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Abstract 	  
The aim of this thesis was to study the Swedish Migration Board’s waiting room at 
the Asylum Examination Unit in Flen and how it is used, in order to identify the 
room’s deficiencies and opportunities for improvement. The aim has also been to 
develop a design proposal that create a distinct identity for the room and that 
contribute to a stronger link between visitors and authority. 
 
A greater understanding of the waiting room has been created through methods such 
as observations, site analysis, notations, interviews and environmental analysis, and it 
has been observed that there is a lack in terms of the room’s recognition and identity. 
 
A design proposal has been developed with the help of literature and results from 
methods. This proposal is a clear recognition in terms of the Swedish Migration 
Board’s graphical profile. The area is used in a more effective manner and more 
features are now available in the room than before. 
 
The thesis work is for the Degree of Bachelor in Information Design, specializing in 
Spatial design. 
 
 
Keywords: spatial design, information design, waiting room, room experience, 
spatial elements. 
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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete har varit att studera Migrationsverkets väntrum vid 
Asylprövningsenheten i Flen och hur det används. Detta för att identifiera rummets 
brister och förbättringsmöjligheter. Syftet har vidare varit att ta fram ett 
gestaltningsförslag som skapar en tydligare identitet för rummet och som bidrar till en 
starkare länk mellan besökare och myndighet.  
 
Genom metoder, såsom observationer, platsanalys, notationer, intervjuer samt 
omvärldsanalys, har en ökad förståelse för väntrummet skapats och det har 
konstaterats att det finns en brist vad gäller rummets igenkänning och identitet.  
 
Med hjälp av litteratur och resultatet från metoderna har ett gestaltningsförslag sedan 
utvecklats. Detta förslag har en tydlig igenkänning vad gäller Migrationsverkets 
grafiska profil. Ytorna utnyttjas på ett effektivare vis än tidigare och fler funktioner 
finns nu i rummet.  
 
Examensarbetet är för avläggande i filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktning mot Rumslig gestaltning. 
 
 
Nyckelord: rumslig gestaltning, informationsdesign, väntrum, rumsupplevelse, 
rumsliga element. 
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Förord 

Jag vill tacka Migrationsverkets Asylprövningsenhet i Flen som låtit mig ta an och 
studera deras väntrum och ett speciellt tack till de personer som tog sig tid till att 
ställa upp på mina intervjuer.  
 
Jag vill vidare tacka min handledare Staffan Udd för den hjälp och vägledning som 
jag fått genom examensarbetet och mina vänner inom rumslig gestaltning som stöttat 
mig.  
 
Tack alla ni andra som på något vis har varit till hjälp och stöd under arbetet med mitt 
examensarbete. 
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Inledning 

 
Jag tror att många med mig har upplevt hur intetsägande och stundtals förvirrande 
receptionslokaler inom företag och myndigheter kan vara. Många myndigheter och 
företag har inte insett vikten av rum som informationsbärare och således inte utformat 
dem så att besökare känner en tydlig identitet i rummet.  
 
Jag har under snart sex års tid varit anställd på Migrationsverket och sett de brister 
och fördelar som finns med verksamheten. Jag har dock ständigt förvånats över det 
bristande intresse som finns inom verksamheten vad gäller lokaler och dess 
utformning och framförallt vad gäller receptionslokaler, även om detta bristande 
intresse har blivit bättre med åren. Jag har själv varit förstagångsbesökare vid en av 
Migrationsverkets väntrum och upplevt den identitetslösa lokal som mötte mig. Jag 
hade dock fördelen att läsa det språk som fanns på de få skyltar i och utanför lokalen 
som på så vis gjorde det möjligt för mig att hitta rätt vid anställningsintervjun.  

Bakgrund 
Sverige har en gedigen bakgrund inom migration. Både in- och utvandring har satt 
spår i den svenska historien (Migrationsverket 2010). Migrationsverket har i uppgift 
från regeringen att värna om ärenden som rör invandrings-, flykting-, återvandrings-, 
och medborgarskapsfrågor (Regeringen 2012). Detta innebär mer konkret att 
Migrationsverket arbetar med ärenden som rör människor som kommer till Sverige 
för att söka skydd på grund av förföljelse i hemlandet, ärenden som rör människor 
som vill bosätta sig i landet på grund av övriga omständigheter, ärenden där 
människor vill komma på besök till Sverige samt ärenden där människor vill ansöka 
om svenskt medborgarskap (Migrationsverket 2013).  
 
Migrationsverket har tagit fram en vision som lyder enligt följande: 
”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” 
(Migrationsverket 2013).  
 
Visionen bygger på de mål regeringen har satt upp för myndigheten men även på de 
prövningar myndigheten har framför sig. Myndigheten har i övrigt en grundtanke om 
att varje individ som kommer i kontakt med Migrationsverket ska känna sig 
respekterad, väl mött och få en bra service (Migrationsverket 2013).  
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Migrationsverket arbetar utefter en värdegrund som finns som stöd i vardagen och i 
det arbete de utför. Värdegrunden består av tre ord: empati, tydlighet samt mod. Det 
är varje individs tolkning av dessa ord som är det viktiga men orden ska stå som 
symbol för hur Migrationsverket vill upplevas (Migrationsverket 2013).  
 
Migrationsverkets kontor finns fördelat över nästan hela landet och myndigheten är 
indelad i olika verksamhetsområden beroende på arbetsuppgift (Migrationsverket 
2013). De har totalt 3990 anställda inom verksamheten, varav 64,2 % av dessa är 
kvinnor och 35,8 % är män (Migrationsverket 2013).  
 
Det verksamhetsområde jag kommer att titta närmare på i mitt examensarbete är 
verksamhetsområde Asylprövning.  
 
Asylprövningsenheten i Flen har under mars 2013 flyttat till nya lokaler. Detta har 
inneburit att den reception som de tidigare delade med en annan avdelning numera 
enbart tillhör dem och att Asylprövningsenheten har fått en egen reception att verka 
över i sina nya lokaler. Nya möbler beställdes till väntrummet i samband med flytten 
men företaget som skulle leverera detta gick dock i konkurs innan möblerna hann bli 
klara. De har därför valt att ställa ut en tillfällig möblering i väntrummet.  

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur Migrationsverkets väntrum vid 
Asylprövningsenheten i Flen används idag och fungerar som informationsbärare. 
Detta för att ta reda på hur eventuella rumsliga element kan stärka 
informationsbärandet och skapa en tydligare identitet för rummet. Syftet är vidare att 
skapa ett gestaltningsförslag för väntrummet som med sitt uttryck bidrar till en 
starkare länk mellan besökare och myndighet.  

Frågeställning 
Hur bör väntrummet vid Migrationsverkets Asylprövningsenhet i Flen utformas för 
att skapa en tydligare länk mellan besökare och myndighet samt skapa en tydligare 
identitet för rummet? 
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Målgrupp 
Målgruppen för denna studie är användare av väntrummet vid Migrationsverkets 
Asylprövningsenhet i Flen. Det vill säga både besökare och personal. 
Besökargruppen består av asylsökande, tolkar och biträden. Samtliga användare 
kommer beröras av mitt förslag men den primära målgruppen är dock besökare. 
 
Målgruppen för denna rapport är elever och lärare inom ämnet Informationsdesign, 
men även andra personer som finner intresse av detta ämne.  

Avgränsningar 
Jag har valt att göra vissa avgränsningar inom tidsramen för projektet och utifrån de 
bakgrundskunskaper och förutsättningar som jag har haft. Jag har valt att enbart 
fokusera på väntrummet och därför medvetet valt att utesluta vissa ytor som 
tolkrummet, personalytan bakom dagens lucka samt ytan utanför byggnaden. Min 
målsättning har varit att studera väntrummets användning och hur väntrummet 
fungerar som informationsbärare. Mot bakgrund av detta har därför dessa ytor 
exkluderats eftersom jag inte anser att de behöver tas i beräkning för att få en 
uppfattning kring väntrummets användning då detta rum verkar för sig självt.  
 
Jag kommer att visa upp ett förslag på ny utformning av väntrummet och inte ett 
färdigt resultat. Detta medför att jag har tagit hänsyn till flera olika delar men inte 
behandlat alla delar vidare.  

Begreppsdefinitioner 
Asylprövningsenhet – Den enhet på Migrationsverket som handlägger ärenden 
rörande personer som ansöker om asyl i Sverige (Migrationsverket 2010) 
 
Asylutredning – En utredning där den asylsökande får berätta vad den har varit med 
om och varför hen inte kan återvända till sitt hemland (Migrationsverket 2011) 
 
Biträden – Advokat eller biträdande jurist som förordnas av Migrationsverket för att 
ta tillvara på den asylsökandes intressen (Sveriges domstolar 2012).  
 
Identitet – Alla de delar som ett företag eller myndighet innehåller. Det kan vara allt 
från verksamhetens själ, design till dess personal (Hinn & Rossling 1994 s. 14).   
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Informationsbärare – Ett föremål, rum eller text som på något vis sänder ut ett visst 
budskap.  
 
Rumsliga element – Rumsliga element innebär alla fysiska föremål som finns i vår 
omgivning (Mossberg 2003 s.113). 
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Teorigenomgång 

I detta avsnitt redovisas litteraturen som varit relevant för 
gestaltningsförslaget. Rummet samt dess påverkan och 
upplevelse diskuteras inledningsvis. Vidare finns litteratur kring 
rum som informationsbärare samt uppmärksamhet. Avslutningsvis 
diskuteras kritiken kring de olika källorna.  

Rummet och utrymmet 
Ett rums utrymme definieras av vår egen uppfattning. Det är relationen mellan de 
olika elementen i ett rum som bestämmer ett utrymme. Vi kan ta hjälp av punkt, linje, 
plan och volym för att uppfatta utrymmen och mer konkret innebär detta att pelare, 
balkar, väggar, golv och tak hjälper oss att uppfatta rum (Ching 2005 s. 2-3). 
 
Rummets arkitektoniska delar, så som ovan beskrivna, verkar som avgränsningar, 
både vad gäller att avgränsa ute från inne men även som avgränsningar i själva 
rummet, men de kan även ses som omslutande delar i rummet (Ching 2005 s. 6).  

Öppenhet och slutenhet 
Att ett rum innefattar både öppenhet och slutenhet ses som två viktiga aspekter i en 
byggnad och att det dessutom finns en kontrast mellan dessa stärker sambandet 
ytterligare. Öppenhet och slutenhet handlar även om att människor behöver rum eller 
utrymmen där de både kan vara offentliga och privata (Nylander & Forshed 2003 s. 
29, 34 & 40).  
 
Omslutna rum understödjer människans känsla för trygghet och gör att denne kan 
känna sig säker i sin ställning samtidigt som öppna rum främjar kommunikation 
(Nylander & Forshed 2003 s. 40).  

Struktur och layout 
Det kan konstateras att vi människor påverkas av våra tidigare erfarenheter och att 
använda sig av den lärdomen vid design av miljöer är att föredra. Genom detta kan 
man då skapa mönster som vi känner igen från tidigare men även ta hjälp av olika 
former för att knyta ihop rumsliga element till en helhet. En helhet och en känsla av 
närhet skapas även då det bildas olika slags grupperingar i rummet (Ware 2008 s. 56 
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& 58). Detta kallas för mönsterdefinitioner och dessa kan användas för att skapa en 
tydligare struktur i rummet. Bland annat kan man använda sig av anslutande och 
inneslutande konturer eller områden där samma färg eller struktur förekommer. 
Dessutom ses anpassning och gemensam rörelse som två ytterligare 
mönsterdefinitioner (Ware 2008 s. 58).  
 
Liksom Ware (2008) menar även Ching (2005) att man kan använda sig av mönster 
för att arrangera olika miljöer. Genom detta kan man då öka funktionaliteten och det 
estetiska. Enligt Ching kan man använda sig av olika proportioner, skala, balans, 
harmoni, enhetlighet och variation, rytm samt betoning (2005 s. 120).  

Kognition och emotion 
Vår hjärna används för att tolka olika företeelser och nästan halva hjärnan ägnar sig 
just åt det visuella sinnet (Ware 2008 s. ix). I Mossbergs bok (2003) om 
upplevelserummet menar hon att varje individ behöver känna en tillhörighet eller 
koppling till rummet för att finna säkerhet och trygghet. Rum som inte går att finna 
koppling till eller som känns odefinierade skapar en känsla av otrygghet och detta 
bidrar till att man får en negativ upplevelse. Känslan av att finna relation till rummet 
är ett behov som alla människor har inom sig (Mossberg 2003 s. 133).  
 
Omgivningen påverkar oss människor. Vårt humör påverkas av det vi upplever. Både 
musik, färg, dekor eller övriga faktorer bidrar till en påverkan av vårt humör och vår 
sinnesstämning kan bidra till ett ökat eller minskat välbefinnande (Mossberg 2003 s. 
134).  

Rumsupplevelsen 
Upplevelser är högst individuella och hos varje individ ter sig denna upplevelse olika 
beroende på både tidigare erfarenheter och humör (Mossberg 2003 s. 19 & 132). 
Liksom Mossberg menar även Warell och Young (2011 s. 280) att detta påverkar vår 
upplevelse men de menar samtidigt att det är svårt att förutse vilka reaktioner som 
kan uppstå hos människan.  
 
Enligt Warell och Young (2011 s. 278) definieras all design av att den vill skapa en 
upplevelse för människan. Gärna upplevelser som på något vis är betydelsefulla för 
sammanhanget och skapar välbehag hos betraktaren. Intrycket är det som når oss 
människor först i vår upplevelse följt av värderingar och känslor. (Warell & Young 
2011 s. 282). Mossberg (2003 s. 131-132) skriver i sin bok om Bitners (1992) modell. 
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Denna modell liknar det Warell & Young (2011) skriver om. Modellen syftar till att 
ta upp förhållandet mellan omgivningen och användaren. Enligt modellen reagerar 
människor på sin omgivning enligt tre olika aspekter. Dessa är kognitiva aspekter, 
känslomässiga aspekter samt fysiologiska aspekter. Temperatur, lukt, ljud liksom 
möbler, layout, skyltar och dekor är några av de delar som människan kan få en 
upplevelse av. 
 
Ett rum bör designas utifrån mötet mellan kund och företag, vilket innebär att 
utformningen vad gäller de yttre faktorerna i rummet bör bidra till en ökad 
kommunikation dem emellan (Mossberg 2003 s. 120). Mossberg (2003 s. 133) menar 
vidare att ett rum bör tala för sig självt.  
 
En lockande miljö kan för många människor öka trivseln (Mossberg 2003 s. 110). 
Det är både sociala faktorer, fysiska faktorer och designfaktorer som påverkar en 
upplevelse. Detta innebär att ett rums funktion, tillgänglighet, färg, liksom 
personalens eller övriga besökares beteende påverkar hur väl till exempel ett väntrum, 
som i mitt fall, upplevs (Mossberg 2003 s. 113).  

Fysisk och social miljö 
En positiv upplevelse kring det sociala samspelet bidrar till en bättre tillfredställelse 
hos människan och gör att denne känner en starkare tillhörighet. Genom att utforma 
rum där detta understödjs ses som något positivt. Om en människa känner en tydlig 
platsidentitet så främjar det kommunikationen mellan människor (Johansson & Küller 
2005 s. 24).  

Väntetid 
Om man vill minska upplevelsen av lång väntetid bör besökaren ha något att 
sysselsätta sig med. Upplevelsen kring lång väntetid har även kopplingar till om man 
väntar själv eller i grupp. Om besökaren har sällskap av någon upplevs oftast 
väntetiden kortare. Är besökaren däremot orolig och om det är oklart kring hur lång 
väntan kommer att bli upplevs väntetiden oftast längre (Mossberg 2003 s. 155).  
 
Rummet eller omgivningen spelar också in vad gäller väntetider (Mossberg 2003 s. 
155). Genom att förändra layouten i rummet, organisera köerna eller skapa 
sysselsättning för besökarna kan man minska den negativa upplevelsen av väntan. 
Sysselsättning kan vara allt från tidningar, informationsmaterial till TV-apparater. 
Dessutom kan speglar hjälpa till att uppleva väntetiden kortare. Att ha ett 
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kölappssystem där besökaren på förhand kan uppskatta väntetiden gör att mindre 
missnöje uppstår hos besökaren (Mossberg 2003 s. 159 & 163-164).  

Färg 
”Färg är det man ser och upplever som färg” (Johansson & Küller 2005 s. 51). Detta 
innebär att färg är en slags individuell uppfattning och upplevelse av det man ser, det 
vill säga något som inte går att ta på. Det är än en gång våra tidigare erfarenheter som 
styr över upplevelsen. Detta innebär att vi analyserar de bilder som når oss och bildar 
en tolkning som överensstämmer med våra tidigare erfarenheter och som ger största 
möjliga betydelse för det speciella sammanhanget (Johansson & Küller 2005 s. 51 & 
55).  
 
Upplevelse av färg är med andra ord högst individuellt men anmärkningsvärt är att 
människor uppfattar färger relativt likvärdigt i bestämda sammanhang. Vad gäller 
uppfattning av färg i olika kulturer finns heller inte några större differenser 
(Johansson & Küller 2005 s. 62-63). Vi människor är oftast rörande överens kring 
vilka färger som upplevs varma, skrikiga och så vidare (Hård m.fl. 1995 s. 39).  
 
Färger påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Enligt boken Upplevelse av färg och 
färgsatt miljö sägs färger påverka vår sinnesstämning. Varma färger som rött, orange 
och gult påstås aktivera människan. Genom att använda sig av någon av dessa färger i 
en annars ganska tråkig och livlös miljö kan man få aktiveringen att öka. Blå, lila och 
gröna färger påstås däremot ha en lugnande effekt på människan och göra det möjligt 
för denne att öka sin kreativitet. Däremot har vidare forskning visat något motstridiga 
resultat (Hård m.fl. 1995 s. 20, 26 & 28). Mot bakgrund av detta bör påståendena 
därför beaktas med viss skepsis. Jag anser att påståendena bör fungera som en 
vägledning och inte som någon absolut sanning.  
 
Färg har även konstaterats påverka ett rums storleksuppfattning. Desto ljusare ett rum 
är utformat i både inredningsdetaljer som väggfärg, desto öppnare upplevs rummet 
vara. Ett rum sägs dessutom upplevas mer komplext desto mer färgstyrkan ökar 
(Hård m.fl. 1995 s. 115-116).   
 
Genom att använda sig av färg i ett visst sammanhang i en bestämd miljö kan man 
även få människor att ta del av budskap genom att fånga deras uppmärksamhet 
(Mossberg 2003 s. 137).  
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Rum som informationsbärare 
Kommunikation sker dagligen och sägs ta upp människans all vakna tid. Via 
kommunikation utbyts sedan information. Information är allt som på något vis sänder 
ut ett budskap. Det kan handla om en byggnad som har designats för att sända ut ett 
visst budskap (Hård af Segerstad 2002 s. 27, 34 & 36).  
 
Shannon och Weavers arbetade fram en modell år 1949 som fortfarande är aktuell i 
sammanhanget. Enligt dem sker kommunikation i en linjär process där en viss 
information sänds ut från avsändaren till mottagaren med en viss typ av signal. 
Signalen kan eventuellt störas av ett brus. Utöver detta finns det alltid ett medium 
som kommunikationen når ut genom (Fiske 1997 s. 17-18 & 32). I mitt fall där jag 
arbetar med rum som informationsbärare är mediet just rummet. Liksom Fiske (1997) 
menar även Mossberg (2003 s. 121) att rummet och företagets omgivning är ett 
utmärkt sätt att kommunicera till sina kunder genom. Rummet hjälper kunderna att få 
en tillfredställelse och stimulerar dess uppfattning kring kvalité.  
 
Ett meddelande bör vara lätt att förstå för dess mottagare. Förståelsen handlar om att 
funktionen tydligt bör nå ut och synas och att man som användare vet hur produkten, 
som i mitt fall är rummet, verkar och fungerar. Produktens innebörd kodas sedan av 
och tolkas av dess användare (Warell & Young 2011 s. 283). 
 
All kommunikation som sker från ett företag eller en myndighet bör ske 
förtroendeingivande och med en tydlig och konsekvent hållning. De flesta företag och 
myndigheter har en profil de arbetar utifrån och som verkar som den bild de vill att 
omvärlden ska få av företaget eller myndigheten (Bergström 2009 s. 266-267).  

Uppmärksamhet 
För att fånga människors uppmärksamhet och exempelvis rikta dem mot ett specifikt 
mål kan man använda sig av något som kallas pop-out-effekten. Detta innebär att ett 
objekt visuellt står ut från sin omgivning. För att pop-out-effekt ska kunna uppnås 
krävs det att omgivningen är väldigt likformad och att det aktuella objektet skiljer sig 
från sin omgivning vad gäller dess egenskaper som form, skala, storlek och färg 
(Ware 2008 s. 29). Mossberg (2003) menar liksom Ware att färger är ett utmärkt 
komplement att använda sig av för att skapa uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet 
kan utnyttjas när man som avsändare sänder ut meddelanden eller till att skapa 
känslor hos betraktaren (Mossberg 2003 s. 137).  
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Källkritik 
Litteraturen som jag använt mig av i denna rapport har mestadels varit sådan som jag 
läst tidigare under utbildningen men jag har samtidigt försökt fördjupa mig och söka 
litteratur bortom den. Den litteratur som jag haft tidigare under utbildningen måste 
anses relevant för vårt ämne och lämplig i sammanhanget.  
 
Jag har haft ett kritiskt förhållningssätt till samtliga källor och speciellt till de böcker 
som har varit av äldre upplagor. Jag anser att de äldre upplagorna har haft en hög 
trovärdighet och varit så pass väl erkända inom sitt område att de kan anses lämpliga.  
 
Boken Bostadens utformning är inte vetenskapligt baserad men måste ändå anses som 
relevant i sammanhanget. Det är en professor och en arkitekt som står bakom boken 
och som har skrivit den på uppdrag av HSB. Alla dessa aktörer torde ses som seriösa 
då syftet är att utbilda.  
 
De internetkällor jag använt mig av har alla varit publicerade av myndigheter där det 
primära syftet, vad jag har kunnat tyda, inte har varit att marknadsföra utan att rent av 
sända ut en viss allmän information. Därför borde de anses kvalificerade att använda 
för detta examensarbete.  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs de metoder som använts för att samla in 
empiri. Inledningsvis finns en presentation av de olika metoderna 
och hur dessa har tillämpats. Vidare diskuteras kritiken av de 
valda metoderna samt de etiska övervägandena som gjorts.  

Metodval 
Val av metoder har baserats på det syfte som jag haft med mitt examensarbete. Syftet 
har varit att studera hur väntrummet vid Asylprövningsenhetens reception i Flen 
upplevdes och fungerade som informationsbärare. Detta för att undersöka om 
rumsliga element kunde stärka länken mellan besökare och myndighet och skapa en 
tydligare myndighetsidentitet för rummet. Metodvalen har således blivit kvalitativa 
metoder för att få ut så riktig och konkret information som möjligt. Jag ansåg även att 
kvalitativa metoder var fördelaktiga i denna process i och med att jag kunde ha en 
närhet till det jag studerade och på så vis få ut unika delar och vara flexibel i mitt 
tillvägagångssätt (Holme & Solvang 1997 s. 78).   
 
Jag började med att utföra observationer samt notationer för att få kännedom om 
användarna och för att få en uppfattning kring rummet i sin helhet. Jag började med 
att studera hur användarna rörde sig i väntrummet, hur länge de stannade där samt hur 
de utnyttjade väntrummet och dess element. Jag gick sedan vidare med att studera 
väntrummet utifrån hur det upplevdes kopplat till mina erfarenheter samt hur rummet 
såg ut idag.  
 
Jag har utfört intervjuer med personal på Migrationsverket. Dessa har varit 
semistrukturerade i sin art och därför gett mig information som både varit detaljerad 
och kärnfull. Jag har dessutom besökt Migrationsverkets kundcenter i Norrköping 
och utfört en fältstudie där. Detta för att få en uppfattning av deras väntrum, som 
enligt Migrationsverket anses vara mest i framkant vad gäller design och funktion.  
 
Utöver dessa ovanstående metoder har litteraturstudier genomförts kontinuerligt 
genom projektet.  
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Observationer 
Observationer har utförts i väntrummet i Flen. Observationerna kan ses som passivt 
dolda observationer även om jag i min observatörsroll har intagit en position som 
anställd, vilket bidrog till att personalen var medveten om vad som skedde medan de 
jag studerade, det vill säga besökarna, inte var medvetna om vad som skedde utan såg 
mig som en av de anställda.   
 
Fördelen med dolda observationer är just att de är dolda och att de man studerar 
därför inte är medvetna om vad de medverkar i (Holme & Solvang 1997 s. 111). För 
att en dold observation ska fungera smärtfritt krävs det att de man studerar ser 
observatören som trovärdig i den roll den har intagit (Holme & Solvang 1997 s. 112). 
I och med att jag är anställd på Migrationsverket och fortfarande arbetar där så anser 
jag att min trovärdighet har varit mycket hög.   
 
Genom att vara passiv observatör, och som i mitt fall utge sig för att vara en av de 
anställda, kan man inta ett beteende som man tror förväntas av en. Detta bidrar till att 
observationen blir mer naturlig och ger en mindre påverkan på resultatet (Holme & 
Solvang 1997 s. 115).  
 
I och med att Asylprövningsenheten nyligen hade flyttat och därmed bytt reception 
bör det noteras att det inte var helt optimala förhållanden att studera väntrummet 
utifrån. Receptionen och väntrummet var fortfarande i en inkörningsperiod när 
examensarbetet utfördes och rutiner hade därför inte hunnit bli helt klara. 
Möblemanget var tillfälligt och alla skyltar hade inte kommit på plats.    

Urval 
Jag valde att observera samtliga besökare som befann sig i väntrummet. Jag önskade 
få en uppfattning kring rörelsemönster, vad besökare drogs till och uppmärksammade 
samt val av placering i rummet (se bilaga 7). Mot bakgrund av detta har därför alla 
typer av besökare observerats för att få en sådan bred bild som möjligt av situationen.  

Genomförande 
Observationerna utfördes vid sammanlagt fem olika tillfällen och under tre olika 
dagar. Jag observerade både på morgonen, vid lunchtid och under eftermiddagen. 
Samtliga observationer skedde under cirka en timme vardera. Jag valde medvetet att 
utföra de flesta observationer vid den tidpunkt då asylutredningar var inbokade för att 
få en uppfattning kring hur väntrummet fungerar med många besökare. Under ett av 
observationstillfällena valde jag dock att observera då det inte väntades besökare för 
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att få en uppfattning kring hur många människor som rörde sig i rummet när 
asylutredningar inte var inplanerade. Tiderna för observationstillfällena har med 
anledning av detta blivit ganska lika eftersom besökare bokas in vid ungefär samma 
tidpunkt varje dag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, Lila markering visar det område där observationerna skedde. Den stora röda 
markeringen visar receptionsluckan och den mindre röda markeringen visar entrédörren 

 
 
Jag har vid alla fem observationstillfällen observerat från en och samma position. 
Denna position är bakom receptionsluckan, det vill säga inne i personalens 
arbetsutrymme. Valet av placering grundar sig i att jag i min observatörsroll valt att 
studera mitt ämne utifrån personalens perspektiv. Det hade dessutom blivit uppenbart 
att, om jag suttit i väntrummet och observerat, var där av en annan anledning än de 
övriga besökarna. Detta i och med att jag inte hade kunnat inta en trovärdig roll som 
varken asylsökande, biträde eller tolk, som är de mest frekventa användarna av 
väntrummet. Den naturliga placeringen blev därför bakom receptionsluckan för att 
verka trovärdig i min roll.  
 
Under samtliga observationer utfördes korta fältanteckningar. Detta genomfördes på 
ett sätt som inte kan anses ha verkat störande för gruppen jag studerade.  
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Platsanalys 
För att få en uppfattning kring väntrummets struktur och nuvarande förhållanden 
utfördes en platsanalys. Jag har använt mig av den mall Ching (2004 s. 56-60) har 
tagit fram angående att studera rum, men samtidigt känt mig fri att utveckla den efter 
mina egna behov (se bilaga 6).  

Genomförande 
Platsanalysen utfördes i samband med den första observationen. Det hade enbart gått 
cirka 10 dagar från det att receptionen öppnades i de nya lokalerna. Således var också 
möbleringen en aning tillfällig och inte helt genomtänkt placerad (se intervjuerna, 
bilaga 2-5). 
 
Jag studerade material på golv och väggar, fönster och ljusinsläpp, form, skala, 
proportioner, var kommunikation skedde med mera. Allt detta för att få en större 
förståelse för rummet och se vilka fördelar och nackdelar som fanns med det 
nuvarande väntrummet.  

Notationer och rumsupplevelse 
Notationer innebär att man studerar ett rum utifrån en besökares perspektiv. Man 
undersöker bland annat vilka element i rummet som verkar som stöd åt 
orienterbarheten och hur man uppfattar rummet utifrån rymd (Branzell 1976 s. 9) 
Detta genom att notera vilka landmärken, stråk, knutpunkter, områden och barriärer 
som finns i rummet (Branzell 1976 s. 19).  
 
Landmärken symboliserar de element som används att orientera sig kring. Det kan 
vara allt från mindre utmärkande delar till höga byggnader när det rör sig om 
utomhusmiljöer. Stråk står för de vägar som bildas när människan transporterar sig 
mellan olika mål och där dessa stråk möts kallas för knutpunkter. Områden definieras 
av att det är en enhet, det vill säga en eller flera delar som sammanbinds till en helhet. 
Delare i sin tur står för de element i rummet som kan upplevas som barriärer och 
hindra människan i sin transport (Branzell 1976 s. 19).  
 
Som ett komplement till ovanstående har Branzell (1995) arbetat fram den så kallade 
”bubblan”. Bubblan innebär att man utöver dessa ovanstående notationer kan notera 
rummet utifrån sin egen känsloupplevelse. Man låtsas befinna sig i en bubbla och 
med hjälp av alla sinnen uppleva rummet (Branzell 1995 s. 7). Bubblan kan inta olika 
skepnader och enligt Branzell (1995) har man alltid en förväntad bubbla innan man 
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går in i ett rum. Denna bubbla kan beroende på hur entrén ser ut antingen öka eller 
minska. Möts man av en väldigt stor och ståtlig entré kan den förväntade bubblan 
antas vara stor. Är entrén istället väldigt undermålig kan den förväntade bubblan 
tänkas vara liten. När man går in i rummet kan bubblan sedan förändras beroende på 
vilken upplevelse man får och beroende på vilka minnen man bär med sig från 
rummet kan bubblan ännu en gång förändras (Branzell 1995 s. 12-13).  

Genomförande 
Notationerna utfördes under en tidig morgon innan receptionen hade öppnat. Jag 
studerade de tre rummen, väntrummet, ytan bakom skiljeväggen samt entréytan, från 
flera olika vinklar och under cirka 15 minuter.  
 
Jag är medveten om att notationerna eventuellt hade kunnat visa andra resultat om de 
hade utförts under en annan tidpunkt. Jag valde dock att genomföra detta innan 
öppning för att kunna röra mig fritt i rummet. Om jag hade utfört notationerna vid en 
tidpunkt då det var besökare i rummet hade jag enbart kunnat utföra dessa inifrån 
personalytan och då inte fått den upplevelse av rummet så som jag önskat.  
 
Jag ansåg samtidigt att det var olämpligt att utföra notationer under besökstid 
eftersom jag inte vill tränga mig in på någon persons integritet, vilket det eventuellt 
hade kunnat upplevas som om jag gått runt i rummet och studerat olika företeelser 
och dessutom noterat detta på papper.  
 
De företeelser som har studerats vad gäller besökares gångstråk, och vad dessa bildar 
för knutpunkter, har utförts i samband med observationerna och då inifrån 
personalytan.  

Intervjuer 
Intervjuer utfördes som ett komplement till observationerna och för att få en djupare 
förståelse och se ett större samband. Fördelen med kvalitativa metoder är att man kan 
ha en närhet till det ämne man studerar och till de människor man frågar (Holme & 
Solvang 1997 s. 14). Det handlar om att försöka få en inblick i det man studerar och 
komma ämnet in på djupet genom att gripa sig an ämnet inifrån (Holme & Solvang 
1997 s. 92). Jag har utfört respondentintervjuer vilket innebär att jag har intervjuat 
personer som själva ingår i det ämne jag studerar (Holme & Solvang 1997 s. 104).  
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Urval 
För att få en föreställning kring vad användare av väntrummet har för uppfattning av 
rummet hade ett naturligt val varit att intervjua besökare av väntrummet och 
framförallt asylsökande som är de mest frekventa användarna av rummet. Däremot 
befinner sig de asylsökande i en pressad situation och när de vistas i 
Migrationsverkets väntrum har de en viktig utredning framför sig. Min intention har 
inte varit att intervjua personer som på något vis befinner sig i pressade situationer 
eller under stress. Jag valde därför att intervjua personal och på så vis gripa an 
problemet från personalens synvinkel.  
 
Val av intervjupersoner grundar sig i min önskan att få en sådan bredd som möjligt 
både vad gäller arbetsgrupp, ålder och kön. Olikheter gör att folk upplever samma 
företeelse på olika sätt (Holme & Solvang 1997 s. 104). Jag ansåg att detta var 
fördelaktigt i och med att jag då troligtvis kunde få en variation i intervjusituationerna 
och därigenom få ut många olika tankar. 

Genomförande 
Samtliga fyra intervjuer skedde på plats i Migrationsverkets lokaler för att öka 
tillgängligheten för respondenterna. Tre av dessa intervjuer hölls i ett väldigt ljust och 
luftigt kontorsrum med avsaknad av störande ljud i bakgrunden. Den fjärde intervjun 
skedde i ett kontorsrum som var något mörkare med vissa störande ljud i bakgrunden. 
Under två intervjutillfällen satt jag och respondenten på en varsin sida om ett 
skrivbord och under de andra två intervjutillfällena satt respondenten och jag mitt 
emot varandra med ett skrivbord på sidan om oss. Alla intervjuer spelades in på 
diktafon efter samtycke. Jag gjorde dock korta noteringar på datorn under tiden vi 
samtalade.  
 
Jag har låtit mina respondenter i efterhand godkänna intervjusammanställningarna för 
att rätta till eventuella missförstånd och för att låta dem justera eventuellt innehåll 
som de inte vill ska finnas med i denna rapport. Jag har vidare valt att hålla 
intervjuerna konfidentiella, vilket innebär att bakgrundsdata kring respondenterna 
inte kommer bli tillgängligt för läsaren (Kvale 1997 s. 109).  
 
Frågorna jag ställde finns att tillgå under bilaga 1. 
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Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys innebär att man studerar fältet på en annan plats än där 
huvudstudien sker. Fördelen med att göra detta är att man får ta del av kontraster som 
är unika och övergripande för fältet. En omvärldsanalys skapar en större förståelse för 
likheter och olikheter och är genom detta en unik metod. Det går inte att på något 
annat vis få ta del av dessa insikter (Aspers 2007 s. 73).  

Urval 
Migrationsverkets kundcenter i Norrköping anses enligt myndigheten vara den 
reception som är mest i framkant vad gäller nytänkande och design. Den designades 
för att fungera både utifrån den nuvarande och den framtida verksamheten. För att 
skapa mig en egen uppfattning kring detta gjorde jag ett besök på den aktuella 
platsen. 

Genomförande 
Jag studerade hur väntrummet användes både av besökare som personal. Jag försökte 
ta in så mycket information som möjligt när jag var på plats, både genom att fråga 
personalen och uppleva med alla sinnen. Jag studerade främst rummets fysiska delar, 
som möbler, golv, väggar och tak. Men noterade samtidigt hur besökare rörde sig i 
väntrummet och utnyttjade dess olika element.  

Metodkritik 
En av fallgroparna med kvalitativa metoder är att jag genom att vara närvarande på 
den plats som studeras troligtvis påverkar resultatet (Holme & Solvang 1997 s. 78). 
Detta innebär att det finns en risk för förvrängning eftersom människor ibland kan ha 
en tendens till att agera och svara på ett sätt som de tror förväntas av dem (Holme & 
Solvang 1997 s. 94). Jag är medveten om att det finns en risk för att detta kan ha skett 
under mina intervjuer men anser samtidigt att intervjuer var en nödvändig metod för 
att få en uppfattning om hur väntrummet upplevdes och fungerade utifrån 
användarnas perspektiv.  
 
När det gäller observationer och notationer är det mina tolkningar som noterats och 
dessa tolkningar är ingen sanning utan endast min uppfattning av verkligheten. Det är 
viktigt att förhålla sig kritisk till detta. Jag anser dock att det inte går att ta del av 
informationen på någon annat vis än att använda sig av dessa metoder. Med 
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anledning av detta anser jag att de är användbara för ändamålet under förutsättning att 
man har ett kritiskt förhållningssätt.  

Etiska överväganden 
Jag har gjort etiska överväganden när det kommer till val av intervjupersoner. Jag har 
medvetet valt att inte intervjua de primära användarna av väntrummet, det vill säga 
asylsökande, eftersom de befinner sig i en pressad situation. Min intention har inte 
varit att medverka till att göra denna situation om än värre genom att intervjua dem. 
Mina intervjupersoner har istället varit personal vid Migrationsverket som 
informerats om intervjun i god tid innan och dessutom fått samtycka till att medverka. 
Jag har vid intervjutillfället och i samband med den första kontakten informerat dem 
om att intervjun var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta den. 
Detta skapar förtroende och bättre förutsättningar för en lyckad intervju (Holme & 
Solvang 1997 s. 105).  
 
Jag har dessutom valt att hålla informationen kring intervjupersonerna konfidentiell 
och valt att benämna dem som respondent 1, 2, 3, 4 samt arbetsgrupp 1, 2, 3. Detta 
för att understödja intervjupersonernas integritet (Kvale 1997 s. 110) och försvåra 
spårbarheten. Dessutom har jag låtit intervjupersonerna godkänna min 
sammanställning från intervjun.  
 
Mina observationer har även dem gjorts under etiska korrekta förhållanden. Jag har 
inte utfört observationer som kan anses kränkande för individen utan enbart utfört 
allmänna observationer under goda omständigheter.  
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Empiriskt resultat 

I detta avsnitt redovisas empirin som samlats in genom de valda 
metoderna.  

Observationer 
Observationerna utfördes under fem olika tillfällen. Dessa dagar och tider redovisar 
jag i tabellen nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid varje observationstillfälle såg jag ett beteende och en användning av rummet som 
överensstämde med de andra tillfällena och jag har därför valt att redovisa dessa. Jag 
tycktes inte se några avvikande händelser som varit värda att notera bortsett från det 
sista observationstillfället då vissa möbler hade förflyttats och då barnmöbler hade 
tillkommit.  
 
Det jag noterade var att nästan samtliga besökare gick till receptionsluckan när de 
kom in i rummet. Dels tror jag att detta beror på tidigare erfarenheter. Det vill säga att 
man som besökare bär med sig kunskap om att det är dit man brukar gå först. Och 
dels tror jag det beror på att receptionsluckan idag syns relativt tydligt i rummet i och 
med att det inte finns några andra utmärkande delar som fångar besökarens 
uppmärksamhet, både på gott och ont. 
 

Datum:                         Tid:                           Placering: 
  
9 april 2013                     Kl. 08,40-09,35            Bakom luckan 
 
9 april 2013                     Kl. 12,50-13,50                     ”  
 
10 april 2013                   Kl. 09,50-10,50                     ” 
  
11 april 2013                   Kl. 12,50-13,50                     ” 
 
25 april 2013                   Kl. 14,00-15,00                     ” 
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När det kommer till besökares val av placering i rummet sågs ett tydligt samband 
mellan känslan av trygghet och val av placering. De flesta besökare valde i första 
hand att placera sig på de sittplatser som fanns mitt emot receptionsluckan med en 
stabil vägg bakom sig. De hade då en överblick över hela rummet, över 
receptionsluckan, dörrarna in till personalytan samt ut över entréytan. Sedan fylldes 
de övriga sittplatserna på vartefter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, 9 april, kl 8,40-9,35    Figur 3, 9 april, kl 12,50-13,50    Figur 4, 10 april, kl 9,50-10,50 

Röda markeringar visar receptionslucka och entrédörr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figur 5, 11 april, kl 12,50-13,50    Figur 6, 25 april, kl 14,00-15,00 
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Jag observerade dessutom att många besökare valde att stå upp i väntan på 
asylutredning. Inte enbart beroende på att sittplatserna var upptagna utan i många fall 
verkade de själva känna ett behov av att stå upp. Idag finns inga naturliga eller 
lämpliga ytor att stå vid i väntrummet i väntan på asylutredning utan besökare 
hamnar mitt i rummet eventuellt med en känsla av att vara uttittad av alla som sitter 
utmed väggarna. Jag observerade i och med detta att många därför valde att gå runt i 
rummet eller vandra från inne till ute. Detta kan även bero på nervositet inför 
utredning eller på grund av andra omständigheter. I och med att vissa besökare visade 
upp ett vandringsbeteende iakttogs det i samband med detta den avsaknad som finns i 
rummet vad gäller möjlighet till sysselsättning i väntan på asylutredning.  
 
Nästan samtliga besökare föreföll vänta under en kortare stund, allt mellan två till 30 
minuter. Det fanns dock vissa besökare som satt i väntrummet under längre perioder, 
troligtvis personer som följt med som sällskap, men dessa personer rörde sig oftast 
mellan ute och inne och hade ingen fast plats i rummet.  
 
Under nästan samtliga observationstillfällen rörde sig personal i väntrummet. Detta 
var dock oftast i samband med att asylutredningar skulle starta. Samtlig personal 
äntrade väntrummet genom dörrarna som går in till personalytan. De placerade sig 
oftast mitt i väntrummet och läste upp namnen på de personer de skulle träffa. Jag 
observerade att det i samband med detta stundtals kunde te sig en aning ostrukturerat 
när personal inte fann de personer de sökte och framförallt när många asylutredningar 
skulle starta samtidigt och många människor befann sig i väntrummet. Detta kan 
eventuellt kopplas till den nyliga flytten som jag har beskrivit tidigare i denna rapport 
(se metodval). Samtidigt kan detta tyda på ett bristande system kring just detta 
moment.  
 
Vid det sista observationstillfället hade vissa möbler bytt plats och barnmöbler och i 
viss mån barnleksaker hade tillkommit. Det jag kunde notera då till skillnad från de 
tidigare observationstillfällena var att barn var väldigt glada över möblerna och 
använde dem till att sitta att rita och leka vid. Jag upplevde dock en högre ljudnivå än 
tidigare. De övriga möblernas förflyttning bidrog till att vissa platser som inte hade 
utnyttjats lika frekvent tidigare nu utnyttjades i och med att en runt bord hade 
tillkommit vid dessa stolar. Jag förvånades över hur små medel påverkar en 
människas uppfattning om trivsel.  
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Platsanalys 
Väntrummet består huvudsakligen av ett proportionerligt, fyrkantigt, utrymme om 
cirka 30 kvadratmeter (se lila markering). Det finns en mindre yta bakom en 
skiljevägg där kaffemaskinen idag finns och denna yta är om cirka 10 kvadratmeter 
(se orange markering). Innanför entrén finns en yta om cirka 10 kvadratmeter (se blå 
markering). Det är dessa ytor som jag har haft till förfogande när jag arbetat fram 
gestaltningsförslaget.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 7, Planritning med de olika rummen markerade 
 
 
Min uppfattning av rummen är att de känns murriga och trista med kalla och hårda 
material. Jag känner ingen koppling till Migrationsverket eller till dess policy för 
bemötande. Det finns heller inga mjuka former eller direkta mjuka material som 
kontrasterar mot det hårda, vilket gör att rummen idag känns väldigt platta. 
 
Golvet i väntrummet och entréutrymmet består av gråa stenplattor medan golvet i 
utrymmet bakom skiljeväggen består av en beige plastmatta. Det finns i 
entréutrymmet även en rand infälld i golvet bestående av röd/brun klinker. Golven 
ger ett något rörigt intryck i och med dess olika material och det hårda stengolvet 
bidrar till att rummet får ett väldigt kallt och hårt uttryck.  
 
I väntrummet och i utrymmet bakom skiljeväggen består taket av vita akustikplattor 
medan det i entréutrymmet består av vit träpanel. Väggarna i samtliga tre utrymmen 
består av tegel, glas och vitmålad glasfiberväv. Samspelet mellan golv och väggar, 
framförallt vad gäller de hårda materialen, gör att man får associationer till en 
innergård. De röda tegelväggarna dominerar och omsluter rummet på ett sätt som inte 
upplevs behagligt. Teglet är även ett av de rumsliga element som väcker 
uppmärksamhet.  
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Det finns ett relativt stort fönster i väntrummet med en djup nisch där mycket ljus når 
in. Inga gardiner hänger i fönstret. Entrérummet består enbart av glasdörrar och 
glaspartier vilket även det bidrar till att mycket ljus når in men dessvärre inte 
tillfredställande. Detta beroende på att dagens utformning inte gör det möjligt för 
ljuset att nå tillräckligt bra in i väntrummet. Rummet upplevs i och med detta mörkt 
och trångt.  
 
Utifrån finns det två dörrar som leder in till entrérummet, där en av dem verkar som 
den huvudsakliga entrédörren. Innanför entrén går man vidare genom en dörröppning 
för att ta sig in i det huvudsakliga väntrummet. Från väntrummet finns en dörr in till 
en toalett och två dörrar som leder in till personalutrymmen. Det finns vidare en dörr 
in till ett avskilt rum där besökare och personal kan samtala med en glasruta mellan 
sig. I utrymmet bakom skiljeväggen finns en dörr in till ett tolkrum. Den totala ytan 
innehåller många dörrar men jag anser samtidigt inte att detta är störande då de idag 
samspelar med de övriga delarna i rummet.  
 
I väntrummet finns större glaspartier täckta av fönsterfilm med spegelyta som gör det 
möjligt för personalen att se ut i väntrummet men omöjligt för besökaren att se in i 
personalens ytor. Detta kan eventuellt upplevas obehagligt för besökaren i och med 
att de inte vet om de är iakttagna eller ej.  
 
Väntrummet innehåller även en receptionsdisk med tillhörande glasluckor. 
Receptionsdisken är idag ett framträdande element i rummet. Detta i och med dess 
utformning och den avsaknad som finns vad gäller störande element.  
 
Möblerna är av olika slag men det huvudsakliga träslaget är björk. Stolarna är 
traditionella i sin form och består av klädd sits och klädd del av rygg, i både blåa och 
bruna nyanser. Intill vissa stolar finns bord, både höga och låga, fyrkantiga och runda. 
Möblerna känns malplacerade i rummet och är enbart placerade utmed väggarna, 
vilket jag anser skapar ett oharmonisk och odynamisk uttryck. De har troligtvis blivit 
placerade där på grund av det begränsade utrymme som finns i rummet, men 
placeringen har säkerligen även påverkats av de omkringliggande elementen som 
dörrar och fönster. 
 
De skyltar som finns i rummet är få och undermåliga. Det finns en datagjord 
inplastad lapp på dörren in till tolkrummet där det står just ”Tolkrum”, en datagjort 
inplastad lapp framme vid receptionsluckan där det står ”Var vänlig anmäl dig i 
receptionen. Tack på förhand”. Det finns även en skylt in till toaletten där det står 
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”Toalett” samt symbol av en man och en kvinna samt skyltar på de båda dörrarna in 
till personalytan där det står ”Drag”. Skyltarnas formgivning skvallrar om att de 
troligtvis har suttit i lokalen sedan många år tillbaka. Anmärkningsvärt är att inte 
någon av dessa skyltar talar om för besökaren var den befinner sig eller 
överhuvudtaget innehåller någon som helst information om myndigheten.  
 
Vad gäller väntrummets handikappanpassning är det anpassat så till den grad att det 
fungerar utifrån detta. Rummet når man från markplan och öppningarna är tillräckligt 
breda för till exempel en rullstol. Däremot är inte receptionsdisken optimalt anpassad. 
Den är inte tillräckligt flexibel utifrån de behov som kan finnas hos vissa besökare.  

Notationer och rumsupplevelse  
 

 
      
    
 
 
 
 
 
Under notationerna den 10 april 2013 noterade jag följande: 
 
 
 
 

 
Figur 8, den 10 april 2013 kl 9,50-10,05. Barnskrik, rörelse och många besökare. 

Symbolförklaringar:  
   
Gångstråk        Landmärken 
  
Knutpunkter        Områden 
 
Delare         Upplevd rumslighet 
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Som bilden (figur 8) visar rörde sig de flesta besökare mellan entrédörren och 
receptionsluckan, mellan receptionsluckan och ytan bakom skiljeväggen, troligtvis in 
i tolkrummet, samt mellan den ena personaldörren och ut i väntrummet. Detta bidrog 
till att knutpunkter bildades mitt i rummet samt vid entréytan. 
 
Jag upplevde kaffemaskinen och receptionsluckan som två landmärken att orientera 
sig utifrån. Receptionsluckan verkade som ett mer starkt och tydligt element att 
orientera sig kring än kaffemaskinen. Jag upplevde dessutom att väggen mellan 
väntrummet och ytan där kaffemaskinen var placerad framstod som en barriär. Vad 
gäller områden bistod framförallt de olika golvmaterialen till min upplevelse. Jag 
upplevde väntrummet som ett stort område i sig, entrérummet som ett eget utrymme 
och ytan bakom skiljeväggen som en egen yta.  
 
Vad gällde min upplevelse kring rummen kände jag inga starka dragningar. Däremot 
kunde jag notera att jag upplevde viss rymd och detta har noterat i följande skisser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9, den 10 april 2013, kl 8,00-8,15. Lugnt, tyst med avsaknad av besökare. 
 
 
När jag noterade det huvudsakliga väntrummet upplevde jag rummet som en enda 
stor bubbla. Det fanns inga uppmärksammade delar som förändrade bubblan. 
 
När jag utförde notationer i entréutrymmet och ytan bakom skiljeväggen upplevde jag 
en måttlig stark dragning in mot ytan bakom skiljeväggen men jag kunde samtidigt 
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uppleva att entréutrymmet upplevdes som en bubbla i sig som dock berörde den 
andra bubblan. 

Intervjuer 
Det kom under intervjuerna fram att de flesta respondenter upplevde väntrummet som 
ett trist, mörkt och intetsägande rum. De önskade en välkomnande och öppen känsla 
samt att rummet stod för ljushet och fräschhet. De flesta ansåg att väntrummet idag 
inte signalerade något positivt budskap och framförallt inte något budskap som står i 
linje med verksamhetens policy för bemötande. Respondent 2 och 4 ansåg att 
väntrummet utifrån dess öppettider motsvarade Migrationsverkets verksamhet, själ 
och policy för bemötande men att lokalen i sig inte nådde upp till detta utan idag 
istället ”ser ut som ett omklädningsrum” (Respondent 4, se bilaga 5).  
 
Respondenterna såg att användarnas behov till viss del uppfylldes. Det finns toalett, 
kaffemaskin, personal att fråga i receptionsluckan och sittplatser men sittplatserna är 
dessvärre bristfälliga enligt respondenterna. De ansåg att vad det gäller just väntandet 
finns det många aspekter som kan förbättras i rummet. De ansåg att något slags 
tidsfördriv borde finnas samt mer information. 
 
Vad gäller sekretess, som är en viktig del i Migrationsverkets arbete, ansåg 
respondenterna att väntrummet idag fungerar måttligt utifrån den aspekten. 
Respondent 1 och 2 ansåg att utifall receptionsdisken intog en mer öppen utformning 
skulle det kunna förekomma vissa säkerhetsrisker samt sekretessproblem. Detta i och 
med att utrymmet bakom luckan används som arbetsplats åt viss personal och att det i 
och med detta måste fungera att arbeta där utan att viktig information når ut till fel 
personer.  

Citat från intervjuerna 
Under intervjuerna fick jag ta del av många intressanta tankar och några av dessa har 
jag sammanställt här nedan: 
 
”Man ska inte känna sig ovälkommen, utestängd eller att man inte har fått svar på de 
frågor man hade.” (Respondent 2, se bilaga 3). 
 
”Jag tycker det är viktigt att det ser bra ut, att det är funktionellt, en trevlig miljö och 
så vidare. På något vis skapar det ett helhetsintryck för hela verksamheten. Det 
kanske är lite väl drastiskt men något åt det hållet. Är det en trevlig miljö så skapar 
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det en positiv karaktär och positiva vibbar hos den asylsökande, hos biträdet och hos 
alla.” (Respondent 1, se bilaga 2). 
 
”Det ska inte se ut som ett fängelse utan vara en fin miljö. De ska känna sig 
välkomna och bra bemötta för det är ingen lätt situation de är i.” (Respondent 3, se 
bilaga 4).  
 
”Det ser rent ut sagt för jävligt ut idag. Det är ingen trevlig syn för de asylsökande.” 
(Respondent 3, se bilaga 4).  
 
”Det ska inte råda något tvivel om var de är. De ska få omedelbar information om 
var de är och vad som ska hända för deras trygghets skull.” (Respondent 4, se bilaga 
5).  

Omvärldsanalys 

Min upplevelse 
Mitt första intryck av väntrummet i Norrköping var att det upplevdes ljust och 
modernt med mycket aktivitet. Jag var med bakom disken under cirka två timmar och 
observerade både hur rummet upplevdes och hur besökare använde rummet. I och 
med min placering bakom disken och den position som jag hamnade i fick jag utifrån 
detta en positiv bild av den öppenhet som disken signalerade. Den bidrog till att det 
blev ett trevligt och välkomnande bemötande genom dess öppenhet. Däremot fick jag 
erfara att det kunde bli väldigt hög ljudnivå och surrigt när fyra stationer var öppna 
samtidigt, vilket det dock bara var under en kort stund.  

Rummet 
Rummet hade vita väggar som bas och lila fondväggar som komplement. Det fanns 
röda stolar och bänkar i skinnimitation samt mindre bord ihopsatta med några av 
stolarna. Vidare fanns ett grått golv och ett vitt tak med akustikplattor. Rummet hade 
datorer där besökarna själva kunde boka in tid för möten och TV-apparater visandes 
asylprocessen. Det fanns ljudabsorbenter på ett flertal väggar i olika former och 
färger. Inga gardiner hängde i fönstren men gardiner kunde skymtas in till de 
intilliggande besöksrummen. Det fanns en leksaksanordning hängandes på väggen för 
barn. Jag noterade att en avsaknad av information fanns i rummet, både vad gäller 
broschyrer och i viss mån skyltar. Det fanns en informationsdisk och en större 
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receptionsdisk med plats för cirka 5-6 arbetsstationer. Kölappssystem och markering i 
golvet från ingången fanns även att tillgå.  
 

 
Figur 10, Foto över Migrationsverkets kundcenter i Norrköping. 

Personalens tankar 
Personal som jag pratade med under mitt besök berättade att de fick vara delaktiga i 
formgivningsprocessen. De fick ge synpunkter på förslaget och dess form och fick 
även ge synpunkter på vilken utrustning som behövdes. Säkerhetsavdelningen var 
även de inkopplade och fick ständigt säga till om vad som fungerade och vad som 
inte fungerade ur ett säkerhetsperspektiv.  
 
Personalen berättade även om de problem som de såg med kundcentret idag, både 
stora som små. Dels fanns det ett flertal döda vinklar i rummet, det vill säga 
utrymmen där personal inte hade uppsikt. Detta upplevdes som något negativt. De 
upplevde även att disken i sig var för smal och att det i och med detta var väldigt lätt 
för besökare att nå papper på skrivbordet innanför.  
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De delar personalen påpekade som positiva delar var det faktum att disken och 
rummet var öppet och luftigt och att man i och med detta fick en bra överblick över 
rummet trots de döda vinklarna.  
 
Personal kunde dock uppleva att diskens öppenhet ibland gjorde det besvärligt ur 
sekretessynpunkt. Detta i och med att samtalen stundtals hördes ut i rummet och till 
de intilliggande arbetsstationerna. 
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Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt redovisas gestaltningsförslaget och en diskussion av 
vilka designval som gjorts och hur de har motiverats.  

Underlag 
Efter att ha gått igenom all insamlad empiri och analyserat den har vissa 
framträdande mönster och problem definierats. Det har genom intervjuerna (se bilaga 
2-5 samt empiriskt resultat) framkommit att ingen tydlig identitet eller 
myndighetsigenkänning finns i Migrationsverkets väntrum i Flen idag. 
Respondenterna önskade en trevligare och fräschare miljö där viss förströelse fanns 
att tillgå. De ansåg även att väntrummet idag var för trångt och inte utnyttjades 
optimalt.  
 
Vad gäller väntrummets användning har jag under mina observationer (se empiriskt 
resultat) noterat att de flesta besökare valde att placera sig på stolarna utmed väggarna 
men samtidigt syntes ett vandringbeteende hos vissa besökare beroende på olika 
anledningar. De flesta besökare drogs till receptionsluckan och tycktes därefter vänta 
under en kortare stund vilket även mina respondenter uttryckte.  
 
Under omvärldsanalysen (se empiriskt resultat) fick jag sedan ta del av hur en 
reception inom myndigheten kan utformas på ett representativt vis. Dessa 
erfarenheter har jag burit med mig genom examensarbetet och inspirerats av.  
 
Mina designval har dessutom baserats på empirin från platsanalysen och notationerna 
(se empiriskt resultat).  

Designprocessen 
Vid intervjuerna framkom det att väntrummet idag har diverse olika brister. 
Respondent 1 ansåg att väntrummet kunde ”förbättras på en rad punkter, både vad 
gäller struktur, utseende, storlek med mera” (Respondent 1, se bilaga 2). Detta är 
något jag själv noterat vid mina observationer och som jag har haft som utgångspunkt 
när jag arbetat fram den nya gestaltningen för rummet.  
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Respondent 3 ansåg att väntrummet hade för få sittplatser och saknade någon form av 
lekhörna för barn. Personen ansåg dessutom att väntrummet såg ”rent ut sagt för 
jävligt ut idag” (Respondent 3, se bilaga 4). Med anledning av detta har jag försökt 
arbeta med att skapa fler sittplatser som kan tillföra dynamik till rummet. Jag har 
dessutom försökt arbeta med att skapa ytor där besökare kan stå vid i väntan på möte 
då jag under mina observationer noterade bristen på detta. Jag har som en del i 
processen provat mig fram vad gäller vilka typer av sittmöbler som bör finnas i 
väntrummet och var de bör vara placerade i rummet utifrån dess form.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11, Skiss över soffmodulers form och placering 
 
 
Respondent 3 ansåg dessutom att väntrummet inte speglade Migrationsverkets 
verksamhet, själ och policy för bemötande utan att det istället upplevdes ”grått, trist, 
litet och trångt” (Respondent 3, se bilaga 4). Jag har därför försökt ta fram ett 
gestaltningsförslag som tydligt speglar Migrationsverket själ och identitet och där det 
tydligt framgår var besökaren har kommit. Det ska inte gå att ta miste på 
Migrationsverkets väntrum och Jürss Mejeri, vilket var en händelse som respondent 4 
berättade om.  
 
Vad gäller ett rums första intryck är det viktigt att det skapar en positiv upplevelse 
hos besökaren. Respondent 2 ansåg att det i och med detta var viktigt att 
Migrationsverket gjorde ett ”bra, korrekt och välkomnande intryck” och att den 
”ambitionen syns och känns där i utrymmet”. Detta har jag försökt arbeta in i mitt 
gestaltningsförslag och ambitionen har varit att skapa ett helhetsintryck som inger en 
trygg och välkomnande känsla.  
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Ledord 
Efter att ha definierat vilka problem och möjligheter som fanns med väntrummet 
arbetade jag fram tre ledord som jag använt mig av i mitt gestaltningsarbete. 
 
 
 
 
 
 

 

Gestaltningsförslag 
Jag har arbetat fram ett förslag som i linje med examensarbetets syfte och 
frågeställning skapar en tydligare identitet för rummet och stärker länken mellan 
besökare och myndighet. Rummets nya design bidrar till en tydlig platsidentitet som 
ökar kommunikationen mellan människor och på så vis stärker länken mellan 
myndighet och besökare (Johansson & Küller 2005 s. 24).  
 
Efter intervjuerna och efter mina egna observationer framkom det att väntrummet 
upplevdes för litet samt att skiljeväggen mitt i rummet upplevdes som ett hinder. 
Efter diskussion med tillförordnad lokalplanerare på Migrationsverket valde jag att ta 
bort väggen då detta visade sig vara möjligt. Jag har nu öppnat upp ytan mellan det 
huvudsakliga väntrummet och ytan bakom skiljeväggen. Öppenhet ökar möjligheten 
för mer kommunikation (Nylander & Forshed 2003 s. 40).  
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figur 12, Nuvarande planlösning                 Figur 13, Nya planlösningen 
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Min intention har varit att strukturera om rummet och skapa en tydligare identitet. 
Därför har jag valt att behålla men måla om de flesta ytskikt. Golvet däremot är idag 
alldeles för hårt och kallt och därför har jag valt att lägga in ett parkettgolv som bidrar 
till en ökad komfort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14, Gestaltningsförslag, överblicksvy över väntrummet sett från receptionsdisken 
 

 
Färgvalen baseras på Migrationsverkets färgpalett (se bilaga 9). Där gul, orange, röd, 
lila, varmgrå och svart ses som de primära färgerna. Jag har valt att ta upp den röda 
och den lila färgen på möbler och väggar för att skapa en tydlig identitet och 
igenkänning då Migrationsverkets kundcenter i Norrköping använder sig av dessa 
färger men även för att skapa en varmare och mer modern känsla. Den lila färgen 
målas runt om receptionsdisken och verkar som en pop-out-effekt då den står ut från 
dess omgivning (Ware 2008 s. 29). Karmen kring toaletten och väntrummet målas 
dessutom i samma lila nyans för att även de verka som uppmärksammade delar. 
Därutöver kommer stolarna och pallarna även de vara i en lila nyans. Den röda färgen 
återfinns på sittmodulerna och lamporna ovanför dessa.  
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Figur 15, Gestaltningsförslag, vy över 
receptionsdisken 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 16, Nuvarande vy över receptionsdisken 

 
Jag hade en förhoppning om att kunna utnyttja rummet mer effektivt och maximera 
dess ytor. Sittplatser har därför nu även placerats mitt i rummet med mjuka former 
som kontrast till det hårda och kantiga rummet. Sittmodulerna bidrar till att rummet 
får en tydligare struktur både genom dess form och färg (Ware 2008 s. 58). De mjuka 
formerna samspelar dessutom med Migrationsverkets logotype (se bilaga 8) som 
innehåller böljande bågar. Sittplatser finns även i form av mjuka stolar och 
vägghängda pallar som kan fällas ner vid behov. Detta gör det även möjligt för 
rullstolsburna att lättare finna en sittplats utmed väggen. Samtliga sittmöbler bör vara 
klädda med skinimitation för att vara lätta att torka av och hålla rena.  
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Figur 17, Gestaltningsförslag, vy över 
väntrummet och dess sittmoduler 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 18, Nuvarande vy över väntrummet med dess skiljevägg 
 

 
Jag har under mina notationer (se empiriskt resultat) noterat att det huvudsakliga 
gångstråket sker mellan entrédörren och receptionsluckan. Jag anser inte att 
sittmodulerna stoppar upp detta flöde utan snarare bidrar till förflyttning än verkar 
som hinder.   
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Bättre och mer information har nu även tillkommit efter att ett behov av detta 
uppmärksammades. En TV finns där Migrationsverket kan visa film om 
asylprocessen eller andra intressanta filmer för sammanhanget. En dator finns även 
att tillgå där de asylsökande har möjlighet att kolla statusen på sitt asylärende. Ett 
nummerlappssystem installeras för att förhindra den stress som kan uppstå då 
besökare inte vet hur länge de behöver vänta (Mossberg 2003 s. 155). Slutligen finns 
möjlighet att ställa ut broschyrer eller sätta upp ställ för dessa på väggarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19, Vy från entrédörren 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 20, Nuvarande vy från entrédörren 
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Genom de observationer jag utförde noterade jag ett vandringsbeteende hos vissa 
besökare och en brist noterades vad gäller naturliga platser att placera sig ståendes 
vid. Jag har därför valt att utforma ett hyllplan vid det ena entréglaset som besökare 
har möjlighet att placera sig ståendes vid och där de dessutom kan fästa blicken ut i 
naturen.  
 
Receptionsluckan har förändrats och istället för de små luckorna som finns idag har 
jag valt att sätta in ett större glasparti som kan öppnas och stängas (se figur 15). Jag 
har fortfarande valt att ha glas och inte en helt öppen disk eftersom det måste gå att 
lämna receptionen och saker framme samtidigt som det måste gå att arbeta ostört 
bakom luckan. Om receptionen istället skulle ha utformats som en öppen disk utan 
glas hade Asylprövningsenhetens rutiner varit tvungna att ses över och det ligger inte 
inom ramen för mitt examensarbete. Jag vill dessutom inte ta fram ett 
gestaltningsförslag som bidrar till att sekretess hindras och där rutiner är tvungna att 
förändras då detta önskemål inte har uttryckts. De större glaspartierna gör det istället 
möjligt för personal att öppna upp en mycket större yta och samtidigt signalera den 
öppenhet och det välkomnande som respondenterna önskade se och som 
Migrationsverkets ledord återspeglar. Glaspartierna gör det dessutom möjligt för 
personal att dra igen när behov uppstår.  
 
Under mina observationer såg jag ett 
stort behov av att ha någon slags 
sysselsättning för barn men samtidigt 
kunde jag notera att lösa leksaker inte 
var att föredra då dessa bidrog till ett 
ostädat intryck. Jag har därför valt att 
fästa leksaker på väggen i olika höjder 
och dessutom måla väggytan med 
magnetfärg för att ha möjlighet att 
fästa magneter i olika former och 
storlekar som barnen kan plocka med. 

Figur 21, Gestaltningsförslag, leksaker 
 
Jag anser att väntrummet nu, genom en mer genomtänkt design, ökar 
kommunikationen mellan kund och företag och att rummet nu talar för sig självt 
(Mossberg 2003 s.120 & 133). 
 
 
 



	   44 

Slutdiskussion 

I detta avsnitt återfinns avslutande tankar kring examensarbetet 
som helhet samt förslag på vidare forskning.  

Slutdiskussion 
Genom valda metoder har jag samlat in empiri för att få svar på min frågeställning: 
 
Hur bör väntrummet vid Migrationsverkets Asylprövningsenhet i Flen utformas för 
att skapa en tydligare länk mellan besökare och myndighet samt skapa en tydligare 
identitet för rummet? 
 
Jag såg genom mina observationer ett behov av att utnyttja väntrummets yta mer 
effektivt och efter intervjuerna framkom det att väntrummet borde signalera en mer 
trevlig och välkomnande atmosfär som återspeglar Migrationsverkets verksamhet. 
Jag såg genom mina observationer inga tydliga effekter på besökarna vad gällde 
rummets utformning. Jag kunde däremot se ett vandringsbeteende hos vissa besökare, 
troligtvis beroende på bristen av sittplatser och bristen på sysselsättning. Jag kan även 
ana att detta beteende till viss del beror på rummets intetsägande atmosfär och att 
man därigenom inte kan känna en tillfredställelse. 
 
Även om inga tydliga effekter har framkommit vad gäller rummets påverkan på 
besökaren beskriver de teorier jag tagit upp i detta examensarbete att ett rums 
utseende påverkar oss människor mer än vad vi tror och att ett väl utformat rum 
verkar mer tilldragande.  
 
Jag har utifrån resultatet arbetat fram ett gestaltningsförslag som jag anser skapar en 
tydlig identitet för rummet och en igenkänning vad gäller Migrationsverkets grafiska 
färgpalett (se bilaga 9). Rummet genom dess nya design signalerar nu en trevlig och 
välkomnande atmosfär med moderna färger och former. Dock har inga utprovningar 
skett vilket hade kunnat visa på huruvida tydligt rummet fungerar som 
informationsbärare och huruvida tydligt rummets identitet genomsyras.  
 
Resultatet hade gagnats av att utföra fler intervjuer och framförallt med personer som 
inte ingår i personalkategorin. Fler intervjuer hade exempelvis kunnat ske med 
experter, så som arkitekter eller inredare, inom väntrumsutformning eller med 



	   45 

personer som på annat sätt har kunskap inom detta ämne. Jag bedömer dock 
pålitligheten hos mina respondenter som god. Självklart finns det en liten risk för att 
deras svar har påverkats av min närvaro. 
 
Det kan även diskuteras huruvida lämpligt det var att utföra intervjuer med personal 
då mitt syfte med detta examensarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag som 
syftade till att besökare skulle känna en tydligare identitet i väntrummet. Det finns en 
risk för att respondenternas synpunkter inte överensstämmer med besökarnas 
synpunkter när det gäller utformning av rum och vad som anses vara trivsamt och 
välkomnande. Det finns därmed även en risk för att mitt gestaltningsförslag inte är 
helt i linje med vad besökare hade önskat se. Jag är medveten om detta problem men 
anser samtidigt att en välkomnande och en trevlig miljö kan se olika ut från en person 
till en annan och att det därmed är omöjligt att utforma miljöer som uppskattas av 
alla. Jag har arbetat utifrån personalens perspektiv på grund av att det har varit etiskt 
svårt att intervjua asylsökande och jag anser att mina förändringar i rummet bidrar till 
en positivare upplevelse både hos personal som hos besökare.  
 
Det designval som särskilt kan diskuteras är receptionsdisken. Där hade eventuellt en 
mer öppen disk utan glas upplevts mer trivsamt och mer välkomnande och varit det 
mest gynnsamma utifrån en besökares perspektiv, men förslaget måste samtidigt 
fungera utifrån Migrationsverkets arbetssätt för att vara genomförbart. Detta är ett 
dilemma som jag har försökt gripa mig an genom att finna en balans. Jag har därför 
försökt att designa en disk som upplevs mer välkomnande och mer öppen än den 
nuvarande disken och som samtidigt gynnar besökarna i dess kommunikation med 
personalen. 
 
Fler observationer tror jag inte hade visat på ett annorlunda resultat än det jag fick 
fram under mina fem tillfällen. Detta i och med att väntrummet och dess händelser ter 
sig relativt lika från dag till dag och från en tidpunkt på dygnet till en annan. 
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Vidare forskning och gestaltning 
En intressant del att arbeta vidare med och som jag har haft som utgångspunkt i mitt 
examensarbete är myndighetsidentitet och myndighetsigenkänning. Genom att forska 
vidare på detta ämne kan en djupare förståelse bildas vad gäller vikten av rum med 
tydliga myndighets- eller företagsidentiteter och inte bara vad gäller väntrum utan 
även andra rum.  
 
Vad gäller gestaltningen finns det möjlighet att arbeta vidare kring ljussättningen. Det 
vill säga vilken slags belysningskälla och armaturer som fungerar bäst i ett väntrum 
och hur ljuset påverkar människan. Det finns även möjlighet att arbeta vidare med 
väntrummets handikappanpassning.  
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Figurförteckning 

Samtliga bilder är fotade eller gestaltade av mig själv om inget annat anges 
 
Figur 1. Planritning med lila markering som visar det område där observationerna 
skedde, s. 19. 
 
Figur 2-6. Planritningar med gula markeringar visandes besökares placering, s. 26. 
 
Figur 7. Planritning med lila markering som visar väntrummets yta, orange 
markering som visar ytan bakom skiljeväggen och blå markering som visar ytan vid 
entrén, s. 28. 
 
Figur 8. Planritning med notationer över de tre rummen, s. 30. 
 
Figur 9. Planritning med noteringar kring egen rumsupplevelse, s. 31. 
 
Figur 10. Foto över Migrationsverkets kundcenter i Norrköping, s. 34. 
 
Figur 11. Planritning med skiss över soffmodulers form och placering, s. 38. 
 
Figur 12. Nuvarande planlösning, s. 39. 
 
Figur 13. Nya planlösningen, s. 39. 
 
Figur 14. Gestaltningsförslag, överblicksvy över väntrummet sett från 
receptionsdisken, s. 40. 
 
Figur 15. Gestaltningsförslag, vy över receptionsdisken, s. 41. 
 
Figur 16. Foto på den nuvarande vyn över receptionsdisken, s. 41. 
 
Figur 17. Gestaltningsförslag, vy över väntrummet och dess sittmoduler, s. 42. 
 
Figur 18. Foto på den nuvarande vyn över väntrummet med dess skiljevägg, s. 42. 
 
Figur 19. Gestaltningsförslag, vy från entrédörren, s. 43. 
 
Figur 20. Foto på den nuvarande vyn från entrédörren, s. 43. 
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Figur 21. Gestaltningsförslag över vägghängda leksaker, s. 44. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mall vid intervju med personal på Migrationsverkets Asylprövningsen-
het i Flen 

Uppgifter  
Datum: 
Tid: 
Intervjuplatsen och dess förhållanden:  
Övriga anteckningar:  

Bakgrund 
Namn:              
Kvinna/Man:  
Födelseår:  
Befattning:  

Inledning 
Migrationsverket är troligtvis den första kontakten nyanlända har med svenska 
myndigheter, hur ser du på det?  
Hur bör den upplevelsen se ut?  

Användare 
Vilka ser du som användare av väntrummet idag? 
Vilka rör sig kring den delen av byggnaden som inte kan anses tillhöra 
användargruppen? 
Vilka användare ser du som de mest frekventa användarna av väntrummet? 
Vilka behov kan finnas hos användargrupp 1? 
Vilka behov kan finnas hos användargrupp 2? 
Vilka behov kan finnas hos användargrupp 3? 
Vilka olika behov kan finnas hos användargrupp 4? 
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Väntrummets användning 
Är väntrummet idag utformat så att det uppfyller behoven hos användarna? 
Hur används väntrummet idag av användargrupp 1? 
Hur används väntrummet idag av användargrupp 2? 
Hur används väntrummet idag av användargrupp 3? 
Hur används väntrummet idag av användargrupp 4? 
Vilka aktiviteter sker i övrigt i rummet? 
Finns det något som saknas ur ett behovsperspektiv? 
Är informationen idag tillräcklig i rummet? 
Anser du att informationen når ut till användarna? 
Hur fungerar det med information när användarna talar och läser olika språk? 
Finns det något som saknas ur ett informationsperspektiv?  
Förstår användarna var de är? 
Vilka fördelar ser du med väntrummet? 
Vilka nackdelar ser du med väntrummet? 

Upplevelsen 
Hur upplever du väntrummet?  
Vad sänder väntrummet ut för budskap?  
Sänder väntrummet överhuvudtaget ut något budskap? 
Anser du att väntrummet speglar Migrationsverkets verksamhet, själ och policy för 
bemötande? 
Vad är din önskade upplevelse? 

Riktlinjer och sekretess 
Vilka problem kan finnas i väntrummet idag vad gäller sekretess? 
Kan du se vilka komplikationer som kan uppstå kring sekretess i detta väntrum? 

Övrigt 
Har du några frågor eller övriga funderingar? 
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Bilaga 2 

Frågor vid intervju med respondent 1 på Migrationsverkets 
Asylprövningsenhet i Flen 

Uppgifter  
Datum: 2013-04-11 
Tid: 08,50-09,40 
Intervjuplatsen och dess förhållanden: Tyst och ljust kontorsrum med avsaknad av 
störande moment. 

Bakgrund respondent 1 
Kvinna/Man: Man 
Befattning: Arbetsgrupp 1 

Inledning 
Migrationsverket är troligtvis den första kontakten nyanlända har med svenska 
myndigheter, hur ser du på det?  
Det är som alltid när det handlar om ett första intryck, att det är viktigt att lokalerna är 
bra anpassade och har en bra utformning så att ytorna utnyttjas. Sen är det viktigt att 
det är trevligt och att det ger ett bra intryck. Helhetsintrycket för asylsökande är 
viktigt och där tror jag att lokalerna spelar in, att det ser fräscht, professionellt ut och 
är bra utformat. Jag tror att det är viktigare än vad man tror.  
 
Hur bör den optimala upplevelsen se ut?  
Det är viktigt att det är fräscht, ljust och ger ett muntert intryck. Det bör inte vara för 
dova färger utan det bör vara moderna material. Det behöver inte vara vitt tegel utan 
hellre andra material. Sedan bör ytorna vara bra utformade och utnyttjas på ett bra 
sätt. Det ska inte bli malplacerade ytor som inte utnyttjas. Det bör vara effektivt och 
man bör använda det som finns att använda.  

Användare 
Vilka ser du som användare av väntrummet idag? 
Det är de asylsökande i första hand sedan tolkar, biträden och i viss mån personal 
som arbetar i receptionen. De kanske inte utnyttjar väntrummets yta i sig men de 
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finns i närheten och får titta in i den miljön. Det är positivt även för dem om det är 
fräscht och bra utformat.  
 
Vilka rör sig kring den delen av byggnaden som inte kan anses tillhöra 
användargruppen? 
Det är i sådana fall övrig personal som handläggare eller egentligen alla som jobbar 
här i byggnaden. Man befinner sig i de lokalerna, hämtar asylsökande, tolkar och 
biträden. Även lokalvårdarna, vaktmästare och andra grupper. Det är ganska många 
som rör sig där egentligen. Det kan även vara bekanta till sökande som släktingar. 
Det är ofta ganska mycket folk i receptionen.  
 
Jag har uppmärksammat att det har varit ganska trångt när jag har varit där 
och observerat. 
Ja, det är det. Så möbler måste ha en bra utformning och utnyttjas.  Man bör lägga ut 
dem på ett bra sätt så att de utnyttjas maximalt.  
 
Du har redan varit inne på att du anser att de asylsökande är de mest frekventa 
användarna av väntrummet, vilka behov kan finnas hos dem vad gäller detta 
väntrum?  
Det varierar såklart, men det är ofta barn i väntrummet. Man bör därför tänka på att 
anpassa lokalen för dem, att det finns ordentligt med sittplatser så att barnen kan sitta. 
Sen finns det även småbarn och därför bör toaletter vara utformade så att man kan ta 
in dem och skötbord bör finnas. Det kan vara bra att tänka på att även 
handikappanpassa toaletter. Det är många som har rörelsehinder. Jag var på 
Migrationsverket i Hallonbergen för några veckor sedan och där har de ett väldigt 
stort väntrum. Det ser ut som på en busstation med många sittplatser, men jag tycker 
ändå att det är ganska bra för det finns trots allt mycket sittplatser och 
handikappanpassade toaletter och toaletter med skötbord. Det är smart utformning.  
 
Vilka behov kan ett biträde ha i detta väntrum? 
Det är i princip samma behov som för de asylsökande. Biträdenas behov kanske inte 
är lika stora eftersom de inte har med sig barn och så vidare. De kanske egentligen 
inte har några speciella behov mer än ett behov av att ha avskilda ytor. Man märkte i 
de gamla lokalerna att biträdena ofta satt och jobbade med datorer. Bord och avskilda 
ytor vore därför bra att ha. Det optimala skulle vara att ha så pass mycket utrymme att 
det skulle finnas plats för detta.  
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Vilka behov kan finnas hos tolkarna i detta väntrum? 
Både tolkar, biträden och även i viss mån de asylsökande har ibland lunch med sig. 
Det vore bra med sådana möjligheter, som bestick och så vidare.  
 
Vilka olika behov kan finnas hos receptionspersonalen? 
Jag vet inte. Inte mer än en trevlig miljö.  

Väntrummets användning 
Är väntrummet idag utformat så att det uppfyller behoven hos användarna? 
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker dels att det är för litet som det är idag. Det är för få 
sittplatser och för litet överlag. Det är ingen optimal utformning som det är idag med 
skiljevägg mitt i rummet. Det finns förstås fördelar med det också. Att det finns en 
liten yta där man kan sitta avskilt men om det ska vara en skiljevägg borde 
väntrummet vara betydligt större. Idag är det stora rummet för litet och skiljeväggen 
gör att ytorna utnyttjas ännu sämre. Miljön är heller inte superfräsch, men man får ha 
i åtanke att vi ändå har flyttat in här ganska nyligen. Det största problemet är ändå att 
det är en för liten yta. Många får tyvärr stå och vänta. Som igår när jag var där ute så 
stod de bara mitt på golvet.  
 
Kan det finnas behov av utformade ytor att stå vid eftersom vissa ändå kanske 
väljer att stå upp? 
Det tror jag, det är ändå bra att det finns utrymmen till det, att de som vill kan stå. Det 
är inte alla som vill sitta men det optimala vore om det fanns möjlighet till både och. 
Det bör inte vara så att vissa måste stå bara för att det inte finns tillräckligt med 
sittplatser. Det finns ju många äldre personer som kommer hit och vissa får kanske 
vänta ganska länge. Sittplatser är nästan det viktigaste och att det finns en stor yta och 
gott om plats, att de som vill kan sitta.  
 
Hur används väntrummet idag av de asylsökande? 
De använder toaletten. Många står även ute eller sitter på bänkarna utanför. Man får 
känslan av att de annars enbart står och väntar på att bli inkallade. Vissa vill vara ute 
om det är bra väder och sedan komma in för att bli inkallade. 
 
Kan det finnas behov av någon slags sysselsättning medan man väntar? 
Ja, kanske tidningar eller TV.  På något vis tror jag att det skulle lugna ner 
stämningen lite. Stämningen är väl i och för sig lugn men många är ändå nervösa. Att 
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bara sitta ner eller stå rakt upp och ner blir troligtvis mer påtagligt. Att ha något att 
sysselsätta sig med tror jag kanske skulle fungera bättre.  
 
Hur används väntrummet idag av biträdena? 
I de gamla lokalerna kunde man se att de satt och jobbade. Så mycket jack och ström 
till datorerna behövs liksom bord. I dagsläget har jag inte sett dem utnyttja 
väntrummet på samma sätt som de gjorde tidigare. Å andra sidan låg det väntrummet 
i utredningskorridoren och inte i själva receptionen. I väntrummet vid receptionen såg 
jag inga biträden sitta alls och där var det ofta mycket folk. Om jag hade varit biträde 
hade jag nog inte velat sätta mig ner och göra något som läget var då. Det är inte den 
miljön man vill jobba i. 
 
Hur används väntrummet idag av tolkarna? 
De använder sitt tolkrum där de sitter ganska ofta. De tolkar jag har använt mig av 
har inte suttit ute i väntrummet. De använder nog väntrummet mindre än de 
asylsökande och biträdena. Biträdena sitter i och för sig även dem inne i tolkrummet 
ibland. Det är bra att det finns den möjligheten då det skapar mer plats till övriga 
besökare i och med det trånga utrymmet.   
 
Vilka aktiviteter sker i övrigt i rummet? 
Inte några speciella förutom att det är barn som leker, som igår var det en liten kille 
som spelade fotboll där. Det är väl inga speciella aktiviteter utan de flesta väntar på 
att få komma in.  
 
Finns det något som saknas ur ett behovsperspektiv? 
Jag vet inte hur det är med säkerhet eller om det finns några speciella regler med vad 
som inte får finnas. Utan att ha koll på det så kan jag tycka att en TV, några tidningar 
och information om Migrationsverket bör finnas. Även broschyrer i ett ställ om 
asylprocessen på olika språk. Kanske leksaker för barnen. Jag vet inte hur det 
fungerar ur säkerhetsaspekt men om det skulle kunna fungera så skulle man kunna ha 
det.  
 
Är informationen idag tillräcklig i rummet? 
Nej, det tycker jag inte. När de kommit ända hit i processen så har de fått ganska 
mycket information på vägen. De har dels varit på ansökningsenheten och 
mottagningen och de har även haft ett informationssamtal om asylprocessen.  De har 
redan fått ganska mycket information eller ska ha fått chansen att få det. Jag tycker 
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ändå att det kan vara på sin plats att det finns möjlighet att ta del av information om 
Migrationsverket och asylfrågor. För många kan det även vara som så att när de 
kommer till Sverige, till ansökningsenheten och mottagningsenheten så har de 
mycket annat som är i deras huvuden. De kanske inte tänker så mycket kring asyl 
utan de tänker mer på boende och pengar. De får ändå information kring hur 
asylprocessen går till men jag är inte så säker på att alla är kapabla att ta till sig det. 
Därför tror jag att det kan vara bra att i samband med asylutredning ha information 
kring asylprocessen på olika språk. När de sitter där kanske de kan kolla och få någon 
slags klarhet kring vad som gäller. Trots att de har fått mycket information genom 
hela processen så är det ändå tyvärr inte helt klart kring hur det går till. 
 
Finns det behov av skyltar? 
Migrationsverket i Hallonbergen har skyltar på olika språk, bland annat på ryska, 
arabiska, engelska och svenska. De har en betydligt större reception så skyltarna där 
handlade mer om vilka frågor de asylsökande har och så finns det även pilar. Det 
beror lite på hur stor receptionen är. I dagsläget ser jag inte att det finns något behov 
eftersom det bara finns två luckor och det är asylfrågor. Där finns det massor av 
enheter. Kanske att det finns ett behov i framtiden beroende på vad som kommer ingå 
i receptionen.  
 
Förstår användarna var de är? 
Jag är tveksam till det. Vissa förstår nog men jag tror inte det är helt glasklart för dem 
var de är. Jag skulle säga att de har en ganska begränsad kunskap om det. De vet 
varför de är här, att de ska på en utredning eller intervju som många säger men där 
stannar det nog. Hur det är uppdelat, vad vi gör och så vidare har de nog ganska 
begränsad kunskap om.  
 
Vilka fördelar ser du med väntrummet? 
Fördelen är att det är nära till utredningsrummen. Det behövs inga enorma 
promenader. Jag tror ändå att receptionen är lätt att hitta och på något vis logiskt 
placerad. Det är en naturlig ingång till Migrationsverket.  
 
Vilka nackdelar ser du med väntrummet? 
Minuset är att den är för liten. Det finns inte den kapacitet att ta emot folk i den 
mängd som kommer. Jag tror att det är därför som folk också söker sig ut. Ibland kan 
det vara ganska fullt där inne och då vill man kanske inte pressa sig in. Då blir det 
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naturligt att folk ställer sig där ute när de ser att det är fullt. Det är det absolut största 
minuset.  

Upplevelsen 
Hur upplever du väntrummet?  
Min uppfattning är att det inte är jättetrevligt men det är inte allt för illa heller. 
Upplevelsen är nog på den nedra skalan av medelvärdet. Den fungerar. Det är ingen 
katastrof, men den skulle kunna förbättras på en rad punkter, både vad gäller struktur, 
utseende, storlek med mera.  
 
Vad sänder väntrummet ut för budskap?  
Det första möte eller det rum du kommer in i när du besöker en plats är oftast en 
reception. Jag tycker det är viktigt att det ser bra ut, att det är funktionellt, en trevlig 
miljö och så vidare. På något vis skapar det ett helhetsintryck för hela verksamheten. 
Det kanske är lite väl drastiskt men något åt det hållet. Är det en trevlig miljö så 
skapar det en positiv karaktär och positiva vibbar hos den asylsökande, biträdet och 
hos alla. Jag inbillar mig att det är så i alla fall.  Lite som att ”här är det trevligt och 
mysigt”. Om de får stå och vänta och inte ens få sitta ner så skapar det en irritation 
och det är ingen bra början. Skillnad är det på vissa sjukhus och kanske framförallt 
privatkliniker där man ser att det är påkostat. Vatten finns och vissa har till och med 
akvarier för att skapa en proffsig bild. Migrationsverket handlar kanske inte riktigt 
om det men det bör se proffsigt ut och vara funktionellt.  
 
Anser du att väntrummet speglar Migrationsverkets verksamhet, själ och policy 
för bemötande? 
Just utredningsrummen är jättebra som jämförelse. De är fräscha och lagom stora. Det 
finns ingenting att anmärka på där. Lokalerna i övrigt är jättebra. Det är receptionen 
och eventuellt matsalen som är de delar som behöver upprustning och särskilt när det 
kommer till funktionalitet. De behöver fräschas till. Jag tycker inte att receptionen 
speglar byggnaden i övrigt. Det är den som är i störst behov av att ordnas till. Det kan 
vara bra om den är på nivå med övriga lokaler.  
 
Vad är din önskade upplevelse? 
Jag skulle vilja ha ganska avskalat, funktionellt, mer information, tidningar, utrymme 
så det finns tillräckligt med sittmöbler till alla och ljust. Just nu är rummet ganska 
mörkt och jag tror att det är trevligt att komma in i en ljus miljö, att det skapar 
positiva tongångar.  
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Riktlinjer och sekretess 
Vilka problem kan finnas i väntrummet idag vad gäller sekretess? 
Jag vet inte utan det här blir ganska spekulativt. Biträden och tolkar kan ibland 
diskutera ärenden och det är det största problemet, men det är mer på individnivå än 
ett lokalproblem. Men är ett rum litet och det ändå diskuteras saker som inte bör är 
det ganska lätt hänt att fel öron får information och det är aldrig bra. Sen kan jag 
tycka att receptionen bör ha en utformning med luckor och en ruta. Som det är nu 
pressas folk in mot luckan på grund av att rummet är på tok för litet. Om du som 
besökare står i luckan och vill ställa privata frågor så vill du inte att den som står 
bredvid ska höra. Det borde vara en avgränsning, en slags skiljelinje, där det innanför 
denna linje inte bör stå andra besökare. Jag tycker att det borde finnas ett sådant 
säkerhetsspann som bör vara väl tilltaget för jag kan tänka mig att vissa asylsökande 
inte ställer vissa frågor på grund av att det står 20 andra personer 1,5 meter ifrån. 
Tolkar och biträden kanske ibland diskuterar sådant som inte bör diskuteras i ett 
väntrum. Hade det varit större hade de kunnat gå undan. Biträden kanske vill komma 
överens om en tid med de asylsökande. Ska de då gå ut på gården? Det kanske 
fungerar nu men hur blir det i december? Ska de stå ute och prata? En rymlig 
reception skapar möjlighet till att utnyttja den på ett bättre sätt. Både ur 
sekretessperspektiv men även att det blir en trevligare miljö. Att det är en liten 
reception ökar kanske sannolikheten för att olämpliga saker ska komma ut.  
 
Jag har förstått att problemet är att det är en liten reception när det kommer till 
många aspekter.  
Det optimala vore att den var betydligt större. Då skulle man kunna ha en helt annan 
utformning med bord och sittplatser. Även kunna ha säkerhetsnivån till luckorna. 
Nummerbrickor bör även finnas så det inte blir någon slags anarki.  
 
Migrationsverket i Norrköping har enbart öppna diskar i sin reception. Anser 
du att luckornas utformning i sig är bra?  
Jag vet att det har diskuterats på andra enheter. Det är bra att ha en öppen reception 
just för att det bidrar till ett mer trevligt bemötande. Jag tror inte att asylprövningen 
har samma problem som mottagningen med aggressiva personer i receptionen. Det 
problemet har mottagningen och det är en säkerhetsaspekt. Om jag hade jobbat i 
receptionen hade jag hellre velat ha stängda luckor för man kan trots allt inte veta. 
Det ger en större säkerhet anser jag. Vissa påstår att det ger en mer fientlig inställning 
till de asylsökande men jag tycker ändå att man måste avväga. Det kanske är så, men 
vad är viktigast? De som står och jobbar där 8-16,27 varje dag, vad anser de?  Vi ska 
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inte heller glömma att i öppna receptionsmiljöer kan det lätt vara något som glöms, 
som dokument eller handlingar. Det är en säkerhetsrisk just vad gäller handlingar. Är 
det en lucka är det kanske större sannolikhet att saker stoppas in där under, men är det 
öppet är det kanske större sannolikhet att det försvinner. Om jag jobbade i 
receptionen hade jag hellre velat ha luckor. Nu och då dyker det ändå upp aggressiva 
personer och en lucka är betydligt säkrare att ha.  

Övrigt 
Har du några frågor eller övriga funderingar? 
Nej, det är som sagt strukturen på rummet som behövs ändras. Göra det större och 
bättre. Även ljusare och fräschare. Sedan om det finns möjlighet att ur ett 
säkerhetsperspektiv ha tidningar att fördriva tiden med.  
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Bilaga 3 

Frågor vid intervju med respondent 2 på Migrationsverkets 
Asylprövningsenhet i Flen 

Uppgifter  
Datum: 2013-04-11 
Tid: 10,05-10,40 
Intervjuplatsen och dess förhållanden: Något mörkt kontorsrum med enstaka 
störande moment i bakgrunden.  

Bakgrund respondent 2 
Kvinna/Man: Man 
Befattning: Arbetsgrupp 2 

Inledning 
Migrationsverket är troligtvis den första kontakten nyanlända har med svenska 
myndigheter, hur ser du på det?  
Ja, så är det ju oftast och därför är det viktigt att vi gör ett bra, korrekt och 
välkomnande intryck. Eftersom receptionen och väntrummet är det första rummet 
man kommer in i så är det viktigt att den här ambitionen syns och känns där i 
utrymmet.  
 
Hur bör den upplevelsen se ut?  
Det som är absolut viktigast är det personliga bemötandet, att det är öppet, att det 
finns personal på plats som kan svara på de frågor man ställer, att det är ett korrekt 
bemötande och ett vänligt bemötande. Man ska inte känna sig ovälkommen, 
utestängd eller att man inte har fått svar på de frågor man hade. Det är det viktigaste. 
Sen är det förstås viktigt att själva lokalerna är trevliga och välkomnande. Men 
trevliga lokaler med ett otrevligt bemötande läker inte ett problem. Däremot kan man 
absolut ha ett trevligt bemötande i ganska mediokra lokaler.  

Användare 
Vilka ser du som användare av väntrummet idag? 
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Det är de som kommer och anmäler sig som besökare. Det är asylsökande, tolkar och 
biträden. Man passerar genom rummet för att anmäla sig och sedan snabbt gå vidare. 
Sen finns det även dem som passerar genom rummet och väntar i väntrummet. Vi 
som jobbar här jobbar egentligen i andra utrymmen. Vi passerar kanske som hastigast 
i dessa lokaler, men vi är inte de primära användarna av rummet som jag ser det. 
 
Vilka rör sig kring den delen av byggnaden som inte kan anses tillhöra 
användargruppen? 
Vi har servicepersonal, städare och vaktmästare, det vill säga de som servar dessa 
utrymmen. De kanske inte kan betraktas som användare av utrymmena. Sedan är de 
vi personal. Vi använder utrymmena på så sätt att vi hämtar asylsökande, tolkar eller 
biträden där. Sen finns det förstås den intresserande allmänheten. Det är ganska 
ovanligt att de kommer förbi men i och för sig ska väl ett väntrum även vara till för 
dem. De får väl också betraktas som användare. Sen finns det tidningar och vanliga 
medborgare.  
 
Vilka användare ser du som de mest frekventa användarna av väntrummet? 
Det är asylsökande, tolkar och biträden. I den ordningen. 
 
Vilka behov kan finnas hos de asylsökande i detta väntrum? 
Behov av att snabbt träffa rätt personer och att det är öppet. Sen vet jag att sökande 
ofta väntar och då antar jag att det finns ett behov av stolar, bord, någon slags 
förströelse så som läsning, leksaker för barn, toalett, skötrum och kaffe. Det är frågan 
om att sitta där ett kort uppehåll och inte halva dagar. När det gäller de asylsökande 
kan det finnas ett informationsbehov. När man kommer in i en reception så anmäler 
man sig, att man har ett avtalat möte. Det kan vara så att man är intresserad av 
asylprocessen. Man kan ha frågor som inte besvaras här, som mottagningsfrågor eller 
så. Man skulle kanske kunna tillgodose ett sådant behov med informationsmaterial, 
broschyrer eller kontaktmöjligheter till frivilligorganisationer där man bor. Vi har ju 
Röda Korset.  
 
Vilka behov kan finnas hos tolkarna i detta väntrum? 
Där kan det finnas behov av väntetid. När man tar en paus eller när man har en lucka 
i schemat så bör det finnas större möjligheter till att vänta, större behov av 
bekvämlighet. Det svarar väl tolkrummet för antar jag. I någon mening så gör även de 
korta väntetider och då är de väl lika intresserade av stolar och bord precis som de 
asylsökande.  
 
Vilka behov kan finnas hos biträdena i detta väntrum? 
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Det är som med tolkarna. De kan också ha luckor och då kan de ha behov av att äta 
på plats och det gäller tolkarna då också förstås. 
 
Kan personalen ha andra behov i väntrummet? 
Nej, det tror jag inte. I sådana fall ett behov av att kunna ha en överblick så att man 
hittar rätt person, vet att den är på plats och vet var den personen är. Det är då viktigt 
att utrymmet inte är utformat så att folk kan befinna sig någonstans där man inte ser 
dem. Det ska gå att hitta rätt person och det ska gå att veta att rätt person har kommit 
dit. De behoven har handläggarna i samband med utredning men vad gäller själva 
lokalen har vi egentligen inga behov.  

Väntrummets användning 
Är väntrummet idag utformat så att det uppfyller behoven hos användarna? 
Nu har vi bara hållit på någon vecka med detta så det är lite kort tid. Jag vet att 
receptionen är öppen och så vitt jag kan bedöma så sitter det människor och arbetar i 
utrymmena under lång tid, vilket betyder att receptionen är öppen. Det är inte så att 
man stänger för att man tror att inga fler kommer. Jag ser en poäng med att det är 
öppet även när man inte förväntar sig att någon ska komma. Det behovet är uppfyllt. 
Sen vet jag att det har varit inkörningsproblem med hur man vet att rätt person är på 
plats. Var går den informationen ut? Hur når den till personen som ska hålla 
utredningen? Det är tre personer som ska dyka upp till varje tillfälle men jag tror att 
det efter omständigheterna fungerar bra. Det finns en tanke med att få den 
informationen på mailen eller hur det nu är. Sen är möblemanget undermåligt för 
närvarande. Det går att sitta, det går att vänta men det ser inte så välkomnande ut. 
Men det viktiga är att det är öppet och att folk kan få sina ärenden utförda.  
 
Hur använder de asylsökande väntrummet idag? 
Jag föreställer mig att de enbart väntar på att utredningen ska börja.  
 
Hur används väntrummet idag av tolkarna? 
Jag vet inte säkert men jag föreställer mig att om det är kort tid innan ett uppdrag ska 
börja så sitter de i receptionen och om det är längre tid så använder de sitt tolkrum. 
Men det gissar jag egentligen bara på. 
 
Hur används väntrummet idag av biträdena? 
Samma som för tolkarna.  
 
Vilka aktiviteter sker i övrigt i rummet? 



	   65 

Det är barn som leker. Det kan finnas anhöriga som inte är berörda av själva 
asylutredningen men som väntar i väntrummet. De kan också ses som användare. Då 
väntar de faktiskt längre än några minuter. Det kan röra sig om flera timmar.  
 
Vad kan de ha för behov? 
Då ökar behovet av sittplatser, toalett, kaffe och någonting att läsa. Även i viss mån 
information, att man kan söka information om vad som pågår på Migrationsverket.  
 
Finns det något som saknas ur ett behovsperspektiv? 
Nu har vi inte fått information på plats. Jag tror det finns lite leksaker, men det skulle 
behöva förbättras. Även informationen skulle behöva komma dit. Möblerna skulle 
behöva bli bättre, men egentligen handlar det om att sittmöbeln och bordet används 
på samma sätt. Sen tror jag också att det skulle vara bra att ha en något större 
reception. Det känns som det är lite trångt där.  
 
Är informationen idag tillräcklig i rummet? 
Nej, den är inte tillräcklig.  
 
Vad kan det finnas för behov av information? 
Asylsökande och anhöriga har ett behov av att få information om asylprocessen. Det 
här får man i tidigare kontakt med Migrationsverket eftersom detta inte är det första 
mötet, men det förtjänas att ha med det här också. Broschyrer på olika språk gällande 
vad asylprövningen gör, hur det går till. Det kan finnas information om 
mottagningsfrågor som skolgång, pengar och boende. Information från 
frivilligorganisationer som Röda Korset eller andra engagerade. Kanske lokal 
information som frivilligorganisationsverksamhet som pågår i Flen och som då till 
exempel vänder sig till asylsökande. Där kan det annars vara svårt att nå ut med 
information om vad som faktiskt erbjuds.  
 
Hur fungerar det med information när användarna talar och läser olika språk? 
Jag tror att broschyrer förekommer på flera språk eller de vanligaste språken som 
arabiska, somaliska, serbiska, albanska, tigrinja, amhariska och persiska. Jag bara 
gissar nu.  
 
Om det hade funnits information i rummet, hade den nått ut tror du? 
Jag skulle tro att den gör det för sitter man där och inte har annat att göra, under 
förutsättning att man är läskunnig, då tror jag att den når ut. Jag tror att det finns ett 
intresse och ett behov från asylsökande att veta hur asylprocessen går till. Som en 
slags försäkran, att man faktiskt vet vad som händer. 
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Förstår användarna var de är när de kommer in i väntrummet, utifrån hur det 
ser ut idag? 
Det är svårt att säga. Vi har satt upp lite tillfälliga skyltar och det är på gång med mer 
permanenta skyltar. Det viktiga är att man vet att man har kommit till 
Migrationsverket och det tror jag att man förstår. Att man är på en asylprövning 
eftersom man ska på asylutredning. Det tror jag att man vet.  
 
Vilka fördelar ser du med väntrummet? 
Vi har ju ett väntrum och receptionen är öppen. Det är ett stort plus speciellt om man 
jämför med hur vi hade det tidigare. Det finns en ambition med att få till de grejer 
som vi vet inte stämmer, som möbler och information. Vi har tänkt på detta och 
tanken är att få det klart.  
 
Vilka nackdelar ser du med väntrummet? 
Att det inte är helt färdigt. Möblerna är inte klara. Informationen finns inte ännu. Jag 
tror att det finns förutsättningar att komma dit.  

Upplevelsen 
Hur ser din upplevelse ut kring väntrummet? 
Jag har bara gått där igenom vid ett fåtal tillfällen så jag har egentligen ingen stark 
upplevelse. Man kommer in, man ser receptionen och man vet vad man ska göra antar 
jag. Sen finns det spegelväggar in mot korridoren. Man ser ju inte in i resten av huset 
och det anser jag är bra för oss. Men man skulle kunna uppleva det som att någon 
spionerar bakom glaset men jag har nog inte upplevt det så men sen är inte jag 
asylsökande heller.  
 
Vad sänder väntrummet ut för budskap?  
Att det inte riktigt är färdigt. 
 
Anser du att väntrummet speglar Migrationsverkets verksamhet, själ och policy 
för bemötande? 
Att det är öppet, ja och att det är bemannat. Det är viktigt och det som jag anser är det 
viktigaste med väntrummet. Det är inte en låst och stängd dörr utan det är faktiskt 
öppet. På det sättet speglar det Migrationsverket, men själva utformningen av lokalen 
gör inte det i dagsläget.  
 
Vad är din önskade upplevelse? 
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Att det fortsatt ska vara öppet och därmed välkomnande, men även att möblering och 
färger kan komma att bli klara.  

Riktlinjer och sekretess 
Vilka problem kan finnas i väntrummet idag vad gäller sekretess? 
Det är känsligt att de har sökt om asyl överhuvudtaget och eftersom det enbart är en 
asylprövningsenhet så innebär det att alla som befinner sig i receptionen på goda 
grunder kan antas vara asylsökande. Det är sekretess på sådana uppgifter, att 
personen är asylsökande. Man kan då tvingas röja detta genom att komma till 
Migrationsverket och anmäla sig. Till skillnad mot hur det var tidigare, där det var en 
gemensam reception för alla migrationsverks-ärenden. I och för sig så var alla som 
kom dit asylsökande i och med att mottagningen bara har hand om asylsökanden, så 
det var egentligen samma problem där. Det är ett sekretessproblem. Sen anmäler man 
sig för en asylutredning. Man gör inte mycket mer, man lämnar ingen annan 
information hos oss just nu. Skulle man ändå vilja göra det så vet jag att det finns 
möjlighet att gå in i ett enskilt rum. Jag vet inte hur vanligt det är att det rummet 
används men det finns ändå en möjlighet att lämna personlig eller känslig 
information. 
 
Det pratas väldigt gott om Norrköpings reception, att den är öppen och inte har 
några luckor. Hur ser du kring det? 
Det kan tänkas fungera men anledningen till att man har låst in till personalen är väl 
dels ur ett fysiskt säkerhetsperspektiv, att man inte ska bli övermannad eller hotad. I 
och för sig är väl den risken ganska låg i vår verksamhet eftersom det är väldigt 
ovanligt att folk beter sig så när man ska på en asylutredning eller ska ha kontakt med 
vår verksamhet. Vi vill ha en öppen reception, som är öppen hela tiden och då måste 
man kunna jobba med annat än att bara sitta i luckan. Nu sitter någon alltid bakom så 
det är alltså två personer som leder till att det kan vara öppet och det är någonting bra.  
För att man då ska kunna arbeta med någonting annat så måste det kunna vara 
avstängt ut mot väntrumsdelen så att man kan gå där ifrån och lämna material framme 
på bordet. Man ska inte kunna hoppa in och ta känsligt material. Ur ett 
öppenhetsperspektiv så finns det problem med att ha öppna diskar för då kan man inte 
göra särskilt mycket mer än att se välkomnande ut och det tror jag inte att det finns 
underlag för.  
 
Kan du se övriga vilka komplikationer som kan uppstå kring sekretess i detta 
väntrum? 
Nej, det är väl det jag har tagit upp. Jag tror inte jag kan komma på något mer. I och 
för sig blir man uppropad när man ska bli hämtad och då röjer personalen att det finns 
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en person med det namnet för alla andra som råkar sitta i lokalen. Det kan vara ett 
problem ur sekretessynpunkt. Det skulle kunna finnas ett slags nummerlappssystem, 
där man anmäler sig, får en siffra och där handläggare då snarare hämtar en siffra än 
en person. Det här har man kanske redan tänkt på. Det vill säga i hur stor utsträckning 
man uppfattar det som ett problem. Man har redan röjt att man är där även om man 
inte har berättat vad man heter.  

Övrigt 
Har du några frågor eller övriga funderingar? 
Nej, det har jag inte.  
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Bilaga 4 

Frågor vid intervju med respondent 3 på Migrationsverkets 
Asylprövningsenhet i Flen 

Uppgifter  
Datum: 2013-04-12 
Tid: 10,25-11,10 
Intervjuplatsen och dess förhållanden: Ljust och lugnt kontorsrum utan störande 
moment i bakgrunden.  

Bakgrund respondent 3 
Kvinna/Man: Kvinna 
Befattning: Arbetsgrupp 1 

Inledning 
Migrationsverket är troligtvis den första kontakten nyanlända har med svenska 
myndigheter, hur ser du på det?  
Jo, så är det. Det är förhoppningsvis den första kontakten om det inte är så att de 
håller sig undan, men det ska vara deras första kontakt och då är det viktigt att ha ett 
bra bemötande och även en bra reception så att de känner sig välkomna.   
 
Hur bör den upplevelsen se ut?  
Ett bra bemötande med vänlig personal. Man ska känna att ”här är jag välkommen”. 
Sen även en trevlig miljö så att det inte upplevs som grått och trist. Det ska inte se ut 
som ett fängelse utan vara en fin miljö. De ska känna sig välkomna och bra bemötta 
för det är ingen lätt situation de är i. 

Användare 
Vilka ser du som användare av väntrummet idag? 
Framförallt asylsökanden och biträden. Tolkarna har sitt eget rum. Sen även anhöriga 
till sökanden som är med. De får också vänta där ute.  
 
Vilka rör sig kring den delen av byggnaden som inte kan anses tillhöra 
användargruppen? 
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I sådana fall personal men vi använder inte rummet utan går bara ut och hämtar 
besökare.  
 
Vilka användare ser du som de mest frekventa användarna av väntrummet? 
De asylsökande.  
 
Vilka behov kan finnas hos de asylsökande i detta väntrum? 
Någon bra sittplats och sen även någon avskärmad hörna med barnleksaker eftersom 
många har barn med sig och som då inte följer med in på utredningen. Det finns i och 
för sig ett litet uppehållsrum i utredningskorridoren men de kanske vill vänta där ute. 
Barn får ju också någon form av upplevelse. Sen borde det finnas kaffemaskin. Sen är 
det även trevligt om det ser fräscht och fint ut. Sen har de förstås behov av toalett och 
skötrum.  
 
Vilka behov kan finnas hos tolkarna i detta väntrum? 
Det är om de vill sitta där och vänta. De har ju annars sitt tolkrum. Som jag har 
uppfattat det under den här korta tiden så sitter tolkarna i sitt tolkrum medan 
biträdena sitter i väntrummet.  
 
Vilka behov kan finnas hos biträdena i detta väntrum? 
Kaffemaskin och sittplatser.  

Väntrummets användning 
Är väntrummet idag utformat så att det uppfyller behoven hos användarna? 
Nej, det finns bara några enstaka stolar. Det finns inte plats för alla. Vi har cirka 12 
utredningsrum och säg att det i snitt är 12 personer, det vill säga 24 personer på en 
dag. Det måste i varje fall finnas plats för 20 personer i väntrummet när man har 
familjer. Sedan någon form av barnhörna som inte finns idag. Det ser rent ut sagt för 
jävligt ut idag. Det är ingen trevlig syn för de asylsökande.  
 
Hur används väntrummet idag av asylsökande? 
Jag uppfattar det som att de bara kommer dit och sitter och väntar. Kanske tar en 
kopp kaffe eller två. De sitter annars bara och väntar.  
 
Hur används väntrummet idag av tolkarna? 
De använder rummet på samma sätt som de asylsökande, om de är där vill säga.  
 
Hur används väntrummet idag av biträdena? 
Biträdena använder rummet på samma sätt.  
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Finns det några aktiviteter som sker i övrigt i rummet? 
Inte vad jag har märkt.  
 
Finns det något som saknas ur ett behovsperspektiv? 
Någon barnhörna och skötrum om det inte finns. Jag är osäker på om det finns eller 
inte. Sedan flera stolar, för alla måste få plats att sitta. Kollar man på exempelvis 
Norrköping så har de en enorm reception och de har även små soffor och en riktigt 
disk. Det är helt annat.  
 
Är en disk det som är det optimala i en reception? 
Jag tycker att det är trevligare än att komma till en lucka. Det känns mer öppet och 
trevligare. Idag känns det som att personalen sitter som i en bur. Går man till 
Arbetsförmedlingen till exempel så har de öppna ytor. Då står personalen där ute och 
välkomnar en. Det är ett trevligare bemötande än att gå till en lucka där någon sitter. 
 
Är informationen idag tillräcklig i rummet? 
Nej, man borde ha en tavla där man kan nåla upp information på diverse olika språk. 
Till exempel foldrar om återvändande, asyl och om Sverige. Även nummer till viktiga 
instanser som sjukhus och polis. Allt som de kan tänkas behöva.  
 
Hur utformar man information så att den når ut till besökare? 
Att det är bra skyltat eller att man har en öppen disk där personal står bakom disken 
men även är ute på golvet och då informerar och hälsar folk välkomna. När de 
registrerar sig kan personalen be de asylsökande att sätta sig ner och vänta och visa 
information som kan vara till nytta för dem. Man måste tänka själv hur man vill ha 
sitt eget bemötande. Jag skulle tycka att det var hemskt att komma hit idag dels för att 
det ser för jävligt ut och dels för att det sitter personal bakom en lucka.  
 
Om eller när du arbetar i receptionen, hur skulle du önska att det var? 
Jag hade velat ha en öppen disk så att man kan bemöta dem på ett vänligt sätt. Det 
känns trevligare.   
 
Anser du att det är viktigt att informationen finns på olika språk? 
Ja, på de största språken som arabiska, engelska, ryska och så vidare.  
 
Vad saknas ur ett informationsperspektiv?  
Information till polis och sjukhus. Det vill säga de viktigaste instanserna. Egentligen 
information överlag. 
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Förstår användarna var de är? 
Inte idag. I och med att vi nyligen har flyttat är det virrigt. Man borde ha en skylt 
utanför där det står ”Asylprövningsenheten” eller ”Migrationsverket”. Det finns inte 
ens en skylt. Det finns bara en liten skylt med en pil som pekar åt fel håll.  
 
Vilka fördelar ser du med väntrummet? 
Att de har någonstans att sitta ner och vänta, men det ska vara trevligt.  
 
Vilka nackdelar ser du med väntrummet? 
Luckan, ingen information, ingen barnhörna, eventuellt inget skötrum och inga stolar. 
Sen borde det vara en dam- och herrtoalett. Jag tycker det är fräschare.  

Upplevelsen 
Hur upplever du väntrummet?  
Mörkt och trist.  
 
Vad sänder väntrummet ut för budskap?  
Anstalt. Det är inte ljust och trevligt vilket jag anser att det borde vara. De kommer 
hit på asylutredning och det är troligtvis deras enda möte med Migrationsverket. De 
är säkert jättenervösa. Det underlättar om man får ett vänligt bemötande.  
 
Anser du att väntrummet speglar Migrationsverkets verksamhet, själ och policy 
för bemötande? 
Nej, det är grått, trist, litet och trångt. Det ser inte bra ut.  
 
Vad är din önskade upplevelse? 
Att det är ljust och fräscht med trevlig personal. Att det är en öppen disk, att det finns 
en hörna för barnen, att det finns både dam- och herrtoalett men även en 
handikappanpassad toalett.  

Riktlinjer och sekretess 
Vilka problem kan finnas i väntrummet idag vad gäller sekretess? 
Jag kan inte se några.  
 
Kan du se vilka komplikationer som kan uppstå kring sekretess i detta 
väntrum? 
Jag kommer inte på något speciellt. Eventuellt om de kan kika in i datorn.  
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Övrigt 
Har du några frågor eller övriga funderingar? 
Nej.  
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Bilaga 5 

Frågor vid intervju med respondent 4 på Migrationsverkets 
Asylprövningsenhet i Flen 
 

Uppgifter  
Datum: 2013-04-12 
Tid: 13,10-13,45 
Intervjuplatsen och dess förhållanden: Ljust och lugnt kontorsrum utan störande 
moment i bakgrunden.  

Bakgrund respondent 4 
Kvinna/Man: Kvinna 
Befattning: Arbetsgrupp 3 

Inledning 
Migrationsverket är troligtvis den första kontakten nyanlända har med svenska 
myndigheter, hur ser du kring det?  
Det stämmer ju. Det känns som det därför är viktigt att allting framgår, att de vet att 
de är på rätt ställe och vad vi kan göra för dem just där eftersom vi är en massa olika 
enheter och det förstår inte de som kommer hit. De ser ett Migrationsverk och sen att 
det finns olika enheter som gör olika saker ser inte de. Som det ser ut nu framgår inte 
det alls. När de kommer hit frågar de oftast var de är.  
 
Hur bör den upplevelsen se ut?  
Den ska vara klar och tydlig. Det ska inte råda något tvivel om var de är. De ska få 
omedelbar information om var de är och vad som ska hända för deras trygghets skull. 
De kan komma från ganska många länder med korrupta myndigheter så vi måste 
framstå som väldigt professionella. 

Användare 
Vilka ser du som användare av väntrummet idag? 
Asylsökande och deras offentliga biträden men även anhöriga som är med.  
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Vilka rör sig kring den delen av byggnaden som inte kan anses tillhöra 
användargruppen? 
Det kommer in andra asylsökanden som inte ska till oss. Någon var här nyss och 
frågade om vägen.  
 
Vilka användare ser du som de mest frekventa användarna av väntrummet? 
Asylsökande.  
 
Vilka behov kan finnas hos de asylsökande i detta väntrum? 
De är där för att gå på asylutredning men annars kan det vara att de har frågor, att de 
vill ha hjälp med olika frågor.  
 
Vilka behov kan finnas hos biträdena i detta väntrum? 
De är där som stöd. De borde också ha ett behov av att få tag på personal, det vill 
säga Migrationsverkets anställda, men även information eller hänvisning om det är 
bristfällig information. Kanske telefonnummer eller kontakter.  

Väntrummets användning 
Är väntrummet idag utformat så att det uppfyller behoven hos användarna? 
Nej, det är väldigt provisoriskt och väldigt enkelt. Det är små trästolar och det finns 
ingen skyltning. Det brukar finnas Migrationsverkets logga på dörren och det tror jag 
inte att det gör. Öppettider och allt sådant borde framgå. Sedan tror jag inte det finns 
plats för alla att sitta heller. Det är dåligt med bord. Det var några ungar som ville rita 
igår och då fanns det bara ett bord de kunde rita vid.  
 
Hur används väntrummet idag av de asylsökande? 
De sitter där och väntar. Igår var det en stor familj som väntade i flera timmar. Det 
var barn i blandade åldrar men de sitter bara där och väntar. Dricker kaffe under 
tiden, barnen ritar och leker. Sedan finns det en toalett de går till ibland. Sedan går de 
ut och promenerar utanför för att variera sig. Det är de enda de kan göra.  
 
Hur används väntrummet idag av biträdena? 
De sitter mest och väntar, småpratar och dricker kaffe.  
 
Vilka aktiviteter sker i övrigt i rummet? 
Som det är nu är det väldigt många hantverkare som går fram och tillbaka och som 
ska in genom dörrar. Annars har det bara varit sådana som kommer fel och som man 
får hänvisa rätt. Annars tror jag inte att det har varit något annat.  
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Finns det något som saknas ur ett behovsperspektiv? 
Jag kan tycka att man borde ha en lekhörna för barn istället för att det står några 
grejer på bänken. Man skulle kunna göra en liten hörna med små stolar och bord om 
det finns plats.  
 
Är informationen idag tillräcklig i rummet? 
Nej, det står ingenting. Det som finns är en skylt på svenska och det är det inte så 
många som kan. Vi borde ha på arabiska, somaliska och kanske tre-fyra språk till 
med samma information.  
 
Hur bör man utforma information så att den når ut till användarna? 
Flera språk. Kortfattat och inte byråkratiskt. Det är många som är analfabeter och 
man borde kanske ha någon slags symbol för telefon, växel eller liknande. Även om 
det står ”Asylprövningen” så förstår inte de bokstäverna.  
 
Har du någon uppfattning om användarna förstår var de är när de kommer in i 
väntrummet? 
Inte alla. Idag kom två killar in med en slamsug och frågade om vi var Jürss Mejeri.  
 
Vilka fördelar ser du med väntrummet? 
Inga, förutom att det är ett ställe där de kan vänta och där vi får tag på dem när vi ska 
hämta dem för utredning. Fördelen är att de står där de ska. De som har gått rätt vill 
säga. Det är många som fortfarande går till vår gamla byggnad.  
 
Vilka nackdelar ser du med väntrummet? 
Det är tråkigt. Det finns inte tillräcklig eller rätt information till att förstå var de är, 
vem de ska prata med eller att de ska anmäla sig i luckan. Det finns egentligen 
ingenting som talar om för dem att de har kommit rätt eller vad som ska hända.  

Upplevelsen 
Hur upplever du väntrummet?  
Grått, kalt, hårt och inte ombonat. Visst vi är en myndighet så det kanske inte ska 
vara någon myshörna men det måste kännas inbjudande.  
 
Vad sänder väntrummet ut för budskap?  
Det är inte inbjudande, som att ”kom vi tar hand om er”, som det borde vara. Det 
känns som att Migrationsverket är väldigt ointresserade av dem.  
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Anser du att väntrummet speglar Migrationsverkets verksamhet, själ och policy 
för bemötande? 
Nej, policyn för bemötande är ”öppenhet ur den globala migrationen…” någonting. 
Det känns inte riktigt så. Vi har öppet och långa öppettider så på så vis är vi generösa 
men det är inte välkomnande eller inger någon form av respekt eller trygghet när det 
ser ut som ett omklädningsrum.  
 
Hur skulle din önskade upplevelse se ut? 
Trevligare färger på väggarna, kanske någon tavla eller en stor informationstavla på 
väggen där allt kan stå. Någon matta. Idag är det bara gråa stengolv. Kanske någon 
form av trevligare möblemang. Idag är det bara trästolar. Det skulle kanske kunna 
vara någon soffa. Det får samtidigt inte se ut som att man kommer in i någons 
vardagsrum men det är ändå många som sitter där i flera timmar.  

Riktlinjer och sekretess 
Vilka problem kan finnas i väntrummet idag vad gäller sekretess? 
De står helt öppet vid luckan och pratar. De säger namn och allt möjligt. Alla som är 
där ska å andra sidan vara där av samma anledning. Att de har sökt asyl och ska på en 
asylutredning, det kan inte vara någon hemlighet för i sådana fall skulle de inte ens 
kunna visa sig. Det är just det med namn. Jag kan tänka mig att det är känsligt för 
dem som tillhör klaner och så vidare. Man kanske inte vill skylta med sitt klannamn. 
Sen står de öppet. Det finns inget bås utan alla i väntrummet hör vad de säger.  
 
Anser du att det vore bättre med en öppen reception utan luckor? 
Jag har tidigare arbetat i en reception som liknade en korvkiosk. Det var stängt in dit 
men den kunde öppnas genom att trycka på en knapp. Då stod man själv med 
personen där inne. Det är både bra och dåligt. Skulle något hända, om det till exempel 
kom in en person som var aggressiv, så var jag ganska utlämnad. Det fanns ingen 
som skulle kunna rusa fram och hjälpa mig. Öppenhet är bra. Det jag kan tycka nu 
med glasluckorna är att det känns ogästvänligt. De kommer fram och ibland öppnas 
inte ens luckorna. Det ska vara öppet. Signalerar man att man är misstänksam så är 
inte det schyst. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Det ska vara öppet men 
inte så att man är utsatt för någon säkerhetsrisk.  
 
Kan du se vilka komplikationer som kan uppstå kring sekretess i detta 
väntrum? 
De kan se rätt in om det ligger grejer framme. Det kan vara så att man står innanför 
luckan och pratar om jobb och det kanske hörs ut. Jag har inte tänkt på hur mycket 
det låter. Det är inte helt skyddat.  
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Övrigt 
Har du några frågor eller övriga funderingar? 
Nej.  
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Bilaga 6 

Guide vid platsanalys 
• Möblers placering 

• Informationsmaterials placering 

• Rummets form, skala och proportioner 

• Dörrar och dess placering 

• Fönster, ljus och ventilation 

• Material på väggar, golv, tak m.m. 

• Utmärkande delar i rummet 

• Uppfattning kring rummet 

Bilaga 7 

Guide vid observationer 
 

• Rörelseriktningar 

• Vad besökare dras till och uppmärksammar 

• Var kommunikation sker 

• Besökares placering 

• Personalens användning 

• Besökares användning 
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Bilaga 8 

Migrationsverkets logotype 

 

 
 

Bilaga 9 

Migrationsverkets färgpalett 

Primärfärger 
 


