror jag är av betydelse för att kunna 
utforma vårdmiljöer med hänsyn till sambandet 
mellan människa, omgivning och upplevd hälsa.

 
 
 
 
 
 
 

FAKTORER FÖR EN GOD VÅRDMILJÖ

Det har forskats, och forskas fortfarande, 
mycket inom detta område, och det finns idag 
evidensbaserade påståenden om att vårdmiljöns 
utformning är av betydelse för den upplevda 
hälsan hos de personer som vistas där. Det 
innefattar såväl patienter som anhöriga och 
personal. Vad som är att känneteckna som en 
god vårdmiljö kan såklart variera från person till 
person utifrån individuella behov, men det finns 
faktorer som betraktas som generella. 

- ÖVERSKÅDLIGHET & KONTROLL

Att vara patient på en vårdinrättning innebär ofta 
en avsaknad av kontroll över sin egen situation, 
då en befinner sig i händerna på vårdpersonalen.   
Att känna sig maktlös och otrygg kan ge upphov 
till stress och ångest. Miljöer som är utformade på 
ett tydligt sätt som gör det lätt att orientera sig och 
ha uppsikt över sin omgivning är därför viktigt för 
att återge en känsla av kontroll och skapa trygghet.  

- NATUREN

Som Florence Nightinggale förespråkade redan på 
1800-talet, har naturen visat sig ha stora positiva 
effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. 
Flertalet vetenskapliga studier har påvisat att 
patienter som har tillgång till fönster med 
utsikt över natur och har nära tillgång till frisk 
luft, tillfrisknar fortare och har behov för lägre 
medicindoser. Även fotografier av, och sådant 
som påminner om, naturen har gett positiva 
effekter på patienthälsan.

Det s.k. ‘hälsokorset’ visar på relativiteten i upplevelsen 
av hälsotillståndet
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 - TILLHÖRIGHET & AVSKILDHET

Då vi människor är sociala varelser och har ett 
behov av att känna tillhörighet krävs platser som 
uppmuntrar till möte för att tillgodose det sociala 
behovet. Att kunna prata och ventilera med någon 
annan som är eller har varit i samma situation är 
väsentligt för hanteringen av jobbiga händelser. 

Lika viktigt som det är med platser som tillåter 
socialt umgänge är det att ibland få befinna sig mer 
avsides. I en utsatt miljö, såsom vårdmiljön, där 
sinnesintrycken är många och sjukdomen finns 
som en ständig påminnelse är det nödvändigt 
att ha en temporär tillflykt nära till hands för 
återhämtning.

Detta är en sammanfattad variant av några 
faktorer som tillsammans ligger till grund för en 
trygg och trivsam vårdmiljö, och som jag valt att 
koncentrera mig på i min gestaltning.



VIDARKLINIKEN

Vidarkliniken exteriör. Foto: © Max Plunger
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Vidarkliniken är benägen i Järna, cirka fem mil 
söder om Stockholm, och inhyser både sjukhus 
och vårdcentral fördelat på tre byggnader. Här 
bedrivs vård med antroposofisk inriktning, vilket 
genomsyras av en helhetssyn på människan. Man 
menar att patienten är i behov av vård som inte 
bara berör den fysiska aspekten av sjukdomen, 
utan också den persoliga och själsliga delen. Fokus 
ligger på att se till varför sjukdomen uppstått och 
hur den kan hanteras av patienten. Man använder 
sig både av konventionell och antroposofisk 
medicin, varav den senare kan bestå av exempelvis 
konstnärlig terapi. 

Byggnaderna ritades av arkitekten Erik Asmussen 
på 70-talet, och det är många som vallfärdar hit 
enbart för att betrakta arkitekturen. 

I arbetet med Vidarkliniken hade Asmussen 

med sig ett team bestående av ett antal läkare, 
sjuksköterskor, terapeuter och andra intresserade. 
Tillsammans besökte de sjukhus i Tyskland och 
Schweiz med samma antroposofiska inriktning, 
vilket blev en inspiration för arbetet med 
Vidarkliniken. 

Här är arkitekturen tänkt att fungera som en del av 
behandlingen, och ge stöd och balans till patienten. 
Asmussen försökte leva sig in i patientens situation 
och de olika sjukdomsstadierna, då patienten 
uppmärksammar olika delar av rummet i olika 
skeden av läkeprocessen.

Formerna är organiska och naturmaterial 
dominerar, vilket ska ha en positiv effekt på 
den som är sjuk. All målning är utförd med 
lasyrteknik för att understryka arkitekturen, och 
färgsättningen är tänkt att utstråla trygghet och 



VIDARKLINIKEN

Form- och materialmöten. Foto: © Max Plunger Patientrum. Foto: © Max Plunger
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vänlighet. Vårdmiljön syftar till att verka både 
stimulerande och rogivande. 

Förutom Vidarkliniken har Erik Asmussen ritat 
ett tiotal andra byggnader i Järna, som präglas av 
en antroposofisk kultur. Bland dessa byggnader 
finns Saltå Kvarn och Järna Kulturhus. 
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Jag beslutade mig för att börja jobba utan att förhålla mig 
till en specifik plats, annat än att jag ville att mina rum 
skulle ligga i anslutning till en vårdkorridor. Detta för att 
jag intalat mig själv att det skulle tillåta mig att arbeta friare.

Jag utgick ifrån sjukhuskyrkan på Södersjukhuset, och 
dess modell med en hall/foajé, ett samtalsrum och ett stilla 
rum. Därefter följde en lång och snårig skissprocess, där jag 
testade rummens positionering i förhållande till varandra 
i försök att komma fram till en bra planlösning. Jag 
laborerade med takhöjder, lutningar och fönsterstorlekar, 
men utan att känna att jag kom fram till något som var rätt. 
Samtalsrummet slopades, men det spretade fortfarande för 
mycket och saknades en riktig förankring, varpå jag förstod 
att jag nog velat lite för mycket och känt en rädsla av att 
bli för begränsad av att arbeta mer platsspecifikt. Det tog 
stopp.

Inledande “pusslande” med planlösning. 
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Test av taklutningar och vinklar på fönster i sektion.

En idé om stora fönster i foajén.



PROCESS 
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Enkel skissmodell i skala 1:50 som visades vid delkritiken.

Samtalsrummet har fått ge vika. Planlösning med olika grad av avskildhet och nivåer.
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PROCESS - VÄNDPUNKT

Till slut kom jag till en punkt då jag förstod att jag 
var tvungen att tänka om och backa tillbaka några 
steg för att komma vidare med mitt arbete. Jag 
som hela tiden varit ganska bestämd med att jag 
inte ville jobba utefter en specifik plats, insåg att 
jag behövde “fånga in” mig själv och ha någonting 
att förhålla mig till, att utgå ifrån.

Under delkritiken efterlystes även mina referenser 
och inspirationskällor, varpå jag sedan kom i 
kontakt med Erik Asmussen och Vidarkliniken. 
Samtidigt försökte jag blicka tillbaka på tidigare 
projekt jag gjort. Fanns det något jag var särskilt 
nöjd med? Ett projekt där jag hittat ett arbetssätt 
som jag trivdes med? 

Mina tankar fördes till en rumsgestaltningskurs vi 
hade under föregående termin. En kurs där fokus 
låg på processen, och vi arbetade stegvis, för att 
slutligen komma fram till en rumssekvens. 

I denna kurs fann jag ett sätt att arbeta fram 
rumselement tredimensionellt i datorn, som till 
sist bildade min rumssekvens.  Ett sätt som tillät 
mig att snabbt och lätt experimentera fritt med 
form.

Här började jag känna att jag var på väg i rätt 
riktning igen.

Studiebesöken jag gjorde var till hjälp för att få en 
bild av vilka förhållanden jag hade att utgå ifrån. 
Jag valde att utgå ifrån ett rumsmått på 7x9 
meter, efter en uppskattning av sjukhuskyrkan på 
Södersjukhuset. Att utgå ifrån en fast struktur gör 
att fokus ligger på de strukturella och materiella 
element jag tillför rummet, och det är dessa som 
gemensamt bildar mitt förslag som skall kunna 
anpassas till rådande förhållanden. 

Sidovy av rumssekvens från kursen “Rumslig gestaltning”
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Min ambition har varit att få in mer dynamik 
och mjukhet, då miljöer uppbyggda efter fasta 
rumsmoduler kan upplevas som ganska stela 
och statiska. Genom att som tidigare beskrivet, 
utgå ifrån en rumsmodul, och därefter tillföra 
egna element bryter jag upp det statiska och ger 
rummet en cirkulär, mer följsam rörelse och ett 
mjukare uttryck.

Elementen fungerar som mina byggstenar, och 
är sprungna ur varandra. Det runda avväger 
det kantiga, och vice versa. Skapar en balans. 
Tillsammans både definerar och binder de 
samman rumsligheterna.

Min gestaltning utgörs av tre olika rumsligheter;
två stycken in/utgångar, eller slussar som jag kallar 
dem (1), ett öppet rum för sociala möten (2), 
samt ett inre rum för stilla tanke och reflektion 
(3). Dessa rumsligheter beskrivs lite mer ingående 
på nästföljande sidor.

1

2

3
1
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MIN GESTALTNIING - ÖVERSIKT

Elementen

Modell av mitt förslag i 1:20.



SLUSS
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Genom den fysiska distansen och rörelsen introduceras 
besökaren gradvis till rummen via slussarna, för att 
kontrasten mot den övriga vårdmiljön inte skall bli alltför 
tvär. Att få förberedas på vad som skall komma ger en ökad 
trygghetskänsla. Avståndet mellan rummen och korridoren 
utanför gör att störande ljud inte blir lika påtagliga. 

För att skapa en dramaturgi  och en slags ritual för hur en 
rör sig in och ut genom rumsligheterna är slussarna två 
stycken. Den kroppsliga rörelsen genom rummen förlängs 
när en går in via den ena slussen och ut genom den andra. 



ÖPPET RUM
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Det öppna rummet skall vara en neutral mötesplats för 
personer som befinner sig inom en vårdmiljö. Fönstrena 
förser rummet med dagsljus och är en kontakt utåt. 
Fönsterväggen  har byggts på för att fördjupa fönsternischen 
och ge en stabilt intryck, samtidigt som det sociala mötet 
får stå i centrum.

De rundade hörnen binder ihop rummet med slussarna 
och bildar tillsammans en cirkulär rörelse, medan rummet 
också ges en mjukare framtoning. 



INRE RUM
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I det inre rummet finns möjligheten att sitta lite mer för 
sig själv. Ribborna som avskiljer det inre rummet från 
det öppna sällskapsrummet gör att kontakten rummen 
emellan bibehålls. Gränserna luckras. De bidrar också till 
att läsningen av rummen blir lättare och ger den som vistas 
där en överblick av sin omgivning. Rummet är relativt 
avskalat för att flytta besökarens fokus inåt. En plats för 
reflektion och eftertanke.

Ribbstrukturen återfinns också på väggen, i form av ett 
ljusspel som skall ge den som sitter här någonting att vila 
ögonen på utan att det tar för mycket uppmärksamhet från 
tankegångarna.
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OM MATERIAL

Enkelhet, naturlighet och taktilitet har varit ledorden 
i mina materialval, där ljusgrå kalksten, stenputs och 
vitoljad ek utgör grunden. Precis som med elementen vill 
jag åstadkomma en balans mellan det mjuka och det hårda. 
Hårda ytor möter mjuk struktur.

Att bibehålla materialens karaktär har därför varit viktigt, 
genom ytbehandling och färg som inte täcker utan snarare 
framhäver materialet i all sin enkelhet och uppmuntrar till 
beröring. Undertonerna hos materialen går mot blått, som 
skall verka lugnande.

Jag tror vi har lättare att relatera till naturmaterial då de, 
precis som vi, kräver en del omtanke allteftersom de slits 
och åldras. Bräckliga i all sin stabilitet. Detta tycker jag 
hänger väl ihop med vårdmiljön, och visar på en humanitet.

Grå kalksten, slipad. 

Golv i slussar och i öppet 

rum.

Putsväggar i samtliga 

rum. 
Vitoljad ek utgör golv i 

det inre rummet.

Ribborna ytbehandlas 

med blå bets mixad med 

vit färg.



VÅRUTSTÄLLNINGEN
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Efter min presentation fick jag mestadels positiva 
reaktioner. Däremot fick jag höra att jag hade 
kunnat ta i mer och kommunicera mina tankar 
bättre, visa på materialen och inge mer känsla. 
Detta hade jag med mig i bakhuvudet då jag 
planerade hur jag skulle visa mitt arbete på 
vårutställningen. 

Tillsammans med industridesignstudenterna 
hade vi det svarta huset mitt emot Konstfack 
som plats för vår utställning; en väldigt stor och 
öppen lokal med ett rått uttryck vilket lämpade 
sig förvånansvärt bra för våra projekt.

Utställningscuratorn Johanna Karlin avrådde mig 
från att bre ut mig för mycket och försöka hävda 
mig bland de andra projekten som tog större 
utrymme och krävde mer uppmärksamhet visuellt. 
“Skrik tyst!”, sa hon. “Låt lugnet i ditt projekt tala.” 

Redan under projektets början fanns tanken om 
att till utställningen visa på en detalj i fullskala, 
varför jag valde att bygga ett hörn av ribborna, 
som jag även ytbehandlade. Förutom detaljen 
hade jag såklart även min modell i skala 1:20, 
samt materialprover och ett litet beskrivande 
häfte.

De besökare jag pratade med under utställningen  
sade alla samma sak: “Det här behövs.”, vilket 
var den reaktionen jag hoppats på att få. Jag 
minns även en tjej som frågade mig om jag 
var bekant med Erik Asmussens arbeten, det 
visade sig nämligen att hennes föräldrar jobbar 
på Asmussens arkitektkontor. Hon sa att mitt 
projekt direkt fick henne att tänka på Asmussen. 
Jag tog det som en komplimang. 



DISKUSSION & SLUTORD

Om jag skall blicka tillbaka på projektet såhär i 
efterhand och försöka sammanfatta mina tankar 
har det varit tio ganska snåriga veckor. Jag är 
nöjd att jag lyckats åstadkomma något som 
uppenbarligen berört och satt igång tankar hos 
andra, samt att jag fått en bekräftelse på att de 
behov jag ser i vårdmiljön faktiskt existerar. 

Däremot önskar jag att jag hade vågat arbeta mer 
utifrån befintlig miljö redan från början. Rädslan 
för att bli för begränsad i mitt arbete gjorde 
processen krångligare än vad den kunde varit om 
jag börjat tänka utifrån befintliga ramar redan från 
början. Skulle jag börja om på nytt med projektet 
idag hade jag valt att arbeta helt utifrån en 
existerande miljö, då jag lärt mig att begränsingar 
paradoxalt nog kan göra arbetet friare. Att från 
start veta vad en har att förhålla sig till och kunna 
fokusera helt på det gestaltande arbetet. Det är 
ju trots allt det yrket som inredningsarkitekt ofta 
går ut på, att omarbeta och förbättra det redan 
befintliga.

Jag är dock glad att jag nu i det sista skedet av 
projektet kan blicka tillbaka och dra lärdom av 
det som varit mindre bra. Att jag ser de delar i 
min process som jag kan förbättra och jobba 
vidare med. Det visar på att jag utvecklats, och är 
för mig personligen nog den största vinsten med 
mitt examensarbete. 

Till hösten börjar jag studera på masterprogrammet 
i rumslig gestaltning, och ser då min chans att 

under de kommande två åren kunna utvecklas 
ännu mer, och förhoppningsvis göra ett ännu 
bättre examensarbete. Om det kommer ha en 
koppling till vårdmiljön eller ej låter jag vara 
osagt, även om jag helt klart funnit ett område 
jag kan tänka mig att arbeta med i mitt framtida 
yrkesliv...
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