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ABSTRACT  
Spa-resorts have been a place for healing of the body and mind since the time of ancient Greece. 

In the stressful society we live in today these kinds of resorts have once again become very 

popular and now local entrepreneurs want to build a spa at the top of Vitberget, the highest 

point in Skellefteå. The entrance will consist of a tunnel through the mountain, an elevator and a 

skywalk that leads into the spa. This might pose a problem for people with phobias of tight 

spaces and/ or heights. Accessibility is much more than just easy access and contrasting 

markings. This study examines chosen phobias from an accessibility point of view.  

Research shows that humans are strongly affected by their physical environment. Color, form, 

light and materials evoke different feelings and associations. Four people with phobia of tight 

spaces and/ or heights are interviewed in this study to find a suitable design for their needs. The 

informants, with some help from the interview questions and pictures of different tunnels, 

elevators and skywalks, get to describe a good design based on their phobia and personal 

preferences. This information is then compared to research done in this area. Sketches based on 

empiric and theoretic information are then discussed with one of the informants and this leads 

up to the final design proposal.  

The conclusions drawn from theoretical and empirical information are that light is very 

important and that tight, dark spaces are regarded as uncomfortable. Inputs from nature like 

wood, vegetation and water seems to be calming, while metal and raw concrete can be 

discouraging. The fear of being trapped is strong and information about what awaits you can 

facilitate your walk along the entrance way. The tunnel, the elevator and the skywalk can be 

designed to fit people with phobia of tight spaces and/ or heights and this can contribute to a 

better architecture for everybody. 
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SAMMANFATTNING  

Spa-anläggningar har sedan de gamla grekernas tid varit en plats där vård av kropp och själ stått 

i fokus. I dagens stressiga samhälle har anläggningarna åter fått en renässans och lokala 

entreprenörer vill nu bygga ett spa på toppen av Vitberget i Skellefteå. Entrén till anläggningen 

kommer att gå igenom ett berg, upp i en hiss och över en skywalk, vilket kan utgöra ett problem 

för personer med fobier för trånga utrymmen och/ eller höjder. Tillgänglighet innefattar mycket 

mer än bara lättframkomlighet och kontrastmarkeringar. I detta arbete undersöks utvalda fobier 

ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Forskning visar att människan påverkas kraftigt av sin fysiska omgivning. Färg, form, ljus och 

material frammanar olika känslor och associationer. I denna undersökning intervjuas fyra 

personer som lider av fobi för trånga utrymmen och/ eller höjder för att få veta vilken 

utformning som skulle passa dem. Informanterna får, med hjälp av intervjufrågor och bilder på 

olika tunnlar, hissar och skywalks, beskriva en bra utformning utifrån deras fobi och personliga 

preferenser. Informationen jämförs sedan mot den forskning som finns i området. Skisser 

baserade på empiri och teori diskuteras sedan med en av informanterna och detta leder fram till 

det slutgiltiga gestaltningsförslaget. 

De slutsatser som dras av teori och empiri är att ljuset är mycket viktigt och att trånga, mörka 

utrymmen upplevs obehagliga. Inslag från naturen såsom trä, växlighet och vatten verkar 

lugnande, medan metall och rå betong kan vara avskräckande. Rädslan för att bli instängd är 

stark och information om vad som väntar kan underlätta promenaden längs entrévägen. 

Tunneln, hissen och skywalken kan utformas för att passa personer med fobi för trånga 

utrymmen och/ eller höjder och detta kan bidra till en bättre arkitektur för alla. 
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1 INLEDNING  
I detta kapitel tas bakgrunden till och syftet med examensarbetet upp. Det inleds med ett avsnitt om 

spa-anläggningar genom historien och ett par avsnitt om tillgänglighet och om bakgrunden till det 

studerade projektet. Bakgrunden leder fram till en problemformulering och ett syfte, vilket 

preciseras med ett antal frågeställningar. Målen som eftersträvats och de förutsättningar och 

avgränsningar som beaktats presenteras i slutet av kapitlet. 

1.1 Bakgrund  

Detta examensarbete behandlar tillgänglighet, med fokus på personer med klaustrofobi och 

akrofobi. Klaustrofobi är rädsla för trånga utrymmen och akrofobi är rädsla för höga höjder. 

Arbetet utgår från ett verkligt fall där ingången till en planerad spa-anläggning studeras.  

1.1.1 Spa genom tiderna  

Spa-anläggningar i olika former har sedan antikens Grekland varit en tillflykt där människor läkt 

sin kropp och själ (van Tubergen & van der Linden, 2002). Ordet spa är mycket omtvistat, men 

kan ha sitt ursprung i espa, det vallonska ordet för fontän, som i sin tur kommer från den 

belgiska staden Spa. Under 1300-talet upptäcktes i Spa en läkande, varm källa (van Tubergen & 

van der Linden, 2002). Staden var en av Europas främsta kurorter under 1600- och 1700-talet 

(spatourisme.be, 2012). Latinets spagere, vilket betyder sprida/ stänka, eller den latinska frasen 

sanitas per aquas, vilket betyder hälsa genom vatten, kan också vara ursprunget till spa (van 

Tubergen & van der Linden, 2002). Spa benämns också bland annat kurort, hälsobrunn och 

termer (Varbergs Kurort, 2012; Medevi Brunn, 2012; Ahlstrand, 1976). 

I antikens Grekland, ca 400 år före Kristus, ansågs bad kunna bota de flesta sjukdomar (van 

Tubergen & van der Linden, 2002). Även perspiration, promenader och massage var viktigt. 

Romarna anammade grekernas badkultur och spa-anläggningarna blev en plats där soldaterna 

kunde vila och läka. Anläggningarna övergick från att ha ett medicinskt syfte till att bli en plats 

för njutning och nöje mot slutet av 400-talet. När romarriket föll år 476 och kristendomen tog 

över förbjöds de publika baden och en del kunde gå år utan att bada. På 1200-talet blev spabad 

åter allt vanligare i södra Europa och behandlingen kunde innefatta åderlåtning, lavemang och 

vätskekurer där upp till 10 liter vatten dracks per dag. De flesta sökte sig dock till baden för 

avslappning och nöje (van Tubergen & van der Linden, 2002). 

Under renässansen, i början på 1500-talet, fick de publika baden återigen dåligt ryckte och 

stängdes eftersom de ansågs sprida sjukdomar såsom syfilis, pesten och spetälska (van 

Tubergen & van der Linden, 2002). Gamla skrifter från antiken om medicinska 

behandlingsmetoder återfanns dock och spabad gick från att vara en spontan företeelse till att 

föreskrivas av medicinutövare. Behandlingen innefattade bad, laxering, lerinpackning och 

vätskekurer. I Frankrike låg i kombination med kuren fokus på lugna aktiviteter och mycket 

sömn medan andra länder i Europa hade kvällsaktiviteter såsom dans och teater. Kring år 1800 

växte intresset för spabad och kombinerade behandlingar utvecklades med heta och kalla bad, 

örtbad, lerinpackningar, fysisk träning, massage och dieter. Under 1800- och 1900-talet blev 

spaorterna lyxanläggningar och mötesplatsen för Europas elit. Varje ort hade egen teater, eget 

casino och promenadstråk. Efter andra världskriget blev spa-anläggningarna åter tillgängliga för 
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alla klasser i samhället. Nya aktiviterer och behandlingar introducerades och de gamla 

teknikerna utvecklades (van Tubergen & van der Linden, 2002). 

I Sverige kallades spaorterna för brunn och den första var Medevi Brunn i norra Östergötland 

som grundades 1678 (Medevi Brunn, 2012). Vid slutet av 1700-talet fanns över 300 brunnar i 

Sverige (Mansén, 1998).  Spakulturen i Sverige inspirerades av anläggningarna ute i Europa: 

Baden-Baden, Karlsbad, Bath med flera. På spa-anläggningarna gällde andra regler än i 

samhället i övrigt. Vanliga människor, även kvinnor, kunde samtala med personer av en 

betydligt högre social rang. Dessa gränsöverskridande konversationer bidrog till att sprida 

upplysningens kunskaper och idéer. Behandlingens fokus låg på att äta, dricka, motionera och 

att få en god sömn. Musik spelades för att hålla gästerna vakna på eftermiddagarna, eftersom det 

inte ansågs vara bra att sova på eftermiddagen. Gästerna gavs rådet att inte läsa alltför 

spännande böcker, inte oroa sig över jobb eller pengar och att inte skvallra. Livet på spa 

reglerades i detalj av doktorer och andra kunniga. Gästerna fick instruktioner vid ankomsten 

eller kunde själva studera de många böcker som skrevs under denna period om hur en spa-

besökare skulle bete sig (Mansén, 1998). 

Den medicinska synen på spabad har varierat genom tiderna, men även idag används bad i 

varmt vatten för behandling av till exempel reumatism (van Tubergen & van der Linden, 2002). 

Många av de gamla spaorterna finns fortfarande kvar i Europa. De flesta moderna spa-

anläggningarna har huvudfokus på avkoppling. Ångbad, bastu, bubbelpool och solarium är 

standardutrustning och målet med besöket är att slappna av, stärka kropp och själ samt att 

förebygga sjukdom (van Tubergen & van der Linden, 2002).  

1.1.2 Projekt Lotus 

Lokala företagare har för avsikt att bygga en rekreations- och spa-anläggning på toppen av 

Vitberget i Skellefteå. Projektet kallas ”Projekt Lotus” och företagarnas vision är att: 

”… skapa en anläggning på Vitberget där både ortsbefolkning och besökare kan erbjudas unika 

upplevelser för kropp och själ.” (Projekt Lotus, 2012) 

 

Figur 1. Perspektiv över anläggningen. Illustration: Collage Arkitekter 



Kapitel 1 – Inledning 
 

9 
 

Entrén till spa-anläggningen kommer att bestå av en tunnel rakt in i berget och sedan en hiss 

upp till en skywalk som leder in till spaet (Marklund, 2012). Det kommer även finnas en 

naturstig upp till anläggningen för dem som hellre vill ta naturvägen. Det finns alltså både en 

inre och en yttre entréväg. Anläggningen kommer vara inspirerad av ett möte mellan det 

japanska och det norrländska och byggnaden kommer att uppföras i en cirkulär form av främst 

glas, trä och sten. Den cirkulära formen med utskjutande sektioner har tagit sin form från 

lotusblomman, därav projekt Lotus (Marklund, 2012).  

 

 

Figur 2. Sektion med tunnel, hiss, skywalk och spa. Illustration: Collage Arkitekter 

Projekt Lotus är nu när denna rapport skrivs i ett kalkyleringsskede (Marklund, 2012). 

Förslagsskisser på anläggningen är gjorda och en detaljplan för området är under bearbetning, 

men denna kommer inte beslutas om förrän finansieringen av anläggningen är klar (Marklund, 

2012).  

1.1.3 Tillgänglighet  

Tillgängligheten till de ursprungliga spa-anläggningarna var troligtvis inte en betydande fråga. 

Människor med funktionshinder har funnits i alla tider, men det var först i slutet av 1800-talet 

som de började organisera sig (Handikappförbunden, 2012). I dagens samhälle får 

tillgängligheten för funktionshindrade en allt större roll. Begreppet tillgänglighet innefattar 

många olika delar. De vanligaste frågorna rör nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt 

hörsel, men kognitiva funktionshinder, såsom nedsatt orienteringsförmåga, uppmärksammas 

allt mer. Begreppet tillgänglighet har under senare år även kombinerats med begreppet 

användbarhet för att förtydliga att miljöer inte bara ska gå att röra sig i utan att de även ska vara 

funktionella (Svensson, 2012). 

De fobier som studeras i detta arbete är klaustrofobi och akrofobi. Många personer lider av 

klaustrofobiska och akrofobiska tendenser utan att vara diagnosticerade fobiker. För att göra en 

miljö tillgänglig och användbar för alla bör därför dessa fobier beaktas. 
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1.2 Problemformulering  

Ingången till den studerade spa-anläggningen består av en tunnel in i ett berg, en hiss upp till en 

skywalk samt själva skywalken. Många människor tvekar innan de går in i tunnlar, åker hiss 

eller vandrar i en skywalk flera meter upp i luften. Det är ett tillgänglighetsproblem som få 

reflekterar över, men desto fler lider av.  

Själva idén med en spa-anläggning är att du ska koppla av och känna dig avslappnad. Entrévägen 

ska vara en förlängning av spa-anläggningen och en positiv upplevelse som överträffar 

förväntningar och är lätt att orientera sig i. Entrén genom berget kan dock utgöra ett hinder för 

fobiker och de måste därför tas hänsyn till vid utformningen. Eftersom de flesta besökare som 

kommer passera entrévägen inte kommer att vara fobiker måste också detta tas hänsyn till. För 

att bli av med sin fobi måste individen konfrontera sina rädslor, skriver Farm Larsson & Wisung 

(2005). De kompromisser som kan bli nödvändiga för att göra entrévägen till en intressant 

upplevelse även för icke-fobiker kan utgöra en lämplig utmaning för fobiker som vill träna för att 

bli av med sin fobi. Spa-anläggningen kan utgöra moroten i slutet av tunneln. Det är enligt Farm 

Larsson & Wisung (2005) viktigt att individen upplever tillfredställelse över att ha klarat 

uppgiften eftersom det höjer motivationen att fortsätta träna. Genom att utforma entrén på ett 

sätt som underlättar för personer som lider av tunnel-, hiss- och/ eller höjdskräck kan den bli 

tillgänglig och användbar för alla. 

1.3 Syfte & frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att ge en ökad förståelse kring de ”osynliga” 

tillgänglighetsproblemen klaustrofobi och akrofobi, samt att undersöka möjligheter att lindra 

dessa problem vid passage genom tunnlar och andra trånga utrymmen eller på höga höjder. Ett 

samband söks mellan gestaltningen och hur människan upplever den.  

De frågeställningar som beaktas är följande: 

1. Kan en ingång till en spa-anläggning, bestående av en tunnel in i ett berg, en hiss och en 

skywalk, göras tillgänglig och användbar även för personer med rädsla för trånga 

utrymmen och höjder?  

2. Kan rädsla för trånga utrymmen eller höjder mildras med hjälp av en viss gestaltning? 

a. Hur bör utrymmena färgsättas? 

b. Hur bör utrymmena belysas? 

c. Vilka material bör användas? 

d. Vilka former bör användas? 

3. Hur bör ingången i berget, övergången mellan ute och inne, utformas? 

4. Kan en ökad tillgänglighet för personer med fobi för trånga utrymmen och höga höjder 

leda till en bättre arkitektur för alla? 

1.4 Mål  

Målet med examensarbetet är: 

1. Ett gestaltningsförslag för tunneln, hissen och skywalken vilket kan underlätta för 

personer med klaustrofobiska och akrofobiska tendenser att använda den inre 

entrévägen till spa-anläggningen. 
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2. Att gestaltningsförslaget är tillgängligt och användbart både för personer med och utan 

klaustrofobi och akrofobi. 

1.5 Fokusering och avgränsning 

Arbetet fokuserar på:  

 Klaustrofobi och akrofobi i samband med tunnlar, hissar och skywalks. 

 Fokus i gestaltningen läggs på färg, material, ljus och form. 

 Hänsyn tas till tillgänglighet och användbarhet enligt Boverkets Byggregler och Bygg 

ikapp (Svensson, 2012). 

 Hänsyn tas till verkliga förutsättningar och krav, utöver den information som utläses 

från litteraturstudie och intervjuer.  

Följande avgränsningar har gjorts för att kunna fokusera på ovan nämna punkter: 

 Endast insidan på tunnel, hiss och skywalk behandlas, samt området just vid 

tunnelingången.  

 Endast ett fåtal informanter intervjuas för att mer tid ska kunna läggas på förarbete och 

analys. Materialet blir då lättare att hantera och analysera. 

 Mått från förslagsskisser beaktas i gestaltningen. Utsprängningen för tunneln är 6 meter 

bred, 5 meter hög och 50 meter lång. Hissen är 30 meter hög. Skywalken är invändigt 3,3 

meter bred, 2,5 meter hög och 50 meter lång. 

 Tunneln utformas så att ett mindre fordon kan köras genom den eftersom alla 

varutransporter kommer att gå den vägen. 

 Arbetet utförs på idéskissnivå i helhet och detalj. 

 Ljussättning beaktas utifrån studerad problematik, men redovisas endast i förklarande 

text. 

1.6 Disposition och läsanvisning 

Kapitel 2 – METOD 

Metodkapitlet beskriver den ansats och de metoder som tillämpats i detta examensarbete. 

Kvalitet, reliabilitet och validitet diskuteras i slutet av kapitlet.  

Kapitel 3 – TEORI 

Teorikapitlet innehåller en sammanfattning av den information som framkommit vid 

litteraturstudien. Kapitlet ger en förklaring till de studerade fobierna och hur människan 

påverkas av sin fysiska omgivning. Teorin ligger till grund för 6.1 Skiss 1, 6.2 Skiss 2 och 6.3 

Slutgiltigt gestaltningsförslag. 

Kapitel 4 – EMPIRI 

I kapitel 4 redovisas sammanfattningar av de intervjuer som hållits.  Sammanfattningarna 

uttrycker informanternas egna åsikter om gestaltning i relation till deras fobi. Kapitlet är indelat 

i 4.1 Möte 1 och 4.2 Möte 2. Under 4.1 Möte 1 finns sammanfattningar från intervjuer med alla 

fyra informanter. Dessa intervjuer ligger till grund för 6.2 Skiss 2. Under 4.2 Möte 2 finns en 

sammanfattning av en diskussion med en av informanterna om 6.2 Skiss 2. Förändringarna som 

diskuteras har arbetats in i 6.3 Slutgiltigt gestaltningsförslag. 

Kapitel 5 – ANALYS 
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I detta kapitel sammanfattas och analyseras 3 Teori och 4 Empiri. Analysen är uppdelad i 5.1 

Allmänt, 5.2 Tunnel, 5.3  Hiss och 5.4 Skywalk. Under 5.5 Återkoppling analyseras 4.2 Möte 2 i 

förhållande till 6.2 Skiss 2 och 3 Teori.   

Kapitel 6 – GESTALTNING 

I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet i form av text, illustrationer och mood 

boards. Kapitlet inleds med 6.1 Skiss 1 som togs fram utifrån den inledande litteraturstudien som 

finns sammanfattad i kapitel 3 Teori. 6.2 Skiss 2 baseras på 3 Teori samt 4.1 Möte 1. Kapitlet 

avslutas med 6.3 Slutgiltigt gestaltningsförslag vilket grundas på 3 Teori och 4 Empiri. Kapitel 6 

bör läsas omväxlande med kapitel 4 och 5 för att kunna följa den stegvisa utvecklingen av 

gestaltningsförslaget utifrån intervjuer och analyser av dessa. 

Kapitel 7 – DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Här diskuteras resultatet som presenterats i 6 Gestaltning och arbetet som lett fram till 

resultatet. Syftets frågeställningar och målen med examensarbetet diskuteras och slutsatser dras 

från detta. I slutet av kapitlet ges förslag på fortsatt arbete. 

Kapitel 8 – REFERENSER 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Principiella tunnelbilder 

Bilaga 3 Mindmaps 

Bilaga 4 Nyckelordstabeller 
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2 METOD 
Detta kapitel beskriver den ansats och de metoder som tillämpats i detta examensarbete. Kvalitet, 

reliabilitet och validitet diskuteras i slutet av kapitlet.  

2.1 Metodik för undersökningen 

Då denna studie strävar efter att uppnå en djupare förståelse för klaustrofobi och akrofobi samt 

gestaltningens påverkan på dessa används en kvalitativ ansats. Bell (1995) skriver att ett 

kvalitativt perspektiv är för forskare som är intresserade av hur människor upplever sin värld 

och vars mål är insikt snarare än den kvantitativa statistiska analysen. Patel & Davidson (2011) 

skriver att kvalitativ forskning handlar om att tolka och förstå människors upplevelser. Studien 

syftar till att upptäcka samband mellan gestaltning och människans upplevelse av denna. 

Resultatet bygger sedan på författarens individuella tolkning av sambanden, vilka prövas i 

dialog med intervjuade personer. 

Gestaltningsförslag i form av mind maps, mood boards och skisser produceras, förnyas och 

förkastas allt eftersom projektet fortskrider. Det slutgiltiga gestaltningsförslaget med material, 

färgsättning och belysning presenteras i form av skisser, text och mood boards. 

2.2 Metod för datainsamling 
Vid denna studie tillämpas triangulering. Patel & Davidson (2011) skriver att två eller flera olika 

datainsamlingsmetoder då används, till exempel intervjuer, observationer och dokument. Data 

från de olika delarna kan sedan vägas samman i analysen för att få en fylligare bild än om bara 

en insamlingsmetod använts. Informationen kan peka åt samma håll eller åt helt olika håll, vilket 

kan göra analysen mer intressant (Patel & Davidson, 2011). Då tiden är begränsad i denna studie 

hålls endast ett fåtal intervjuer för att materialet ska vara hanterbart. Stöd för gestaltningen söks 

även i en litteraturstudie av tidigare forskning och undersökningar för att en fylligare analys ska 

vara möjlig. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteratursökning är oftast en förutsättning för litteraturstudier, skriver Ejvegård (2009). 

Böcker, artiklar, rapporter, uppsatser och essäer är exempel på litteratur som beaktas i 

forskningssammanhang (Ejvegård, 2009). Idag finns också mycket information att hitta på 

internet (Patel & Davidson, 2011). Bibliotekens databaser täcker sökandet efter den litteratur 

som behövs, anser Patel & Davidson. Eftersom det är omöjligt att hinna läsa all information om 

ämnet som studeras bör innehållsförteckning, sammanfattning, abstract och nyckelord 

exempelvis användas för att hitta den väsentliga informationen, skriver Ejvegård (2009). Patel & 

Davidson (2011) skriver vidare att litteraturgenomgången fortsätter i stort sett till 

undersökningen är avslutad. Att söka och läsa litteratur parallellt med resten av undersökningen 

är en del av forskningsarbetet (Patel & Davidson, 2011). Bell (1995) anser att det är bra att göra 

noggranna anteckningar vid inläsandet av litteratur för att lättare kunna lyfta ut det som kan 

bidra i undersökningen. 

För att få en grund för hur forskningsarbete går till inleddes litteraturstudien med en 

informationssökning om forskningsmetodik och intervjuer i Luleå tekniska universitets 

bibliotekskatalog Lucia. De sökord som användes var forskningsmetodik och intervjuer. Lucia och 
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de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, Libris, användes för att söka på 

tillgänglighet, fobier och tunnlar. Google och Google Scholar användes också för att söka relevant 

information om bland annat tunnlar, spahistoria och sjukhusmiljöer. Vid genomgång av litteratur 

gjordes anteckningar med sidhänvisningar för att lättare hitta viktig information på nytt. Den 

första genomgången av litteraturen var översiktlig och under arbetets gång gjordes fördjupade 

genomgångar av litteraturen med hjälp av de anteckningar som gjorts. Efter att litteraturstudien 

som ligger till grund för gestaltningsförslagen var klar närvarade författaren på en föreläsning 

om ljus och färg. Stödanteckningar fördes under föreläsningen och arbetades sedan in i 

teorikapitlet. 

2.2.2 Intervjustudie 

Trost (2010) skriver att en kvalitativ studie är rimlig om förståelse för människors sätt att 

reagera och resonera är av intresse. Kvalitativa intervjuer utmärks av enkla, raka frågor och 

komplexa, innehållsrika svar. Trost anser vidare att intervjuaren ska sträva efter att få svar på 

hur inte varför och därmed försöka förstå den intervjuades känslor och beteenden. Bell (1995) 

skriver att fördelen med intervju är dess flexibilitet, att kunna läsa av respondentens 

kroppsspråk och möjligheten att ställa följdfrågor. Kvale & Brinkmann (2009) menar att många 

intervjustudier skulle vinna på att ha färre intervjuer och istället lägga mer tid på förberedelser 

och analys. Trost (2010) påstår att få intervjuer, fyra till åtta stycken, är att föredra vid 

kvalitativa studier då materialet annars blir ohanterligt och svårt att analysera. Olika slag av 

intervjuer skiljs på med hjälp av grad av standardisering och grad av strukturering. Om frågorna 

och situationen är densamma för alla intervjuade, alltså att ytterst liten variation förekommer, 

har intervjun en hög grad av standardisering. Vid låg grad av standardisering är intervjun friare 

med större variationsmöjligheter. Frågorna ställs i den ordning de passar och följdfrågor 

formuleras utifrån den intervjuades svar. Strukturering kan kopplas antingen till detaljer kring 

frågorna eller till studien i sin helhet. Strukturerade intervjufrågor har fasta svarsalternativ 

medan ostrukturerade frågor har öppna svarsmöjligheter. En strukturerad studie har fokus på 

ett område och behandlar inte en massa annat. En studie med låg grad av strukturering 

behandlar många olika områden (Trost, 2010). 

Vid denna intervjustudie har fyra personer med rädsla eller fobi för tunnlar, hissar och/ eller 

höjder intervjuats för att utreda vilka estetiska preferenser de har i dessa typer av miljöer.  

Intervjuerna har genomförts med en hög grad av strukturering avseende studien i sig. 

Intervjufrågorna har varit ostrukturerade med en låg grad av standardisering. Metoden gör att 

huvudfrågorna besvaras samtidigt som en dialog skapas, vilket kan leda till en djupare förståelse 

för informantens känslor och handlingar. Vid intervjutillfällena har informanterna även fått 

studera en mängd bilder på olika tunnlar, hissar och skywalks för att kunna diskutera eventuella 

för- och nackdelar med olika utformningar. Bevis finns för att fotografier kan simulera riktiga 

miljöer på ett tillfredställande sätt (Dijkstra et al., 2008). Ett andra möte med en av 

informanterna har hållits där illustrationer baserade på de första intervjuerna samt teorin har 

diskuterats. Detta möte har genomförts som en dialog mellan informanten och intervjuaren. 

Intervjuaren har motiverat utformningen och informanten har fått kommentera och ge förslag 

på förändringar. Informant 2 valdes ut för denna diskussion på grund av att han är arkitekt och 

därför har en god insyn i gestaltning till tillgänglighet, samtidigt som han själv lider av fobi.  

2.3 Analysmetod 
Syftet med kvalitativa studier är att skaffa en djupare kunskap än vid kvantitativa studier, menar 

Patel & Davidson (2011). Vid analysen söker vi efter likheter, skillnader, mönster och sådant 
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som är särskilt viktigt (Bell, 1995). Trost (2010) skriver att vid analys av kvalitativa studier 

måste fantasin och kreativiteten vara ett hjälpmedel eftersom det inte finns på förhand 

definierade tekniker. Analysidéer som dyker upp längs arbetets gång bör skrivas ner för att 

kunna återkomma till. Analys och tolkning av material ska utföras under lugna former (Trost, 

2010). 

Vid läsning av litteratur har väsentlig information antecknats med sidhänvisning och nyckelord 

har strukits under för att informationen ska bli mer överskådlig. Vid genomgång av artiklar och 

liknande har viktiga delar markerats med överstrykningspenna och sedan har nyckelord skrivits 

i marginalen för att enkelt kunna hitta informationen igen.  Mindmaps för olika delområden har 

ritats upp och nyckelord skrivits in och kopplats samman för att sammanfoga den totala 

informationen och göra den mer greppbar. Ytterligare en mindmap har satts ihop där det 

viktigaste från tidigare mindmaps lyfts fram. En första skiss har grundats på denna information.  

Samtliga intervjuer i detta examensarbete har spelats in samtidigt som vissa stödanteckningar 

förts av intervjuaren. Ljudinspelningen har transkriberats och viktig information markerats. 

Analys har sedan genomförts med hjälp av korsvis jämförelser mellan resultat från 

litteraturstudie och intervjuer. Sortering av information har skett i kategorierna tunnel, hiss och 

skywalk, se Bilaga 4. Denna analys har utmynnat i en andra skiss. Förslaget har analyserats och 

diskuterats med en av informanterna. Ändringsförslag har analyserats mot resultat av 

litteraturstudien och arbetats in i ett slutgiltigt gestaltningsförslag.  

2.4 Kvalitet: reliabilitet och validitet 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en mätmetod är (Bell, 1995). Hög reliabilitet innebär att 

mätmetoden ger samma resultat vid varje mättillfälle, förutsatt att situationen är densamma vid 

mättillfällena. Validitet, eller giltighet, är ett mått på om en fråga faktiskt mäter det den var 

ämnad att mäta (Bell, 1995). Frågan kan till exempel vara formulerad på ett sätt som medför att 

frågan tolkas på ett annat sätt av den som besvarar den än vad som var tänkt. Reliabilitet och 

validitet har inte samma innebörd i kvalitativ forskning som i kvantitativ forskning, anser Patel 

& Davidson (2011). De använder kvalitet som ett samlingsbegrepp för reliabilitet och validitet. I 

en kvalitativ forskningsstudie gäller validitet hela forskningsprocessen, alltså att studien faktiskt 

studerar det som var tänkt att studeras. Reliabilitet bör i kvalitativa studier ses mot bakgrund av 

den rådande situationen vid undersökningstillfället. Ifall frågan lyckas fånga det unika i 

situationen har den hög reliabilitet. Definitionen av reliabilitet närmar sig definitionen av 

validitet vid kvalitativa studier och begreppet reliabilitet används därför sällan av kvalitativa 

forskare, menar Patel & Davidson (2011).  

Genom att hela tiden gå tillbaka och reflektera över syftet med studien och frågeställningen har 

författaren försökt hålla fokus under hela arbetets gång. Frågorna i intervjuerna har baserats på 

syftet och frågeställningarna i kombination med relevant information från den studerade 

litteraturen i ämnet. Jämförelse med tidigare undersökningar har därför varit möjlig vilket gjort 

att likheter och olikheter har varit möjliga att diskuteras och resultatet blir därmed mer 

tillförlitligt. Intervjuaren har försökt undvika att ställa ledande frågor eller på något vis påverka 

informanterna med intervjuarens egna värderingar och åsikter. 
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3 TEORI  
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av den information som framkommit vid 

litteraturstudien, se också mindmaps i Bilaga 3. Kapitlet ger en förklaring till de studerade fobierna 

och hur människan påverkas av sin fysiska omgivning. Informationen har tagits fram genom 

studerande av böcker, artiklar och rapporter.  En föreläsning om hur människan påverkas av ljus och 

färg har också bidragit till en större kunskap. 

3.1 Fobier 

”Det finns ingen levande varelse som inte blir rädd när han ställ inför en fara. Verkligt 

mod innebär att möta faran trots rädsla och just det modet har du i rikligt mått.”  

 Ur Trollkarlen från Oz av L. Frank Baum. (Furman, 2002, s. 5) 

Ordet fobi kommer från grekiskans phobos, vilket betyder fruktan eller skräck (Farm Larsson & 

Wisung, 2005). Enligt Leahy (2010) och Farm Larsson & Wisung (2005) finns det olika typer av 

fobier: social fobi, paniksyndrom och specifik fobi. Social fobi handlar till exempel om en rädsla 

för att tala inför grupp och att andra ska uppfatta dig negativt. Paniksyndrom innefattar en oro 

för att tappa kontrollen och få en panikattack och exempelvis svimma eller kräkas. Farm Larsson 

& Wisung (2005) använder termen agorafobi, torgskräck, istället för paniksyndrom. Specifik fobi 

innebär att en oro finns för att något hemskt ska hända på grund av den specifika situationen. 

Det kan till exempel röra sig om en rädsla för att bli biten av en orm, att hissen ska störta eller 

att du ska drunkna (Leahy, 2010; Farm Larsson & Wisung, 2005). Detta avsnitt kommer att 

behandla specifik fobi. Leahy (2010) definierar specifik fobi på följande sätt: 

”…en rädsla som utan uppenbar anledning  är förbunden med ett särskilt stimulans.” 

(Leahy, 2010, s. 66) 

Leahy menar vidare att specifik fobi är vanligt och att undersökningar har visat att 60 % av alla 

vuxna har rädslor som faller under denna kategori samt att 11 % av alla vuxna uppfyller 

kriterierna för diagnosen specifik fobi någon gång i livet. Rädsla för höjder, slutna utrymmen, 

tunnlar och broar hör, tillsammans med bland annat rädsla för möss, spindlar och ormar, till de 

vanligaste rädslorna. Dessa rädslor sitter i den emotionella delen av hjärnan och har därför inget 

att göra med den rationella delen av hjärnan där riskkalkylering utförs (Leahy, 2010). Fobi är 

såväl en psykiskt som en fysisk reaktion och fysiska symptom kan vara bland annat 

hjärtklappning, svettningar, yrsel och andnöd (Farm Larsson & Wisung, 2005). 

Det finns flera teorier om hur specifik fobi uppstår. Leahy (2010) delar in fobierna i två 

kategorier: inlärd fobi och medfödd fobi. Den inlärda delar han upp i direkt och indirekt. Direkt 

inlärd fobi uppstår på grund av att personen upplever smärtsamma konsekvenser av en 

situation, personen blir till exempel biten av en orm. Indirekt inlärd fobi utvecklas när personen 

ser någon annan uppleva smärtsamma konsekvenser av en situation. Medfödd fobi beror på att 

människan är förprogrammerad att känna rädsla i vissa situationer och att upplevelser kan 

förstärka denna rädsla (Leahy, 2010). Furman (2002) menar att medfödda rädslor är den 

främsta orsaken till att fobi uppstår. Rädslans uppgift är att skydda oss mot fara (Furman, 2002). 

Farm Larsson & Wisung (2005) tar också upp den dagliga informationen vi utsätts för genom 

olika medier om vad som är farligt och bör undvikas som en orsak till fobi. Undvikandet av 
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besvärande situationer bidrar till att underhålla fobin och förstärker den ofta. 

Säkerhetsbeteenden kan också utvecklas för att hantera rädslan (Farm Larsson, 2005). Det kan 

röra sig om att rabbla ramsor, hålla fast sig krampaktigt i flygplanstolen eller att be till Gud 

(Leahy, 2010). 

Specifik fobi kan tränas bort och en av de populäraste behandlingsmetoderna är KBT, kognitiv 

beteendeterapi, som här beskrivs i korthet (Farm Larsson, 2005). Leahy (2010), Furman (2002) 

och Farm Larsson & Wisung (2005) anser att träningen bör ske i små steg i en 

tillvänjningsprocess. De beskriver stegen på lite olika sätt, men grundprincipen är densamma. 

Först måste du identifiera dina rädslor och de undvikande- och säkerhetsbeteenden som 

används för att hantera dem. Rädslorna rangordnas på en lista som sedan betas av genom att du 

exponerar dig för situationerna. Genom att exponera dig för allt jobbigare situationer kan du 

gradvis övervinna din fobi (Leahy, 2010; Furman, 2002; Farm Larsson & Wisung, 2005). Fobier 

måste tränas bort och träningen måste ske på individens egna villkor (Furman, 2002). Eftersom 

det kan krävas en hel del träning väljer de flesta människor att leva med sina fobier om det inte 

finns ett tvingande behov av att bli av med dem, anser Furman.  

”Individens motivation att bli kvitt en fobi väcks när behovet att få något mycket 

eftertraktat blir starkare än lusten att undvika det man är rädd för.” (Furman, 2002, 

s. 24) 

Personer med specifik fobi bör fundera över vilka kostnader och vilka vinster det medför att bli 

av med sin fobi (Leahy, 2010). Kostnad kan vara att de måste utsätta sig för obehagliga 

situationer och vinst kan vara att de får mer kontroll över sitt liv (Leahy, 2010). Farm Larsson & 

Wisung (2005) menar att en person med fobi har ett ökat behov av att kunna kontrollera sin 

omgivning, men att individen ofta snarare kontrolleras av rädslan än kontrollerar den. 

Farm Larsson & Wisung (2005) skriver att anhöriga till en person med specifik fobi ofta 

förstärker undvikandebeteendet genom att underlätta för personen. Anhöriga bör ta personens 

fobi på allvar eftersom rädslan och ångesten personen upplever är verklig, men de bör också 

taktfullt ifrågasätta tankar och känslor hos fobikern (Farm Larsson & Wisung, 2005). Furman 

(2002) menar att du som närstående inte ska prata om problemen den specifika fobin medför 

utan om de positiva saker personen kan få uppleva utan sin fobi.   

3.2 Gestaltningens påverkan 

”Arkitektur kan på medvetet sätt stimulera sinnesupplevelser. Att arbeta med 

arkitektur innebär sinnesträning för alla medverkande i processen och den färdiga 

arkitekturen kan stimulera förmågan att ta emot sinnesintryck.” (Persson, 2012) 

Det finns många undersökningar gjorda, främst inom vården, om hur vi påverkas av miljön vi 

vistas i. Forskningen visar att patienter tillfrisknar fortare i en miljö där estetiken 

uppmärksammats (Caspari et al., 2010; Dijkstra et al., 2008). Ordet estetik kommer från 

grekiskan aisthetis, vilket betyder förnimmelse eller förmågan att uppfatta sinnesintryck 

(Wikström, 1997). Patienterna sover bättre, tar mindre smärtstillande och avslappnande 

mediciner och är inlagda kortare tid i en estetiskt stimulerande omgivning (Caspari et al., 2010). 

Omgivningar med denna effekt kan också kallas läkande miljöer (Dijkstra et al., 2008). Redan i 

antikens Grekland var estetiken viktig för människan och dåtidens spa-anläggningar var luftiga, 

soliga och byggdes i vackra omgivningar med utsikt (Caspari et al., 2010; Wikström 1997). Det 
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ansågs att en vacker utsikt läkte både kropp och själ (Wikström, 1997). Caspari et al.(2010) 

skriver att en estetisk omgivning är mycket viktig för hälsa och välbefinnande och att det finns 

många aspekter inom estetiken som bör beaktas. Hela kroppen påverkas, både fysiskt och 

psykiskt. Estetiken i den byggda miljön kan ge både positiva och negativa psykiska reaktioner 

(Caspari et al., 2010; Fischl, 2006).  Forskning har visat att olika stimuli i vår omgivning kan 

påverka både humör och beteende (Dijkstra et al., 2008). Den fysiska miljön verkar vara en 

viktig del av hur människan mår och beter sig. Den är därför extra viktig i vårdmiljöer där många 

upplever osäkerhet, stress och rädsla (Dijkstra et al., 2008)Nedsatt psykisk eller fysisk förmåga 

ökar omgivningens påverkan på beteendet (Edvardsson et al., 2005). Beteende kan ses som en 

funktion av individuell kompetens och omgivningens krav. När dessa två är i balans underlättar 

det för individen att uppträda lämpligt (Edvardsson et al., 2005). 

”En omgivning som människor är tillfreds med skapar balans i tillvaron och stärker 

det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan.” (Wikström, 1997, s. 60) 

I en undersökning av Caspari et al.(2010) intervjuades personer som arbetar med estetik på ett 

eller annat sätt och som själva varit patienter någon gång: inredningsarkitekter, arkitekter, 

konstnärer, designers, florister etcetera. Ett av sjukhusen som studerades beskrevs av en 

informant i studien som klaustrofobiskt, mörkt och dystert, fängelselikt, stängt och 

skrämmande. Denna känsla uppkom redan utanför byggnaden. Ljusa och luftiga rum med lätta 

gardiner i milda färger och högt i tak förordades. Estetiken bör inte bara tilltala eliten, alltså de 

med djupare kunskaper om estetikens effekter, utan även vanliga människor (Caspari et al., 

2010). Arkitekterna bör utgå från brukarnas perspektiv och preferenser (Fischl, 2006). Tidigare 

forskning visar att det finns skillnader mellan hur arkitekter och patienter uppfattar en 

vårdmiljö (Fischl, 2006). 

Küller et al. (2006) menar att ljus och färg bör behandlas som en del i det komplexa system som 

utgör en hälsosam byggnad. Caspari et al. (2010) skriver att naturligt ljus, naturmaterial, 

texturer och konst bör användas i större omfattning. Fokus bör ligga på proportioner, skala, färg 

och detaljer. Öppna, generöst tilltagna publika utrymmen är också viktigt. Estetik bör enligt 

Caspari et al. integreras i byggnaden från början, det är inget som bara ska läggas till senare. En 

steril miljö kan vara skadlig för hälsan (Wikström, 1997). Vikt bör läggas på utformning av 

väggar, golv, fönster och tak eftersom de kan ha en direkt effekt på individens psykosociala 

förmåga (Fischl, 2006). 

De mest psykosocialt stödjande elementen i inomhusmiljön är frihet/ kontroll genom naturligt 

och artificiellt ljus och öppningar, samt säkerhet/ trygghet genom väggar, tak och golv (Fischl, 

2006). Psykosocial beskrivs i Oxford English Dictionary som relationen mellan beteendefaktorer 

och sociala faktorer och dess inverkan på individens sinne eller beteende. Psykosocialt 

stödjande innebär att den byggda miljön kan stärka eller stödja individen i livet, skriver Fischl. 

Fischl utgår i sin avhandling från två olika ansatser: den psykoevolutionära och 

återhämtningsteorin. Den psykoevolutionära ansatsen förutsätter att individen påverkas av 

negativa förväntningar, värderingar och händelser samt känslor och estetik. 

Återhämtningsteorin förutsätter att uttömda mentala resurser kan återhämtas i en psykosocialt 

stödjande miljö. Tjocka mattor, många fönster, stängda och dolda dörrar, vacker utsikt och 

naturligt ljus är estetiska element som nämns ingå i en miljö för återhämtning (Fischl, 2006). 
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3.2.1 Färg 

Färg är en viktig del i en estetisk miljö och människan behöver färger för psykiskt välbefinnande 

(Caspari et al., 2010; Wikström, 1997). Människan uppfattar färg på en 100-dels sekund och 

form på en 10-dels sekund vilket gör färgval mycket viktigt (Ryberg, 2012). Ett medvetet 

användande av färger som är glada, behagliga och uppmuntrande är att föredra i vårdmiljöer 

(Caspari et al., 2010). Rena, ljusa och vänliga färger efterfrågas i patienternas rum. Rummen får 

inte bli för tråkiga och det bör därför även finnas inslag av mer framträdande färger (Caspari et 

al., 2010). Färg är ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att förändra atmosfären i en miljö 

(Dijkstra et al., 2008). Forskning har visat att väggfärg kan påverka hur människor uppfattar och 

bedömer en miljö. En ny färg kan ändra uppfattningen i positiv eller negativ riktning (Dijkstra et 

al., 2008). 

Forskning har även antytt en länk mellan färg och känslor (Dijkstra et al., 2008). Varma färger 

kopplas då samman med uppjagade känslor och kalla färger med lugna känslor. Röda och gula 

toner räknas som varma färger och blåa och gröna toner som kalla färger. Orange och gult har 

enligt forskning visat sig orsaka mer ångestkänslor än blått och grönt. Orange förknippas med 

upprymdhet, sorg och upprördhet. Grönt ses ofta som lugnande och förklaringen kan vara 

associationen till naturen och träd. Grönt förknippas också med bekvämlighet, ömhet och tröst 

(Dijkstra et al., 2008).  

Ryberg (2012) menar att våra ögon fungerar bäst mot en grön bakgrund och att den gör det 

lättare att navigera eftersom apmänniskorna vi utvecklats från levde i den gröna naturen. Rött är 

den första färg vi uppfattar och människan förknippar färgen med blod och oro. Rött används på 

teatrar och i sport för att skapa dramatik, men kan även orsaka bråk. Gult sätter fart på hjärnan 

och främjar kommunikation. Gult i kombination med svart är skrämmande och bör endast 

användas som varning för personskada. Blått är den vanligaste favoritfärgen över hela världen 

och har en lugnande effekt. Alltför mycket blått kan dock ha en nedstämmande effekt (Ryberg, 

2012).  

Det finns andra som säger att rött och orange är hårda färger och att blått är en mjuk färg 

(Wikström, 1997). Hårda färger passar bäst till skarpa former och mjuka färger till mjuka former 

(Wikström, 1997).  

”Absolut grönt är den mest vilsamma färgen som finns, den rör sig inte i någon 

riktning och den har heller inga bitoner av glädje eller sorg, inte av några lidelser 

överhuvudtaget. Grönt begär inget och påkallar ingen uppmärksamhet. För de mycket 

uttröttade själarna kan denna fullständiga frånvaro av rörelse erfaras som en lindring, 

men för de utvilade blir den lätt långtråkig.” (Kandinsky, 1912, s. 86)  

Kandinsky(1912/1986) beskriver svart som det absoluta slutet, utan hopp om framtid. 

Svart framhäver andra färger och vitt grumlar dem (Kandinsky, 1912/1986). Goethe 

menar att olika färger ger upphov till olika sinnestillstånd (refererad i Wikström, 1997, s. 

67). Gult är varmt, behagligt och stimulerar tanken och orange stimulerar livliga känslor. 

Rött aktiverar och stimulerar upprörda känslor. Grönt är drömmande och framkallar 

sentimentalitet. Blått är kyligt, inbjuder till lugn, allvarligt betraktande och medvetenhet 

(Wikström, 1997). Wikström skriver vidare att färger försätter individen i olika 

sinnesstämningar, att de kan vara påträngande eller lugnande och att individens egna 

erfarenheter och associationer bidrar till hur individen påverkas. 
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Vad gäller färgers inverkan på människan finns gott om motsägelser och Dijkstra et al. (2008) 

skriver att detta sannolikt beror på individuella olikheter. En del av förklaringen finns troligtvis i 

individens förmåga att sålla ut oväsentlig stimuli i omgivningen. Vissa personer, high-screeners, 

är väldigt bra på att snabbt förenkla en komplex miljö medan andra, low-screeners, inte har 

denna förmåga (Dijkstra et al., 2008). Wikström (1997) skriver att ett rum med hög komplexitet, 

det vill säga med mycket färg och mönster, medför att det tar lång tid innan en känsla av kontroll 

har infunnit sig hos individen. I ett gråmålat rum, alltså ett rum med låg komplexitet, uppnås en 

känsla av hög kontroll snabbt (Wikström, 1997). Förmågan att sålla oväsentliga stimuli 

förefaller vara nära kopplad till hälsan (Dijkstra et al., 2008). Dijkstra et al. skriver också att 

dålig hälsa och rädsla, osäkerhet och ångest troligtvis medför en sämre förmåga att sålla.  

I en studie undersöktes effekterna av ett rött kontor jämfört med ett blått och ett vitt (Dijkstra et 

al., 2008). I det röda kontoret upplevdes en starkare känsla av nedstämdhet jämfört med i det 

blåa. I det vita kontoret upplevde low-screeners en starkare känsla av nedstämdhet med 

avseende på ilska och depression än high-screeners. Detta förklarades med att det vita kontoret 

saknade kontraster och pigment vilket kunde vara mer störande för personer med sämre 

förmåga att sålla stimuli. Vid studien utförd av Dijkstra et al. konstaterades att endast low-

screeners påverkades av väggfärg. De upplevde en större stress i ett vitt rum än i ett grönt rum. 

Ett vitt rum ansågs av de tillfrågade vara mer professionellt än ett orange rum, men det orangea 

ansågs attraktivare. Det orangea rummet frammanade mer uppjagade känslor jämfört med det 

vita. Vitt ökade stress jämfört med grönt och minskade uppjagade känslor jämfört med orange. 

Vitt är alltså inte neutralt utan kan ha effekt på människor som är känsliga för sin miljö (Dijkstra 

et al., 2008). Caspari et al. (2010) anser att medvetet användande av färger bör eftersträvas 

baserat på den forskning som finns om färgers effekter och möjligheter. 

3.2.2 Ljus 

Litteraturstudien visar att såväl naturligt som artificiellt ljus är viktigt för människan. Vid en 

undersökning om belysning och färg har någon inverkan på humöret hos personer som jobbar 

inomhus kom forskarna fram till att den sämsta sinnestämningen infann sig när det var alldeles 

för mörkt (Küller et al., 2006). Humöret var som bäst när ljuset ansågs vara precis lagom (Küller 

et al., 2006). Ljusstyrkan vid detta tillstånd av perfekt ljus skiljde sig dock mellan olika 

arbetsplatser. Ålder och kön i kombination med belysningsstyrka och färgtemperaturen hos 

belysningen kan påverka humöret i olika riktningar. Det finns också tydliga tecken på att 

sinnesstämningen påverkas av dagsljuset. SAD, seasonal affective disorder, är vanligt i länder 

långt från ekvatorn under den mörka tiden på året. SAD kan orsaka slöhet, undvikande av social 

kontakt och humörskiftningar. Flera studier visar enligt Küller et al. på att humöret påverkas av 

årstiderna och att de flesta mår som sämst under hösten och vintern. De flesta studier visar 

också att människor föredrar och mår bättre av att arbeta där det finns fönster och en möjlighet 

att se ut (Küller et al., 2006). Wikström (1997) skriver att pulsverksamheten är lägre i ett mörkt 

rum jämfört med ett fullt belyst rum. I undersökningen av Caspari et al. (2010) påtalas hur 

viktigt ljuset är för människan. 

Küller et al. (2006) konstaterar att ljus och färg påverkar människan på liknande sätt och att 

många olika känslor påverkas. Färg och ljus kan göra individen piggare, mer intresserad, 

vänligare och mer självsäker. Ljusingenjörer är idag inte bara medvetna om de tekniska 

aspekterna utan även de kvalitativa, alltså att behovet av ljus är mycket individuellt. I 

undersökningen av Küller et al. konstateras vidare att ljuset och färgen på arbetsplatsen har en 

markant inverkan på sinnesstämningen hos arbetarna. Tidigare forskning visar att 
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sinnesstämningen är bättre vid 2000 lux än vid 300 lux. Detta motbevisas dock av resultaten i 

undersökningen av Küller et al. där ingen effekt av belysningsstyrkan på sinnesstämningen 

kunde påvisas. Belysning bör vara effektiv, men inte bländande (Caspari et al., 2010). Skarpt 

dagsljus kan med fördel filtreras genom tunna gardiner för att ge ett behagligare ljus (Caspari et 

al., 2010). Rött ljus stimulerar hjärtverksamhet och ökar muskelspänning och blått ljus främjar 

avslappning, enligt Kandinsky(1912/1986). Ett rörligt, skiftande ljus tilltalar människan då det 

påminner om eld och solljus (Ryberg, 2012). 

Belysning är också en viktig aspekt vad gäller tillgänglighet och användbarhet (Svensson, 2012). 

Personer med nedsatt synförmåga likväl som personer med hörselnedsättning som läser på 

läppar har ett stort behov av bra belysning. Belysningen får inte blända eller ge störande 

reflexer. I kommunikationsutrymmen och trappor är det extra viktigt med bra ljusförhållanden 

(Svensson, 2012). 

3.2.3 Form och material 

Arkitektur, design och proportioner är viktigt för människans välbefinnande (Caspari et al., 

2010). Ett behov av regelbundenhet och klassisk harmoni påtalas i studien av Caspari et al. och 

att ljusa, luftiga rum med högt i tak är att föredra. Lokaler som överträffar förväntningarna 

resulterar ofta i positiva responser och bidrar till en atmosfär av välbehag (Dijkstra et al., 2008; 

Edvardsson et al, 2005). En entré bör inte vara stor och överväldigande (Caspari et al., 2010). 

Den får inte torna upp sig utan ska kännas välkomnande. Stora, kalla byggnader och sterila, 

minimalistiska miljöer med mycket teknik kan uppfattas som förvirrande och skrämmande 

(Caspari et al., 2010). Den omgivande byggda miljön bör vara psykosocialt stödjande och stärka 

individen istället för att trycka ner den (Fischl, 2006). Arkitekturen påverkar sociala relationer 

(Edvardsson et al., 2005). Långa korridorer med få möbler och mötesplatser uppmanar till ett 

högt tempo och konstant rörelse. För att uppleva en atmosfär av välbehag är det enligt 

Edvardsson et al. viktigt att få följa sin egen rytm. Avbrott med sittgrupper drar ner tempot och 

främjar möten (Edvardsson et al, 2005). 

”Arkitekturens språk talar ständigt till oss och påverkar oss både kroppsligt och 

själsligt.” (Wikström, 1997, s. 60)  

Design beskriver form på möbler, lampor och annan utrustning eller det allmänna intrycket av 

en omgivning (Caspari et al., 2010). Möbler bör ha mjuka kanter och inte vara gjorda av kalla, 

hårda material. Neonfärger och oattraktiva möbler i metall eller plast är sådant som bör 

undvikas. Naturmaterial, såsom trä, kan bidra till en bättre estetisk miljö (Caspari et al., 2010). 

Handgjorda möbler kan bidra till en känsla av hemmiljö och trygghet (Edvardsson et al., 2005). 

Mattor ska gärna vara tjocka, enfärgade och mörka (Fischl, 2006) och gardiner lätta och milda i 

färgen (Caspari et al., 2010).  

3.2.4 Övrigt 

Naturen påtalas i flera undersökningar som mycket viktig för välmåendet (Caspari et al., 2010; 

Edvardsson et al., 2005; Wikström, 1997; Fischl, 2006). Begreppet natur inkluderar bland annat 

grönytor, blommor, träd, vackra vyer och fräsch luft (Caspari et al., 2010).  Naturmiljöer kan få 

människor i balans och harmoni samt minska muskelspänning och blodtryck (Wikström, 1997). 

Naturvyer eller naturbilder kan dämpa rädsla och ångest hos en stressad individ (Wikström, 

1997). Blommor och grönska bör finnas både inomhus och utomhus (Caspari et al., 2010). Även 

konstgjorda växter rekommenderas då de har nästan samma effekt som riktiga växter. Ett annat 
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naturinslag som uppskattas av många är vatten i någon form. Ljudet av vatten upplevs positivt 

och avslappnande (Caspari et al., 2010). 

Konst i olika former uppfattas som 

positivt i sjukhusmiljöer enligt Caspari et 

al. (2010). Den måste vara engagerande, 

men inte provokativ eller krävande. Den 

ska utstråla frid och harmoni och därför 

bör dramatiska bilder eller avancerad 

konst undvikas. Konst likväl som musik 

bör vara ljus och okomplicerad (Caspari 

et al., 2010). Konstverk ska vara anpassat 

efter den tänkta betraktarens förmåga att 

bearbeta och tolka dem (Wikström, 

1997). Naturbilder ger positiva känslor 

och bidrar till att människor känner sig 

vänliga och upprymda. Bilder av sjöar, åar 

och träd framhålls som lugnande (Wikström, 1997). 

”Informationsmängden i ett konstverk måste vara i harmoni med betraktarens 

möjligheter att bearbeta och tolka bilden.”(Wikström, 1997, s 52) 

Humor är av stor betydelse för människan. Ett leende eller ett gott skratt kan lysa upp dagen 

(Caspari et al., 2010) och ha positiv inverkan på hälsan (Wikström, 1997). Estetik är mer än bara 

en sinneupplevelse, det är även en upplevelse för intellektet. Wikström skriver att humor är en 

del av estetiken och att skratt leder till muskelavslappning och en lättnadskänsla. Positiva 

distraktioner kan hjälpa individen att koppla bort sina bekymmer och nå ett tillstånd av 

välbehag (Edvardsson et al., 2005). Bilder av glada ansikten kan ge upphov till välbefinnande 

(Fischl, 2006).  

Ljudmiljön är en viktig del i vår omgivning (Wikström, 1997). Ljud från ventilation eller ekon 

kan vara störande och bör därför dämpas med textilier och mattor (Caspari et al., 2010) samt 

akustikplattor. En studie har visat att efterklangstiden i en vårdmiljö påverkar hur fort patienter 

tillfrisknar (Åkerlöf & Sundin, 2006). Ett rum med halverad efterklangstid visade sig minska 

stress, trötthet och irritation bland personalen och patienterna upplevde miljön som lugnare 

(Åkerlöf & Sundin, 2006). En bra ljudmiljö med god akustik och utan buller är mycket viktigt för 

personer med nedsatt hörförmåga (Svensson, 2012). Omgivningsstimuli såsom lukter och solljus 

kan ha positiva effekter på känslor av stress och ångest (Dijkstra et al., 2008). Lukter kan dock 

vara både avskräckande och lockande. Ventilationen bör därför hålla luften fräsch från 

eventuella ovälkomna lukter (Caspari et al., 2010).  

Tidigare forskningsresultat visar att en hemlik miljö medför en trygghetskänsla i sjukhusmiljöer 

(Caspari et al., 2010; Edvardsson et al., 2005; Wikström, 1997). Välbekanta föremål, rutiner och 

lukter från vardagen bidrar till hemkänslan (Wikström, 1997). Ett bra inomhusklimat med 

fräsch luft är viktigt.  Caspari et al. påtalar också att underhållet av lokalerna starkt påverkar hur 

de uppfattas. Edvardsson et al. (2005) konstaterar att patienter drar kopplingar mellan hur 

lokalerna behandlas och hur de själva kommer bli behandlade. Slitna lokaler kan uppfattas som 

Figur 3. Naturen är viktig för människan och har en 
lugnande effekt. 
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smutsiga även om de är välstädade (Caspari et al., 2010). Caspari et al. anser vidare att speciellt 

toaletter bör ses över extra noga.  

3.2.5 Tunnlar 

Arkus, tillsammans med Trafikverket, startade hösten 2008 ett forskningsprojekt med syfte att 

undersöka hur människor upplever säkerheten i tunnlar (de Laval, 2010). De studerade tre 

moderna och relativt långa vägtunnlar. Undersökningen visar att monotoni och belysning som 

upplevs blinkande i högre hastigheter stärker den klaustrofobiska känslan. Flera personer i 

studien upplevde också ljusskillnaden i övergången mellan ute och inne som obehaglig. Det var 

viktigt för de medverkande i studien att känna en kontroll över situationen: veta hur långt det är 

kvar, veta var nödutgångarna finns och veta vad som väntar. Känslan av kontroll hänger 

samman med känslan av trygghet skriver de Laval.  

Köer bör undvikas då de ger upphov till en känsla av att vara instängd (de Laval, 2010). Just att 

bli instängd av köer, brand eller annat verkar vara det personerna i studien var mest oroliga 

över. Ljusa väggar och tak förordades i studien. En grottlik miljö som är smutsig, grå och trist 

bör undvikas. Luften bör hållas fräsch och stillastående fläktar kan tolkas som att 

ventilationssystemet inte fungerar. Kakel förordas före rå bergsvägg och alla tecken på mänsklig 

närvaro verkar lugnande. Det monotona kan brytas med hjälp av konst och konstfull belysning. 

Grundbelysningen bör vara jämn för att undvika den blinkande känslan (de Laval, 2010). 

Känslan av trygghet i en tunnel kan påverkas av många faktorer (Westholm et al., 2009). 

Exempel på sådana faktorer är hur mycket folk som rör sig i och kring tunneln, hur närmiljön ser 

ut, om det finns mycket klotter, tunnelns rykte (om den har ett sådant), och om du känner till 

platsen eller om den är helt ny för dig. En bra ljusfördelning i tunneln kan förstärka 

trygghetskänslan, men ljussättning och utformning av tunnelmynningen är också viktigt för 

tryggheten. Omgivningen ska gärna vara väl upplyst och ljusstyrkan i omgivning och tunnel 

måste anpassas efter varandra för att undvika bländning vid in- och utpassage i tunneln. 

Westholm et al. menar att det bästa sättet att belysa en tunnel är med hjälp av icke-bländande 

belysning och låg installerad effekt som utnyttjar väggar, tak och golv för att reflekteras och 

spridas. Jämnt, mjukt och indirekt ljus är att föredra framför skarpt ljus som ger höga kontraster. 

För synskadade är en bra ljusmiljö ännu viktigare. Westholm et al. anser vidare att symmetri i 

ljussättningen skapar balans och kan lyfta fram intressanta element i tunnelkonstruktionen. Ett 

svagt välvt tak kan göra effekten av belysningen vackrare. I en lång tunnel kan varierande ljus 

och effektbelysning vara en god idé (Westholm et al., 2009).  
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4 EMPIRI  
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de intervjuer som hållits.  Sammanfattningarna 

uttrycker informanternas egna åsikter om gestaltning i relation till deras fobi. Kapitlet är indelat i 4.1 

Möte 1 och 4.2 Möte 2. Under 4.1 Möte 1 finns sammanfattningar från intervjuer med alla fyra 

informanter. Dessa intervjuer ligger till grund för 6.2 Skiss 2. Under 4.2 Möte 2 finns en 

sammanfattning av en diskussion om 6.2 Skiss 2 med en av informanterna. Förändringarna som 

diskuteras har arbetats in i 6.3 Slutgiltigt gestaltningsförslag. 

4.1 Möte 1  
Informanterna som intervjuats har innan intervjuerna kontaktats personligen via telefon eller 

möte. Innan intervjun har de informerats om syftet med intervjun, vad informationen ska 

användas till, ungefär hur lång tid intervjun tar och om att svaren är konfidentiella. Vid 

intervjuerna ställdes ett antal huvudfrågor, se Bilaga 1, med följdfrågor anpassade efter 

informanternas svar. Informanterna fick även studera bilder av tunnlar, hissar och skywalks och 

diskutera utifrån dessa vilka faktorer som kändes bra och dåliga. Slutligen fick de se principiella 

bilder av en tunnel, se Bilaga 2, där de fick diskutera vilken utformning de tyckte var bättre eller 

sämre i de presenterade paren. I figur 4 ses en sektion av den diskuterade entrévägen. 

 

Figur 4. Sektionsbild av den inre entrévägen med 50 meter tunnel, 30 meter hiss och 50 meter skywalk. 

4.1.1 Informant 1 

Informant 1 intervjuades i informantens hem och intervjun tog ungefär en timme. Informant 1 är 

kvinna och jobbar som djursjukvårdare. Hon är 26 år gammal. Hon lider av klaustrofobi, men 

har också akrofobiska tendenser. 

Vägen upp till ingången i berget får inte kännas som en tunnel anser informanten, utan bör vara 

ganska öppen så att besökarna inte känner sig instängda redan innan de kommer in i tunneln. 

Vägen får gärna sluta i en rundning utanför ingången med en fontän eller något annat som 

knyter ihop utsidan med det som finns inne i tunneln. Grönska utanför ingången ger ett mjukare 

intryck. Själva ingången till tunneln bör enligt informanten vara rund, mjuk och ljus. Hon vill 

gärna se vart tunneln tar vägen och om utgången syns är detta en fördel. En informationstavla 

med en bild av hur tunnel, hiss, skywalk och spa hänger ihop tror informanten skulle underlätta 

för henne. 

”Jag tycker om att veta vart jag ska.” (Informant 1) 
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Informanten tycker att mörka, trånga bergstunnlar är obehagliga. Obehaget minskar om tunneln 

är stor, öppen och väl upplyst och om bergsväggarna i tunneln är täckta till stor del. 

Inomhuskänsla och trappor i trä är sådant som lugnar henne. Tunnelformen får gärna vara lite 

rundad. Vita plåtväggar och betong är sådant som informanten tycker bör undvikas eftersom det 

gör att det känns stelt och instängt. Informanten är förtjust i trä och tror att detta beror på att 

det känns lite varmare. Sterilvita väggar och en helt fyrkantig tunnel ger informanten negativa 

associationer till sjukhus. Växter och porlande vatten är inslag som informanten skulle 

uppskatta i tunneln då de har lugnande effekt. Kan växter överleva i tunneln känner informanten 

att även hon måste kunna överleva där. Kontakten med utsidan är mycket viktig och 

informanten skulle önska en möjlighet att se ut genom ett takfönster eller liknande. Någon typ 

av utomhusbild på väggen tror informanten kan göra att det inte känns som att hon är instängd 

mitt i berget. Det är mycket viktigt för informanten att hon känner att hon kan ta sig ut. 

Informanten vill kunna se början och slutet på tunneln under hela genomfärden, men vägen får 

gärna slingra sig lite eftersom hon anser att en helt rak tunnel är mindre mysig. Utsprängningar 

för soffgrupper eller liknande avbrott längs vägen tror informanten skulle bidra till att hon 

känner att hon kommer framåt.  Slutet på tunneln ska vara ljust och tunneln får gärna öppna upp 

till ett lite större rum. Tunneln bör inte sluta med dörrar till ett litet rum före hissen eftersom 

informanten inte vill känna sig instängd innan hon ska in i hissen. 

Hissen är den jobbigaste delen för informanten. Hon är rädd för att hissen ska stanna och att hon 

inte ska kunna ta sig ut. Stora hissar är lättare för informanten att åka än mindre, men hon skulle 

aldrig åka hiss själv. Informanten tror att hissträckan ovan mark skulle gå ganska bra om hon ser 

ut, medan sträckan under mark skulle vara otäck. Informanten föredrar glashissar där hon kan 

se ut och där andra kan se henne och larma om hissen skulle stanna. Ifall det är mycket folk som 

rör sig i närheten känner informanten att hon inte behöver vänta så länge på hjälp. Informanten 

håller gärna i sig i ett räcke i hissen och skulle uppskatta om det fanns räcken på flera sidor för 

att slippa trängas med okända människor om det är fler som vill hålla i det. Någon typ av 

indikation på att hissen rör sig tycker informanten är viktigt. En bild på en hiss som rör sig uppåt 

tror hon skulle vara en lämplig lösning i detta fall då det endast är två plan hissen rör sig mellan. 

Informanten vill gärna veta var hon befinner sig och hur långt det är kvar. Information om vilken 

knapp informanten ska trycka på för att komma till rätt plan samt information om nödtelefon 

anser informanten bör finnas både utanför och inuti hissen. Informanten tycker att det vore bra 

om det fanns personal i huset som kan hantera hissen och kan fixa den om den skulle stanna.  

Dörrarna till hissen bör stängas och öppnas snabbt vid start och stopp och hissen bör gå jämnt 

och mjukt. Dörrarna ska ge ett modernt och säkert intryck. Här går funktion före form anser 

informanten. Det bör hellre satsas på att göra insidan behaglig. Informanten vill ha en stor och 

ljus hiss, ingen plåtlåda. Hissen bör vara ganska djup och får inte kännas hoptryckt. En lugn och 

mild färg på väggarna och en målad blomma eller något liknande att fästa blicken på skulle 

underlätta hissturen för informanten. En spegel gör att hissen se större ut, men informanten vill 

inte ha speglar på flera sidor eftersom hon tror att det kan göra henne desorienterad. 

Informanten tror på att blanda in lite trä som ytskikt för att ta bort lite av den instängda känslan 

hon får i en metallhiss. Informanten föredrar att kunna se ut när hon står i hissen. Om hissen är 

en glashiss vill hon ha ett ordentligt golv och lite ramar runt om för att inte få känslan att hon 

kan ramla ur hissen. 

Informanten kan hantera höjder så länge det inte finns en möjlighet att hon ska ramla ner. 

Underlaget måste också vara stabilt och får inte svaja. Skywalken ska vara ordentligt infäst i 
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båda ändar och även se så ut. Informanten vill ha höga räcken så att hon inte behöver vara orolig 

för att ramla över om hon tittar ner. Informanten vill inte ha synlig konstruktion, såsom fackverk 

eller infästningar, och eventuella stödpelare får inte se underdimensionerade ut. Det är viktigt 

att det finns fönster så informanten ser ut. Skywalken bör vara ganska bred och luftig och 

informanten tycker att ett trägolv skulle kännas stabilt och bra eftersom hon är van vid att gå på 

trägolv. 

4.1.2 Informant 2 

Informant 2 intervjuades på intervjuarens kontor och intervjun tog ungefär två timmar och en 

kvart. Informant 2 är man och jobbar som arkitekt. Han är 58 år gammal. Han lider av 

klaustrofobi och har även lidit av akrofobi. 

Vid ingången i berget tror informanten att det vore trevligt om det byggdes en glasad del som 

stack ut från berget. Då skulle övergången in i berget bli lite mjukare och informanten tror att 

det skulle kännas mer som att gå in i ett hus. Informanten tror också att det vore trevligt om det 

grönskar utanför ingången och att grönskan följer med in i tunneln. Ljusskillnaden mellan ute 

och inne i tunneln anser informanten bör jämnas ut så mycket som möjligt för att göra 

upplevelsen mer positiv. Tunneln är den obehagligaste delen för informanten. Han känner en, 

enligt honom, obefogad oro över att berget ska rasa ner över honom. Informanten tycker att det 

känns lättare att gå in i en tunnel om han vet att det är en begränsad upplevelse och om han vet 

hur det ser ut, vart han ska och hur långt det är. Informanten tror att en informationstavla med 

en översikt över hela entrévägen skulle underlätta för honom. Han anser även att det bör finnas 

en beskrivning av den alternativa stigen. Beskrivningen får inte ge signaler att tunnelvägen är 

farlig utan att båda alternativen är positiva upplevelser.  

En fyrkantig tunnelform föredras framför en cirkulär av informanten. Informanten har själv 

erfarenhet av en biltunnel som såg ut som insidan på ett dräneringsrör, med synlig plåt, och 

tunneln gick först skarpt nedåt och sedan skarpt uppåt. Det var enligt informanten mycket 

obehagligt och en utformning som han anser bör undvikas. Det skapas en konfliktsituation för 

informanten mellan vad han känner personligen och vad han känner i sin roll som arkitekt.  

Informanten vill helst att tunneln är så rumslik som möjligt med täckta väggar och tak, men vissa 

inslag av berg är okej. Ur ett utformningsperspektiv vill han fortfarande att viss bergskänsla ska 

finnas i tunneln. Att dela in tunneln i fyra rum som är 8-10 meter långa anser informanten skulle 

kunna ta bort en del av tunnelkänslan. Tunneln uppfattas inte lika lång om du inte kan se hela 

tunneldelen. En slingrande tunnel fungerar på samma sätt, den gör att du inte ser lika långt. 

Tunneln känns bredare och högre om du bara ser 10 meter istället för 50 meter. Tunneln bör 

enligt informanten inte vara avsmalnande så att perspektivet förstärks. Olika avdelande inslag 

gör att informanten får en avståndsuppfattning och känner att han kommer framåt. Informanten 

anser att personer med klaustrofobi är hjälpta av att se ljuset i slutet på tunneln och änden bör 

därför vara ljus.  

Informanten tycker att den varma, stillastående luften som ofta finns i bergtunnlar bör undvikas. 

Fräsch luft är viktig, likaså att det finns saker som distraherar fobiker från att de går i en tunnel. 

En berättelse längs vägen som berättar om vart du är på väg med bilder från utsikten till 

exempel tror informanten kan vara en bra idé. Informanten vill inte ha konst på väggarna som 

uppmanar till stopp och diskussion om han får känslan av att han vill igenom så fort som möjligt. 

Om det däremot känns trevligt att stanna är sådan konst mer okej. Informanten upplever att han 

kan hantera situationen bättre när han själv kan bestämma takten. Han berättar också om en 
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bekant som skulle göra en magnetröntgen, men som fick panik varenda gång de provade att 

skicka in personen. Personen blev avsevärt lugnare och kunde genomföra magnetröntgen när en 

i personalen höll personens hand under tiden. 

Informanten anser att det som går att jobba med är ljus och rymd. Det är faktorer som kan göra 

att tunneln känns som något annat än en bergstunnel. Ljuset tror informanten kan vara den 

viktigaste delen. Ljuset måste inte vara naturligt, utan kan vara artificiellt. Informanten vill 

personligen ha så ljust som möjligt, men inser i sin yrkesroll att det kanske inte är så trevligt och 

att hänsyn även måste tas till andra människor. Han vill ha en dagsljuskänsla i tunneln, ett jämnt 

och vitt ljus. Informanten har tidigare jobbat med en lösning som ger illusionen av att det är ett 

fönster mot det fria. Lösningen består av frostat glas med belysning bakom. Ett ljus som skymtar 

bakom en krök kan göra det lättare att passera tror informanten. Ett upplyst valvtak tycker 

informanten ger en sakral känsla och sprider ett lugn. Informanten anser vidare att färgsättning 

hänger ihop med hur man hanterar belysningen. Han vill inte ha vita väggar, utan ett bra ljus och 

naturliga material. Varmare naturfärger föredras i denna situation av informanten, men det får 

inte börja likna ett stenbrott. Materialval spelar en viktig roll i hur omgivningen upplevs tror 

informanten. Trä, sten, växtlighet och vatten som rinner på sidorna är sådana inslag informanten 

gärna vill se. Han vill få en känsla av att han kan slappna av och släppa ner axlarna när han 

kommer in. En ombonad miljö. Rå betong uppfattar informanten i sammanhanget som 

ogästvänligt och bör undvikas. Informanten kan tänka sig en del inslag av bergvägg och att det 

rinner vatten ner längs väggen. Utöver sten och trä skulle informanten gärna blanda in en del 

glas för att väva ihop entrén med utformningen av spaet. Den avslappnande och lugnande 

spamiljön anser informanten bör börja redan när du kommer in i tunneln. Lugnande förnimbara 

ljud som passar in i miljön tillsammans med porlande vatten kan skapa en bra atmosfär.  

Informanten känner att han egentligen inte har några större problem med hissar så länge de inte 

stannar. Stannar de så vet han att det är under en kort period och då är det hanterbart. Hur 

hissen är utformad spelar stor roll för hur informanten reagerar. En liten, trång hiss framkallar 

lättare panik än en stor, luftig hiss. Trängsel upplever informanten obehagligt. Informanten 

känner sig lugnad av att han alltid har sin mobiltelefon med sig och då har en bra kontakt med 

utsidan, vilket informanten upplever som mycket viktigt i sådana situationer. Han vill inte 

behöva sitta och vänta på hjälp i timmar. En indikation på att hissen rör sig anser informanten 

hjälpande. Då vet han var han är och hur långt det är kvar. Hissen ska gärna gå ganska fort och 

på sin förra arbetsplats valde han att hellre åka i den lilla, snabba hissen än den stora hissen som 

gick långsammare.   

Informanten har tidigare varit höjdrädd och skulle då aldrig ha ställt sig i en glashiss, men efter 

att ha bearbetat sin akrofobi stegvis tycker han nu att det är ganska härligt eftersom han kan se 

ut. Glashissen bör dock ha minst en hel sida att stödja sig mot för att undvika obehag när hissen 

är högt upp. En hiss ska kännas säker och vara utformad så att informanten kan se att det är 

modern teknik som används. Flera hissar föredras av informanten då det innebär kortare 

väntetider och att det är mycket folk i rörelse, vilket ger en känsla av kontakt med omvärlden. 

Hissen får inte kännas hoptryckt eller plåtig utan ska vara inbjudande. En spegel som täcker en 

hel vägg i hissen gör att hissen känns dubbelt så stor, vilket gör färden enklare. Konst som 

kräver mer eftertanke kan vara lämpligt i hissen anser informanten. Där måste du stå stilla och 

då kan en sådan distraktion vara lämplig. Det får gärna finnas inslag av trä inuti hissen, men 

informanten anser att hissen fortfarande måste se ut som en hiss för att han ska lita på den. En 

viss känsla av ingenjörsmässighet förordas. Överdrivet krimskrams är inget informanten 
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uppskattar, men insidan på hissen ska kännas ombonad. Informanten väljer normalt sett inte 

trapporna före hissen och han tror att detta beror på att hissåkande är en del av vardagen.  

Skywalken uppfattas inte som ett hinder av informanten eftersom han inte längre är speciellt 

höjdrädd. Informanten litar på konstruktionen och tekniken och har därför inga problem med en 

helglasad skywalk. Han föredrar att ha så mycket glas som möjligt, men inget glasgolv. 

Informanten vill gärna ha en barriär i form av ett räcke eller likande mellan sig och glaset om 

skywalken är högt upp. Räcket ska vara stadigt och gå att luta sig mot. På utkiksplatsen där 

hissen kommer upp tycker informanten att det känns lite obehagligare om det är glasat från golv 

till tak än vad det skulle göra på skywalken. Gången får gärna vara ganska bred och 

konstruktionen ska se stabil ut. 

4.1.3 Informant 3 

Informant 3 intervjuades i intervjuarens hem och intervjun tog ungefär 50 minuter. Informant 3 

är kvinna och är långtidssjukskriven. Hon är 53 år gammal. Hon lider av klaustrofobi. 

Informanten beskriver entrélösningen som helhäftig, roligt och annorlunda. Hon anser att den är 

häftig även om den kan tyckas obehaglig. Informanten tycker att tunnlar är lite obehagliga och är 

rädd för att de ska rasa in. Hon berättar att det är svårast innan hon ska gå in. En 

informationstavla tror informanten skulle underlätta så att besökaren inte möts av ett hål in i 

berget utan att veta vart det leder. Ifall du får information om hur entrévägen ser ut kan du börja 

bearbeta det som är jobbigt redan när du går in anser informanten. Ingången ska gärna vara stor 

och välkomnande. Den ska se välgjord och fräsch ut och det ska synas att det finns lampor inne i 

tunneln. Tunneln får inte vara så trång att axlarna skrapar i, det ska vara lite stort och brett när 

du kommer in. Om det kommer en hel busslast med folk på en gång kan det skapas trängsel och 

det är något informanten upplever är obehagligt i samband med trånga utrymmen. Hon vill helst 

inte vara ensam i tunneln, men vill inte behöva trängas. Informanten tror inte att det gör så stor 

skillnad om det är jätteljust eller jättemörkt i tunneln. Materialen inne i tunneln spelar heller 

inte så stor roll för informanten. Hon tycker att bergväggen bör bevaras, men vid anslutningen 

mot hissen skulle mjukare former föredras. Informanten vill ha kvar bergtunnelkänslan, 

eftersom hon tycker att det är en del av upplevelsen. Hon vill känna att hon går in i ett berg och 

tunneln ska gärna vara rundad eller ha välvt tak. Eventuell konst på väggarna ska spegla 

Norrland och Västerbotten. Den ska vara motiv med hedar, renar, stenar och forsar i grova 

ramar. Informanten säger att hon inte skulle uppskatta en Picasso där inne, den skulle hon inte 

stanna och titta på. 

Hissen är den svåraste delen för informanten. Hon åker hiss, men hon är rädd för att fastna och 

att luften ska ta slut. Hon åker gärna själv eftersom hon tänker att luften räcker längre då. 

Informanten känner att det skulle vara betydligt mer obehagligt att fastna under än ovan mark, 

där hon kan se ut. Om hon skulle fastna försöker hon koncentrera sig på att andas lugnt. Hissen 

ska vara stor och luftig och inte packas så full. Blir det för mycket folk på för liten yta känner 

informanten att luften tar slut. Det är mycket viktigt med bra ventilation så att det konstant finns 

fräsch luft. Informanten vill gärna känna att det fläktar lite inne i hissen. Någon typ av 

information om att hissen servas ofta, att det finns en nödtelefon och att det finns personal som 

är där inom fem minuter och vevar ner dig, tror informanten skulle hjälpa henne. Hon vill inte bli 

sittandes i flera timmar och skulle känna sig lugnad av att veta att det fanns personal på plats 

som kan ta ner hissen manuellt.  
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Hissen ska vara ljus tycker informanten, men det får inte vara lampor som gör att det hettar i 

ansiktet. Det får inte vara varmt i en hiss, utan det ska kännas svalt och fräscht. Informanten vill 

gärna se ut och föredrar en glasad hiss för att hon inte ska få klaustrofobikänslor. Hon vill även 

kunna se ut för att se utsikten över Skellefteå. Färgerna i hissen anser informanten ska vara 

lugna, ljusa pasteller. Informanten tänker sig att själva hissen måste vara av stål, men att inslag 

av trä kan ge en lite varmare känsla. Rundade hörn tror informanten skulle ge ett mjukt, 

behagligt intryck. Hissen får inte kännas kompakt och steril, utan ska vara inbjudande och 

hemtrevlig. Informanten vill hellre ha en äldre design, men med ny teknik, än en plåtlåda. Den 

ska kännas pålitlig. 

Informanten är inte höjdrädd överhuvudtaget och skywalken känns därför inte som ett problem. 

Informanten tycker att det är viktigt att skywalken inte ser för tråkig ut, den bör inte se ut som 

en vanlig glasövergång. Hon anser att det kan vara roligt med något annat än bara glas. 

Skywalken bör vara bred och inte för plåtig.  

4.1.4 Informant 4 

Informant 4 intervjuades i informantens hem och intervjun tog ungefär 50 minuter. Informant 4 

är kvinna och jobbar i klädbutik. Hon är 50 år gammal. Hon lider av klaustrofobi och akrofobi. 

Informanten tycker det känns obehagligt att gå in i tunneln, men hon skulle ändå göra det. En 

informationstavla om hur entrévägen ser ut tror inte informanten skulle hjälpa. Hon tror att om 

du tycker det är obehagligt så fokuserar du bara på att komma igenom och ser inte sådant. 

Ingången till tunneln ska vara inbjudande. Informanten anser att det är bra om du kan se ett ljus 

längst bort i tunneln och det är jättebra om du kan se utgången på andra sidan. Hon vill gärna 

veta vart hon hamnar om hon går in i tunneln. Tunneln ska ha klädda väggar och vara ljus. Det 

får inte kännas som att du är i underjorden anser informanten. Trånga, stressiga tunnlar finner 

informanten mycket obehagliga. Färgerna ska hellre vara klara än mörka, men informanten tror 

inte det har så stor inverkan på obehaget. Huvudsaken är att det är ljust och inte känns 

tryckande ovanifrån. Ett belyst valvtak tycker informanten känns som att det lyfter lite, vilket är 

positivt. Valvformen påminner dock om att det är en tunnel. Tunneln ska kännas ombonad och 

varm, inte plåtig och steril.  Betonggolv bör undvikas anser informanten och vanligt trä är att 

föredra för att slippa en gruvkänsla. Runda, mjuka former förordas av informanten då de 

uppfattas som omfamnande. När det kommer till utsmyckning skulle informanten gärna se konst 

från Skellefteå med lokala konstnärer. Hon skulle känna sig mycket mer intresserad om det var 

lokal konst än något hon inte kan relatera till. 

Informanten uppfattar hissen som den jobbigaste delen med avseende på hennes fobi. Hon åker 

hiss när hon måste, men helst inte själv. Hon biter ihop och intalar sig att färden kommer att gå 

bra. Informantens största skräck är att hissen ska stanna och sedan gå sönder och rasa ner. En 

glashiss går ganska bra så länge den inte stannar, anser informanten. Om hon skulle bli stående i 

en glashiss och se rakt ner blir det väldigt jobbigt. Hon vill inte ha en helglasad hiss, men hon vill 

gärna kunna se ut. Det får inte vara glasat runt fötterna eftersom informanten inte vill kunna se 

rakt ner. Informanten vill helst inte ha någon typ av indikation på att hissen rör sig. Hon tycker 

det är bättre att inte veta. Hissen ska gå lugnt, smidigt och inte jättefort. Den bör vara ljus och 

ombonad. Träinslag gör att hissen inte känns lika kall och sjukhus-aktig anser informanten. 

Hissen ska vara stor och kännas trygg.  
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Skywalken är också en jobbig del för informanten eftersom hon är höjdrädd. Hon vill därför att 

övergången ska vara inbyggd. Här gäller samma sak som i hissen, den får inte vara glasad hela 

vägen ner. Informanten vill helst ha något mellan sig och glaset, ett räcke eller något annat att 

hålla sig i. Skywalken bör enligt informanten vara ljus och belysas med ett lite varmare ljus. Den 

ska kännas rejäl och eventuella stödpelare får inte se underdimensionerade ut. Informanten 

tänker att det skulle vara lättare att gå ut på skywalken om hon inte redan fått en obehagskänsla 

från hissen. 

4.2 Möte 2 

Efter analys av 3 Teori och 4.1 Möte 1 framtogs illustrationerna under 6.2 Skiss 2. Informant 2 

fick ta del av dessa bilder och fick höra motiveringen bakom utformningen. Utifrån detta hölls 

sedan en diskussion angående eventuella förändringar av förslaget. Sammanfattningen av 

diskussionen är informantens egna åsikter och tankar. Informant 2 valdes ut för denna 

diskussion på grund av att han är arkitekt och därför har en god insyn i gestaltning och 

tillgänglighet, samtidigt som han själv lider av fobi. 

4.2.1 Informant 2 

Informanten anser att entrén till tunneln ser välkomnande ut och ger ett positivt intryck. Den 

grönskande skärmen runt ingången, se figur 6, anser informanten kan ligga en bit ut från berget 

som en kuliss och på så vis dölja en dörr in till installationsutrymmet. Den glasade utdragna 

delen anser han bör göras om till ett vindfång för att skapa en sluss som kan hjälpa till att 

behålla värmen inne på vintern. Informanten tycker även att ingången ser trevlig ut från insidan. 

Glasningen släpper in ljus såväl framifrån som uppifrån. Ingången ligger rakt mot söder, men 

informanten tror inte att det kommer bli så stora bekymmer med motljus. Den enda gången det 

kan bli ett problem är när solen står lågt och rakt i söder, annan tid skyms solen av det 

omgivande berget. Belysning är annars något informanten tror är viktigt. Belysta väggsidor på 

väg upp till ingången till tunneln kan vara obehagligt och informanten funderar kring om dessa 

ska belysas eller endast gången du går på. Han tror att det är viktigt vilken typ av ljuskälla som 

används och vilken känsla den ger. 

Stenstapeln i dammen utanför ingången anser informanten att den förstärker 

centralperspektivet genom tunneln och det i kombination med symmetrin inne i tunneln, se 

figur 6, 7 och 8, gör att miljön känns stel och förutsägbar.  Tunneln blir intressantare och kan 

kanske avleda de fobiska tankarna något om den är mer asymmetrisk, tror informanten. 

Asymmetri kan också användas för att lura ögat att tunneln inte är rak och lång. Genom att ha 

kortare avstånd i början mellan de avdelande inslagen längs vägen, till exempel vattenkanalen 

och växtskärmarna, och sedan öka avstånden så luras ögat att tro att tunneln är kortare än vad 

den är. Informanten anser vidare att det inte är ett problem att detta får motsatt effekt när du 

ska ut, att tunneln ser längre ut, eftersom du då vet vart du ska. Han tycker också att det är 

mycket lättare när han ska ut om det kändes bra när han gick in. 

Informanten känner att han inte skulle ha något problem att gå in i tunneln med denna 

utformning, se figur 6, 7 och 8. Utformningsmässigt, om han bortser från sin fobi, skulle han vilja 

ha mer berg eftersom det känns mer levande. Informanten påpekar att de allra flesta som 

kommer besöka anläggningen inte har fobi och att det därför inte får bli för mycket 

inomhuskänsla. De ska få en känsla av att de går genom ett berg. 
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Om det kommer en busslast med besökare tror informanten att ju mer det finns att titta på längs 

vägen i tunneln desto mindre kö kommer det bli vid hissen. Konsten på väggarna bör sprida en 

behaglig känsla. Han nämner Edvard Munchs ”Skriet” som den typ av konst som bör undvikas. 

Informanten föreslår att bilder från olika delar av Skellefteå kommun kan presentera Skellefteå, 

samtidigt som det är konst och trevligt att titta på. Han föreslår också att det kan finnas 

utställningsskåp längs vägen med till exempel silversmide av lokala konstnärer. Det får dock inte 

bli för plottrigt. 

Informanten anser att det enda glappet i den röda tråden som följer entrévägen är i slutet av 

tunneln. Informanten känner att det tar tvärstopp och känns lite instängt, se figur 8. Ingången 

känns mycket öppnare och större även om dörrarnas proportioner är ganska lika de i slutet av 

tunneln. Han tror att en liknande form i den änden som i ingångsänden kan vara en bra idé. Det 

bör kännas tilltalande att gå längst in i tunneln. Ljus uppifrån och från sidorna, glas och färg är 

exempel på sådant som kan förändra känslan. Det ska kännas inbjudande och pålitligt. 

Hissen tycker informanten känns trevlig. Han anser att brösthöjden på fönstret kunde vara 800 

mm utan problem ur ett klaustrofobiskt perspektiv, men att 500 mm, se figur 9, är trevligare för 

dem längre in i hissen. Informanten tycker för övrigt att det är viktigt att hissen inte blir packad 

hela tiden och att en del människor därför stannar upp längs vägen. 

Skywalken tycker informanten känns bra och han tror inte att den skulle vara några som helst 

problem att passera. Han tycker idén om en nedvarvningssträcka är bra. Här får också 

besökarna se spa-byggnaden på nära håll för första gången och det kan säkert avleda 

uppmärksamheten lite hos de med akrofobi från att de befinner sig på hög höjd. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel sammanfattas och analyseras 3 Teori och 4 Empiri med hjälp av korsvis jämförelse. 

Analysen av 3 Teori och 4.1 Möte 1 är uppdelad i 5.1 Allmänt, 5.2 Tunnel, 5.3  Hiss och 5.4 Skywalk. 

Under 5.5 Återkoppling analyseras 4.2 Möte 2 i förhållande till 6.2 Skiss 2 och 3 Teori.  Vid analysen 

har den teoretiska och den empiriska informationen lästs igenom och likheter och olikheter har 

markerats. 

5.1 Allmänt 

Informanterna i intervjustudien har alla någon typ av fobi. Alla fyra har mer eller mindre 

problem med tunneln och hissen, medan de flesta av dem inte anser att skywalken är något 

större problem. Samtliga informanter säger att de inte skulle ta stigen upp utan att de skulle 

välja att gå igenom tunneln, åka hissen och gå över skywalken in i spa-anläggningen. Om de 

skulle uppleva att det var obehagligt att gå in den vägen så nämner några av dem att de skulle 

välja stigen på nervägen. Furman (2002) skriver att individen kan motiveras att träna bort sin 

fobi om längtan efter målet blir större än rädslan för det obehagliga.  

Informanternas allmänna uppfattning om entrévägen är att det ska vara stort och ljust samt ha 

runda, mjuka former. Entrévägen ska kännas ombonad och absolut inte trång. Informanterna vill 

gärna veta vart de ska. Detta behov överensstämmer med vad litteraturstudien visar, nämligen 

att fobiker vill känna en kontroll över situationen, veta hur långt det är kvar och veta vad som 

väntar (de Laval, 2010). Tre av informanterna känner att de skulle vara hjälpta av en 

informationstavla vid ingången i tunneln som visar en bild av entrévägen. Den mänskliga 

närvaron nämns som en lugnande faktor av de Laval (2010). Informanterna pratar om kontakt 

med omgivningen, sällskap i hissen och tunneln och om närvaron av kunnig hisspersonal som 

lugnande. 

Rädslan för att bli instängd är stark hos deltagarna i undersökningen av de Laval (2010) och 

även hos informanterna. Informant 2 och 3 är rädda för att tunneln ska rasa ihop över dem. 

Informant 1 och 2 är rädda för att hissen ska fastna och att ingen ska märka det. Informant 3 är 

rädd för att hissen ska fastna och luften ska ta slut. Informant 4 är rädd för att hissen ska fastna 

och sedan gå sönder och rasa ner. Hon är också rädd för att ramla ner från skywalken. 

Informanternas skräckscenarion kan tyckas orimliga, men som Leahy (2010) skriver så finns 

ingen koppling mellan rädslor och den rationella delen av hjärnan. Rädslans uppgift är att 

skydda oss mot fara (Furman, 2002) och det är faktiskt farligt om en tunnel rasar in eller du 

ramlar ner från höga höjder, även om risken för något av det är i stort sett obefintlig i detta fall. 

Den fysiska miljön påverkar hur människan mår och beter sig och är extra viktig i vårdmiljöer 

där många upplever osäkerhet, stress och rädsla, skriver Dijkstra et al. (2008). Detta är samma 

typ av känslor fobiker upplever när de utsätts för en obehaglig situation och resultaten från 

undersökningar av estetik i vårdmiljö bör därför vara tillämpbara på miljöer som är obehagliga 

för fobiker. Caspari et al. (2010) skriver att naturligt ljus, naturmaterial, texturer och konst bör 

användas i större omfattning i vårdmiljöer och att fokus bör ligga på proportioner, skala, färg 

och detaljer. Liknade faktorer, som till exempel en önskan om trä och andra inslag från naturen, 

har nämnts av informanter i denna studie. Ljudmiljön är ingenting informanterna kommenterat, 

men den är enligt Wikström (1997) en viktig del av vår omgivning. Den är extra viktig för 

personer med nedsatt hörförmåga (Svensson, 2012). Ett bra inomhusklimat är viktigt och 
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ventilationen bör hålla luften i entrévägen fräsch och hålla undan ovälkomna lukter (Caspari et 

al., 2010). Informant 2 anser att varm, stillastående luft bör undvikas i tunneln. 

Färger påverkar på olika sätt och i olika omfattning beroende på individens förutsättningar. 

Dijkstra et al. (2008) skriver att dålig hälsa eller rädsla, osäkerhet och ångest kan påverka 

personens förmåga att sålla oväsentliga stimuli. Det tar längre tid att läsa av ett rum och känna 

kontroll för personer med nedsatt förmåga att sålla stimuli, se 3.2.1 Färg. 

5.2 Tunnel 
Informant 2 tror att en utdragen, glasad entré skulle underlätta vid ingången till tunneln. 

Informant 1 tror att en sådan entré vore trevlig, men inte att det skulle göra så stor skillnad. 

Ingången till tunneln ska kännas inbjudande och det ska vara grönska utanför. Informant 2 ser 

gärna att grönskan även följer med in i tunneln. Växter i tunneln och porlande vatten är inslag 

som skulle uppskattas av informant 1 och 2. De vill gärna känna en kontakt med utsidan genom 

naturbilder och fönster. 

Det ska gärna vara ljust där besökaren ska gå in i tunneln och även slutet på tunneln ska vara 

ljust, anser informanterna. Westholm et al. (2009) skriver att vikt bör läggas på hur 

tunnelmynningen utformas och ljussätts eftersom det har stor inverkan på trygghetskänslan. 

Westholm et al. menar vidare att omgivningen också ska vara väl upplyst samt att ljusstyrkan i 

tunneln och omgivningen bör anpassas efter varandra. Informant 2 tycker att en stor ljusskillnad 

mellan ute och inne är negativt och detta stärks ytterligare av undersökningen av de Laval 

(2010). En bra ljusfördelning inne i tunneln är också viktigt för trygghetskänslan (Westholm et 

al., 2009). Monotoni och ljus som uppfattas blinkande bidrar till den klaustrofobiska känslan 

enligt de Laval (2010). Informant 3 tror inte att det skulle spela någon roll för henne om tunneln 

var mörk eller ljus, men de övriga vill helst ha så ljust som möjligt. Westholm et al. (2009) 

förordar ett jämnt, mjukt och indirekt ljus i tunnlar. Detta är också den bästa typen av ljus för 

synsvaga påtalar Westholm et al.. Informant 2 anser att ett upplyst valvtak kan ge en sakral 

känsla och därmed en lugnande effekt. 

Informanterna vill ha en stor och bred tunnel. Informant 2 vill ha en kantig form på tunneln, 

medan de övriga tre vill ha en rundad form. Samtliga informanter kan dock tänka sig ett svagt 

välvt tak och raka väggar. Ett svagt välvt tak kan göra effekten av belysningen vackrare skriver 

Westholm et al. (2009). Det får hellre luta uppför än nerför på vägen in i tunneln. Tre av 

informanterna vill gärna kunna se början och slutet på tunneln, men en informant kan tänka sig 

att dela in tunneln i rum som gör att informanten inte kan se båda ändar. Informant 2 vill ha 

någon sorts indelning av tunneln som ger en avståndsuppfattning. Informant 1 vill ha något att 

orientera sig efter för att känna att hon kommer framåt när hon rör sig i tunneln. 

Informanterna vill inte ha en steril miljö med vitmålade väggar. Wikström (1997) skriver att en 

steril miljö kan vara skadlig för hälsan. Grå betong är också något som bör undvikas enligt 

empirin.  Ljusa väggar och tak förordades både i denna studie och i studien av de Laval (2010). 

Tre av informanterna vill helst ha klädda väggar och av dem kan två tänka sig inslag av berg. Den 

fjärde informanten, informant 3, vill ha kvar så mycket berg som möjligt. Hon vill ha 

bergskänslan som de övriga tre helst vill undvika. Informant 1, 2 och 4 vill ha en inomhuskänsla, 

det ska kännas ombonat. Caspari et al. (2010) skriver att en hemlik miljö kan bidra till en känsla 

av trygghet. 
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Informanterna vill gärna se naturbilder och konst med naturmotiv av lokala konstnärer på 

väggarna. Naturbilder bidrar till att människor känner sig vänliga och upprymda och bilder av 

sjöar, åar och träd framhålls som lugnande, enligt Wikström (1997). Informant 2 vill inte att 

bilderna ska uppmana alltför mycket till eftertanke och diskussion, ifall han skulle känna obehag 

i tunneln och på grund av bilderna då kan bli uppehållen av en folksamling längs vägen. Caspari 

et al. (2010) skriver att konst i vårdmiljöer bör vara ljus och okomplicerad. Den får inte vara 

provokativ eller krävande utan ska utstråla frid och harmoni (Caspari et al., 2010). Informant 3 

och 4 nämner båda att de vill se konst de förstår sig på.  

Trängsel och trånghet är sådant som uppfattas obehagligt av informanterna och detta bekräftas 

av undersökningen av de Laval (2010). Köer ger en känsla av att vara instängd konstaterar de 

Laval. Informanterna vill dock inte vara helt ensamma i tunneln. För att undvika trängsel i 

tunneln och framför hissen bör distraktioner finnas längs vägen som kan uppmana till tillfälliga 

stopp, speciellt för icke-fobiker, anser informant 2. På så vis blir flödet till hissen någon jämnare 

ifall det skulle komma en busslast med besökare. 

5.3 Hiss 

Empirin visar att hissen ska vara stor, ljus och säker och att det ska gå att se ut. Informanterna är 

rädda för att fastna i hissen och vill inte att det ska kännas instängt och trångt. Ifall hissen skulle 

stanna önskar informanterna att det ska finnas personal i huset som kan åtgärda felet 

omedelbart, så de inte behöver sitta instängda någon längre stund. Kontakten med utsidan är 

mycket viktig både i tunneln och i hissen och informant 2 känner sig lugnad av att han alltid har 

sin mobiltelefon med sig när han åker hiss. 

Den sträcka som hissen färdas under mark tycker informanterna är mest obehaglig. Sträckan 

ovan mark skulle de inte känna var lika otrevlig om de kunde se ut. Informant 1 beskriver det 

som en frihetskänsla när hon kommer ovan mark, vilket kan kopplas mot att Fischl (2006) 

konstaterar att de mest socialt stödjande elementen i inomhusmiljön är frihet/ kontroll genom 

ljus och öppningar och säkerhet/trygghet genom väggar, tak och golv. Informanterna skulle 

gärna se inslag av trä i hissen, men själva hissen bör vara av metall för att kännas säker. 

Informant 2 tycker att en hiss ska se ut som en hiss och vill inte ha onödig utsmyckning.  

Informanterna vill inte att hissen ska kännas som en steril stålburk. Informant 1 anser dock att 

form inte får gå före funktion. Hon tappar förtroendet för hissen om det är alltför ”spejsad”. 

Modern teknik påtalas som viktigt av tre av informanterna. Både informant 1 och 2 påtalar att 

hissen inte får se för skraltig ut. Underhåll påverkar hur säker omgivningen uppfattas, enligt 

Caspari et al.(2010). En dåligt underhållen lokal signalerar att det är en otrygg miljö där du inte 

blir väl omhändertagen (Caspari et al., 2010).  

Informanterna vill ha olika andel glas i hissen. Informant 4 vill ha väldigt lite glas för att känna 

sig säker på att hon inte ska ramla ner, medan de övriga vill ha större glasytor för att inte känna 

sig instängda. Glasytor möjliggör också att passerande människor kan se om hissen stannar och 

kalla på hjälp. Informant 1 och 2 föredrar därför att det vistas mycket folk i närheten. Informant 

1, 2 och 3 vill ha tydlig information om hissen och hur den rör sig samt om hur nödtelefonen 

fungerar. Informant 4 tycker det är bättre att inte veta hur hissen rör sig. 

Samtliga informanter vill att hissen ska vara ljus. Informant 3 vill dock inte att belysningen ska 

hetta i ansiktet. Spegel på väggen uppskattas av alla informanter. Informant 1 vill bara ha spegel 

på en vägg för att inte känna sig desorienterad. Informant 2 vill gärna ha spegel över en hel vägg 
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för att lura ögat att hissen ser dubbelt så stor ut. Rundade hörn i hissen skulle informant 3 tycka 

var häftigt medan informant 1 hellre vill ha raka hörn då de innebär mer utrymme i hissen. 

Hissen bör inte kännas hoptryckt och ska gärna vara djupare än vad den är bred. Informant 1 

och 3 vill ha lugna, ljusa färger i hissen och informant 4 vill ha klara färger. Mörka väggar och tak 

bör undvikas. Caspari et al. (2010) skriver att färger i vårdmiljö ska vara rena, behagliga, ljusa 

och uppmuntrande och att inslag av mer framträdande färger bör finnas för att rummet inte ska 

bli tråkigt. I hissen kan informant 1 och 2 tänka sig någon målning eller liknande att fästa blicken 

på och fundera över på väg upp eller ner. Positiva distraktioner kan hjälpa individen att koppla 

bort sina bekymmer och bilder av glada ansikten kan ge upphov till välbefinnande (Edvardsson 

et al., 2005; Fischl, 2006).  

Informant 1 och 4 föredrar om hissen rör sig i en jämn fart, men dörrarna ska öppnas och 

stängas snabbt tycker informant 1. Informant 2 väljer hellre en snabb hiss, även om den är 

mindre. Informant 1 åker inte hiss ensam och informant 4 har helst sällskap. Informant 3 

föredrar att åka själv eftersom luften räcker längre om hissen skulle stanna. Ventilationen i 

hissen bör vara bra och informant 3 vill gärna känna att det fläktar lite. De Laval (2010) skriver 

att stillastående, synliga fläktar kan tolkas som att ventilationssystemet inte fungerar.  

5.4 Skywalk 

Skywalken är den minst skrämmande delen för informanterna. Informant 4 är den enda som 

uttryckligen nämner den som ett problem, på grund av hennes höjdskräck. Hon kan tänka sig att 

gå på den om den är bred och om glaset inte går ända ner. Precis som i hissen vill hon inte ha 

glasat vid fötterna. Informant 3 är inte höjdrädd och tycker det är viktigast att skywalken inte 

ser tråkig ut eller är för smal. Hon tycker också att den bör passa in i sin miljö. Informant 2 har 

gärna helglasade sidor på skywalken. Informant 1,2 och 4 skulle föredra att ha en barriär mellan 

sig och glaset i form av ett räcke eller liknande. Golvet på skywalken ska kännas säkert att gå på 

och får inte svikta. Skywalken ska kännas stabil och informant 1 tycker det är viktigt att den ser 

ut att sitta fast ordentligt i båda ändar. Eventuella pelare får inte se underdimensionerade ut, 

enligt informant 1 och 4.  

Informant 1 tycker det skulle kännas bra med trägolv och informant 2 tycker skywalken ska 

kännas ombonad. Informant 4 vill att den ska vara ljus. Tjocka mattor, många fönster, stängda 

och dolda dörrar, vacker utsikt och naturligt ljus är element som ingår i en miljö för 

återhämtning (Fischl, 2006), men dessa är svåra att tillämpa på hela entrévägen. Skywalken kan 

dock utformas på detta sätt, vilket kan vara bra med tanke på att tunneln och hissen verkar vara 

de svåraste delarna för informanterna. En psykosocialt stödjande miljö för återhämtning av 

uttömda mentala resurser kan vara en lämplig övergång till spa-anläggningen. I antikens 

Grekland ansågs det att en vacker utsikt hjälpte till att läka både kropp och själ(Wikström, 

1997). 

5.5 Återkoppling 

Informant 2 tycker det mesta i Skiss 2 överensstämmer med hans preferenser. Tunnelingången 

känns välkomnande, vilket nämnts som en viktig faktor under 4.1.3 Informant 3 eftersom hon 

tycker det är jobbigast just när hon ska gå in i en tunnel. Caspari et al. (2010) skriver att en entré 

ska vara välkomnande och inte torna upp sig över besökaren. Informanten tycker tunneln känns 

stel på grund av överdriven symmetri och att den bör mjukas upp. Hans exempel på åtgärder är 

en mer organisk dragning av vattenkanalen, mer inslag av berg och asymmetriskt spridning av 

avdelande inslag. Han tror att detta kan göra tunneln mer spännande. Vid intervjuerna med 
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informanterna, se 4.1 Möte 1, framkom att mjuka former föredrogs. Teorin under 3.2 

Gestaltningens påverkan lyfter också fram naturliga, mjuka former. En stel och steril miljö bör 

undvikas, vilket nämns av såväl informanter som litteratur.  

Informanten önskar mer berg i tunneln i Skiss 2, vilket också skulle uppskattas av informant 3, 

men inte av informant 4, enligt 4.1 Möte 1. En hemlik miljö, tillika en inomhusmiljö, ger en känsla 

av trygghet enligt 3.2 Gestaltningens påverkan. De Laval (2010) skriver att känslan av trygghet 

och kontroll hänger samman och konstaterar även att det är extra viktigt för fobiker att känna 

kontroll. För att övervinna sin fobi måste individen dock gradvis utsätta sig för situationer där 

han eller hon inte känner sig trygg eller har full kontroll, se 3.1 Fobier. 

Tunneln får inte kännas tråkig utan ska locka besökarna anser informanten. Inslag av mer 

framträdande färger i den annars ganska milda färgmiljön kan göra att rummet känns mindre 

tråkigt skriver Caspari et al. (2010). En avvägning måste dock göras mot att miljön heller inte får 

bli för komplex. I ett rum med mycket färger och mönster tar det längre tid för en person med 

påverkat hälsotillstånd, till exempel en fobiker, att finna en känsla av kontroll, se 3.2.1 Färg.  

Slutet på tunneln tycker informanten känns instängt och inte alls lockande. Han ger förslag på att 

ta igen element från ingången såsom glas, färg och ljus. Informant 1, 2 och 4 nämner under 4.1 

Möte 1 att de gärna vill kunna se slutet på tunneln och att det finns ett ljus i slutet på tunneln.  

Vilken typ av ljuskälla som används samt vilken känsla den ger tror informanten är viktigt vid 

belysning av vägen upp till ingången samt vid ingången. Under 3.2.5 Tunnlar nämns att 

omgivningen kring en tunnel bör vara väl upplyst både av trygghetsskäl och för personer med 

nedsatt syn. Behovet av ljus är mycket individuellt och det bör göras en kvalitativ bedömning 

såväl som en teknisk bedömning vid ljussättning, enligt Küller et al. (2006). 
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6 GESTALTNING 
I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet i form av text, illustrationer och mood 

boards. Kapitlet inleds med 6.1 Skiss 1 som togs fram utifrån informationen från den inledande 

litteraturstudien, vilken finns sammanfattad på de mindmaps som återfinns i Bilaga 2och i text i 

kapitel 3 Teori. 6.2 Skiss 2 baseras på 3 Teori samt 4.1 Möte 1. Kapitlet avslutas med 6.3 Slutgiltigt 

gestaltningsförslag vilket grundas på 3 Teori och 4 Empiri. Gestaltningsförslaget är författarens egen 

tolkning av resultaten från litteratur- och intervjustudier. 

6.1 Skiss 1 
Skiss 1 baseras på den information som framkom efter den inledande litteraturstudien. 

Litteraturen lästes igenom och väsentlig information antecknades eller markerades med 

överstrykningspenna. I anteckningarna markerades sedan nyckelord och i den markerade texten 

skrevs nyckelorden i marginalen. Nyckelorden fördes sedan in i mindmaps, uppdelade i ämnena: 

färg, ljus, form, material och övrigt, för att göra informationen mer översiktlig. Utifrån dessa 

framställdes ytterligare en mindmap, där ämnena var: ingång, tunnel, hiss och skywalk. För 

mindmaps, se Bilaga 2. Med hjälp av dessa gjordes sedan den första skissen, figur 5. Denna skiss 

framtogs främst som en minnes-skiss för att få ner den information och tankar som framkommit 

i bild. Skissen visades inte för informanterna vid intervjun för att de inte skulle bli färgade av 

litteraturstudiens resultat. Informanterna fick istället tänka utifrån sina egna erfarenheter och 

utifrån en samling bilder av diverse tunnlar, hissar och skywalks.  

 

Figur 5. Perspektivvy in i tunnel. Baserad på litteraturstudiens resultat. 
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Figur 5 visar ett fritt gångfält i mitten av tunneln och möbleringszoner på var sida, vilket ska 

underlätta genomgång för såväl fobiker som rörelsehindrade och synskadade. Golvet är klätt 

med en mörk, enfärgad heltäckningsmatta med kontrasterande infällningar mellan gångfält och 

möbleringszon för att markera övergången däremellan och fungera som guidelinjer. I änden av 

tunneln finns hissdörrarna. Dörrarna är glasade och på vardera sida om dem finns ljusinsläpp 

där naturligt ljus leds ner igenom ett ljusschakt. Väggarna är en behaglig, ljust grön färg. Kuddar 

i framträdande färger gör att den annars milda färgsättningen inte blir tråkig. Taket är jämnt 

upplyst längs hela tunneln av en infälld belysning vilken ger ett indirekt, behagligt ljus. En stor 

fototapet lyfter in naturen i tunneln och skapar en känsla av att du är utomhus. Naturbilderna på 

väggarna är ljusa och glada och återspeglar det positiva i årstidernas växlingar.  Naturmaterial i 

form av en dynamisk träpanel uppmanar till en rörelse in i tunneln. En rejäl, handgjord bänk och 

några stubb-pallar påminner om den mänskliga närvaron. Träinslagen ger en kontakt med 

naturen och är varma och mjuka. I den lilla dammen porlar vatten ned för de större stenarna. 

Vattnet omges av mjuka stenar och lite sjögräs. Gröna växter bidrar också till en behaglig, 

naturnära upplevelse.  
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6.2 Skiss 2 

Illustrationer med tillhörande förklaringar i 6.2 Skiss 2 baseras på den empiriska informationen 

från den första intervjun med informanterna och den teoretiska informationen från 

litteraturstudien. Efter intervjuerna transkriberades de ljudupptagningar som gjordes under 

respektive intervju. Det transkriberade materialet gicks igenom och väsentlig information 

markerades. Materialet gicks igenom ytterligare en gång och nyckelord antecknades i 

marginalen för att göra det lättare att hitta informationen igen. Nyckelorden fördes sedan in i en 

tabell under kategorierna tunnel, hiss, skywalk och allmänt. Varje kategori var indelad i plus och 

minus, där positiva saker lades in under plus och negativa saker under minus. När nyckelorden 

från samtliga intervjuer var införda färgkodades orden för att ge en indikation på vad som var 

viktigast för informanterna. För tabeller, se Bilaga 3. Saker alla fyra informanter nämnt under 

intervjun fick en färg, saker tre av dem nämnt fick en annan och saker två av dem nämnt fick en 

tredje färg. Motstridiga åsikter markerades också i en egen färg. Utifrån detta analyserades 

intervjuerna och jämfördes med teorin.  De faktiska förutsättningarna, till exempel preliminära 

mått och klimat, vägdes också in vid framtagandet av Skiss 2.  

 

Figur 6. Vy mot tunnelingång från utsidan.   

Entrén är utdragen från berget med hjälp av en glasad entré, se figur 6. Den helglasade entrén 

tillåter att ljus släpps in i tunneln och gör övergången till tunneln mjukare, vilket informanterna 

önskade. Den ljusgröna färgen gör att entrén syns på långt håll och ger ett snällare och mindre 

tråkigt uttryck än om den skulle varit grå eller mörk. Ljusa, glada färger piggar upp och det 

gröna passar in i omgivningens färger. Grönskan runt ingången mjukar också upp och får sedan 

fortsätta in i tunneln en bit. Tunneln är mindre än vad själva utsprängningen i berget är, 5 meter 

bred och 4,5 meter hög i mitten, för att rymma ett schakt för el, ventilation, vatten och 



Kapitel 6 – Gestaltning 

40 
 

fjärrvärme. Hålrummen runt ingången döljs med hjälp av grönskan. Någon typ av vintergröna 

växter är att föredra. Utanför ingången finns en rundning med en liten damm. Vattnet knyter 

samman med vattnet inne i tunneln och uppe i spaet. Vatten porlar ner över stenstapeln som 

symboliserar den inre balans du kommer finna på spa-anläggningen. Ovansidan på den murade 

dammen är träklädd och fungerar som en bänk där du kan sitta ner och vila, vänta på någon eller 

se dig omkring. Marken upp till ingången är beklädd med stenmjöl gjort av den utsprängda 

bergmassan. Stenmjölet smälter in i omgivningen samtidigt som det är hårt och bra att gå eller 

rulla en rullstol på. Omgivningen runt ingången är belyst med pollare, stolpar och 

effektbelysning. Belysningen ska möjliggöra navigering, även för synsvaga, och skapa en trygg 

miljö. Mörka partier undviks, men viss skuggverkan gör omgivningen mer levande. Ljuset får 

inte bli för starkt utan ska vara behagligt och anpassas för att göra ljusskillnaden mellan ute och 

inne mindre. 

 

Figur 7. Vy mot ingång från insidan av tunneln.  

Det välvda taket i tunneln är upplyst från sidorna vilket skapar ett lyft i taket och får det att 

kännas högre. Den välvda formen ger ett mjukare intryck. Väggarna är en ljust grön färg som 

verkar lugnande på besökarna. Den symboliserar även skogen du går under. Växtväggen till 

vänster i figur 7 hjälper till att ta in skogen och naturen i tunneln. De artificiella fönster som 

finns på samma vägg består av LED-skärmar. Dessa ger en känsla av att det är fönster mot 

utsidan. Ljuset från de konstgjorda fönstren skapar mjuka skuggor och ljusbilder precis som 

riktiga fönster. Träpanelerna på väggen skapar avbrott i den långa tunneln och gör det lättare att 

få en avståndsuppfattning och bidrar på så vis till att det känns som att du kommer framåt. Den 
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grova träbänken till vänster i figur 7 är en av flera i tunneln och den är ett riktigt hantverk, stabil 

och vacker. Den visar tecken på att mänskliga händer har tillverkat den. Tavlorna eller 

fotografierna på höger vägg i figur 7 har skapats av lokala konstnärer och består av motiv från 

Skellefteå och Västerbotten.  Motiven är positiva och inte alltför komplicerade. Just vid ingången, 

på höger vägg i figur 7, finns en informationstavla med en bild av hela entrévägen och en positiv 

beskrivningen av både den och den alternativa naturstigen upp till spa-anläggningen, vilket 

efterfrågades av tre av informanterna. Informationstavlan har en liknande sektion som i figur 4 

under 4.1 Möte 1. Markbeläggningen i tunneln består av stenläggning i kontrasterande färger för 

att underlätta orientering. Stenläggningen är mycket slät för att göra passagen bekväm för 

personer i rullstol och undvika snubbelrisk. Det mörkare partiet är 2,5 meter brett och 

stenläggningen tål hög belastning eftersom varutransporterna kör här.  

 

Figur 8. Vy in i tunneln mot hissdörrar. 

På vänster sida i figur 8 syns inslag av bergväggen sticka fram. Vatten kan sippra ner för berget i 

den lilla vattenkanal som delar in tunneln i sektioner. Tack vare tunnelns svaga lutning upp mot 

hissen skapas nivåskillnader och små, små vattenfall i kanalen vilka ger ett behagligt porlande 

ljud. Växtskärmen som skymtar till vänster i figur 8 är likadan som den till höger. Skärmarna 

skapar avbrott i tunneln och förskortar perspektivet. Skärmarna belyses från hiss-sidan och 

ljuset sipprar igenom bladverket. I figur 8 syns fler handgjorda bänkar utplacerade för att vila på 

eller sitta på och se sig runt. I slutet av tunneln skapas en rundning med hjälp av 

golvbeläggningen. Väggen i slutet av tunneln är en ljusare färg än de övriga väggarna. Den färgen 

målas även på den sista biten av tunnelväggarna för att ge en illusion av att rummet blir större 

just före hissen, vilket var en önskning från en av informanterna. Taket höjs även något denna 

sista sträcka för att öppna upp ytterligare. Artificiellt dagsljus strålar ner från taket för att ge en 



Kapitel 6 – Gestaltning 

42 
 

känsla av takfönster. Dörrarna till vänster i figur 8 är till för varutransporterna och dörrarna till 

höger är hissdörrarna. Kontrastmarkering runt dörrarna gör det lättare för synsvaga att se dem.  

 

Figur 9. Vy in i hissen mot fönster till vänster. Vy inne i hissen mot dörrar till höger. 

Rakt fram när du kommer in i hissen finns ett fönster där du kan se ut när hissen kommer ovan 

mark, se figur 9. När hissen färdas under mark finns belysning i hisschaktet av samma typ som 

de konstgjorda fönstren i tunneln för att undvika en instängd känsla. Fönstret har en brösthöjd 

på 0,5 meter vilket medför att du ser ut, men att du inte ser rakt ner när du inte står närmast 

glaset. Spegeln i den vänstra vyn i figur 9 går från golv till tak och skapar en rymd i hissen utan 

att göra dig desorienterad. Informationsskylten bredvid spegeln innehåller information om 

vilken knapp du ska trycka på för att komma rätt, hur nödtelefonen fungerar, när hissen är 

servad och annan väsentlig information. Informationen är tydlig och lätt att förstå och den finns 

taktil och verbal form. Liknande information finns även utanför hissen, enligt önskemål från en 

av informanterna. Ledstång finns på 0,8 och 1.0 meter över golv på tre sidor av hissen för att du 

ska kunna hålla i dig i något om du behöver ett stöd eller tycker det är obehagligt. Ledstången 

fungerar även som ett räcke vid fönstret och skapar en säkerhetskänsla för höjdrädda. I taket 

finns god belysning som varken värmer eller bländar. Akustikplattor dämpar ljud från hissen 

och människorna i den för att ge en behagligare åktur. Golvet är ett stadigt trägolv som ger en 

stabil och varm känsla. Den ljust blågröna färgen på väggarna är lugnande och symboliserar 

himlen du färdas upp mot.  

Den högra vyn i figur 9 visar hur hissen ser ut om du står med ryggen mot fönstret. Dörrarna är 

ljust metallfärgade, precis som fönstret på i den vänstra vyn, eftersom metall förknippas med 

moderna och säkra hissar av informanterna. De glasade dörrarna gör, precis som fönstret, att 

hissen känns mindre instängd och möjliggör samtidigt en utsikt över Skellefteå när hissen 

kommer ovan mark. Också här finns belysning i schaktet under mark. Träet ger en ombonad 
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känsla. Ledstängerna är också i trä, men mörkare för att kontrastera mot underlaget. Den 

liggande panelen på väggen bidrar tillsammans med golvet och ledstängerna till att hissen känns 

djupare. Hissen är 2 meter bred, 2,5 meter djup och 2,7 meter hög. Den höga takhöjden ger ett 

luftigt intryck.  

 

Figur 10. Översiktsvy av skywalk. 

Figur 10 visar en översikt över skywalken, med anslutningen från hissen i den högra änden och 

anslutningen mot spaet i den vänstra änden. Här har en miljö skapats för återhämtning av 

uttömda mentala resurser med en mörkblå heltäckningsmatta på golvet, stora fönster med 

vacker utsikt och naturligt ljus. Det naturliga ljuset kommer från solen sommartid och under den 

mörka perioden från indirekt belysning och levande ljus. Den 50 meter långa skywalken bryts av 

med steninstallationer och partier av avvikande färg på mattan. De avvikande fälten markerar 

platser där det finns tavlor med information om vad du ser när du tittar ut genom fönstret samt 

roliga och intressanta anekdoter om Skellefteå.  
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Figur 11. Vy mot ingången till spa-anläggningen. 

Heltäckningsmattan har på några ställen dragits upp på väggen för att skapa avbrott i den långa 

skywalken, se figur 11. Väggarna är ljust blågrön, precis som i hissen, för att symbolisera himlen 

och skapa en lugn atmosfär. Salningen runt fönstren är av trä, men fönsterbågen är ljust 

metallfärgad för att kontrastera mot träet och lyfta fram det. Räcket är likadant som i hissen och 

kan användas som stöd för till exempel äldre, men fungerar också som en barriär mellan dig och 

glaset, vilket efterfrågades av informanterna. Vid sidorna finns små kanaler med grus som gjorts 

av bergkrosset från tunneln, blandat med vitt grus för att skapa en kontrast mot den mörka 

mattan. De massiva träpallarna är handgjorda och där kan du sätta dig och filosofera en stund. 

De stora stenarna är mjuka till formen och kommer från Vitberget. I taket finns akustikplattor 

som tillsammans med heltäckningsmattan skapar ett behagligt ljudklimat. 
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6.3 Slutgiltigt gestaltningsförslag 

Det slutgiltiga gestaltningsförslaget baseras på 6.2 Skiss 2 samt de förändringsförslag som 

diskuterades fram vid det andra mötet med informant 2 under 4.2 Möte 2. Vid detta möte fick 

informanten se samtliga bilder som hör till 6.2 Skiss 2. Han fick också höra motiveringen till 

utformningen. Bilderna diskuterades en och en för att kunna utveckla dem och förbättra dem. 

Diskussionspunkterna vägdes hela tiden mot den information som kommit fram vid 

litteraturstudien och de tidigare intervjuerna, se 5.5 Återkoppling.  

De delar av gestaltningsförslaget som inte ändrats nämnvärt från 6.2 Skiss 2 är sådant informant 

2 ansåg var bra och inte krävde förändringar. De oförändrade delarna har också tänkts över av 

författaren utifrån den kunskap som arbetet har medfört och de har funnits grundade i teori och 

empiri. Endast de förändringar som gjorts och de idéer som vidareutvecklats presenteras i text 

nedan, i övrigt gäller fortfarande den beskrivande texten i 6.2 Skiss 2. 

 

Figur 13. Vy från utsidan mot ingången till tunneln. 

Stenstapeln från Skiss 2 är nu borttagen från dammen eftersom den 

enligt informant 2 förstärkte centralperspektivet ytterligare. I 

dammen i figur 12 finns nu istället vattenstrålar som gör att 

vattenytan bryts och det porlar. Den släta yta som bildas när 

dammen fryser pryds under vintern med upplysta snö- och 

isskulpturer. På båda sidor om ingången placeras stora krukor med 

vackra blommor som lyser upp och kontrasterar mot det hårda berget, 

se figur 13. Dessa krukor planteras vintertid med till exempel ljung och 

kan även användas som marschallhållare. Det fladdrande ljuset från 

marschallerna i figur 13 skapar en mysig stämning framförallt under 

den mörka hösten. Den utdragna, glasade entrén från Skiss 2 har i figur 

12 kompletterats med ett inre parti som gör att den fungerar som Figur 12. Krukor med 
blommor eller marschaller. 
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vindfång. Vindfånget håller värmen ute på sommaren och håller den inne på vintern. 

Rumskänslan du får i glasentrén gör övergången till tunneln mjukare eftersom de yttre 

elementen tas bort stegvis. I det första steget, när du klivet in i glasentrén, blir det varmare och 

vindstilla. I nästa steg, just när du kommer in i tunneln, har du fortfarande växtväggen på höger 

sida som följer med utifrån, men atmosfären blir sedan mer inomhuslik. Naturen finns dock med 

dig i varje steg i tunneln. Längst in i tunneln skymtar den solliknande lampan som lockar dig 

genom tunneln. 

 

Figur 14. Vy inne i tunneln mot hissen.  

Tunneln har mjukats upp genom att vattenkanalen har fått en mer organisk form och den ringlar 

sig nu fram, se figur 14.  Den breda 

gångvägen kantas av taktil marksten 

i kontrasterande färg, se figur 15, 

för att undvika att någon trampar 

ner i vattenkanalen. Indelningen är 

mindre symetrisk och tunneln 

intressantare. Asymmetrin gör 

tunneln mer levande och 

användandet av ett fåtal material 

och färger motverkar att det blir 

rörigt. Stora stenar i mjuka former 

påminner om naturen utanför och 

skapar avbrott, utan att för den 

delen skymma sikten längs vägen i Figur 15. Princip-detalj på taktila och kontrasterande 
markeringar i golv vid vattenkanal i tunnel. 
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den annars mycket raka tunneln. Stenarna döljer det som finns direkt bakom dem och väcker på 

så vis en nyfikenhet hos besökarna.  

Inslagen av berg har blivit större för att göra tunneln mer spännande. Taket hålls fortfarande 

helt fritt från berg för att undvika en tryckande känsla. På den ena sidan finns berg, konst och 

intryck medan den andra är mer vilsam. Den vilsamma sidan med artificiella fönster, växtvägg 

och träpanel fungerar som ett stöd genom hela tunneln för de som känner ett visst obehag. 

I änden av tunneln finns en stor sfär i en varmt gul färg och påminner om den livsgivande solen 

och ljuset i tunneln. Sfären är belyst inifrån med ett dynamiskt skiftande ljus. Den ska leda 

besökarna in i tunneln. De gröna ribborna på väggen ovan dörrarna tar igen färg och form från 

den glasade ingången och signalerar på så vis utgång. Dessa faktorer bidrar till att göra änden på 

tunneln mer inbjudande, vilket var nödvändigt enligt informant 2. 

 

Figur 16. Översiktsvy över tunneln. 

Figur 16 visar tunneln snett ovanifrån. Här ses hur vattenkanalen slingrar sig genom tunneln och 

hur den rör sig fram och tillbaka under gångytan. Utvidgningen av gångvägen just före hissen 

syns också tydligt i figur 16. Berget har fått en större del av väggen, vilket framkom som 

önskvärt under Möte 2, och övergången mellan slät vägg och berg är naturligare. Bänkarnas 

placering är här mer genomtänkt än i Skiss 2 och möjliggör för besökarna att välja om de vill sitta 

ner och se på konsten, betrakta den belysta bergväggen eller bara vila en stund.  
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På panelväggen i hissen i figur 18 finns fotografier av glada 

människor i olika miljöer på spa-anläggningen. Bilderna ger 

passagerarna något att studera under färden och berättar vad de 

kommer att möta när de kommer fram. Bilderna förmedlar positiva 

känslor och kan distrahera dem som inte vill se ut. På väggen finns 

även en utfällbar stol för besökare som behöver sitta ner, se figur 

17. 

Informationstavlan har flyttats ner jämfört med i 6.2 Skiss 2, figur 9, 

för att underlätta avläsning och användning. Informationen på 

tavlan är tydlig och finns på svenska, engelska och i punktskrift. 

Panelen har vinklats ut för att förenkla vid taktil avläsning. 

Utformningen är enkel med endast fyra tydliga knappar: entréplan, 

utsiktplan, dörröppning och larmknapp. Larmknappen aktiverar 

även nödtelefonen som går till den ständigt bemannade spa-

receptionen där personalen vet hur hissen ska hanteras. Hissen har 

en god ventilation.  

Figur 18. Vy in i hiss mot panelvägg och fotografier till vänster. Vy in i hiss mot informationstavla och 
spegel till höger. 

 

Figur 17. Utfälld vilstol och 
uppfälld vilstol. 
Figur 17. Utfälld vilstol och 
uppfälld vilstol. 
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Figur 19. Vy inne i skywalk mot ingång till spa-anläggningen. 

Skywalken erbjuder en vy av huvudbyggnaden och dess omgivning och bygger upp en positiv 

förväntan hos besökaren. Den rogivande miljön låter de som upplevde en viss oro i tunnel och 

hiss, varva ner innan de kliver in på spaet. När det är mörkt ute är fasaden på huvudbyggnaden 

och vissa av träden utanför fönstren upplysta. Detta bidrar till att fönstren inte känns som svarta 

hål när det är riktigt mörkt ute, eftersom det kan vara obehagligt. 

6.3.1 Mood boards 

Mood board 1-4 beskriver utformningen av ingången till tunneln, tunneln, hissen och skywalken 

i bilder. Bilderna förmedlar den känsla som eftersträvas i gestaltningen.  
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Mood board 1. Inspirationsbilder för miljön utanför ingången till tunneln samt naturstigen. Bildmaterial: Lina 
Persson Holmgren och Rolf Marklund 
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Mood board 2. Inspirationsbilder för tunneln. Bildmaterial: Lina Persson Holmgren och Rolf Marklund 
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Mood board 3. Inspirationsbilder för hissen. Bildmaterial: Lina Persson Holmgren och Rolf Marklund 
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Mood board 4. Inspirationsbilder för skywalken. Bildmaterial: Lina Persson Holmgren och Rolf Marklund 
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7 DISKUSSION & SLUTSATSER 
Här diskuteras resultatet som presenterats i kapitel 6 Gestaltning och arbetet som lett fram till 

resultatet. Syftets frågeställningar och målen med examensarbetet diskuteras och utifrån denna 

diskussion dras slutsatser. I slutet av kapitlet ges förslag på fortsatt arbete. 

7.1 Metoder och genomförande 

7.1.1 Litteraturstudie 

Den inledande litteraturstudien gav en god insikt i vad specifik fobi är och hur det kan 

behandlas. Böckerna som studerades innehöll alla liknande information och detta gör att de 

känns tillförlitliga. Bra information om hur vi påverkas av vår estetiska omgivning hittades både 

i böcker från biblioteket och i artiklar vid sökning på Google Scholar. Ett kritiskt förhållningssätt 

har hållits vid sökning på internet, därför har endast vetenskapliga artiklar med seriös 

framtoning använts. Ytterligare fördjupning inom fobier och gestaltningens påverkan kunde 

självklart ha gett ett annat resultat, men de källor som hittats har överlag varit samstämmiga och 

därför känts tillräckliga som grund till arbetet. Föreläsningen av Karl Ryberg bekräftade mycket 

av informationen som hittats vid litteraturstudien och gav ytterligare stöd för arbetet. 

I studien av de Laval (2010) har det undersökts hur människor påverkas av vägtunnlar. 

Undersökningens resultat bör dock till stor del vara tillämpbart på gångtunnlar. Den största 

skillnaden mellan vägtunnlar och gångtunnlar är att vägtunnlarna är större och hastigheten är 

högre. Det är också mycket svårare att tränga sig förbi om det blir bilköer i en vägtunnel än vad 

det är att tränga sig förbi en folksamling i en gångtunnel. Detta gör att det är mindre risk för att 

känna sig instängd på samma sätt i en gångtunnel. Intervjustudien visar på flera liknande 

resultat som studien av de Laval, vilket ytterligare stärker kopplingen däremellan. I båda 

studierna framkom att trängsel, instängdhet och kontroll var viktiga faktorer för fobiker. 

De flesta artiklar och böcker som hittats om gestaltningens påverkan har handlat om 

vårdmiljöer. I en vårdmiljö upplevs ofta samma typ av känslor som fobiker upplever när de 

utsätts för obehagliga situationer: ångest, rädsla och panik. I några undersökningar har 

patientrum studerats och i andra har även andra delar, som till exempel akutmottagningar, 

studerats. I patientrummen vistas du ofta en längre tid och då kan kraven på den estetiska 

omgivningen skilja sig en del från den situation som studerats i detta arbete. Akutmottagningar, 

sjukhuskorridorer och liknande passerar du oftast under en kortare tid och är därför mer 

jämförbara med entrévägen som studerats. Detta har tagits fasta på vid gestaltningen.  

7.1.2 Intervjustudie 

Den kvalitativa ansatsens mål är insikt och förståelse för människors upplevelser. 

Intervjustudien har därför gett värdefull information och bidragit till en förståelse som inte går 

att uppnå endast genom litteraturstudie. Återkoppling på Skiss 2 var också värdefull och det 

bästa hade varit att återkoppla med samtliga informanter. Detta var tyvärr inte möjligt på grund 

av bristande tid och svårigheter att passa in ett möte till. Informant 2 var dock ett bra val till 

möte 2 eftersom han både är fobiker och jobbar med arkitektur och därmed har kunskap om 

både estetik och tillgänglighet. Caspari et al. (2010) skriver att estetiken bör tilltala vanliga 

människor, inte bara personer med djupare kunskap om estetik. Min åsikt är att informant 2 är 
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tillräckligt jordnära för att ge uttryck åt sådant som även passar de utan djupare kunskap om 

estetik.  Återkoppling med samtliga informanter hade gett ett mer välgrundat resultat, men trots 

att inte alla informanter kom till tals en andra gång har de insikter som informant 2 

tillhandahållit gett större djup i studien.  

Informanterna lider alla av fobi, men fobin skiljer sig mellan individerna. Två personer med 

klaustrofobi kan ha helt olika upplevelser av samma situation.  De har olika skräckscenarion och 

detta påverkar deras åsikter. Deras personliga erfarenheter spelar också in. Någon förknippar 

trädörrar på en hiss med trygghet och en annan tycker inte att det känns säkert om de inte är i 

stål. Detta gör att det är svårt att göra en utformning som är optimal för alla. När det till exempel 

gäller hur mycket av berget som ska synas i tunneln är informanterna oeniga. En av dem vill ha 

mest bara berg, en vill inte ha något berg framme alls och två av dem kan tänka sig inslag av 

berg. Lösningen blev att berget byggdes bort helt på ena väggen och i taket, men fick komma 

fram ganska mycket på den andra väggen. Den bergfria väggen kan ses som ett stöd genom 

tunneln dit fobikern kan vända sig om det känns jobbigt. De artificiella fönstren tillför ljus och 

tar bort känslan av att du är inne i ett berg. Att helt bygga in den ena väggen gjordes också av 

praktiska skäl för att det skulle finnas ett utrymme att skicka el, vatten, avlopp och fjärrvärme 

igenom. Berg i taket undveks eftersom flera av informanterna uttryckte rädsla för att tunneln 

ska rasa in och att det känns obehagligt att veta att de har berg ovanför sig. 

Jag har själv problem med trånga utrymmen och höga höjder och det har gjort att jag har haft en 

förståelse för vad informanterna upplever. Det har också inneburit en utmaning att inte påverka 

dem med mina egna åsikter. I vissa fall har det gått att anspela på min egen fobi för att driva på 

och utveckla samtalet. Jag har försökt att ta in informationen utan att lägga in mina egna 

värderingar. Gestaltningsförslaget är dock min egen tolkning av informationen och där har mina 

egna åsikter vävts in och påverkat utformningen. Grundidéerna bakom gestaltningen har dock 

grund i litteratur och/ eller empiri. 

I efterhand kan frågan ställas om jag också skulle ha intervjuat någon person utan fobi, eftersom 

de flesta besökare kommer vara icke-fobiker. Med tanke på att de intervjuade informanterna 

hade större eller mindre problem med de olika delarna av entrévägen tror jag att dessa åsikter 

har kommit fram ändå. 

7.1.3 Gestaltningsförslag 

Alla människor är individer med egna erfarenheter och åsikter. Detta gör att det är svårt att 

skapa en miljö som passar alla. I detta arbete har jag i de allra flesta fall gått efter vad 

majoriteten ansett, samt försökt se till att detta stöds av tidigare forskning där det varit möjligt. I 

vissa fall har också kompromisser varit nödvändiga. En medveten utformning som är begriplig 

och upplevelsebar har goda möjligheter att uppskattas av de flesta. Arkitekturen som konstart 

kan överskugga mindre lyckosamma kompromisser. 

Gestaltningsförslagen består av handgjorda illustrationer. Mer tid hade kunnat läggas på den 

visuella presentationen med till exempel renderade datorgjorda 3D-bilder med ljussättning. Då 

detta skulle ha inneburit att lära sig ett helt nytt program lades tiden detta skulle ha tagit istället 

på tanken bakom utformningen. Den kreativa friheten var också större med penna och papper. 

Ljussättning är en konstart och det krävs en större fördjupning inom det området för att kunna 

göra en riktigt bra ljussättning. Det har inte funnits utrymme i detta arbete för en sådan 

fördjupning och därför förklaras ljussättningen endast principiellt i text. 
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Illustrationerna på ingången till tunneln visar i gestaltningsförslaget endast hur det kan se ut på 

sommaren. Sommaren är dock väldigt kort i norra Sverige och utformningen bör därför vara 

anpassad för de mörkare årstiderna. Marshaller eller eldkorgar utanför entrén kan locka under 

de mörka årstiderna. Människan dras normalt till elden eftersom den utstrålar värme. Upplysta 

isskulpturer längs vägen upp till ingången eller på den frusna dammen just utanför ingången kan 

också vara en möjlighet. Färgen på ljuset i ingången kan ändras till ett lite gulare och varmare 

sken när det är mörkt ute. Den glasade utbyggnaden kan då lysa som en lykta i mörkret. 

Grönskan runt ingången bör vara vintergrön för att inte vissna ner på hösten och ge hela 

ingången ett visset uttryck. Utanför fönstren i hiss och skywalk kan träden belysas så att det inte 

bara blir svart utanför. Om det är helt svart utanför ökar den klaustrofobiska känslan i hiss och 

skywalk.  

Lösningen på tillgänglighets- och säkerhetsfrågan kring vattenkanalen som rinner genom 

tunneln kan behöva utvecklas för att säkerställa att ingen trampar ner i vattnet av misstag. Att 

täcka den med plexiglas kan vara en lösning, men glaset skulle ta bort mycket av det porlande 

ljudet och troligtvis bli smutsigt fort. 

Mer tid har ägnats åt utformningen av tunneln än åt hissen och skywalken. Hissen är en 

begränsad yta där de flesta informanterna tycker det viktigaste är att kunna se ut och skywalken 

tror inte informanterna skulle utgöra något större problem.  Tunneln är 50 meter lång och 

rymmer många utformningsmöjligheter och utmaningar. Utformningen av tunneln har därför 

utvecklats en del under arbetets gång. Tunneln i Skiss 1 är en ombonad inomhusmiljö som är 

trygg och tar bort alla tankar på att du går i en bergstunnel. Figur 5, se 6.1 Skiss 1, är inte 

skalenlig utan ritades endast som hjälp för att komma ihåg den information och de idéer som 

kom fram vid litteraturstudien. Skiss 2 visar en mer verklighetstrogen bild av tunneln med de 

rätta proportionerna. Här har verklighetens förutsättningar och avgränsningar vägts in 

tillsammans med informanternas åsikter. Till exempel medförde den fuktiga miljön i en 

bergstunnel att textilier fick väljas bort och heltäckningsmattan i Skiss 1 fick ersättas med en yta 

som kan klara någon typ av transportfordon. 

 I Skiss 2 hamnade fokus i tunneln på de avdelande inslagen ett par av informanterna önskade 

och utformningen blev därför mycket stel. Berget togs fram i ett par partier på ena väggen för att 

visa att det faktiskt är en bergstunnel och för att göra den lite mer spännande. Till det slutgiltiga 

gestaltningsförslaget lades mer energi på att mjuka upp tunneln med mer organiska former och 

göra den inbjudande och intressant. Grundtankarna bakom det slutgiltiga gestaltningsförslaget 

är dock i mångt och mycket desamma som de bakom Skiss 2, det är bara själva utformningen 

som förädlats. Utvecklingen har gått från hemtrevligt till en mer offentlig miljö som jag tror kan 

passa fler. Skiss 1 baserades endast på den litteratur som studerats och mina egna tankar. I Skiss 

2 och i det slutgiltiga gestaltningsförslaget finns även informanternas åsikter med och ger därför 

förslagen en bredare grund. 

En utformning där personer med klaustrofobi eller akrofobi kan vistas helt utan att besväras 

skulle innebära att till exempel tunneln skulle kännas som en inomhus-korridor. För att göra 

tunneln till en intressant upplevelse även för icke-fobiker har bland annat inslagen av berg blivit 

större tunneln än vad vissa av informanterna ville. Den ökade utmaningen detta innebär för 

klaustrofobiker kan motiveras med att de får träna på att utsätta sig för en obehaglig situation 

där det finns något mycket lockande som väntar dem om de lyckas. Detta kan vara ett steg i 

riktningen mot att bli fri från sin fobi.  Syftet med detta arbete var dock inte att göra en 
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träningsanläggning för fobiker. Syftet var att försöka lindra de klaustrofobiska och akrofobiska 

faktorerna och på så vis underlätta för personer med fobi för trånga utrymmen och höga höjder. 

Återkopplingen på Skiss 2 visade att syftet var uppfyllt redan i det skedet eftersom informant 2 

kände att han inte skulle ha några problem att använda den inre entrévägen upp till spaet. 

7.2 Svar på frågeställningar 

Syftet med examensarbetet förtydligades med hjälp av fyra frågeställningar under 1.3 Syfte & 

frågeställning. Dessa frågor besvaras och diskuteras nedan utifrån 4 Teori och 5 Empiri.  

1. Kan en ingång till en spa-anläggning, bestående av en tunnel in i ett berg, en hiss och en 

skywalk, göras tillgänglig och användbar även för personer med rädsla för trånga utrymmen 

och höjder?  

Slutsats 1: Baserat på litteratur, intervjuer och återkoppling på Skiss 2 är jag av åsikten att 

entrévägen i gestaltningsförslaget är tillgänglig och användbar för personer med rädsla för 

trånga utrymmen och höjder.  

Estetiken påverkar människan på många olika sätt. Vid nedsatt fysiskt eller psykiskt tillstånd är 

omgivningens påverkan på individen ännu större. Genom utformning och färgsättning av en 

miljö kan vissa känslor förstärkas eller lindras. Personer med fobi kan uppleva rädsla och ångest 

när de utsätts för obehagliga situationer. Genom att utforma miljön på ett sådant sätt att dessa 

känslor lindras möjliggör det för fobiker att vistas i tunneln, hissen och skywalken. 

Rädslan för att bli instängd är stark och därför är kontakten med utsidan viktig. Naturen har en 

positiv inverkan på människan. Mobilmottagning, fönster, artificiella fönster, växter och 

naturmaterial är sådant som upprätthåller känslan av kontakt med utsidan. Fobiker har en ökat 

behov av att ha kontroll. Miljön bör inte vara alltför komplex utan ska gå att läsa av och förstå 

relativt fort. Information om vad de kommer mötas av kan också underlätta. 

Informanterna i intervjustudien kan alla tänka sig att gå igenom den inre entrévägen upp till 

spa-anläggningen om vissa utformningskriterier uppfylls. Informanterna vill gärna utmana sig 

själva och vetskapen att det finns en alternativ yttre entréväg upp och ner från anläggningen är 

lugnande. 

Det finns ingen koppling mellan rädslor och den rationella delen av hjärnan. Fobi kan alltså inte 

resoneras bort utan måste tränas bort med ett litet steg i taget. Fobi orsakar såväl psykiska som 

fysiska reaktioner och bör tas på allvar. Ur ett tillgänglighetsperspektiv bör obehagliga 

situationer lindras, men de kan fortfarande bjuda på en viss utmaning. Att som fobiker utsätta 

sig för den obehagliga situationen bör leda till något positivt som motiverar personen.  

2. Kan rädsla för trånga utrymmen eller höjder mildras med hjälp av en viss gestaltning? Hur 

bör utrymmena färgsättas? Hur bör utrymmena belysas? Vilka material bör användas? Vilka 

former bör användas? 

Slutsats 2: Rädsla för trånga utrymmen och höga höjder kan lindras med hjälp av utformning. 

Bra, icke-bländande belysning och ljusa färger i kombination med mjuka former och 

naturmaterial bör användas. 

Ett rum du trivs i känns tryggt och motverkar därmed rädsla och ångest. En hemlik miljö innebär 

dock olika saker för olika människor, men vissa generella slutsatser kan dras. Både teori och 
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empiri visar att stora, ljusa rum och mjuka former upplevs behagligare än trånga, mörka och 

kantiga rum. 

Långa korridorliknande rum som tunneln och skywalken kan med fördel avdelas med hjälp av 

mönster, material och annat. Indelningen gör att rummet känns kortare eftersom perspektivet 

bryts och du får en känsla av att du kommer framåt.  

Konst erbjuder en distraktion och naturmotiv är att föredra eftersom de har en lugnande 

inverkan. Konsten får inte skapa alltför långvariga stopp längs vägen så att det orsakas trängsel 

och bör därför vara lätt att förstå.  

Ljusa utrymmen känns större och ljusa väggar och tak kan ta bort lite av den tyngande känslan 

personer med klaustrofobi kan känna. Ett upplyst tak kan få rummet att kännas högre. Indirekt 

ljus som utnyttjar väggar, golv och tak för att spridas är behagligt. Ljussättning påverkar till stor 

grad trygghetskänslan. En trygg miljö ska vara väl upplyst, men belysningen får inte blända.  

Taket i tunneln ska gärna vara välvt. Bergväggen bör byggas in till största del för att inte kännas 

lika påträngande. Trä, växter och andra naturmaterial gör att omgivningen känns ombonad och 

tryggare. Vassa former och material som plast och metall bör undvikas.  

Hissen ska vara ljus, men belysningen får inte göra att det hettar i ansiktet. Det ska finnas en 

möjlighet att se ut, men inte rakt ner. Hissen ska vara stabil och inte racklig. Det får gärna finnas 

inslag av trä, men själva hissen ska vara av metall. Det ska vara enkelt att förstå sig på 

knapparna. Hissen ska kännas säker samt se modern och väl underhållen ut.  

Skywalken är inget större problem för de flesta så länge den är stadig och inte svajar eller 

sviktar. Den bör vara överbyggd så det inte finns en risk att ramla ner. Skywalken får inte vara 

glasad ända ner till golvet. Ett räcke som barriär mot glaset skapar en trygghetskänsla. 

Skywalken är lämplig att anpassa för återhämtning av uttömda mentala resurser då tunneln och 

hissen kräver avsevärt mer av fobikerna. 

3. Hur bör ingången i berget, övergången mellan ute och inne, utformas? 

Slutsats 3: Ingången i berget ska vara välkomnande och mjuk, med belysning anpassad efter 

ljuset utanför. 

Ingången bör vara en mjuk övergång in i berget. Omgivande grönska, en öppen plats framför 

ingången och en glasad, utdragen entré är exempel på faktorer som mjukar upp ingången. 

Ingången bör inte vara för stor och torna upp sig över besökarna. Ingången får inte heller vara 

för liten och trång utan ska kännas välkomnande. Belysning är också en viktig del. Ljuset inne i 

tunneln bör anpassas efter ljuset utanför för att besökare inte ska bli bländade eller så att det 

inte blir mörkt när de går in, alltså göra övergången behagligare för ögonen.  

4. Kan en ökad tillgänglighet för personer med fobi för trånga utrymmen och höga höjder leda 

till en bättre arkitektur för alla? 

Slutsats 4: En ökad medvetenhet om alla olika funktionsnedsättningar som finns leder till en 

bättre och mer genomtänkt arkitektur som kan uppskattas av såväl fobiker som icke-fobiker. 

En miljö anpassad för fobiker påverkar också icke-fobiker. Själva idén med ett spa är att du ska 

varva ner och ta det lugnt och därför är det bra att en lugnande utformning även verkar 
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lugnande på icke-fobikerna. Omgivningen bör inte vara för komplex för fobikerna, vilket 

samtidigt är bra för dem med nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt syn. Fobikerna vill gärna ha 

en rak väg genom tunneln, vilket också är bra ur ett allmänt tillgänglighetsperspektiv. Vägen kan 

dock uppfattas som tråkig av icke-fobiker utan någon typ av funktionsnedsättning. Det är här 

konsten på väggarna kommer in, tillsammans med den vackra bergväggen och de andra 

detaljerna som gör tunneln mer spännande.  

7.3 Övriga slutsatser 

Att vara ensam utan någon kontakt med omvärlden är skrämmande. Mänsklig närvaro har en 

lugnande effekt och det gäller såväl spår efter människor som fysisk närvaro. Spår kan till 

exempel vara handgjorda möbler eller målningar.  

Den typ av varvtänkande som tillämpats på gestaltningsprocessen är svårt att presentera i en 

IMRAD-rapport och därför har strukturen modifierats något. Resultatet blir mer välgrundat och 

genomtänkt när varvtänkande tillämpas. Fler återkopplingar än i detta arbete är att 

rekommendera. 

7.4 Diskussion kring måluppfyllelse 

1. Ett gestaltningsförslag för tunneln, hissen och skywalken vilket kan underlätta för personer 

med klaustrofobiska och akrofobiska tendenser att använda den inre entrévägen till spa-

anläggningen. 

Tunneln är utformad utifrån relevant litteratur och åsikter av personer med klaustrofobi. 

Förslaget har även återkopplats med den informanten med störst tunnelskräck och av honom 

funnits tillgänglig och användbar. 

I hissen har avvägningar gjorts för att passa personer med såväl klaustrofobi som akrofobi. Flera 

av informanterna tyckte att hissen var den jobbigaste delen av den inre entrévägen och deras 

åsikter har vävts in i utformningen tillsammans med relevant information från litteraturstudien. 

Vissa kompromisser har varit nödvändiga då informanternas åsikter ibland har varit motstridiga 

på grund av deras individuella fobier. Lösningarna har godkänts vid återkoppling med informant 

2 som känner visst obehag i hissar och på höga höjder. Hissen bör därmed kunna anses vara 

tillgänglig och användbar för personer med klaustrofobiska och akrofobiska tendenser. 

Skywalken har visat sig vara den delen informanterna känner minst obehag inför. De åsikter 

informanterna uttryckte vid intervjuerna vad gäller till exempel utsikt, barriär mot glaset och 

bredd har tillgodosetts. Eftersom informanternas åsikter kring skywalken var få har 

informationen från litteraturen fått utgöra den största delen av grunden till utformningen. 

Återkopplingen på gestaltningen av skywalken medförde inga förslag på förändringar och den 

bör därför kunna anses vara tillgänglig och användbar för personer med akrofobiska tendenser. 

2. Att gestaltningsförslaget är tillgängligt och användbart både för personer med och utan 

klaustrofobi och akrofobi. 

Gestaltningsförslaget för den inre entrévägen till spaet har anpassats för att passa personer med 

klaustrofobi och akrofobi, men förslaget har också anpassats enligt de tillgänglighetskrav som 

finns avseende till exempel nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel och nedsatt 

orienteringsförmåga. Arbete har även lagts ner på att göra entrévägen till intressant upplevelse 

för personer utan dessa typer av fobier och funktionsnedsättningar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån det underlag som finns för denna studie kan det 

konstateras att målen är uppfyllda. Entrévägen i gestaltningsförslaget är tillgänglig och 

användbar och har dessutom en arkitektonisk utformning som kan uppskattas av både fobiker 

och icke-fobiker. 

 

7.5 Fortsatt arbete 

 Ljudets inverkan på hur individen uppfattar sin omgivning. 

Ljud kan påverka människan på många olika sätt. Akustik, buller och musik är exempel på 

sådant som kan undersökas närmare. 

 Fördjupning i ljussättning.  

Detta arbete visar att ljus är en av de viktigaste faktorerna vid gestaltning för fobiker. 

Ljussättning är en avancerad konst och skulle med fördel kunna tillägnas en helt egen studie. 

 Den yttre miljöns inverkan. 

Redan på parkeringen nedanför spa-anläggningen påverkas besökarna av omgivningen. En 

undersökning av siktlinjer upp mot tunnelingången, hisstornet, skywalken och huvudbyggnaden 

och en studie av vägen från parkeringen och upp mot tunnelingången bör genomföras. Dessa 

faktorer kan påverka fobiker och skapa positiva eller negativa förväntningar. 

 Återkoppling och vidareutveckling 

Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla och förbättra detta arbete. Återkoppling med 

intervjuade informanter, andra personer med samma fobier samt icke-fobiker kan vara en 

lämplig fortsättning. Likaså studier av liknande projekt där fobi kan vara ett problem. 

 Tillgänglighetsskrift om fobier 

Eftersom det inte finns någon egentlig litteratur om fobi som ett tillgänglighetsproblem skulle en 

skrift om detta kunna tas fram till exempel i samarbete med De handikappades riksförbund, 

DHR. 
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Bilaga 1 
 

(1/2) 
 

Intervjuguide 

Syftet med intervjun: underlag till gestaltningsförslag, djupare förståelse för fobier 

Informantens roll och bidrag 

Hur informationen kommer användas, konfidentialitet 

 

Presentera entrélösningen till spa-anläggningen 

Allmän uppfattning om entrélösningen 

Liknande lösning  

Hur kände du då? 

Beskriv en bra utformning  

Vad kändes bra? 

Hantering av jobbig situation (undvikande, säkerhetsbeteende) 

Problemområden 

Vad känns obehagligt? 

Underlättning för vistelse 

Skulle information hjälpa? 

Påverkan av utformning 

Ljus? (naturligt/artificiellt, ljust/mörkt, vitt/färgat) 

Färgsättning? (ljust/mörkt, särskild färg) 

Material? (betong/ trä, hårt/ mjukt) 

Former? (runda/ kantiga) 

Utsmyckning? (speglar, fönster, konst) 
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Visa skisser på utformning av tunnel och inspirationsbilder 

Vilken utformning föredras 

Övergång mellan ute och inne 

Hur bör den utformas? 

Entrédörr? (massiv/ glas) 

Ljusskillnader? 

Visa inspirationsbilder av hiss 

Vilken utformning föredras 

Positivt/ negativt 

Visa inspirationsbilder av skywalk 

Vilken utformning föredras 

Positivt/ negativt 

 

Motivation för att trotsa fobi
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Figur 20. Principiella bilder av en tunnel. Visades för informanterna vid intervjun. 
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Figur 21. Mindmap med nyckelord från litteraturstudien kopplade till färg. 
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Figur 22. Mindmap med nyckelord från litteraturstudien kopplade till ljus. 
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Figur 23. Mindmap med nyckelord från litteraturstudien kopplade till form. 
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Figur 24. Mindmap med nyckelord från litteraturstudien kopplade till material. 
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Figur 25. Mindmap med nyckelord från litteraturstudien kopplade till övrigt. 
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Figur 26. Mindmap med sammanfattning av viktiga nyckelord för ingång, tunnel, hiss och skywalk.
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Tabell 1. Tabell där nyckelord delats upp i positivt och negativt under kategorierna tunnel, hiss och skywalk. Rosa markering innebär att alla fyra informanter nämnt 
detta under intervjun. Blå markering betyder att tre av dem nämnt det och grön markering att två av dem nämnt det. Gul markering visar motstridiga åsikter. 
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Tabell 2. Fortsättning på kategorierna tunnel och hiss i tabell 1 ovan samt en kategori med nyckelord för allmänna åsikter om entrévägen till spa-anläggningen. 

 


