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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patientens uppfattning av den 

omgivande sjukvårdsmiljön samt betydelsen avseende dess design, färger, konst och ljud för 

patientens hälsa och upplevelse av välbefinnande. I resultatet ingår 16 artiklar, varav 13 med 

kvantitativ ansats, 2 med kvalitativ ansats, samt en artikel med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Artiklarna representerar studier från flera olika länder; Danmark, Norge, Sverige, 

Storbritannien, Tyskland, USA, Filippinerna och Kina. Resultatet visade att utformningen av 

sjukvårdsmiljön, det vill säga dess design, hade stor betydelse för det sociala samspelet, både 

patienter emellan och mellan en patient och dennes anhöriga och därmed indirekt på 

patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Även fönsterutsiktens kvalitet visade sig i 

hög grad påverka patientens hälsa och välbefinnande. Resultatet visade vidare att musik hade 

en positiv effekt på välbefinnandet under coronarangiografi samt på postoperativ smärta. 

Smärttröskel och smärttålighet kunde också påverkas positivt med hjälp av visuell stimuli 

som omvårdnadsåtgärd. Diskussioner med den äldre patienten kring målad konst ökade det 

sociala samspelet, förbättrade välbefinnandet och hälsan samt hade en positiv effekt på den 

äldres syn på sin egen livssituation. Två tredjedelar av patienterna i en studie menade att den 

målade konsten var en avgörande faktor för deras tillfrisknande. 

 

Nyckelord: hälsa, välbefinnande, design, färger, konst, ljud, sjukvårdsmiljö.  

Key words: health, wellbeing, design, colours, art, sound, healthcare environment. 
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INTRODUKTION 

Den omgivande sjukvårdsmiljön 

Florence Nightingales syn på sjukhusmiljön har diskuterats ur ett nutida perspektiv i en bok 

utgiven av Vårdförbundet SHSTF (Hamrin, 1997). Nightingale menade att människans 

primära mänskliga behov är att andas ren luft, få direkt solljus, ett reglerat inomhusklimat, 

tillgång till rent vatten och sanitära anordningar. Nightingale framhöll också att varje individ 

skulle ha möjlighet att välja mellan avskildhet och samvaro samt ha en avskärmad plats att 

sova på. Nigthingale såg sambandet mellan kropp och själ. Hur människan reagerar på sin 

miljö påverkar i hög grad hennes sinnestillstånd, vilket därmed visar att miljön kan påverka 

patientens förmåga att återhämta sig. En god miljö krävs således för att patienten ska 

tillfriskna, samt i preventivt syfte för att upprätthålla ett gott hälsotillstånd (a.a.). Wikström 

(2003) skriver att enligt Nightingale kan man hos patienten se en fysisk effekt av färg, form 

och ljus. Avgörande för att patienten ska tillfriskna är en variation av färg och form hos de 

objekt som finns i patientens miljö. I det antika Grekland utnyttjades betydelsen av patientens 

omgivning genom att bygga kurorter på vackert belägna platser för att förhindra sjukdom och 

för att återfå hälsa. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskaper om vad som är bra för 

patienten i den omgivande miljön för att kunna skapa kvalitet i vårdmiljön (a.a.). I Sverige 

finns idag klart uttryckt att sjuksköterskan ska  

 

”ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka 

till att utveckla en god vårdmiljö” och ”värna om estetiska 

aspekter i vårdmiljön” (Socialstyrelsen, 2005 s. 12). 

 

Den av International Council of Nurses (ICN) framtagna etiska koden för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005 s. 17), först framtagen 1953, senast reviderad 2000 och som översatts 

till svenska av Svensk sjuksköterskeförening, säger att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden:  

 

• ”Att främja hälsa 

• Att förebygga sjukdom 

• Att återställa hälsa 

• Att lindra lidande (a.a.)”. 
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Hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande finns beskrivet och definierat på ett flertal sätt. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som:  

 

”… ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom eller 

svaghet. Att åtnjuta högsta möjliga hälsostandard är en av 

de grundläggande rättigheterna för varje människa utan 

hänsyn till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska 

eller sociala förhållanden” (Thorsén, 1997, s. 197).  

 

Thorsén (1997) tar fram tre aspekter på hälsa och menar att hälsa kan ses utifrån fysisk 

(biologisk), psykisk och social synvinkel. Hälsa ur fysisk synvinkel är inriktad på 

människokroppen och hur den fungerar. Att ha hälsa ur denna synvinkel är att ha väl 

fungerande organ och att personen i fråga är sjuk då något av organen inte fungerar som det 

ska. Sjukdomen botas genom att organet åtgärdas. Utifrån psykisk synvinkel grundar sig 

graden av hälsa på individens upplevelse av välbefinnande alternativt illabefinnande. 

Upplevelse av hälsa sammanfaller med upplevelse av välbefinnande, liksom upplevelse av 

illabefinnande innebär sjukdom. Social syn på hälsa grundar sig i omgivningens syn på vad 

som betraktas som friskt respektive sjukt (a.a.).  

 

Thorsén (1997) tar också upp det så kallade aktivitetsperspektivet. Det innebär att graden av 

hälsa i en viss situation kan bestämmas utifrån balansen mellan en individs realistiska och 

etiska målsättningar och individens handlingsförmåga. Med det menas i vilken grad personen 

ställer realistiska krav på sig själv och livet utifrån vilka resurser som finns (a.a.). 

 

Den finländska omvårdnadsforskaren Katie Eriksson (Eriksson, 1996) menar att för att ha 

hälsa ska kroppen och dess organ fungera tillfredsställande, personen ska uppleva 

välbefinnande och omgivningen ska bedöma att individen har hälsa samt att dessa tre aspekter 

integreras i varandra. Eriksson menar vidare att upplevelse av välbefinnande ger en positiv 

effekt på den fysiska hälsan. När en person upplever välbefinnande och hälsa medför det att 

social hälsa uppnås genom att omgivningen ser och uppfattar att individen mår bra (a.a.).  
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Medicinsociologen Aron Antonovsky (Antonovsky, 1991) menar att hälsa hos en individ är 

beroende av förmågan att se ett sammanhang och förstå det som händer och se meningen med 

det. Antonovsky använder sig av begreppet KASAM. KASAM bygger på de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menar 

Antonovsky förmågan hos en person att göra omvärlden begriplig, där motsatsen är kaos och 

en helt oförklarlig omvärld. En person med hög grad av hanterbarhet känner att den har 

resurser för att möta de krav och utmaningar som den möts av. Den sista komponenten, 

meningsfullhet, menar Antonovsky, handlar om i vilken grad individen känner att livets 

utmaningar är värda att satsa engagemang i och att lägga energi på. En person med hög grad 

av meningsfullhet söker finna meningen med de utmaningar som den ställs inför och försöker 

att på bästa sätt hantera dem. Antonovsky menar att den individ som har god hälsa också har 

höga värden på dessa tre komponenter (a.a.).  

 

Den amerikanske psykologen Abraham H. Maslow var en modern humanist som levde 1908-

1970 (Thorsén, 1997). Han ansåg att människan har vissa hierarkiskt ordnade basbehov som 

gäller för alla; fysiologiska behov (mat, syre osv.), trygghetsbehov, gemenskaps- och 

kärleksbehov samt självuppskattningsbehov. Maslow menade att en person har hälsa då dessa 

basbehov är tillgodosedda. Enligt Maslow finns det ytterligare ett behov, det så kallade 

självförverkligandebehovet. Men det finns inte hos alla individer (a.a.). Ytterligare en aspekt 

på Maslows hälsosyn var att han ansåg att en vacker omgivning kan ha avgörande betydelse 

för att patienten ska kunna återfå hälsa eller få symtomlindring (Wikström, 2003).  

 

Wikström (2003) skriver att vägen till hälsa är ytterst individuell och att patientens omgivning 

är av stor betydelse för att förhindra sjukdom och att återfå hälsa. Det psykiska välbefinnandet 

och den fysiska hälsan stärks av balans och harmoni i tillvaron, vilket kan stödjas av den 

omgivande miljön (a.a.).  

 

Estetisk sjukvårdsmiljö 

Hälsa kan främjas genom en estetisk omvårdnadssyn och kunskaper inom estetiken utgör 

därmed en naturlig del i sjuksköterskans arbete. Estetik är en gammal vetenskap som kan 

härledas från det grekiska ordet aisthetis, som betyder förnimmelse eller en förmåga att 

uppfatta sinnesuttryck. Förr i tiden definierades estetik som skönhetslära, men idag har ordet 
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estetik en mer öppen innebörd i det allmänna språkbruket, varför det är svårt att definiera det 

specifikt. En vårdmiljö är estetisk då det finns konstverk och färger i miljön som skapar 

harmoni och balans. Patienten skall även ha tillgång till musik och litteratur (Wikström, 

2003). Ulrich, Quan, Zimring, Joseph och Choudhary (2004) vill dessutom hävda att 

betydelsen av ljud och oljud i vårdmiljön kan vara både positiv och negativ. 

 

Konst  

Graham (2000) menar att olika former av konst är en glädjekälla och har en förmåga att 

kommunicera känslor. Den allmängiltiga uppfattningen är att konst kan likställas med målad 

konst, men konst kan vara så mycket mer. Musik, film, litteratur och arkitektur är de 

viktigaste konstformerna förutom målad konst (a.a.). Det är viktigt att tänka igenom vilken 

konst som placeras på sjukhus, då det har visat sig att hur konsten är utformad har stor 

betydelse för hur den uppfattas och därmed vilken effekt den har på en patients hälsa (Ulrich 

et al., 2004). 

 

”Genom konsten skapas gemenskap lika väl som en 

meningsfull ensamhet” (Wikström, 2003 s. 19).  

 

Målad konst 

Wikström (2003) skriver i sin bok att konst som dekoration har en lång tradition på svenska 

sjukhus. Målad konst kan påverka betraktaren genom att förmedla olika former av budskap 

och ibland väldigt starka känslor (Graham, 2000; Wikström, 2003). Den målade konsten kan 

också fungera som ett meningsfullt tidsfördriv och någonting som distraherar från tråkigheter.  

Musik  

Musik är en konstform som ger lyssnaren en stunds njutning och kan förmedla många olika 

typer av känslor (Graham, 2000).  

Film  

Film kan, till skillnad från den målade konsten, skildra det dynamiska i en berättelse. En 

nackdel hos film som konstart kan ses då filmen oftast påverkas av väldigt många människor, 

och då kommer den enskilda individens konstnärliga strävan ofta i skymundan (Graham, 

2000). 
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Litteratur  

Litteraturen har som särskild förmåga att få läsaren att reflektera över de egna erfarenheterna 

och upplevelserna i livet (Graham, 2000).  

Arkitektur 

Till skillnad från andra konstarter, menar Graham (2000), att arkitekturen i högsta grad är 

användbar. Arkitekturen bygger på form och funktion, och det är förhållandet dem emellan 

som gör att arkitekturen kan betraktas som en konstart (a.a.). Wikström (2003) talar om att 

den omgivande miljön kan vara läkande och menar exempelvis att olika former av arkitektur 

kan verka lugnande, medan andra former kan bidra till uppkomst av stress och 

sjukdomssymptom. Arkitekturen påverkar både fysiskt och psykiskt, den kan främja personlig 

utveckling, skapa självkänsla och social förändring samt vara en hjälp ur social isolering om 

den utformas på rätt sätt (a.a.).  

 

Färger i den omgivande miljön 

Människor är omgivna av färger överallt. Färger sätter sin prägel på miljön, på husets väggar, 

både inomhus och utomhus, och inte minst i naturen. Färger är stämningsskapande och har 

olika innebörder utifrån psykologisk, fysiologisk och social synvinkel (Wikström, 2003). 

Alltsedan Aristoteles menade att färger kan likställas med droger, har färger fascinerat 

filosofer i alla tider (Riley, 1995). Hur färgerna påverkar oss människor är en gammal 

kunskap som finns beskriven i grekisk, egyptisk, kinesisk och indisk fornkultur. Färgterapi 

har genom tiderna använts för att bota eller lindra olika sjukdomar. Färger ansågs kunna 

skrämma, lugna eller skapa en andaktsfull stämning (Wikström, 2003). 

Hur färger uppfattas 

En färg uppfattas olika beroende på i vilket sammanhang och i vilken kultur den uppträder 

(Klarén, 1996). Den är beroende av tid och rum samt av individens tidigare erfarenheter 

(Klarén, 1996; Wikström, 2003). Forskning har exempelvis visat att effekten av placebo är 

beroende av tablettens färg, då röda tabletter har visat sig ge bättre effekt än blåa tabletter 

(Wikström, 2003). Hur en färg uppfattas kan ske på olika sätt. Uppfattningen kan grunda sig i 

en likhet, exempelvis blått hav och röd eld (Klarén, 1996). Ett annat sätt är att färgen är 

symbolisk, vilket används i trafiken med rött för ”stopp” och grönt för ”kör” (Klarén, 1996; 

Wikström, 2003) eller blått för ”kallt” och rött för ”varmt” på en vattenkran (Wikström, 

2003). Ett tredje sätt att uppfatta en färg kan grunda sig i form av ett index, där färgen sätts in 
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i ett sammanhang, som exempelvis att en blå himmel innebär vackert väder och att en grön 

frukt är omogen (Klarén, 1996).   

Färger ur ett filosofiskt perspektiv 

Den tyske diktaren och vetenskapsmannen Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

menade att färger är stämningsskapande och ger upphov till olika sinnestillstånd enligt 

bestämda lagar. Varje färg har en speciell egenart, harmonisk eller disharmonisk, men den är 

alltid betydelsefull (Wikström, 2003). Wassily Kandinsky var en rysk målare som levde 1866-

1944 (Wikström, 2003). Kandinsky (Kandinsky, 1969) skriver om en fysisk och en psykisk 

reaktion på färger, och liknar det vid reaktionen hos en gastronom då denne smakar på mat. 

Effekten av en färg gestaltade Kandinsky som följer:  

 

”Färgen är tangenten. Ögat är hammaren. Själen är pianot 

med strängarna.” ”Konstnären är handen som genom att 

slå an den ena eller andra tangenten försätter den 

mänskliga själen i en avsedd vibration” (a.a., 58).   

 

En färg kan vara varm eller kall och ha en ljus eller en mörk ton. Graden av värme bestäms av 

dragningen åt gult, liksom graden av kyla bestäms av dragningen åt blått. En varm färg rör sig 

mot betraktaren och den kalla bort från denne. Ögat attraheras mer av de ljust klara färgerna 

och ännu mer av färger som är både ljust klara och varma (a.a.). (För en närmare presentation 

av hur Goethe och Kandinsky ser på olika färger, se bilaga 1). 

Färger och olika kulturer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982) säger att den svenska sjukvården ska erbjuda 

befolkningen lika vård på lika villkor. Dagens samhälle blir mer och mer mångkulturellt 

genom att invandringen ökar. Under första halvåret 2006 var invandringsöverskottet 26 567 

personer (Statistiska Centralbyrån, 2006a). Preliminära siffror för hela 2006 pekar på ett 

invandringsöverskott på 41 655 personer (Statistiska Centralbyrån, 2006b).  

 

Någon allmängiltig symbolik för färger världen över finns inte enligt Klarén (Klarén, 1996). 

Klarén ställer sig kritisk till det sätt som exempelvis Goethe och Kandinsky vill hävda att 

färguppfattningar skulle kunna gälla hela världen. Exempel på kulturella skillnader avseende 

färgsymboler är de som gäller för sorg och död. I Europa är de dominerande färgsymbolerna 
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svart eller grått, medan det på Bali, i Kina och i Sydostasien samt i det antika Rom, var vitt, 

på Island blått och lokalt i Dalarna fanns en tradition där den gula färgen var sorgefärg. Kina 

hade förutom vitt, även violett som en sorgesymbol. Det är inte bara i sorgetider som 

färgsymboliken skiljer sig i olika kulturer (a.a.). Enligt Wikström (2003) ses gult symbolisera 

falskhet och pest på många ställen, medan den gula färgen hade en hög rang i kejsarens Kina, 

där enbart kejsaren och hans söner fick bära gult. Svart symboliserar i västvärlden idag 

vanligtvis sorg, död och olycka, samtidigt som det är en högtidsfärg (a.a.).  

 

Ljud 

Tystnaden kan ha en positiv verkan på den vuxna patientens hälsa medan oljud har en klart 

negativ effekt och kan därmed beskrivas som en miljöförorening (Ulrich et al., 2004; 

Wikström, 2003). Möjligheten att njuta av en vacker utsikt utan störande ljud kan enligt 

Wikström (2003) bidra till ökat välbefinnande. För att minska den negativa hälsoeffekten av 

oljud i vårdmiljön föreslår författarna till en omfattande amerikansk litteraturstudie följande 

åtgärder: enkelrum istället för flerbäddsrum, ljudabsorberande tak, ljudabsorberande golv där 

så är möjligt, larmfunktioner utanför patientrummet och ljudlösa sökare (Ulrich et al., 2004). 

 

Problemformulering 

Wikström (2003) skriver i sin bok att de estetiska aspekterna är av avgörande betydelse för 

patientens välbefinnande och hävdar att ny estetisk kunskap måste analyseras, dokumenteras 

och spridas vidare i vårdorganisationen. Flera studier nationellt och internationellt tar upp 

betydelsen av vårdmiljöns utformning och att den estetiska aspekten bör tas på större allvar 

för patientens välbefinnande och hälsa. För att få ytterligare kunskap är det av intresse att med 

hjälp av en systematisk litteraturstudie belysa frågan där studier från olika länder ingår.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patientens uppfattning av den omgivande 

sjukvårdsmiljön samt betydelsen av dess design, färger, konst och ljud för patientens hälsa 

och upplevelse av välbefinnande.  
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Frågeställningar 

• Vilken uppfattning har patienten avseende design färger, konst och ljud i den 

omgivande sjukvårdsmiljön?  

• Vilken betydelse för patientens hälsa har design, färger, konst och ljud i den 

omgivande sjukvårdsmiljön? 

• Vilken betydelse för patientens upplevelse av välbefinnande har design, färger, konst 

och ljud i den omgivande sjukvårdsmiljön? 

 

Definition av begrepp  

• Med sjukvårdsmiljö avses i denna studie den omgivande miljö som patienten kommer 

i direkt kontakt med på en sjukvårdsavdelning, i första hand patientrummet, men 

också intilliggande korridor och dagrum.  

• Med patient avses i denna studie en vuxen (>18 år) kvinna eller man.  

 

METOD 

Design 

Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie.  

 

Urval av litteratur 

Litteratursökning har genomförts från augusti till mitten av oktober 2006. Sökning har skett i 

de elektroniska databaserna CinAhl, Ebsco Host, ELIN@Dalarna och PubMed. Manuell 

sökning har genomförts på Högskolan Dalarnas bibliotek och Falu lasaretts bibliotek samt i 

referenslistor i relevant litteratur. Sökningen via databaser har varierats med sökorden: 

estetisk miljö/aesthetic environment, sjukvårdsmiljö/healthcare environment, färger/colurs, 

konst/art, design/design, ljud/sound, oljud/noise, hälsa/health, välbefinnande/well-being i 

olika kombinationer med hjälp av de booelska sökoperatorerna. Någon begränsning i 

sökningen gjordes inte gällande publiceringsår, då författaren ansåg att även litteratur av äldre 

datum var relevant för studien. Däremot gjordes en begränsning gällande språk, där följande 

språk godkändes; svenska, engelska, norska, danska och tyska. Författaren ställde i 

litteratursökningen till resultatdelen som första krav att artiklarna skulle vara primärkällor och 
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innehålla följande; abstract, resultat och diskussion samt en referenslista. Till introduktionen 

godkändes sekundärkällor i form av böcker och litteraturstudier. 

Urvalet skedde inledningsvis genom att samtliga titlar lästes, sedan abstracts och därefter hela 

studien i de fall där författaren ansåg det motiverat. Litteratururvalet resulterade i 16 artiklar, 

varav 11 artiklar funnits via databassökning och 5 via manuell sökning. Databassökningen har 

närmare redovisats i tabell 1. På grund av utrymmesskäl har endast de sökord som föranlett att 

studier valts ut för närmare granskning tagits med i nedanstående tabell. Flera av studierna har 

återfunnits i mer än en databas och som resultat av flera olika sökordskombinationer. 

 
Tabell 1. Använda databaser och sökord samt antal träffar, granskade artiklar samt antal artiklar som kom att 
ingå i studien.  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
artiklar i 
studien 

Art AND healthcare 96 2 1 

Art AND healthcare environment 4 1 0 

Design AND art AND healthcare 12 1 1 

CinAhl 

 

Sound AND wellbeing 6 1 1 

Art AND aesthetic environment 5 5 3 

Healthcare environment AND health AND 
design 

131 2 1 

Healthcare environment AND art 24 1 1 

Ebsco Host 

 

Healthcare environment AND sound 15 1 1 

Art AND healthcare AND health 63 1 1 

Healthcare environment 164 1 0 

Healthcare environment AND health 66 2 0 

Healthcare environment AND art 4 1 0 

Colours AND wellbeing 8 1 1 

Colours AND health 37 1 1 

Colours AND health AND healthcare 
environment 

29 1 1 

Design AND health AND healthcare 
environment 

9 1 0 

Design AND wellbeing 111 1 1 

Noise AND healthcare environment 49 1 0 

ELIN@Dalarna 

 

Sound AND wellbeing 5 1 0 
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Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
artiklar i 
studien 

Colours AND design AND health 31 1 1 

Colours AND health OR wellbeing 32 1 1 

Art AND healthcare environment 4 1 0 

Elsevier 

 

Healthcare environment 21 1 1 

Aesthetic environment AND health AND 
wellbeing 

21 1 1 

Art AND design AND healthcare 
environment 

72 3 2 

Design AND wellbeing 91 1 1 

Noise AND healthcare environment AND 
wellbeing 

4 1 1 

PubMed 

 

Sound AND healthcare environment AND 
wellbeing 

2 1 1 

 

Analys  

Litteraturen har analyserats med stöd av modifierade granskningsmallar med Forsbergs och 

Wengströms (2003) granskningsmallar som förlaga. En mall användes för kvantitativa 

studier, och en för kvalitativa. Varje mall bestod av ett antal frågor. Mallen för en kvantitativ 

ansats bestod av 15 frågor och den för en kvalitativ ansats innehöll 20 frågor.  Bevisvärdet har 

beräknats med stöd av dessa mallar, där varje jakande svar har gett en poäng, det vill säga 

maximalt 15 poäng respektive 20 poäng. Antalet poäng har sedan översatts i en procentsats 

där andelen jakande svar av antal möjliga räknats ut. Den nedre gränsen av bevisvärde för att 

få ingå i studien sattes till ett bevisvärde på 60 %, enligt Willman och Stoltz (2002). Denna 

procentsats har sedan delats in i graderna låg, medel respektive hög grad av bevisvärde, även 

här utifrån Willman och Stoltz (2002). Den nedre gränsen av bevisvärde föranledde inget 

bortfall. Antal studier i respektive grad av bevisvärde har presenterats i tabell 2a-c. Varje 

enskild studies bevisvärde har även presenterats i tabell 3, där varje studie även har 

presenterats översiktligt utifrån författare, årtal, nationalitet, design, syfte och resultat samt 

bevisvärde. Litteraturen har bearbetats utifrån syfte och frågeställningar varpå respektive 

artikels svar på frågeställningarna redovisats.  
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Tabell 2a. Bedömning av kvalitet utifrån bevisvärde (absoluta tal och %), samt antal artiklar med kvantitativ 
ansats. 

Kvalitet Antal poäng Bevisvärde i % Antal artiklar 

Låg  9-10 60-69 5 

Medel 11-12 70-79 3 

Hög 13-15 80-100 5 

 

Tabell 2b. Bedömning av kvalitet utifrån bevisvärde (absoluta tal och %), samt antal artiklar med kvalitativ 
ansats. 

Kvalitet Antal poäng Bevisvärde i % Antal artiklar 

Låg  12-13 60-69 0 

Medel 14-15 70-79 0 

Hög 16-20 80-100 2 

 

En av de ingående artiklarna var skriven med både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, 

varvid den inte passade in i någon av tabell 2a eller 2b. Den kvantitativa delen fick 10 av 15 

möjliga poäng, vilket ger ett bevisvärde på 67 % och därmed kvalitetsnivå låg. Den 

kvalitativa delen fick 20 av 20 möjliga poäng, vilket ger ett beräknat bevisvärde på 100 % och 

därmed kvalitetsnivå hög. Uppsatsförfattaren gjorde bedömningen att artikelns kvalitetsnivå 

sammantaget kunde klassas som medel.  

 
Tabell 2c. Bedömning av kvalitet utifrån bevisvärde fördelat på det totala antalet artiklar (n=16). 

Kvalitet Antal artiklar 

Låg  5 

Medel 4 

Hög 7 
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RESULTAT 

I resultatet ingår 16 artiklar, varav 13 med kvantitativ ansats, 2 med kvalitativ ansats samt en 

artikel med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna representerar studier från flera 

olika länder; Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA, Filippinerna och 

Kina.  

 
Tabell 3. Presentation av artiklarna avseende författare, årtal, nationalitet, design, syfte, resultat samt bevisvärde. 

Författare, årtal, 
nationalitet 

Design Syfte Resultat Bevis-
värde 

Caspari, Eriksson & 
Nåden (2006), 
Norge. 

Kvantitativ, 
deskriptiv. 

Att beskriva 
förekomsten av 
estetiska aspekter på 
sjukvårdsmiljöns 
utformning i 
verksamhetsplanerna 
på norska sjukhus. 

Den estetiska aspekten är nästan helt 
förbisedd i de norska sjukhusens 
verksamhetsplaner.  

Låg 

 

Dalke, Little, 
Niemann, Camgoz, 
Steadman, Hill & 
Stott (2006), 
Storbritannien. 

Kvantitativ, 
deskriptiv. 

 

Att beskriva nuläget 
för hur färger och 
belysning används 
samt identifiera 
nyckelfaktorer där 
färger och belysning 
kan förbättra den 
omgivande miljön för 
patienter, personal 
och besökare. 

Studien kunde visa att det generellt 
var så att nybyggda sjukhus hade en 
mer välkomnande och välplanerad 
inomhusmiljö än äldre sjukhus som 
blivit till- och ombyggda i omgångar. 
Det viktigaste för patienterna var en 
möjlighet att ta del i vardagslivet 
utanför sjukhusets väggar. Möjlighet 
att se ut genom ett fönster samt 
kunna umgås med anhöriga ansågs 
viktigt. 
 

Låg 

Douglas & Douglas 
(2003), 
Storbritannien. 

Kvalitativ, 
explorativ. 

Att undersöka 
patientens upplevelse 
av sjukvårdsmiljöns 
design. 

Utformningen av sjukvårdsmiljön har 
stor inverkan på det sociala samspel 
som sker, både patienter emellan och 
mellan en patient och dennes 
anhöriga. Patienterna vill ha en miljö 
som hjälper dem att ha kontroll över 
tillvaron. 

Hög 

Douglas & Douglas 
(2005), 
Storbritannien. 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ, 
explorativ. 

Att utforska 
patientens upplevelse 
av sjukvårdsmiljön 
samt utveckla 
riktlinjer för framtida 
design av 
sjukvårdsmiljöer. 

Patienterna upplevde överlag den 
omgivande sjukvårdsmiljön som 
positiv. Vid design av 
sjukvårdsmiljöer är följande faktorer 
viktiga att ta hänsyn till: en miljö 
som stödjer interaktionen med 
anhöriga samt ett så normalt leverne 
som möjligt. 

Medel 

Kraft (1976), 
Tyskland. 

Kvantitativ, 
explorativ. 

Att undersöka vilken 
typ av målad konst 
som uppskattas av 
patienterna i 
sjukvårdsmiljön. 

Resultatet visade att patienterna 
föredrog att se på målad konst som 
var roande, problemfri och drömlik. 

Medel  
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Författare, årtal, 
nationalitet 

Design Syfte Resultat Bevis-
värde 

Locsin (1981), 
Filippinerna. 

Kvantitativ, 
experi-
mentell. 

Att undersöka 
effekten av musik 
som postoperativ 
smärtlindring. 

Musik har en positiv effekt på 
postoperativ smärta de första 48 
timmarna efter operationen.  

Hög 

Maslow & Mintz 
(1956), USA. 

Kvantitativ, 
experi-
mentell. 

Att undersöka hur 
människors 
upplevelse av 
välbefinnande och 
energi påverkas av 
rummets inredning. 

En smakfull, vacker och genomtänkt 
inredning har en positiv effekt på 
människors upplevelse av 
välbefinnande och energi.  

Hög 

Pattison & 
Robertson (1996), 
Storbritannien. 

Kvantitativ 
komparativ. 

Att jämföra effekten 
av två olika 
vårdavdelningars 
design på 
patienternas 
välbefinnande. 

Resultatet kunde inte påvisa att 
någon av avdelningstyperna var klart 
bättre för patienternas välbefinnande 
än den andra, dock föredrog 75 % av 
patienterna den ena avdelningstypen 
framför den andra. 

Låg 

Staricoff, Lelchuk, 
Wright, Loppert & 
Scott (2001), 
Storbritannien. 

Kvantitativ, 
explorativ. 

Att undersöka hur 
patienternas, 
personalens och 
besökares hälsa 
påverkas av konst i 
sjukvårdsmiljön. 

Konst i sjukvårdsmiljön upplevs som 
mycket positivt av patienter, personal 
och besökare.  

Låg 

Thorgaard, Brønsted 
Henriksen, 
Pedersbæk & 
Thomsen (2004), 
Danmark. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell, 
randomi-
serad. 

Att undersöka 
effekten på 
välbefinnandet av 
speciellt utvald 
bakgrundsmusik vid 
coronarangiografi. 

Speciellt utvald bakgrundsmusik har 
en positiv effekt på välbefinnandet 
under coronarangiografi. 

Medel  

Tse Bse, Ng, Chung 
& Wong (2002), 
Kina. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell, 
randomi-
serad, 
kontrollerad. 

Att undersöka 
effekten av visuellt 
stimuli som 
omvårdnadsåtgärd på 
smärttröskel och 
smärttålighet. 

Visuell stimuli som 
omvårdnadsåtgärd visade sig ha god 
effekt på både smärttröskel och 
smärttålighet. 

Medel 

Ulrich, R. S. (1984), 
USA. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell. 

Att undersöka 
fönsterutsiktens 
påverkan på 
postoperativ hälsa, 
tillfrisknande och 
välbefinnande. 

Resultatet visade på bättre 
tillfrisknandegrad och ökat 
välbefinnande för den grupp patienter 
som hade utsikt över en naturvy 
jämfört med en grupp som hade 
utsikt mot en tegelstensvägg. 

Låg 

 

Wikström, Theorell 
& Sandström 
(1993), Sverige. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell, 
kontrollerad 
intervention. 

Att undersöka om 
målad konst kan ha 
positiv effekt på 
välbefinnandet och 
hälsan hos äldre 
patienter.  

Välbefinnandet och hälsan 
förbättrades i interventionsgruppen 
jämfört med i kontrollgruppen. 

Hög 

Wikström (2000), 
Sverige. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell, 
kontrollerad 
intervention. 

Att skapa ett program 
med bildkonst för 
kommunikation med 
äldre. 

Diskussion kring konstbilder mellan 
den äldre patienten och 
sjuksköterskan har en positiv effekt 
på den äldres syn på sin egen 
livssituation.  

Hög 
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Författare, årtal, 
nationalitet 

Design Syfte Resultat Bevis-
värde 

Wikström (2002a), 
Sverige. 

Kvalitativ, 
randomi-
serad. 

Att beskriva hur och 
varför svenska 
sjuksköterskor 
tillgodoser 
patienternas estetiska 
behov. 

Sjuksköterskorna tillgodosedde de 
estetiska behoven för att de upplever 
att det är positivt för patientens 
välbefinnande. Behoven tillgodoses 
främst genom musik, litteratur, dans 
och humor. 

Hög 

Wikström (2002b), 
Sverige. 

Kvantitativ, 
experimen-
tell, 
kontrollerad 
intervention. 

Att analysera 
kopplingen mellan 
diskussioner kring 
bildkonst och socialt 
samspel hos äldre 
kvinnor. 

Äldre kvinnor kan stimuleras till ökat 
socialt samspel genom diskussioner 
kring bildkonst. 

Hög 

 

Patientens uppfattning om och upplevelse av hälsa och välbefinnande i den 

omgivande sjukvårdsmiljön 

Design 

Douglas et al. (2005) har i Storbritannien publicerat en omfattande studie där syftet var att 

undersöka patienters uppfattning av sjukvårdsmiljön, avseende inredning och design samt att 

skapa underlag för förändringar och för framtida patient-centrerad värdering av 

sjukvårdsdesign. Studien genomfördes med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Den 

kvalitativa delen bestod flera olika datainsamlingsmetoder. Personliga intervjuer genomfördes 

med 50 patienter och 35 patienter ombads fotografera olika situationer som de ansåg vara bra 

eller dåliga i sjukvårdsmiljön. Dessutom intervjuades några design-experter och ytterligare 40 

personer (kallades noviser), oberoende av det aktuella sjukhuset samt utan utbildning inom 

designområdet. Därtill genomfördes åtta gruppdiskussioner med personer som antingen var 

frivilligarbetare på sjukhuset eller som inte hade någon koppling alls till det aktuella 

sjukhuset. Den kvantitativa delen bestod av en skriftlig enkät som skickades ut till 2200 

personer som tidigare vårdats på sjukhuset, vilken besvarades av 37 % (a.a.).  

 

Resultatet av fotograferingen visade att de faktorer som upplevdes positiva i sjukvårdsmiljön 

var avdelningen (bra design, trevligt sällskap), området runt deras egen patientsäng 

(avskildhet, träffpunkt med anhöriga och besökare), tillgång till TV (tidsfördriv), duschen 

(modern, privat och gott om utrymme), fönster (möjlighet att se ut), caféet och butiken (känsla 

av det normala, någonstans att gå med anhöriga och besökare) och sjuksköterskorna (glad 

personal är en viktig del av miljön). De fotografier som gestaltade det som patienterna 
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upplevde som negativt hade motiv som långa korridorer med många hinder (svårt att hitta och 

att komma utomhus), stora och öppna avdelningar (för lite avskildhet), avdelningen (mycket 

oljud nattetid), högt placerade fönster (kan endast se himlen, vill se vad som händer utanför), 

dagrummet (kallt och tomt utrymme), skåp (otillräckligt utrymme för att förvara personliga 

tillhörigheter), gardiner (trista med dålig design och tillåter inte avskildhet) samt tvättrum (för 

trångt) (a.a.). 

 

I intervjuerna med de 40 noviserna framkom att följande faktorer var viktiga att tänka på vid 

utformningen av en sjukvårdsmiljö: bra skyltning, möjlighet att justera lampornas ljusstyrka 

för en hemlik känsla, avskildhet för patienternas värdighet, självförtroende och säkerhet, 

minskade ljudnivåer i både interna och externa miljöer, möjlighet att justera 

rumstemperaturen efter individuella önskemål, möjlighet att ta sig utomhus, tillgång till 

naturvyer, säkerhet i både interna och externa miljöer, lekplatser för barn både inomhus och 

utomhus, husrum för anhöriga och besökare, butiker, möjlighet att köpa mat dygnet runt samt 

väl genomtänkta trädgårdsmiljöer med sittplatser (a.a.).  

 

Gruppdiskussionerna inleddes med att deltagarna fick titta på ett antal fotografier tagna i olika 

miljöer på sjukhuset. Brister som framkom i dessa gruppdiskussioner var svårigheter att hitta, 

långa korridorer utan någonstans att sätta sig och vila eller möjlighet att gå ut, olämplig 

avdelningsdesign med otillräckliga utrymmen för avskildhet, torftig fönsterutsikt från 

patientsängarna samt osympatisk belysning och dekor (a.a.).  

 

Enkäten visade att patienterna överlag var positivt inställda till sjukhuset och dess miljö. Av 

de patienter som besvarade enkäten hade 48 % vårdats för kirurgi och 39,1 % hade vistats på 

en medicinavdelning, 0,5 % hade vårdats på kvinnoklinik, 2,7 % på geriatrisk avdelning och 

9,4 % avstod från att svara på vilken typ av avdelning som de hade vårdats på. Åsikten 

huruvida avdelningens miljö var patientanpassad varierade utifrån vilken avdelning de vårdats 

på. De patienter som var mest nöjda med miljön var de som vårdats på enkelrum eller på små 

vårdsalar i direkt anslutning till sjuksköterskans arbetsrum. Det som framfördes som negativt 

var ljudnivån nattetid. De patienter som stördes mest av höga ljudnivåer nattetid var de som 

vårdades nära sjuksköterskans arbetsrum, därefter de som vårdats i en stor öppen vårdsal, följt 

av dem som vårdats på rum med två till fyra patienter. De som vårdats på enkelrum upplevde 

inte detta som något större problem. En annan negativ faktor som framkom i enkäterna var 

bristen på utrymme mellan patientsängarna. Detta påverkade möjligheten till avskildhet och 
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att ta emot anhöriga eller andra besökare. Negativt upplevdes också bristen på stolar för 

anhöriga och besökare att sätta sig på samt svårigheten för dem att exempelvis få någonting 

att dricka. Avsaknaden av möjlighet att justera rumstemperaturen upplevdes också som en 

stor brist. Patienterna saknade någonting att göra när de låg till sängs samt en stimulerande 

fönsterutsikt från sin säng. Möjligheten att se ut genom ett fönster framfördes som väldigt 

viktigt då detta gav en känsla av att fortfarande delta i livet. Det fanns en konsensus kring att 

varje patient borde få ha tillgång till en egen TV vid sängens fotända samt en egen telefon. 

Detta framfördes som positivt ur avskildhetssynpunkt då dessa objekt kan fungera 

distraherande vilket gör det mindre lockande att titta på sina medpatienter och avlyssna andras 

samtal. Önskemål om bättre draperier mellan sängarna framfördes också (a.a.). 

 

Samma författare (Douglas et al. 2003) publicerade två år tidigare en explorativ kvalitativ 

intervjustudie där huvudsyftet var att ta reda på patienternas känslor för miljön, genom att 

samla information om vad som var bäst för patienten och identifiera deras och deras anhörigas 

behov. Studien syftade också till att utveckla designen för att framtida sjukvårdsmiljöer skulle 

uppfylla patientens behov. Informanterna var patienter från allmänkirurgisk, 

allmänmedicinsk, geriatrisk samt förlossnings/BB avdelning (a.a.).  

 

Resultatet visade att patienternas åsikter var likartade oberoende av vilken typ av avdelning de 

vistades på. Däremot visade intervjuerna att patienterna prioriterade de områden högst som 

direkt påverkade dem personligen. Studien visade att designen av sjukvårdsmiljön, till 

exempel möbleringen, hade en tydlig påverkan på det sociala samspelet. Att ha någonstans att 

sätta sig, antingen för en stunds enskildhet, eller för att samtala med medpatienter eller 

anhöriga var av vikt. För patienter som vistades på sjukhuset en längre tid upplevdes det som 

viktigt att kunna dricka en kopp te tillsammans med sina besökare eller ha någonstans att gå 

för att äta mat eller bara umgås tillsammans med sina anhöriga, till exempel café, restaurang 

och trädgårdar. Känslan av att ha kontroll över sin situation framkom också som en mycket 

viktig faktor, oberoende av vilken sjukvårdsavdelning de vistades på. Denna känsla av 

kontroll kunde stärkas genom möjligheten att kunna röra sig fritt på sjukvårdsavdelningen, dra 

för eller undan gardinerna för ett fönster, justera belysning och rumstemperatur samt 

möjligheten att ta sig utomhus. Studien visade också att det inte fanns någon generell önskan 

att få ha ett enkelrum. Några patienter framförde fyrabäddsrum som fördelaktigt, då de i dessa 

rum upplevde en större social kontakt både med patienter och med personal. Dock framfördes 

att det sociala behovet varierade över tid och med upplevelse av hälsa. Därför framfördes det 
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att varje patient borde ha rätt att välja om denne önskade dela rum med andra patienter eller 

inte (a.a.). 

 

Dalke et al. (2006) genomförde i Storbritannien en studie där syftet var att studera effekterna 

av färger och belysning genom att kartlägga hur färger uppfattas och påverkar människor i 

deras upplevelse av ett utrymme och upplevelse av det egna välbefinnande. Studien använde 

olika datainsamlingsmetoder; beskrivning och fotografering av olika sjukvårdsmiljöer, 

litteraturgenomgång samt intervjuer och diskussioner med olika kategorier av 

sjukvårdspersonal och patienter. I intervjuer med patienter framkom att det var av stor vikt att 

miljön utformades så att den var lättöverskådlig och lätt att hitta i. En sådan miljö 

synliggjorde patienterna för personalen och även att patienterna hade lätt att se var personalen 

fanns. Detta skapade trygghet för patienten. Något som i denna studie framstod som det 

viktigaste för att patienterna skulle uppleva sjukhusvistelsen som positiv var att miljön var 

utformad så att de upplevde kontakt med världen utanför sjukhusets väggar, vilket särskilt 

framfördes av de äldre patienterna. Det kunde röra sig om möjlighet att ta sig utomhus, att 

kunna se på TV, möjlighet att skicka e-mail eller ringa till vänner och anhöriga. Vilken utsikt 

eller vilken typ av vardaglig aktivitet de gavs möjlighet att se var mindre viktigt, det viktiga 

var att få känna att de fortfarande var en del av verkligheten och livet. Studien visade också 

att det generellt var mer välkomnande och välplanerad inomhusmiljö i nybyggda sjukhus än 

äldre sjukhus som blivit till- och ombyggda i omgångar (a.a.).  

 

Caspari et al. (2006) publicerade en studie med syftet att belysa den estetiska aspektens 

inverkan på hälsa och välbefinnande hos patienter och personal samt att undersöka hur den 

estetiska aspekten var planerad och prioriterad på norska sjukhus. Studien genomfördes 

genom att analysera verksamhetsplaner från somatiska sjukhus. Åttiosex sjukhus tillfrågades 

och 64 svarade genom att skicka in sina dokument. Resultatet visade att det fanns väldigt få 

nedskrivna riktlinjer eller mål rörande den estetiska aspekten, vilket visar att det är ett 

negligerat område. I de få dokument där den estetiska aspekten på olika sätt tagits upp och 

ansetts viktig, hade den endast fått en mycket sparsam och allmän beskrivning. Inga konkreta 

riktlinjer kunde återfinnas. Den estetiska aspekten på mat och ätande kunde inte återfinnas i 

något dokument. Orden konst, målningar, skulpturer och bilder förekom i tre dokument, dekor 

i sju dokument samt mosaik i två dokument. I de dokument där text rörande vårdrummen 

fanns, ingick dock inget stoff om den estetiska aspekten på vårdrummen. Inte i någon 

verksamhetsplan gick att finna några tydliga riktlinjer om färgsättning, val av textilier eller 

 17



design, inte heller om att patienter eller personal kan påverkas av den omgivande miljöns 

utformning. Ordet färg förekom i sju dokument, men i endast ett dokument fanns information 

kring deras betydelse eller hur de skulle användas. Termen design återfanns i tre dokument. 

Ljud, ur positiv eller negativ bemärkelse nämndes i fem dokument. I tio dokument fanns text 

om olika former av natur. Sammantaget av de 64 dokumenten så fanns det i nio dokument 

information om olika former av estetiska aspekter (a.a.). 

 

Pattison et al. (1996) har genomfört en studie i Storbritannien där syftet var att jämföra hur 

patienternas välbefinnande påverkades av designen på två olika typer av vårdavdelningar. 

Den ena avdelningen, kallad Nightingale-avdelning som var den gällande utformningen under 

slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, karaktäriserades av en enda stor avlång 

vårdsal. Här vårdades 36 patienter i samma vårdsal. Den andra avdelningen var strukturerad 

så att mindre vårdrum med fyra eller fler sängar i varje rum var placerade längs en lång 

korridor och en yttervägg, vilken är den vanligaste strukturen på sjukhus byggda efter 1950-

talet. Studiedeltagarna, 64 kvinnor, fick besvara en enkät där ämnen som ljudnivå och 

förändringar i sömnmönster ingick. Resultatet visade att 75 % av patienterna föredrog den 

andra avdelningstypen framför Nightingale-avdelningen. Av resultatet framgick dock att 

patienterna under den första vårdtiden kände en större trygghet på Nightingale-avdelningen, 

vilket var kopplat till att patienten hela tiden såg personal kring sig och hade koll på vad de 

gjorde. Resultatet visade också att patienterna upplevde att de kunde föra ett mer enskilt 

samtal med sin läkare på Nightingale-avdelningens vårdsal än på den andra vårdavdelningens 

vårdrum. På den andra avdelningen upplevde patienterna brist på information rörande 

vardagliga aktiviteter på avdelningen och vad personalen gjorde då de inte såg dem. 

Resultatet visade också att ljudnivån var högre på Nightingale-avdelningen än den andra 

avdelningen samt att denna högre ljudnivå medförde en högre grad av oro. Vidare visade 

resultatet att patienterna på båda avdelningarna fick en försämrad sömn jämfört med hur de 

sov hemma, men någon signifikant skillnad mellan avdelningarna kunde inte påvisas. 

Avdelningstypen kunde inte visas ha någon inverkan på den sociala samvaron patienter 

emellan (a.a.).  

 

Rummets inredning 

Maslow et al. (1956) utförde på 1950-talet en experimentell studie på en grupp studenter 

(n=42) i USA. Syftet var att studera hur människor påverkas av olika rumsinredningar. 
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Studenterna delades in i tre olika grupper som fick vistas i tre olika rum med olika typer av 

inredningar. Resultatet visade att ett estetiskt tilltalande rum fick personerna att uppleva högre 

grad av välbefinnande och energi jämfört med ett mer alldagligt inrett rum och ett rum som 

var lortigt och stökigt (a.a.).  

 

Fönsterutsiktens kvalitet  

Ulrich (1984) genomförde en studie där syftet var att undersöka om möjligheten att se ut 

genom ett fönster på en naturvy kunde påverka tillfrisknandet efter en operation. Ulrich 

jämförde journalerna hos en grupp patienter (n=23) som postoperativt vårdades på ett rum 

med fönsterutsikt mot en träddunge med en kontrollgrupp (n=23) som från sitt rum hade 

utsikt mot en tegelstensvägg. Resultatet visade att möjligheten att se ut genom ett fönster på 

en stimulerande utsikt påverkade det postoperativa tillfrisknandet i hög grad. Författaren fann 

att gruppen med utsikt mot träddungen hade kortare postoperativ vårdtid, färre negativa 

anteckningar i sjuksköterskornas dokumentation, intog mindre smärtstillande läkemedel och 

hade en något mindre grad av lättare postoperativa komplikationer (a.a.).  

 

Konst 

Staricoff et al. (2001) har i Storbritannien genomfört en enkätstudie med syfte att undersöka 

effekten av konst, både bildkonst och uppträdande konst, i sjukvården. Studiedeltagarna var 

totalt 1001 personer, varav 425 var patienter, 181 personal och 395 var besökare. Resultatet 

visade att 93 % av patienterna menade att de la märke till den konst som fanns på sjukhuset 

och 75 % av patienterna svarade att målad konst och levande konst i form av 

musikframträdanden, dans, teater, poesi och högläsning i hög grad minskade deras stressnivå, 

förbättrade deras humör samt hjälpte dem att för en stund få tankarna på annat än oro och 

medicinska problem. Två tredjedelar av patienterna svarade att den målade konsten var en 

avgörande faktor för tillfrisknandet (a.a.). 

 

Målad konst  

Tre experimentella studier inriktade på betydelsen av konst för äldres hälsa och välbefinnande 

har genomförts med liknande metod (Wikström, 2000; Wikström, 2002b; Wikström et al., 

1993). Deltagarantalet var i de tre studierna 40 äldre personer. I en av studierna deltog både 
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män och kvinnor och i de två andra studierna var deltagarna endast kvinnor. Åldersgruppen 

var lika i de tre studierna; 70-97 år. Deltagarna i de tre studierna randomiserades in i en 

interventionsgrupp (n=20) och en kontrollgrupp (n=20). Kontrollgrupperna och 

interventionsgrupperna inom respektive studie var likartade då det gäller fysisk och psykisk 

hälsa, ålder, läkemedelsanvändning, utbildning och levnadsvillkor. Deltagarna i både 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna fick träffa en forskare en timme en gång i 

veckan under en fyramånadersperiod. Interventionsgruppernas deltagare fick under dessa 

möten med stöd av forskaren fritt associera till och diskutera kring en given konstbild. 

Samtalet mellan forskaren och deltagarna i kontrollgrupperna grundade sig i första hand på 

vardagshändelser, vad som stod i tidningen, TV- och radioprogram samt den äldres intressen 

och vad denne fann viktigt (a.a.). 

 

Wikström et al. (1993) hade som syfte att ta reda på om konstbilder kunde påverka den äldre 

kvinnans hälsa och välbefinnande positivt. Resultatet visade att det systoliska blodtrycket 

sjönk i interventionsgruppen medan det var oförändrat i kontrollgruppen. Denna skillnad 

visade sig också öka med tiden. Författaren jämförde också hur de äldre beskrev hur de 

mådde, med hjälp av ett antal positiva och negativa termer. Resultatet visade att de positiva 

uppfattningarna (lycklig, fridfull, nöjd och lugn) ökade i interventionsgruppen och var 

oförändrade i kontrollgruppen. När det gäller de negativa responserna (nedstämd, olycklig och 

ledsen) så visade resultatet en minskning i interventionsgruppen samtidigt som det i 

kontrollgruppen var oförändrat. Författaren jämförde också användningen av laxerande, 

lugnande och smärtstillande läkemedel mellan de båda grupperna. Här visade resultatet en 

minskad användning av laxerande läkemedel i interventionsgruppen jämfört med ett 

oförändrat användande i kontrollgruppen. Författaren kunde också visa ett samband mellan 

ökat välbefinnande och minskad användning av laxerande läkemedel i interventionsgruppen. 

Studiedeltagarna ombads också skatta deras egen hälsostatus jämfört med andra i deras egen 

ålder. Interventionsgruppen skattade sin hälsa högre än kontrollgruppen och 

interventionsgruppen upplevde klart mindre grad av yrsel, smärta och trötthet jämfört med 

kontrollgruppen. Båda grupperna ansåg sig ha bättre hälsa än andra i deras egen ålder (a.a.).  

 

Studien från 2000 genomfördes av Wikström med syftet att konstruera ett program för 

kommunikation kring bildkonst med äldre (Wikström, 2000). Här var studiedeltagarna både 

män och kvinnor. Resultatet i interventionsgruppen visade att dialogen blev mer och mer 

aktiv från den äldres sida under studieperioden och karaktäriserades av fantasi och lycka 
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samtidigt som det vartefter tiden gick visade sig finnas outtömliga diskussionsämnen utifrån 

konstbilderna. I kontrollgruppen var utvecklingen den motsatta. Mot slutet av studieperioden 

så var det svårt att hitta diskussionsämnen, och dialogen karaktäriserades av nedstämdhet. 

Resultatet visade vidare att deltagarna i interventionsgruppen fick en mer positiv syn på sin 

livssituation medan det i kontrollgruppen inte sågs någon förändring. Interventionsgruppens 

deltagare var också känslomässigt engagerade när de beskrev sin livssituation, vilket inte 

kunde ses i kontrollgruppen (a.a.). 

 

I sin senaste studie från 2002 (Wikström, 2002b) publicerade Wikström en studie där syftet 

var att analysera sambandet mellan diskussioner kring bildkonst och socialt samspel. 

Resultatet visade ett ökat socialt samspel i interventionsgruppen, vilket inte kunde påvisas i 

kontrollgruppen. Vidare såg författaren ett minskat TV-tittande i interventionsgruppen medan 

det i kontrollgruppen i stort sett var oförändrat. TV-tittandet sågs hos de äldre kvinnorna som 

en ersättning för socialt samspel (a.a.).  

 

Kraft (1976) genomförde i Tyskland en studie med syfte att ta reda på vilken typ av konstbild 

som ansågs passande i ett patientrum. Studien inleddes med att en grupp studenter av 829 

konstbilder valde ut tolv, varav sex ansågs mest passande och sex ansågs minst passande att 

använda på ett sjukhus. Av dessa tolv konstbilder fick sedan 50 patienter under en intervju 

välja de tre konstbilder som de tyckte bäst om samt de tre bilder som de tyckte minst om.  

Patienterna var i åldern 18-70 år och vårdades på antingen en kirurgisk eller en medicinsk 

avdelning. Resultatet visade att patienterna föredrog att se på målad konst som var roande, 

problemfri och drömlik. Författaren kom också fram till att de olika stilarna impressionism, 

senimpressionism och pointillism var de som tilltalade patienterna mest, då dessa 

stilriktningar karaktäriseras av problemfria och färgglada motiv. Generellt så borde bilden, 

enligt patienterna i denna studie, vara vacker att se på, lugnande, känslosam, livlig, stilla, 

fantasirik, ordnad, stimulerande, realistisk och drömlik (a.a.). 

 

Visuell stimuli  

En kontrollerad, randomiserad studie har genomförts där 46 friska frivilliga studenter i Kina 

deltog (Tse Bse et al., 2002). Syftet var att undersöka om visuell stimuli som 

omvårdnadsåtgärd kunde påverka patientens smärttröskel och smärttålighet. Författarna 

menade att resultaten kunde generaliseras till att gälla patienter som exempelvis genomgick 
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smärtsamma provtagningar eller undersökningar. En jämförelse gjordes mellan två grupper 

där den ena gruppen fick titta på en ljudlös video, medan den andra gruppen endast fick se en 

svart skärmbild under tiden som båda grupperna utsattes för smärtstimuli enligt en speciell 

metod. Den ljudlösa videon bestod av naturmotiv, vattnet i en flod, vattenfall och färgglada 

blommor. Det visade sig att gruppen som fått se den ljudlösa videon hade en betydligt högre 

smärttröskel och en mycket större smärttålighet. I studien kontrollerades även huruvida 

könstillhörighet påverkade resultatet, men någon skillnad beroende på kön kunde inte påvisas 

(a.a.).  

 

Ljud 

Som tidigare redovisats kan ljud i den omgivande miljön ha negativ effekt på hälsa och 

upplevelse av välbefinnande (Ulrich et al., 2004). Douglas et al. (2005) och Pattison et al. 

(1996) kunde i sina studier speciellt visa att ljudnivån nattetid störde patienternas nattsömn.  

 

Musik 

Locsin (1981) har utfört en studie på Filippinerna med syfte att studera betydelsen av musik i 

relation till kvinnors postoperativa smärta.  Studiedeltagarna (n=24) var kvinnliga patienter i 

åldern 21-60 år som genomgått en gynekologisk operation. Hälften (n=12) ingick i en 

experimentgrupp och hälften i en kontrollgrupp (n=12). De båda grupperna var jämförbara 

vad gäller ålder, operationstyp, utbildning samt tidigare erfarenheter av att bli opererad. 

Experimentgruppen fick under de första 48 timmarna lyssna på musik. Båda grupperna 

observerades utifrån tecken på smärta. Resultatet visade att experimentgruppen uppvisade 

färre tecken på smärta och fick därmed mindre smärtstillande läkemedel jämfört med en 

kontrollgrupp. Patienterna uttryckte det som att de i musiken hade ett sällskap, att de kände 

sig lugnade och försäkrade att de mådde bra och att de var en del av verkligheten. Musiken 

kunde distrahera dem från smärtan och lindra den postoperativa smärtan under de första 48 

timmarna postoperativt. Undersökningen visade också att de flesta av patienterna föredrog 

instrumentell musik (a.a.). 

 

Staricoff et al. (2001) kunde i sin enkätstudie visa att levande musik är det bästa sättet för 

patienten att distrahera tankarna. 
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Thorgaard et al. (2004) har i Danmark genomfört en studie med syfte att undersöka effekten 

av speciellt utvald bakgrundsmusik på välbefinnandet hos vuxna patienter som genomgick 

coronarangiografi. Totalt deltog 193 patienter som randomiserades till en interventionsgrupp 

(n=99) och en kontrollgrupp (n=94). Interventionsgruppen fick under sin behandling lyssna 

till en speciellt utvald bakgrundsmusik. Direkt efter behandlingen blev deltagarna i båda 

grupperna intervjuade om hur de upplevt ljudmiljön samt hur de upplevde sitt välbefinnande. 

Resultatet visade att 91 % av patienterna i interventionsgruppen upplevde ljudmiljön som 

trevlig, jämfört med 56 % av patienterna i kontrollgruppen. I kontrollgruppen var det 34 % av 

patienterna som i efterhand trodde att de hade velat lyssna på musik under behandlingen. Av 

patienterna i interventionsgruppen var 82 % mycket nöjda eller nöjda med musiken. 

Sextioåtta procent av patienterna i interventionsgruppen uppgav att det var tack vare musiken 

som de upplevde en hög grad av välbefinnande och ingen menade att musiken haft negativ 

effekt. De kände sig mindre spända, mer avslappnade och trygga (a.a.).  

 

Estetiska behov 

Wikström (2002a) utförde en intervjustudie som pågick under en tvåårsperiod med syftet att 

ta reda på hur och varför sjuksköterskan tillmötesgick patientens estetiska behov. 

Sjuksköterskorna (n=165) arbetade vid fem olika sjukhus. Från varje sjukhus deltog 

sjuksköterskor från tre medicinavdelningar, tre kirurgavdelningar, tre ortopedavdelningar och 

två geriatriska avdelningar. Varje avdelning representerades av tre sjuksköterskor via ett 

randomiserat urval. På frågan varför sjuksköterskan tillmötesgick patientens estetiska behov 

uppgav sjuksköterskorna bland annat att det hade en avslappnande effekt på patienterna, 

hjälpte patienterna att fördriva tid, distraherade patienterna från smärta, stimulerade till 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient och fungerade som ett uppehåll i patientens 

vardagliga rutiner samt att det berikade omvårdnadsarbetet. Resultatet visade också att 

sjuksköterskorna tillfredsställde patienternas estetiska behov främst genom musik, litteratur, 

dans och humor. Musik tillfördes patienterna via radio eller TV. Alla patienter hade tillgång 

till radio vid sängen, men inte alla hade tillgång till TV vid sängen. Om inte TV fanns på 

rummet så fanns den dock att tillgå i sjukvårdsavdelningens dagrum. Vad gäller litteratur, så 

besökte en bibliotekarie avdelningarna en gång i veckan och hade då med sig böcker som 

patienterna kunde låna. Dans användes med positiva resultat på de geriatriska avdelningarna. 

När det gäller humor menade informanterna att det var viktigt att lära känna patienten innan 

det användes i omvårdnadssituationen (a.a.).  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Utformningen av sjukvårdsmiljön hade stor inverkan på det sociala samspelet, både patienter 

emellan och mellan en patient och dennes anhöriga (Douglas et al., 2003). En smakfull, 

vacker och genomtänkt inredning hade en positiv effekt på människors upplevelse av 

välbefinnande och energi (Maslow et al., 1956). Fönsterutsiktens kvalitet påverkade i hög 

grad patientens hälsa och välbefinnande (Ulrich, 1984). Musik visade sig ha en positiv effekt 

på välbefinnandet under coronarangiografi (Thorgaard et al., 2004) samt på postoperativ 

smärta de första 48 timmarna efter en operation (Locsin, 1981). En annan studie kunde visa 

att smärttröskel och smärttålighet kunde påverkas positivt med hjälp av visuell stimuli som 

omvårdnadsåtgärd (Tse Bse et al., 2002). Tre studier har kunnat visa att diskussioner med den 

äldre patienten kring målad konst ökade det sociala samspelet, förbättrade välbefinnandet och 

hälsa samt hade en positiv effekt på den äldres syn på sin egen livssituation (Wikström, 2000; 

Wikström, 2002b; Wikström et al., 1993). Två tredjedelar av patienterna i en studie menade 

att den målade konsten var en avgörande faktor för deras tillfrisknande (Staricoff et al., 2001). 

 

Resultatdiskussion 

Dalke et al. (2006) menade att design och färger inte har kunnat hävda sig som ett botemedel 

för sjukdom eller illabefinnande, men väl att det har kunnat bevisas en tydligt lindrande 

effekt. Uppgiften att lindra lidande är en av de fyra faktorer som i den etiska koden för 

sjuksköterskor anses grundläggande (Socialstyrelsen, 2005). Vidare ska den svenska 

sjuksköterskan vara delaktig i utvecklandet av en estetisk vårdmiljö (a.a.). Uppsatsförfattaren 

menar liksom flera studier (Caspari et al., 2006; Ulrich, 1984) att det finns ett stort behov av 

vidare forskning kring hur patienterna upplever sin omgivande sjukvårdsmiljö, och hur de 

upplever att omgivningen påverkar deras hälsa, välbefinnande och tillfrisknande (a.a.). I likhet 

med Caspari et al. (2006) menar uppsatsförfattaren att en god omgivande miljö är en 

förutsättning för att kunna erbjuda en hög kvalitet på omvårdnad. Likaså anser 

uppsatsförfattaren på samma sätt som Caspari et al. att också personalen påverkas av den 

omgivande miljön, vilket leder till att personalens arbetsförmåga och nöjdhet påverkas, som i 

sin tur påverkar den vård som de ger till patienterna. Uppsatsförfattaren instämmer med 

Caspari et al. (2006) om att en välmående och nöjd personal leder till en ökad vårdkvalitet. 

 24



Den omgivande miljön påverkar också besökare och anhöriga, samt deras syn på vården 

(a.a.).   

 
Dalke et al. (2006) belyste vikten av att skapa en vänlig och välkomnande atmosfär på 

sjukhuset, ända från entrén till patientens säng. En välkomnande atmosfär hade en tydlig 

positiv effekt på välbefinnandet, både patienternas, de anhörigas och personalens 

välbefinnande (a.a.). Caspari et al. (2006) menade att denna atmosfär också borde präglas av 

harmoni, då detta hade stor betydelse för patientens tillfrisknande, välbefinnande och hälsa, 

vilket också framförts av Wikström (2003). Dalke et al. (2006) ansåg att en eftersatt 

omgivande miljö karaktäriserad av monotoni och brist på engagemang hade en negativ effekt 

på patientens tillfrisknande. Caspari et al. (2006) framförde vikten av att ta hänsyn till den 

estetiska aspekten vid ny- eller ombyggnation av sjukvårdsmiljöer. Vidare framfördes att 

sjukhus som offentlig miljö krävde särskilt hänsynstagande i utformningen av miljön. 

Exempelvis kunde ett litet rum med högt i tak få patienten att uppleva rummet som att vara i 

ett djupt hål. Motsatsen, att ha det lågt i tak kunde ge känsla av instängdhet och inträngdhet 

(a.a.). Enligt Maslow et al. (1956) gick det inte att peka ut någon enskild estetisk faktor, 

exempelvis rumsstorlek, ordning, renhet eller färger, som mer betydelsefull än någon annan. 

Maslow ansåg att det är helheten som avgör hur rummet påverkar den som vistas i det (a.a.). 

Uppsatsförfattaren menar i likhet med Caspari et al. (2006) att huvudkravet vid ny- eller 

ombyggnation borde vara att skapa ett patientrum som är harmoniskt i formerna och som är 

trevligt att vistas i.  

 

Design vid ny- eller ombyggnation 

Caspari et al. (2006) ville i sin norska studie poängtera att det var patienten som påverkades 

mest av sjukvårdsmiljöns utformning. Uppsatsförfattaren menar liksom flera andra författare 

(Caspari et al., 2006; Douglas et al., 2003; Douglas et al., 2005; Pattison et al., 1996; Ulrich 

1984) att det därför är viktigt att ta med patienternas syn på designen vid ny- eller 

ombyggnation av sjukvårdsmiljöer för att på bästa sätt möta deras behov. Vidare anser 

uppsatsförfattaren i likhet med Caspari et al. (2006) att det är viktigt att personalen deltar i 

denna process. Douglas et al. (2003) framförde att det kan verka positivt på patienternas hälsa 

och på välbefinnandet hos både patienter och anhöriga att utveckla riktlinjer för ny- och 

ombyggnation av sjukvårdsmiljöer. Detta arbete förenklas av att det visats att patienternas 

önskemål är likartade oberoende av vilken typ av avdelning som de vistas på. Åtgärder för att 
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förbättra sjukvårdsmiljön för patienterna kan vara relativt enkla. Det kan exempelvis vara 

hjälpmedel för att patienten själv från sängen ska kunna justera fönstrets gardiner, 

belysningens styrka samt rummets temperatur efter individuella önskemål (a.a.). Pattison et al. 

(1996) ställer som minimikrav att larmsystemen bör utvecklas så att patienterna kan se när 

personalen har uppmärksammat deras larm, vilket kan öka deras känsla av trygghet. Detta 

borde enligt uppsatsförfattaren inte vara svårt att ordna med dagens teknik. Personalen borde 

kunna bära någon typ av sökare dit patientens larm kopplas, på vilket personalen sedan kan ge 

en bekräftelse på att de uppmärksammat larmet och att de är på väg. Detta system skulle 

också kunna vara till hjälp för personalen att kunna se om deras kollega besvarat larmet, och 

om denne vill påkalla ytterligare hjälp.  

 

Caspari et al. (2006) menar att för att visa att detta område är viktigt och för att säkerställa att 

de olika verksamheterna tänker till vid utformningen av patienternas miljö, så är det av största 

vikt att det klart och tydligt skrivs ned i verksamhetsplaneringen vad som ska göras och hur 

det ska göras. Dalke et al. (2006) framförde att dessa tankar om att en stimulerande 

omgivning är positiv för patientens hälsotillstånd inte är nya, och lyfter Florence Nightingales 

tankar kring hur den omgivande miljön och hur dess färger påverkar patientens hälsa och 

välbefinnande. Nigtingale menade att det finns en tydlig effekt av färg, form och ljus 

(Wikström, 2003) och att det krävs en god miljö för att patienten ska tillfriskna (Hamrin, 

1997). 

 

Douglas et al. (2005) kunde i sitt resultat visa att patienterna besvärades av ljudnivån på 

avdelningen nattetid. Uppsatsförfattaren menar att det vid ny- eller ombyggnation därför 

måste tas i beaktande hur sjukvårdsmiljön kan utformas för bästa möjliga förutsättningar för 

en god nattsömn för patienterna. Douglas et al. kunde också visa att de patienter som vårdades 

på enkelrum inte upplevde detta problem (a.a.). Detta skulle enligt uppsatsförfattaren kunna 

tala för att det vid ny- eller ombyggnation ska planeras för större andel enkelrum, då 

nattsömnen är av stor betydelse för hälsa och tillfrisknande. Caspari et al. (2006) vill särskilt 

lyfta vikten av att vid ny- eller ombyggnation ha i åtanke att skapa en god ventilation. Detta 

påstående kan jämföras med Florence Nightingales rekommendationer från 1800-talet om 

tillgången till ren luft som ett av människans primära behov (Hamrin, 1997).  

 

Uppsatsförfattaren menar liksom Ulrich (1984) att det vid ny- eller ombyggnation är av stor 

vikt att planera för att skapa en stimulerande fönsterutsikt för patienterna, vilket starkt 
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påverkar hälsa, välbefinnande och tillfrisknande. Vilken typ av fönsterutsikt som kan ses från 

sängen är enligt uppsatsförfattaren av mest betydelse för den patient som är bunden till 

sängen. Den patient som är bunden till sängen är ofta den patient som har låg grad av hälsa 

och nedsatt välbefinnande, och därmed den som mest behöver en trevlig vy att vila sina ögon 

på. En uppegående patient har större valmöjlighet att lämna sin säng och välja en annan utsikt. 

Därför är det av vikt att vid ny- eller ombyggnation tänka på vilken kvalitet av fönsterutsikt 

som kan skapas. Om det inte är möjligt att skapa en stimulerande utsikt från alla fönster så bör 

de rum där de mest sjuka patienterna förväntas ligga prioriteras högst. Att fönsterutsikten har 

stor betydelse för hälsa och välbefinnande talar emot att vid ny- eller ombyggnation skapa 

flerbäddsrum där fönstret inte kan ses ifrån alla sängar. 

  

Douglas et al. (2003) rapporterar också om ett önskemål från patienterna att kunna välja om 

denne vill dela rum med andra eller inte. Därför anser uppsatsförfattaren att det vid ny- och 

ombyggnation bör tänkas till kring en flexibilitet rörande rumsindelning, för att efter 

individuella behov så långt det är möjligt kunna välja huruvida patienten vill eller kan dela 

rum eller inte. Denna planering bör utgå från vilken patientgrupp som i första hand ska vårdas 

på avdelningen. Det kanske finns stora behov av isoleringsmöjligheter, eller så kanske 

patientgruppen i det stora hela är ganska frisk som därmed har större behov av social 

samvaro.  

 

Douglas et al. (2005) framförde en intressant motivering från patienter till varför varje patient 

bör ha tillgång till en egen TV vid sängens fotända samt en egen telefon. De menade att det 

kunde vara fördelaktigt ur sekretessynpunkt, då det medför minskat intresse för vad som sker 

och sägs runtomkring (a.a.). I dagens sjukvård har enligt uppsatsförfattaren argument mot att 

varje patient ska ha tillgång till egen TV vid sängen varit exempelvis att det stör sänggrannar, 

att det hindar mobilisering när patienten lockas att stanna i sängen, brist på utrymme samt 

ekonomiska skäl. Det störande momentet kan motverkas genom att det till TV-apparaten 

kopplas ljudisolerade hörlurar. Ur mobiliseringssynpunkt så kan det givetvis vara negativt att 

ha en egen TV vid sängen, då det för patienten kan vara alltför lockande att stanna kvar i 

sängen för att se på TV istället för att ta sig ut till dagrummet. Här har personalen en uppgift 

att motivera patienten till varför denne istället bör gå ut till dagrummet. Uppsatsförfattaren 

anser ändå att motiven för att ha TV vid varje säng överväger nackdelarna då det för den 

patient som inte kan kliva ur sängen är värdefullt att ha tillgång till sysselsättning, tidsfördriv 

samt en möjlighet att ta del av nyhetsflödet och vardagen utanför sjukhuset. Utrymmesbristen 
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kan delvis motverkas med hjälp av de små typer av TV-apparater samt de ställningar för 

takinfästning som finns att tillgå idag.  

 

Konst 

Liksom Caspari et al. (2006) framförde anser uppsatsförfattaren att det vid ny- eller 

ombyggnation också är viktigt att tänka till kring den konstnärliga utsmyckningen. En 

sjukhusmiljö kräver andra former av konst än andra offentliga byggnader, då en patient tolkar 

ett konstverk utifrån sin situation som sjuk (a.a.). Uppsatsförfattaren menar därför att det är av 

vikt att tillfråga patienter om vad de tycker om den konst som finns på dagens sjukhus samt 

om vilken konst de önskar se.  

 

Caspari et al. (2006) har påpekat att olika typer av konst kan verka stimulerande för patienten, 

den kan distrahera, roa och verka lugnande. Olika typer av konst kan vara ett sätt att föra in 

verkligheten och vardagslivet till patienten som vårdas på sjukhuset och får denna att känna 

sig delaktig i omvärlden, vilket kan påverka välbefinnandet positivt (a.a.). Wikström et al. 

(1993) har kommit fram till att konst kan ge den äldre patienten en meningsfull tillvaro och 

därmed förebygga sjukdom och öka välbefinnandet. För en patient som är sängbunden kan det 

ha en mycket stor betydelse för patientens hälsa och välbefinnande att ha möjlighet att se 

målad konst från sin säng, gärna vald av patienten själv (a.a.). Samtal kring en konstbild kan 

enligt Wikström (2000) vara ett bra sätt att starta upp ett samtal med en äldre patient, ett sätt 

att göra samtalet mer konkret och minnesvärt. Det som Wikström et al. (1993) och Wikström 

(2000) här vill framföra om att konst kan vara ett sätt att ge den äldre patienten en meningsfull 

tillvaro och därmed ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa anser uppsatsförfattaren vara 

mer än tillräckliga motiv till att det bör föras in mer konst i äldrevården. Staricoff et al. (2001) 

kunde visa att två tredjedelar av patienterna menade att den målade konsten var en avgörande 

faktor för deras tillfrisknande. Detta torde enligt uppsatsförfattaren vara en god motivering till 

att se över kvaliteten på den målade konst som finns på svenska sjukhus idag. Staricoff et al. 

(2001) hoppas att i framtida forskning kunna bevisa att konst i olika former med dess positiva 

effekt på hälsan kan förkorta vårdtider och därmed minska kostnader.   

 

Tse Bse et al. (2002) bevisade i sin studie att visuell stimuli som omvårdnadsåtgärd i form av 

en ljudlös video med naturmotiv hade god effekt när det gäller att distrahera personer från 

smärta. Författarna har påpekat att det går att använda olika typer av visuell stimuli och vill 
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uppmuntra sjuksköterskor att prova sig fram. Visuell stimuli har fördelarna att det inte krävs 

någon ordination av en läkare samt att det är bekvämt att använda, både för sjuksköterskan 

och för patienten samt att det kan minska användandet av smärtstillande läkemedel (a.a.). 

Innertakets bristande stimulans har uppmärksammats av Caspari et al. (2006) som menar att 

stirra upp i ett grått innertak i ljuset av ett lysrör inte är särskilt stimulerande för en patient 

som tillbringar dagarna igenom liggandes på rygg. Uppsatsförfattaren vill framföra ett gott 

exempel från tandvården. Många tandläkare har insett att deras patienter tillbringar stor del av 

undersökningen eller behandlingen liggandes på rygg, och har därför valt att dekorera taket 

ovanför undersökningsstolen med exempelvis ett konstverk som patienten kan drömma sig 

bort i. Denna enkla åtgärd är även tillämpbar inom den övriga sjukvården där många patienter 

tillbringar långa stunder liggandes till sängs. 

 

Färger 

Caspari et al. (2006) har hävdat i sin norska studie att färger är mycket viktigt i utformningen 

av en harmonisk sjukvårdsmiljö. Färger kan vara estetiskt tilltalande i sig själva, eller i en 

helhet i sjukvårdsmiljön. Olika färger kan påverka patienterna på olika sätt, varför det är 

viktigt att följa forskningens rekommendationer om hur olika färger kan påverka människan. 

Mörka färger kan verka deprimerande och alltför färggranna färger kan verka irriterande, 

skapa aggressioner, öka blodtrycket och ge en generell känsla av olust (a.a.). 

Uppsatsförfattaren menar att sjukvårdspersonalen bör betänka vilken typ av effekt som önskas 

och vad de olika miljöerna ska användas till utifrån den forskning som finns. Patientrummet 

ska förslagsvis ha en lugnande och rogivande verkan. Korridoren är ofta det som först möter 

en patient eller en besökare, varför denna miljö bör ge ett lugnt och förtroendegivande 

intryck. Dagrummet kan vara ett rum som mer karaktäriseras av vakenhet och vardagliga 

aktiviteter som exempelvis måltider eller umgänge. Till detta rum kan i forskningen sökas tips 

kring färger som verkar aktiverande och inspirerande. Avdelningens dagrum ses också som 

motsvarigheten till det egna hemmets kök, som ofta fungerar som samlingsplats och 

karaktäriseras av värme och gemenskap. Vid ny- eller ombyggnation är det av värde att tänka 

igenom vilken karaktär som önskas i de olika rummen, då detta kan ha stor betydelse för 

trivseln och hur människor, både patienter, besökare och personal, som vistas i miljön 

upplever den. 
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Ljud 

Caspari et al. (2006) framförde i sin studie att olika typer av ljud påverkar patientens 

välbefinnande på olika sätt. En form av ljud som patienten kommer i kontakt med på en 

sjukvårdsavdelning är personalens röster. Det är viktigt att personalen tänker på hur deras 

röster låter, vilken volym som används och på vilket sätt de pratar. Sättet att exempelvis säga 

god morgon kan på olika sätt påverka patienten. Personalen kan skrämma patienten om de 

med gäll röst ropar till honom, eller de kan verka irriterande om de viskar så att han knappt 

hör. Uppsatsförfattaren anser i enlighet med Caspari et al. att det sätt som personalen 

använder sin röst på måste med fingertoppskänsla anpassas efter olika individer och olika 

situationer. Personalens röster utanför patientens rum kan antingen verka lugnande då 

patienten känner att det finns människor i närheten, eller rösterna kan verka störande om de är 

högljudda då patienten försöker sova, eller oroande om de viskar, då patienten kan fundera 

om det är något som är fel. Liksom Caspari et al. anser uppsatsförfattaren att det framförallt 

nattetid är viktigt att tänka på att minska ljudnivåerna för att inte störa patientens sömn (a.a.). 

Pattison et al. (1996) framförde att vårdavdelningar bör utrustas med ljudisolerande material 

mellan vårdrum och mellan vårdrummen och korridoren. Andra sätt att minska ljudnivån kan 

vara att utrusta sängborden med hörlurar för radio och TV av god ljudisolerande kvalitet samt 

använda ljudisolerande, men ljusgenomsläppliga skynken mellan sängarna (a.a.). När det 

gäller kommunikation i korridoren utanför patientrummen kan det enligt uppsatsförfattaren 

vara en svår balansgång att gå. Det är i många fall av praktiska skäl just i korridoren som 

värdefullt utbyte personal emellan sker. I samtalet med sina kollegor gäller det dock att hela 

tiden vakta på sekretessen för den enskilde patienten. Det är också i korridoren som kollegor 

möts och glatt hälsar på varandra och kanske pratar om hur de haft det sedan sist. Självklart 

ska personalen kunna ha trevligt tillsammans, men det gäller att också tänka på att inte störa 

patienter eller anhöriga. Många patienter ser positivt på att få ta del av personalens privata 

sfär för att de då får en anknytning till livet och vardagen, men gränsen där patienten är den 

centrala får inte överskridas.  

 

Olika former av ljud kan också enligt Caspari et al. (2006) ha en positiv effekt, exempelvis i 

form av sång och musik. I samband med coronarangiografi har positiv effekt av musik kunnat 

visas på välbefinnandet (Thorgaard et al., 2004) samt på postoperativ smärta (Locsin, 1981). 

Enligt uppsatsförfattaren borde dessa kunskaper kunna tillämpas och utvärderas på flera 

områden. Det finns ett flertal behandlingar, undersökningar och situationer som kan innebära 
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otrevliga ljud, oro och smärta, som skulle kunna dämpas med hjälp av musik. Enligt Staricoff 

et al. (2001) kunde musik i hög grad minska stressnivån och var det bästa sättet att distrahera 

tankarna. Sång och musik hade enligt Caspari et al. (2006) och Locsin (1981) dessvärre inte 

bara positiva effekter, då det också kunde leda till oro och rädsla, helt beroende av patientens 

tidigare erfarenheter och upplevelser av sång och musik. Locsin (1981) efterlyste därför 

vidare studier med syfte att jämföra patienters upplevelse av olika musiktyper. 

Uppsatsförfattaren vill framföra att i syfte att dölja obehagliga ljud så är inte musik den enda 

metoden. Många olika typer av ljud finns inspelade på CD-skivor som exempelvis fågelsång, 

delfin- och valsång, vågskvalp och ljudet av en porlande bäck. I brist på natur utanför 

sjukhusfönstret kan en form av konstinstallation vara att kunna öppna en fönsterbåge, se en vy 

över ett skogsparti eller en äng och därtill få höra fåglarna kvittra, eller kanske se en segelbåt 

och samtidigt höra vågorna skvalpa.  

 

Omvårdnadsperspektiv 

Sjukvårdspersonal bör i sitt samspel med patienten vara medveten om att sekretessen kan 

påverkas beroende av rummets utformning och antal medpatienter och anpassa interaktionen 

med patienten efter detta (Pattison et al. 1996). Uppsatsförfattaren anser att i de fall då det 

vårdas fler patienter på samma rum kan vara motiverat att möjliggöra samtal i enrum för 

sekretessens skull och för att patienten ska kunna känna sig trygg i att samtala om sitt 

hälsotillstånd. Patienter som vårdas på samma rum delar ofta med sig av sina erfarenheter och 

problem till sina medpatienter, men patienten ska ha möjlighet att själv välja vad denne vill 

berätta för sina sänggrannar.  

 

Med ett estetiskt synsätt som utgångspunkt menar Wikström (2003) att Maslows behovstrappa 

utifrån varje steg kan diskuteras i ett omvårdnadsperspektiv. Ett av de grundläggande 

fysiologiska behoven är att äta. Uppsatsförfattaren anser liksom Wikström att maten med 

enkla medel kan göras mer aptitretande och ätandesituationen mer estetiskt tilltalande, vilket i 

förlängningen kan leda till bättre hälsa och välbefinnande då patientens nutritionsstatus 

förbättras. Exempelvis så är det viktigt att anpassa portionsstorleken efter individen, att lägga 

upp maten på tallriken på ett tilltalande sätt med hjälp av varierande färger och en vacker 

dukning samt att servera den på ett trevligt sätt. Maten måste kännas fräsch och vällagad och 

kännas estetiskt tilltalande och frestande (a.a.). Uppsatsförfattaren anser i enlighet med 

Caspari et al. (2006) och Wikström (2003) att allt detta kan leda till att en patient med nedsatt 
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aptit eller ingen aptit alls kan förmå sig att äta för att bibehålla eller förbättra sin hälsa. Hur 

maten serveras har enligt uppsatsförfattaren stor betydelse för aptiten. Det är viktigt att 

personalen hjälper patienten att sitta bekvämt och försäkra sig om att patienten har det den 

behöver tillgängligt. I ätandesituationen är det också viktigt att personalen är medveten om 

hur miljön kring patienten bör vara och hur dennes mat ser ut. Patientens bord används ofta 

som förvaring för inhalationsmasker, stolpiller och andra saker som kan ha negativ effekt på 

aptiten. I de fall som patienten behöver bli matad är det viktigt att personalen signalerar att de 

har god tid att sitta hos patienten så att denna får äta i lugn och ro. Om patienten får känslan 

av att personalen inte har tid eller inte ser matandet som något viktigt kan det resultera i att 

patienten inte äter tillräckligt. 

 

Wikström (2003) menar att patientens trygghetsbehov kan tillgodoses genom att denne 

uppmuntras till att ta med sig några egna, personliga saker som exempelvis foton eller andra 

för personen värdefulla saker. En annan aspekt i detta är enligt uppsatsförfattaren patientens 

säng och sängbord. Sängen och sängbordet är oftast den enda privata sfär som patienten har. 

Om patienten klarar av det, så kan det vara viktigt för denne att få bädda sin egen säng. Likaså 

patientens sängbord är det viktigt att denne själv får råda över, att exempelvis få ställa ett 

fotografi så att denne kan se det från sängen. Från personalens sida kan det mycket väl vara en 

välvillig åtgärd att bädda sängen och städa undan på sängbordet, men detta kan upplevas som 

ett intrång i patientens privata sfär. Att patientens sängbord får agera förvaringsutrymmer för 

diverse sjukvårdsartiklar är heller inte bra ur denna synvinkel. Denna förvaring bör istället 

kunna ordnas på annat sätt, exempelvis med hjälp av en vägghängd hylla eller korg. 

 

Det tredje trappsteget gäller enligt Wikström (2003) människans gemenskaps- och 

kärleksbehov. Dessa behov kan endast tillgodoses genom just gemenskap och kärlek. 

Mänskliga relationer kan aldrig ersättas av materiella saker. Personalens viktiga uppgift är att 

samtala med patienten (a.a.). Här vill uppsatsförfattaren framföra betydelsen av att bara finnas 

nära, att ord inte alltid behövs. Personalen kan med sitt agerande och sitt handlag visa att 

patienten är viktig och att denne är en egen betydelsefull individ.  

 

Wikström (2003) resonerar vidare kring självuppskattningsbehovet att det innebär att 

individen har ett behov av att känna sig uppskattad, att känna självkänsla. Detta behov kan 

hos patienten tillgodoses genom att denne vid behov får hjälp att duscha, klä sig fint och 

ordna sin frisyr som den själv önskar. Detta ger patienten en chans att bakom patientrollen 
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visa sig som individ (a.a.). Uppsatsförfattaren vill tillägga att personalen med större 

frikostighet bör informera patienterna om att de om de så önskar får använda sina privata 

kläder istället för sjukhusets kläder. Privata kläder kan vara ett sätt att visa sin identitet medan 

att använda sjukhusets kläder kan medföra att patienten känner sig sjukare än vad den 

egentligen är. God hygien har enligt Caspari et al. (2006) visats i tidigare forskning ha en 

positiv effekt på hälsan ur medicinsk synvinkel, men en god hygien har också en positiv 

effekt på patientens välbefinnande. Uppsatsförfattaren vill tillägga att en patient, precis som 

en frisk person, uppskattar att få känna sig ren och fräsch.  

 

Det sista steget, självförverkligandebehovet, kan enligt Wikström (2003) tillgodoses genom 

att patienten har tillgång till böcker och tidningar. Vidare bör de patienter som så önskar ha 

tillgång till konstbilder, musik och poesi, vilket kan hjälpa patienten att finna en inre harmoni 

(a.a.). Här bör sjuksköterskan enligt uppsatsförfattaren vara mer aktiv och lyhörd. Genom att 

samtala med patienten om de konstverk som finns på patientrummet kan sjuksköterskan få en 

uppfattning om hur patienten upplever konstverket. Detta är viktigt då det är mycket 

individuella aspekter som spelar in när patienten tolkar ett konstverk. Vad som upplevs 

lugnande av en patient kan hos nästa framkalla ångest beroende av tidigare erfarenheter 

kopplat till den nuvarande situationen. I fall där konstverket inte tilltalar patienten bör denne 

erbjudas ett byte. När det gäller litteratur och musik kan sjuksköterskan vara mer aktiv i 

förmedlandet av kontakt med sjukhusbiblioteket. Vanligt förekommande idag är att 

sjukhusbiblioteket går runt på avdelningarna en gång i veckan. Men med dagens allt kortare 

vårdtider är inte det tillräckligt. Sjuksköterskan kan i sitt samtal med patienten identifiera om 

denne har vidare behov av litteratur, nyheter eller konst än vad som kan erbjudas direkt från 

avdelningen, och i förekommande fall förmedla denna kontakt. 

 

Uppsatsförfattaren menar i likhet med Caspari et al. (2006) att mycket kan göras i den 

enskilda personalgruppen genom medvetenhet om hur den estetiska utformningen av miljön 

påverkar patienternas och personalens eget välbefinnande. Uppsatsförfattaren menar att detta 

kan genomföras genom att ämnet med jämna mellanrum diskuteras på avdelningens 

personalmöten. Att diskutera utifrån den forskning som finns och som visat att den 

omgivande miljön i hög grad påverkar patientens hälsa och välbefinnande, men också att den 

påverkar hur personalen mår och indirekt den vård som ges. I dagens vårdverklighet med en 

ständig ekonomisk brist är det viktigt att hålla diskussionen på den nivå som personalen själva 
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kan råda över. Om det inte är planerat för en snar ny- eller ombyggnation så måste 

utgångspunkten ligga där avdelningen befinner sig idag och på vad som kan uppnås med små 

medel. Ett sätt att få personalen delaktig och att tänka till kring dessa frågor kan vara att ge 

dem ansvaret för att med en given summa pengar ordna en mer tilltalande miljö. Det kan röra 

sig om att köpa fina servetter och matbrickor, byta gardiner, placera ut fönsterlampor eller 

konstväxter samt se över avdelningens konstverk. Uppsatsförfattaren anser i enlighet med 

Pattison et al. (1996) att det kan vara bra att diskutera området under 

sjuksköterskeutbildningen för att sprida de estetiska kunskaperna och för att göra 

sjuksköterskorna mer observanta och öppna för den estetiska dimensionen. Nyutbildade 

sjuksköterskor har enligt uppsatsförfattaren en stor betydelse för sjukvården då de kan se 

verksamheten med nya ögon och komma med nya infallsvinklar på utformningen av 

sjukvårdsmiljön. 

 

Ekonomiska vinster 

Locsin (1981) kunde i sin studie bevisa att musik kan och bör användas som 

omvårdnadsåtgärd i syfte att lindra patientens postoperativa smärta under de första 48 

timmarna. Förutom att musiken förbättrade patienternas välbefinnande genom att lindra deras 

smärta, så menade författaren också att den minskade användningen av smärtstillande 

läkemedel ger en ekonomisk vinst (a.a.). Ekonomiska vinster togs också upp av Caspari et al. 

(2006), som menade att vårdtiden och rehabiliteringsbehoven kan minskas genom att dagens 

vårdgivare tar till sig det faktum att den estetiska utformningen av sjukvårdsmiljön påverkar 

patienternas välbefinnande, hälsa och tillfrisknande i hög grad. Okunskap inom området kan 

enligt Ulrich (1984) leda till stora misstag i designen av sjukhus och därmed till ökade 

kostnader. Ulrich et al. (2004) framförde att forskning har visat att när man bygger om 

sjukhus så blir det inte dyrare, eller eventuellt endast något dyrare, att i designen tänka till 

kring hur utformningen av sjukvårdsmiljön påverkar patientens hälsa och välbefinnande. En 

väl genomtänkt sjukvårdsmiljö kan istället ge vinster, såväl mänskliga som ekonomiska, i 

form av att patienten tillfrisknar snabbare och att personalen arbetar mer effektivt (a.a.). Med 

dessa synpunkter som utgångspunkt så anser uppsatsförfattaren att det är det tydligt att den 

estetiska aspekten på den omgivande miljön bör få större utrymme i dagens sjukvård. Vad 

mer kan önskas än att patientens upplevda hälsa och välbefinnande förbättras, att patienten 

tillfrisknar snabbare och drabbas av mindre komplikationer, att personalens arbetsglädje ökar 

vilket leder till ökad vårdkvalitet samt att patienter och besökare får en mer positiv syn på 
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vården. Att detta sedan kan kompletteras med ekonomiska fördelar borde leda till att detta 

område i framtiden kan prioriteras högre. 

 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattaren gjorde innan arbetet startade bedömningen att det skulle finnas stor 

tillgång till forskningsartiklar i ämnet. Vid närmare granskning av de artiklar som påträffades 

i databaser samt referenslistor så var det oväntat stor andel som inte uppfyllde de primära 

kraven att de skulle innehålla abstract, resultat och diskussion samt att det skulle vara en 

primärkälla. Att resultatet endast bygger på 16 artiklar anses av uppsatsförfattaren vara en 

brist i ambitionen att ge en övergripande beskrivning av befintligt forskningsmaterial. 

Uppsatsförfattaren valde av ekonomiska skäl att inte skicka efter de artiklar som funnits i 

referensdatabaser eller via manuell sökning i referenslistor men som inte gått att få tillgång till 

via Högskolan Dalarnas bibliotek eller Falu lasaretts bibliotek. Detta har också begränsat det 

antal artiklar som studien bygger på samt ambitionen att vara övergripande. 

Uppsatsförfattaren hade svårare än beräknat att finna artiklar rörande färgers betydelse för 

patientens hälsa och upplevelse av välbefinnande i den omgivande sjukvårdsmiljön. Denna 

del i resultatet anses av uppsatsförfattaren ha mer att önska.  

Av de 16 artiklar som ingår i studien bedömdes fem kvantitativa artiklar ha lågt bevisvärde 

utifrån den modifierade granskningsmallen. Av dessa var fyra artiklar icke experimentella. 

Det innebär att de inte kunde få poäng för intervention, vilket är specifikt för experimentella 

studier. Om denna fråga i granskningsmallen exkluderats för icke experimentella artiklar hade 

dessa artiklar uppnått bevisvärde ”medel”, varför uppsatsförfattaren valde att ta med dem i 

studien. I den modifierade granskningsmallen för kvantitativa artiklar ingick endast 15 frågor, 

vilket resulterade i att varje poäng motsvarade en stor procentsats och därmed blev varje 

poäng mycket utslagsgivande för bevisgraden. Uppsatsförfattaren har även i bedömningen 

krävt att artikeln på varje fråga skulle ge ett klart ”ja” för att få en poäng. Den experimentella 

artikeln som endast hade lågt bevisvärde tappade poäng på att den inte till fullo uppfyllde 

kraven på att få poäng på enskilda frågor i granskningsmallen. Om uppsatsförfattaren valt att 

dela ut halva poäng hade denna artikel bedömts ha bevisvärde ”medel”. Uppsatsförfattaren 

ansåg dessutom att artikeln framförde ett tänkvärt resonemang, varför uppsatsförfattaren ändå 

valde att inkludera den i studien. Valet att använda modifierade granskningsmallar anses av 

uppsatsförfattaren vara en felkälla i bedömningen av de i studien ingående artiklarnas 

bevisvärde. En mer korrekt bedömning hade gjorts om granskningen hade gjorts helt efter de 
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mallar som finns beskrivna i litteraturen. Ytterligare en felkälla i denna bedömning är 

uppsatsförfattarens begränsade kunskaper inom olika forskningsdesigner och metoder, där det 

finns risk för felbedömningar av läst litteratur. Att uppsatsförfattaren ensam utfört 

granskningen ökar denna risk. 

 

Uppsatsförfattaren valde av praktiska skäl att genomföra studien ensam. Detta medför 

naturligtvis en brist gällande analysen, där den givande diskussion som kunnat ske mellan två 

uppsatsförfattare nu saknats. För att motverka denna brist har uppsatsförfattaren sökt 

konstruktiv kritik genom att be personer i uppsatsförfattarens närhet, både vårdpersonal och 

andra, läsa materialet under arbetets gång. Vidare har den grupphandledning som skett under 

kursens gång varit mycket givande för uppsatsens kvalitet. 

 

Av de 16 artiklar som denna litteraturstudie grundar sig på var 15 skrivna på engelska och en 

på tyska. Att en text inte är på läsarens modersmål innebär alltid en risk för feltolkning och en 

risk för översättningsfel. För att motverka detta har uppsatsförfattaren läst varje artikel ett 

flertal gånger samt flitigt använt lexikon. Även denna risk är ökad på grund av att 

uppsatsförfattaren har arbetat ensam. Uppsatsförfattaren har strävat efter att förhålla sig 

objektiv till vald litteratur och återgett läst litteratur med tydliga referenser samt vid behov 

använt korrekt citering.  

 

Uppsatsförfattaren anser ändå att frågeställningarna är besvarade. Det är ett brett område och 

det krävs mer ingående forskning för att på ett uttömmande sätt kunna beskriva området. 

Uppsatsförfattaren har nedan under rubriken förslag till vidare forskning gett förslag på 

tänkbara och givande studier.  

 

Slutsatser inklusive klinisk betydelse 

Hur sjukvårdsmiljön utformas har enligt både nationella och internationella studier stor 

betydelse för patientens hälsa och upplevelse av välbefinnande. Det finns mycket att tänka på 

inför ny- eller ombyggnation, men det finns också många faktorer som är lätta att åtgärda som 

går att genomföra utan att en ny- eller ombyggnation planeras och utan att det behöver kosta 

så mycket. Mycket kan också genomföras på enskilda vårdavdelningar med hjälp av att 

kunskapen om vilken betydelse detta ämne har sprids bland omvårdnadspersonalen. För att 

visa ämnets betydelse är det viktigt att det lyfts in i verksamhetsplaneringen och att det görs 
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handlingsplaner med konkreta riktlinjer, utformade efter aktuell forskning. Resultatet i denna 

litteraturstudie pekar också på många frågor, vilket gör att det är ett ämne som kräver vidare 

utforskning och uppmärksamhet.  

 

Förslag till vidare forskning 

• För att se hur detta område prioriteras i Sverige vore det av intresse att utföra en 

liknande studie som Caspari et al. (2006) utförde på norska sjukhus, där en inventering 

av den estetiska dimensionen gjordes i verksamhetsplaner.  

• Med syftet att ta reda på hur den omgivande sjukvårdsmiljön uppfattas kan en 

kvantitativ enkät- eller intervjustudie genomföras på patienter på Falu lasaretts 

medicinklinik. I denna studie kan frågor om färger, konstverk och inredning ingå. 

• För att komplettera resultatet kan det vara givande med några kvalitativa 

patientintervjuer rörande samma frågeområden. Denna forskning skulle kunna visa hur 

viktigt patienterna uppfattar att den omgivande miljön är för deras hälsa och 

välbefinnande. Studien kan också vara vägledande inför ny- eller ombyggnation för 

hur en vårdavdelning bör utformas från en patients perspektiv. Resultaten från dessa 

studier bör, om de genomförs på ett korrekt sätt, kunna generaliseras till patienter som 

vårdas på medicinkliniker på andra ställen än Falu lasarett. 

• På grund av uppsatsförfattarens svårighet att finna artiklar rörande färgers betydelse 

för patientens hälsa och upplevelse av välbefinnande kan det vara av vikt att söka fylla 

detta hål. En sådan studie kan antingen genomföras med kvantitativ ansats i form av 

en enkätstudie riktad till patienter eller med kvalitativ ansats i form av en mer 

djupgående intervjustudie på ett representativt urval av patienter. 

• En annan studie skulle kunna genomföras som en kvantitativ jämförande studie mellan 

en nybyggd alternativt nyrenoverad avdelning och en äldre avdelning. Här skulle man 

kunna ta upp faktorer som användandet av smärtstillande läkemedel, sömnmediciner 

och vårdtid, för att ta reda på om den omgivande sjukvårdsmiljön kan påverka hälsa 

och välbefinnande i så stor grad att även vårdtiden påverkas.  

• En vinkling på ämnet kan vara att rikta in sig på hur personalen mår av den miljö som 

de arbetar i. Kan patienternas hälsa och välbefinnande indirekt påverkas av hur 

personalen mår som effekt av miljön? Påverkas personalens antal sjukskrivningsdagar 

av den omgivande miljön? Om patienterna mår bättre tack vare den omgivande miljön, 

gör detta att personalen mår bättre för att deras patienter mår bättre? Eller mår 
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patienterna bättre om personalen mår bättre? Denna studie skulle kunna genomföras 

med kvantitativ ansats där patienternas vårdtid jämfördes med personalens 

sjukskrivningsgrad. En annan infallsvinkel skulle kunna vara en kvalitativ 

intervjustudie där både patienter och personal ingick. Informanterna skulle kunna 

tillfrågas om deras tankar kring hur den omgivande sjukvårdsmiljön påverkar 

personalen i deras arbete och hur detta i sin tur påverkar patientens hälsa.  
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      Bilaga 1 

Hur olika färger kan uppfattas ur ett filosofiskt perspektiv 

Kandinsky 

Grönt – ”Absolut grönt är den mest vilsamma färg som finns…” (Kandinsky, 1969 s.86). 

Vila, passivitet, en fullständig orörlighet. ”… för de mycket uttröttade själarna kan denna 

fullständiga frånvaro av rörelse erfaras som en lindring, men för de utvilade blir den lätt 

långtråkig” (s.86). Den gröna färgen är också självbelåten och självtillräcklig, vilket 

författaren beskriver som (s. 88): ”En fet och präktig däst ko som ingenting kan utom att 

idissla och glo på världen med en enfaldig och avtrubbad blick. Grönt är sommarens färg då 

naturen genomlevt sin jublande återfödelse, våren, och går in i en självbelåten ro.” Om man 

ger det gröna en gulare ton blir den genast mer levande, ungdomlig och upprymd. Om den 

istället ges lite blått, blir den mer allvarlig. Om man gör det gröna ljusare eller mörkare 

behåller den sin likgiltiga och rogivande karaktär, varav den ljusare nyansen är något mer 

likgiltig och den mörka något mer rogivande.     

Gult – Den utpräglat jordiska färgen, blir lätt häftig och når aldrig något djup. Utstrålar andlig 

värme i en målning. 

Blått – En aktiv färg, himmelens färg, får aldrig något oväntat utbrott. Verkar kylande. 

Vitt – Den vita färgen är klanglös och ger betraktaren en tigande stillhet. Det vita är rikt på 

möjligheter, den finns före början och representerar födelse. Som ett tomt, vitt ark i väntan på 

att fyllas. 

Svart – Orörlig, oåtkomlig, evig tystnad, klanglös, utan hopp och framtid, livets avslutning, 

motsvarigheten inom musiken är paus. 

Grått – Vila. Klanglöst och orörligt, hopplöst. Ju mörkare, desto mer hopplös, en ljusare nyans 

gör det lättare att andas, ”… ett dolt hopp” (s. 91). 

Rött – Varm, gränslös, levande, livlig, orolig, målmedveten, glödande, aktiv och bär på inre 

möjligheter.  

Brunt – Gestaltar en inre skönhet, ”… det undertrycktas väntande liv” (s.93).  

Orange – Verkar utstrålande. Ger en sund känsla och visar tillit till egna krafter.  

Violett – Sjuklig, utslocknad, sorgsen, rött som har kylts ned. Är sorgdräktens färg i Kina 

(a.a.). 
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Goethe 

Den gula färgen ger ett varmt och behagligt intryck och stimulerar till ett roligt tänkande. 

Orange medför livliga känslor och rött aktiverar och stimulerar till upprörda känslor och grönt 

framkallar drömmande och sentimentalitet. Blått ger ett kyligt intryck och inbjuder till 

allvarligt betraktande samt verkar lugnande och gör att människan kommer in i sig själv. Det 

blå skapar också vakenhet och medvetenhet (Wikström, 2003).  
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