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Abstract 
 
 
This study is a thesis in information design, focusing on spatial design. The thesis 
includes ten weeks of study, which has resulted in a report and a design proposal. The 
aim of the thesis has been to study the functions that need to be clearer in the waiting 
room in the adolescence healthcare center in Uppsala. The design proposal is based 
on literature studies and the collection of empirical data. In the design proposal the 
waiting room area in the adolescence healthcare center has been made larger, with a 
new spatial plan that aims to create opportunities for both privacy and openness. A 
colour concept makes it both easier for the young people to orientate in the waiting 
room as well as enhancing visual information about the available professions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Sammanfattning 
 
 
Den här studien är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning 
rumslig gestaltning. Arbetet omfattar tio veckor av studier som har resulterat i en 
rapport samt ett gestaltningsförslag. Fokus i studien har varit på att undersöka vilka 
funktioner som bör tydliggöras i väntrummet på ungdomshälsan i Uppsala. Efter 
litteraturstudier och insamling av empirisk data har ett designförslag tagits fram. I 
designförslaget har väntrumsytan utökats. En ny planlösnings syftar till att skapa 
förutsättningar för både integritet och öppenhet. Ett färgkoncept i väntrummet bidrar 
till att ungdomarna lättare kan orientera sig samtidigt som informationen om 
yrkesgrupperna, på ungdomshälsan, synliggjorts. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Jag minns så tydligt när jag var yngre och skulle gå till ungdomshälsan. Nervositeten 
och rädslan över att vara i en ny, främmande och obehaglig situation gjorde att det 
knöt sig i min mage. Det var svårt att veta om jag kommit rätt och det fanns ingen 
reception och inte heller någon som mötte mig. Väl på plats fanns det ingenting som 
lugnade mig. Det var svårt att hitta dit men även väntrummet i sig var kalt och jag 
förstod inte riktigt vart man fick sitta. Detta gjorde att jag väl inne hos sköterskan 
fortfarande kände ett obehag. Om mötet med ungdomshälsans lokaler hade skett 
annorlunda, med en annan atmosfär eller annan utformning hade kanske upplevelsen 
över lag känts lättare.  
 
Ungdomshälsans lokaler som jag en gång besökte när jag var ung är likadana som jag 
idag kommer arbeta med under examensarbetet.  

1.2 Bakgrund  
Ungdomsåren är en tid då både den psykologiska och den kroppsliga utvecklingen 
går fort framåt. Centrala utvecklingspsykologiska uppgifter under ungdomsåren är 
bland annat att lära sig hantera intimitet och självständighet (Erling, Hwang, 2001, s. 
11, 39). Erling och Hwang (2001, s. 105) pekar också på de kroppsförändringar som 
inträffar under ungdomsåren och menar att dessa förändringar påverkar hur 
ungdomarna ser på sina kroppar. Frigörelse är ett annat handlingsmönster i tonåren. 
Erling och Hwang (2001, s. 142) menar att strävan efter självständighet i vissa fall 
kan gå hand i hand med testandet av tobak, alkohol och narkotika. Tonårsgraviditeter 
och ungdomars sexuella hälsa är flera komplicerade frågor, och påverkar 
ungdomarnas olika val i livet. Därför är användandet av preventivmedel och 
tillgången till ungdomsmottagningar en viktig faktor (R, Olsen m.fl. 2012, s. 445). 
 
Den första ungdomsmottagningen grundades i Borlänge år 1970 av läkaren Gustav 
Högberg. Utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras frågeställningar var redan då 
syftet att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland ungdomar. Denna helhetssyn 
handlade om sambandet mellan själ och kropp men också mellan individ och 
omgivning. Personalsammansättningen på mottagningarna var bred. Det fanns både 
social, psykologisk och medicinsk kunskap på mottagningarna. Detta blev en 
föregångsmodell för ungdomsmottagningar i Sverige (Fors, 2005, s. 6) 
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År 1988 startades Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM). Denna 
förening skulle ge stöd åt samt bygga upp kompetensen kring 
ungdomsmottagningarna (Fors, 2005, s. 6). I april 2013 var 220 stycken 
ungdomsmottagningar med i FSUM (Leije, 2013, s. 3).  
 
FSUM har utarbetat ett policyprogram där helhetssynen på den unga människan är 
utgångspunkten. Ett mål är att alla ungdomar, oavsett kön, religion eller problem, ska 
ha tillgång till en ungdomsmottagning (Statens folkhälsoinstitut, 2005, s. 25).   
 
Tittar man närmare på Uppsalas ungdomshälsas verksamhet är deras vision att hjälpa 
ungdomar till god hälsa, inte bara fysiskt och psykiskt men också socialt och sexuellt. 
Arbetet fokuserar på kroppen, ungdomars psyke och sociala utveckling. 
Ungdomshälsan arbetar för att förebygga så väl sexuellt överförbara sjukdomar som 
oönskade graviditeter, men också för att främja den fysiska hälsan. Frågor som rör 
kroppsideal, alkohol och narkotika är några delar som spelar en central roll. Även 
frågor rörande identitetsutveckling, könsroller samt relationer är viktiga frågor som 
ungdomshälsan kan hjälpa till med (Davidsson, 2013). 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka rumsliga funktioner som behöver 
förtydligas i väntrumsmiljön på ungdomshälsan i Uppsala. Målsättningen är att 
ungdomarna redan i väntrummet ska mötas av en miljö som värnar om besökarnas 
integritet.  

1.4 Frågeställning 
Vilka rumsliga funktioner kan lyftas fram för att bidra till en väntrumsmiljö som är 
mer anpassad till besökarnas behov av avskildhet och integritet? 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen som berörs är de ungdomar som besöker ungdomshälsan i Uppsala. 
Dessa ungdomar är mellan 13 år och upp till 20 år (respondent 3, 2013, muntl).  
Därför ses ungdomarna som den primära målgruppen och personalen som den 
sekundära. 

1.6 Avgränsningar 
Då det idag finns tre väntrum på ungdomshälsan väljer jag att fokusera på det största 
som ligger i anslutning till entrén och inte ta mig an alla tre väntrummen. Jag kommer 
heller inte att gå djupare in på lösningar om kösystem och inte heller det faktum att 
det inte finns någon reception. Inte heller kommer fokus läggas på de angränsande 
lokalerna så som undersökningsrum eller kontor.  
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2. Teori 

2.1 Rummet  
Ett grundläggande behov för människan är att få en klarhet i vilken rumslig situation 
han eller hon befinner sig i (Ejhed, 1988, s. 22). Alla våra sinnen arbetar tillsammans 
menar Ejhed (1988, s. 22) och skapar på så vis en helhetsupplevelse av rummet. 
Osäkerhet och rädsla kan skapas om vi inte kan identifiera rummet och detta menar 
Mossberg (2003) kan påverka oss negativt. Har rummet en helhet som kan kopplas 
till både målgrupp och verksamhet bidrar detta till rumsupplevelsen (Mossberg, 2003, 
s. 133-134). I en del rum är även interiören viktig och kan förmedla vilken målgrupp 
rummet vill attrahera (Mossberg, 2003, s. 109).  

2.2 Orienterbarhet och Integritet 
I en vårdmiljö där orienterbarheten är god och lätt att förstå behövs ingen 
ansträngning i att hitta rätt (Wijk, 2006, s. 217-218). Där menar Wijk (2006, s. 218) 
att besökaren istället kan lägga sin energi på sitt välbefinnande. Förstår vi lättare det 
rum vi befinner oss i minskar osäkerheten och stressen. Vårdmiljön som beskrivs av 
Wijk (2006) kan kopplas samman med ungdomshälsans verksamhet eftersom det 
även där bedrivs ett hälsofrämjande arbete med medicinskt ansvar (FSUM, 2013, s. 
3). 
 
Stress är ett tillstånd och är därmed något som kan påverka vår orienterbarhet. Det 
kan ge negativa effekter inte bara på vårt psyke utan även på vårt beteende (Rashid, 
2008, s. 151). Koder, tecken och ledtrådar, som exempelvis färg och form, kan 
förtydliga och hjälpa oss att hitta rätt (Wijk, 2006, s. 217). Dessa koder menar Wijk 
(2006, s. 217) också att vi ibland omedvetet lägger på minnet för att kunna orientera 
oss. Svårigheter att hitta rätt eller kunna orientera sig kan frambringa en frustration 
hos många (Passini, 1996, s. 319). Det påverkar oss inte bara som personer menar 
Passini (1996) utan även uppfattningen av rummet. 
 
Francis D.K Ching (2005, s. 49) menar att vi människor har en föreställning av vad 
som är lämpligt område runt våra kroppar. Detta område är vårt eget territorium och 
varierar beroende på vad för kultur och bland vilka individer som finns i en grupp. 
Han menar också att närvaron av andra personer, olika föremål och den närmaste 
miljön runt omkring kan vidga eller förminska vårt område runt våra kroppar. Om 
någon skulle komma innanför vår sfär eller område kan det påverka en persons 
känslor och reaktioner på allting runtomkring en. Även Branzell (1995) skriver om 
utrymmen kring våra kroppar i förhållande till varandra och rummet. Han menar att 
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det är ett samspel mellan den egna ”bubblan” och de andras ”bubblor” i rummet och 
dessa kan påverka hela rumsupplevelsen. Denna integritet kan kopplas samman med 
Nylander och Forsheds (2003) tankar kring öppna och omslutande rum. De menar att 
öppna rum kan skapa ytor som ger överblick medan rum som omsluter skapar en 
trygghet där man kan känna sig mer privat.  
 
En annan form av orienterbarhet och integritet kan handla om framkomligheten i ett 
rum. I arkitektens handbok tas mått upp som gäller oss människor och författarna 
menar att det finns tre tillgänglighetsnivåer. Den nivå som går att tillämpa i detta 
examensarbete kallas höjd nivå. Denna nivå inkluderar, utöver tillgänglighet i bostad 
också tillgängligheten i trapphus och offentliga lokaler. Här är det viktigt att tänka på 
att människor med olika handikapp kan röra sig fritt utan svår framkomlighet (Bodin 
m.fl. 2012, s. 110).  

2.3 Rumsliga tecken 
Med hjälp av olika vaga ”tecken” kan vi uppfatta ett visuellt rum omkring oss. När 
dessa ”tecken” bearbetas i hjärnans syncentra kan de omformas, försvagas eller 
förstärkas. Detta görs enligt Ejhed (1988, s. 22) för att vi ska kunna omvandla 
”tecknen” till förståeliga begrepp som sen kan ordnas in i logiska mönster. Dessa 
begripliga mönster kommer sedan uppfattas som meningsfull information för oss. 
Förstår vi vad vi ser hjälper detta också oss att förstå vad vi ska göra och det påverkar 
då i sin tur vårt agerande (Wijk, 2006, s. 217). 
 
Att förtydliga de element i rummet som är viktiga är något Ejhed (1988, s. 22) menar 
bidrar till en god gestaltning. Det är även något Ware (2008) tar upp i sin bok, men 
kallar det istället för pop-out effekter. Ware (ibid) menar att den starkaste pop-out 
effekten är när något ensamt står ut bland många andra likadana delar, eller 
åtminstone snarlika delar. Den visuella tydligheten har lika mycket att göra med de 
visuella dragen i en miljö som det har att göra med objektet i sig. Det rör sig också 
om bland annat färger, storlek och orientering i ett rum. Även kurviga former drar 
ögat till sig om alla andra former är raka. Ögat är väldigt snabbt på att uppfatta pop-
out effekter och delar som inte sticker ut lika mycket tar enligt Ware (2008) längre tid 
att upptäcka för ögat. 

2.4 Designprinciper 
De kurviga linjerna i förhållande till de räta som Ching (2005) tar upp handlar om 
designprinciper. Han menar att i designen av ett rum kan det vara bra att använda sig 
av olika designprinciper, dock ska det ses som riktlinjer och inte som självklara 
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regler. Ching (2005 s. 120) menar också att det inom ett designmönster inte finns 
något som fungerar själv eller ensamt, det är en helhet av alla element i rummet som 
skapar en funktion och mening. 
 
En rund form förhåller sig till miljön runt omkring eftersom den inte har någon 
speciell sida (Ching, ibid, s. 24). Ching menar också att i en miljö med räta linjer står 
en kurvig linje ut och blir starkt synlig. En kurvig form kan användas som en central 
del i ett rum som på något vis också kopplar samman andra rum. En konkav form 
omsluter och fokuserar på ytan inåt samtidigt som den har en yta vars konvexa del 
buktar utåt. Detta menar Ching (ibid, s. 25) kan vara bra att tänka på i 
inredningssammanhang.  
 
Adjacent spaces (angränsande rum) är något som Ching (2007, s. 190) tar upp i boken 
Architecture, form, space and order. Det är en form av rumslig relation där han 
förklarar att rum kan fungera både tillsammans och enskilt om de ligger i anslutning 
till varandra. Han tar även upp interlocking spaces (sammankopplade rum) där han 
menar att rum kan överlappa varandra och dela utrymmen (Ching, ibid, s. 188). 
 
Ett av naturens betydelsefullaste och väsentligaste element har enligt människan 
sedan urminnestider varit ljuset (Marthin, 1976, s. 23). Även stimulans och 
information skapas om rummet har en variation av dagsljus under dagen och året 
(Löfberg, 1988, s. 10). Dagsljus genom fönster menar Löfberg (ibid) ger rummet en 
variation i ljus och skugga samtidigt som inomhusmiljön uppfattas stimulerande och 
detta bidrar på så vis till att rummet får liv. Rum med olika ljusstyrka kan bidra till att 
skapa en rytm i rummet (Nylander & Forshed, 2003, s. 51). Nylander och Forshed 
(ibid, s. 42) menar också att dagsljuset har en avgörande roll för hur vi upplever 
rörelser och öppenhet i ett rum. 
 
Wijk (2006, s. 217) menar att de flesta människor sätter stort värde på vår 
omgivnings färgsättning, det har en estetisk betydelse. För att förtydliga ett objekt 
kan både kulörer och kulörskillnader användas, detta för att göra ett objekt mer 
synligt samtidigt som det kan användas för att dölja och få objektet att synas mindre. 
Mossberg (2003, s. 136-137) menar på att kalla färger har en lugnande inverkan och 
att varma färger aktiverar. Med hjälp av färger kan man skapa uppmärksamhet och 
förtydliga någonting som annars kanske inte skulle synas. Även Bergström (2010, s. 
256) menar på att rätt val av färger kan skapa rymd. I trånga rum och utrymmen kan 
ljusa färger öppna upp och inbjuda. Bergström menar också på att kalla färger lugnar 
medan varma färger aktiverar oss. Det är dock viktigt att tänka på att färgers 
betydelser kan skilja sig mellan olika kulturer (Bergström, ibid, s. 257). Ching (2005, 
s. 112) skriver också om färger i sin bok Interior design, illustrated och menar att 
användandet av komplementfärger som placeras nära varandra lättare kan använda 
varandras mättnad och glans utan att ändra färgton. 
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2.5 Rum i vården 
Helle Wijk som nämnts flitigt i arbetet är klinisk lektor och omvårdnadsforskare på 
Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon har gjort en studie kring hur färgsättning kan 
ge stöd och stimulans i vårdmiljöer (Wijk, 2006, s. 213). Hennes fokus ligger mest på 
de äldre och hur de uppfattar rum inom vården, men stress eller chock kan påverka 
hur vi uppfattar rum oavsett ålder (Wijk, ibid, s. 219). Hon skriver att vi under 
vårdvistelser kan bli extra känsliga för bemötandet från omgivningen. Wijk (ibid, s. 
216) menar också att om miljön däremot var lätt att tolka och förstå skulle detta 
kunna bidra till trygghet och välbefinnande i en situation som kanske annars skulle 
kännas pressande. Känslan att någonting lockar till bättre hälsa och välbefinnande har 
stor betydelse för hur man mår. Det borde vara ett fokus på det friska, och ett 
hälsoperspektiv menar Wijk (ibid, s. 216), istället för ett sjukdomsperspektiv, och 
detta borde markeras bättre i vårdmiljöer.  
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3. Metodorientering 
Metoderna som används för att samla in fakta och information till detta 
examensarbete är intervjuer, observationer, notationer samt en platsobservation.  

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Den grundläggande formen för mänskligt samspel är samtalet. Frågor ställs och 
frågor blir besvarade (Kvale, 1997, s. 13). Kvale (ibid, s. 13) menar att vi genom 
samtal lär känna personer, får veta vad de känner och vad de har för erfarenheter. 
Intervjuerna som utförts i detta examensarbete är gjorda på personalen som arbetar på 
ungdomshälsan. Den primära målgruppen kommer inte intervjuas då det finns etiska 
aspekter som måste tas hänsyn till. Detta tas upp mer ingående under rubriken etiska 
överväganden.  
 
Den intervjumetod som använts kallas parintervju, där det är en intervjuare och en 
intervjuad. Parintervjun har en klar rollfördelning där det är den intervjuande och den 
intervjuades gemensamma ansvar att intervjun blir så bra som möjligt (Kylén, 1994, 
s. 42). Intervjuerna som ägde rum var även kvalitativa. En kvalitativ intervju är en 
halvstrukturerad intervju där det finns flera olika teman och förslag till konkreta 
frågor. Men den ger också möjlighet till förändringar av frågorna beroende på hur den 
intervjuade svarar (Kvale, 1997, s. 117). Dessa intervjuer valdes även eftersom 
styrkan ligger i att metoden liknar ett vardagligt samtal (Holme, Solvang, 1997, s. 
99).  

3.1.1 Utförande 
De individuella intervjuerna som utfördes ägde rum på ungdomshälsan i Uppsala. 
Valet av informanter blev två stycken barnmorskor och en psykolog. Detta för att få 
en någorlunda spridning av information från olika yrkeskategorier på ungdomshälsan 
i Uppsala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuer Datum Tid 
Med barnmorska 2013-04-05 Kl. 09.30- 10.10 
Med barnmorska 2013-04-16 Kl. 08.00- 08.36 
Med psykolog 2013-04-16 Kl. 08.40- 09.07 
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Informanterna kommer att figureras som anonyma i arbetet då det är ett sätt att 
skydda deras integritet och privatliv (Kvale, 1997, s. 109). Intervjufrågorna till de tre 
olika personerna var till största delen likadana. Dock var samtalen olika och det 
medförde att det blev olika följdfrågor.  

3.2 Platsobservation 
För att få en tydligare bild av hur ungdomshälsans lokaler ser ut är en 
platsobservation utförd.  
 
Ungdomshälsans lokaler ligger mitt i Uppsala centrum i ett bostadsrättshus innanför 
ett par stora vita järngrindar. Dessa grindar blir som en symbol för ungdomshälsan.  
På första våningen inne i trapphuset finns entrédörren in till ungdomshälsans lokaler. 
Dörren ser inte ut som alla andra dörrar i trapphuset, den är i glas och insynen 
skärmas av med ett randigt tyg. Resten av dörrarna i trappen är vanliga trädörrar.  
 
Väl innanför dörren piper det till och signalen meddelar att en till person har stigit in i 
lokalen. Det första som möter ögat är en stor pelare mitt i rummet. Det finns ingen 
entré eller hall vilket gör att besökaren har klivit rakt in i väntrummet. Två soffor och 
två stolar står direkt innanför dörren och en bit in i lokalen finns ytterligare två stolar 
med tillhörande bord. Ytterligare en bit in i väntrummet finns även en dator vid ett 
bord. Där finns också två tillhörande stolar att sitta på.  
 
Direkt ljusinsläpp saknas helt i lokalen. Däremot är fönster monterade i väggen till 
det angränsande personalrummet för att låta ljuset därifrån lysa in i väntrummet.  På 
så vis får väntrummet ljus genom dessa fönsterpartier. Dessa fönsterpartier är 
beklädda med en plastfilm eftersom att personalrummet ligger på andra sidan. 
 
Ungdomshälsans lokaler ligger på ett och samma våningsplan och rör sig besökaren 
runt i lokalerna upptäcks flera mindre rum. Dessa rum är bland annat 
undersökningsrum och kontorsrum. Det är inga rum besökaren går in i själv utan att 
bli inropad av personalen. Även två större klassrum finns, där det finns flera stolar 
och bord uppradade mot väggarna. Små mindre rum finns så som förråd och 
kopieringsrum. Rummen som finns i anslutning till väntrummet är ett kopieringsrum, 
personalrummet, chefens arbetsrum, ett större klassrum, ett undersökningsrum och en 
toalett. I den resterande delen av våningen ligger flera undersökningsrum, ett 
labbrum, kontor och personalens omklädningsrum samt toaletter. I den här delen av 
lokalen finns också ytterligare två mycket mindre väntrum.  
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    Figur 1: Planritning över ungdomshälsans lokaler. Planritning och foton av Rebecca Olsson Rhann.  
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3.3 Observationer 
Observationer i ungdomshälsans väntrum användes i detta arbete för att få en större 
förståelse för hur ungdomarna, men också personal, rörde sig samt hur de betedde sig 
och vad de gjorde i väntrummet, men också vad som sades. I observationer delger 
gruppen av människor man observerar information genom sitt handlande och deras 
icke verbala beteenden (Einarsson & Chiriac, 2002, s. 23). En observation kan inte 
förklara vad som händer men däremot kan den ge en bild av olika beteenden och vad 
de leder till, samt att de går att jämföra med vad som är önskvärt (Kylén, 1994, s. 53).  
 
Observationerna som genomförts var dolda. I och med en dold observation samlas det 
in fakta som kanske inte skulle fått tas del av i en öppen observation. Det finns två 
olika sätt att genomföra en dold observation på. Antingen genom att de man 
observerar inte vet eller ser att man observerar, en så kallad one-way observation. Det 
andra sättet är att som observatör agera som en i gruppen (Einarsson & Chiriac, 2002, 
s. 26). Det är den sistnämnda sorts observation som använts i detta arbete. Styrkan i 
dolda observationer ligger i att de som blir observerade inte vet om det. En 
förutsättning för att en dold observation skall fungera är att observatören blir godkänd 
som en i gruppen. En annan fördel med dolda observationer är att observatören 
snabbt lär känna sin rollkaraktär. Kunskapen om den blir bättre än i en öppen 
observation (Holme, Solvang, 1997, s. 111-112). 

3.3.1 Utförande 
Jag valde att observera besökarna i ungdomshälsans väntrum vid fyra olika tillfällen 
mellan ca en timme och 1,5 timme per gång. Dagarna jag valde var måndagar och 
onsdagar då mottagningen hade drop-in tider för klamydiatester. Tiderna för 
klamydiatesterna var mellan klockan 15.00 och 16.15. Anledningen till att jag valde 
att observera runt dessa tider var för att det då var mest ungdomar i väntrummet. 
Observationerna genomfördes på så vis att jag satt på en stol i ett hörn i väntrummet 
(se figur 2). Utifrån denna plats hade jag utsikt över hela väntrummet samt 
entrédörren. För att lättare kunna jämföra och ta del av informationen de dagar jag 
observerade på valde jag att sitta på samma plats vid alla fyra tillfällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observationer Datum Tid 
Väntrum och entré 2013-04-08 Kl. 14.50- 16.15 
Väntrum och entré 2013-04-10 Kl. 14.50- 15.15 
Väntrum och entré 2013-04-22 Kl. 14.40- 16.00 
Väntrum och entré 2013-04-24 Kl. 14.50- 15.45 



	   12	  

En aspekt att tänka på var att min närvaro kunde påverka observationerna i sig. Det är 
bra att ha detta i åtanke och i så fall ta med och redogöra för det i forskningen 
(Einarsson & Chiriac, 2002, s. 27). Då jag inte ville bli upptäckt under 
observationerna försökte jag i viss mån bete mig som ungdomarna. Eftersom de flesta 
satt med sin mobiltelefon uppe valde jag att i viss mån göra samma sak. För att inte 
bli avslöjad var det viktigt att tänka på att smälta in i gruppen. Solvang och Holme 
(1997, s. 115) menar att där är klädsel, beteende och uttryckssätt viktigt att tänka på. 
Eftersom observationerna gjordes i en situation där det fanns många och blandade 
känslor var det viktigt att inte bli upptäckt eller påkommen. Det sista jag ville var att 
dessa ungdomar skulle tappa förtroendet för ungdomshälsan och känna sig utlämnade 
eller kränkta.                

                                         

    Figur 2: Observationer och notationer utgick från den röda pricken. Planritning av 
    Rebecca Olsson Rhann.   
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3.4 Notationer 
Notationer var en annan metod som användes för att få en bättre förståelse över hur 
både besökare och personal rörde sig i rummet. Notationerna var ett komplement till 
både observationerna och platsobservationen. 
 
Notationer markerar upplevelser i ett rum, och dessa upplevelser som verkar kunna 
ge stöd för orienteringen noteras sedan ner (Branzell, 1976, s. 9). Det är också, enligt 
Branzell (1976, s. 9), genom notationer som de fysiska förutsättningarna i ett rum 
klargörs.  

3.4.1 Utförande 
Tre stycken notationer genomfördes den 10 april mellan klockan 14.50- 15.15 i 
anslutning till en av de observationer som ägde rum på ungdomshälsan i Uppsala. Här 
syns en bild vilket är en notation över rörelser och personer i väntrummet. De andra 
två notationerna finns bifogade i bilaga 2. 
  

  Figur 3: Notationer av rumsupplevelsen samt ungdomarnas och personalens rörelser. 
   Notation av Rebecca Olsson Rhann. 
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4. Metoddiskussion 
I arbetet med att ta fram information med de olika metoderna har funderingar och 
tankar kommit upp som är värda att belysa i arbetet.   
 
Under intervjuerna användes en del ledande frågor vilket jag är medveten om. Detta 
för att få den intervjuade att delge sina tankar om frågor som kanske annars inte 
skulle tas upp under intervjun. Det kan enligt Kvale (1997, s. 145) alltså ibland vara 
så att det behövs ledande frågor för att undersökningen ska hålla sig inom rätt ämne 
och syfte.  
 
Andra reflektioner som gjorts var under de observationer som utfördes. Att utföra en 
dold observation som en i gruppen var vid några tillfällen besvärligt. Under 
planeringen tillsammans med chefen på ungdomshälsan bestämdes det att jag skulle 
säga att jag hade bokat tid om personalen skulle komma och fråga mig något under 
observationerna. På så sätt skulle inte ungdomarna börja undra vad jag gjorde i 
väntrummet eftersom jag aldrig följde med personalen. Dock märkte jag att några av 
personalen inte var informerade om att jag skulle sitta i väntrummet och observera. 
Jag blev vid upprepade tillfällen ibland tillfrågad om det var min tur eller om jag hade 
suttit länge och väntat. I vissa fall blev det då besvärligt eftersom ungdomarnas 
uppmärksamhet drogs åt mitt håll. En del av ungdomarna sa då att det var min tur 
eftersom jag suttit längst. Det kunde då bli kortare konversationer med ungdomarna 
och detta är något jag reflekterat över men som jag inte tror kommer ha någon större 
inverkan på observationernas resultat. 
 
En viktig del i arbetet har varit intervjuerna med personalen. Många av deras 
önskningar handlade om att göra väntrummet fint och fräscht vilket jag försökte hålla 
mig kritisk till. Visst är tanken att med gestaltningsförslaget bidra till en trevligare 
miljö men det har inte varit huvudfrågan i arbetet. Därför har det varit viktigt att ta 
personalens önskningar och tankar till sig men samtidigt göra det till något objektivt 
så att det fungerar både informativt och rumsligt i gestaltningen.   
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5. Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning kan ungdomar som fyllt 15 år själv samtycka till 
forskningen, är ungdomarna under 15 år skall båda vårdnadshavarna informeras och 
samtycka till forskningen. Trots vårdnadshavarnas tillåtelse kan ungdomarna ändå 
motsätta sig till forskningen och när som helst dra sig ur (CODEX, 2013). I mitt fall 
var det speciellt eftersom ämnet kan vara väldigt känsligt, ungdomar som går till 
ungdomshälsan under personliga och intima omständigheter. Jag ville inte sätta 
ungdomarna i en svår situation eftersom deras vårdnadshavare kanske inte kände till 
besöket till ungdomshälsan. I dessa fall, då det handlade om forskning som rör 
privata förhållanden i ungdomars liv kan man innan forskningen ta en diskussion med 
en etikprövningsnämnd för att se om forskningen bör påbörjas eller inte (CODEX, 
2013). Frågor som jag ställde mig var om intervjuer med ungdomarna verkligen 
skulle ger svar på mina frågor.  
 
Eftersom jag valde att observera väntrummet på ungdomsmottagningen kom jag, 
oavsett om jag ville eller inte, i någon form av kontakt med ungdomarna. Vi hade 
ingen direktkontakt men de kunde se mig. Dock valde jag att inte intervjua 
ungdomarna eftersom jag med andra medel kunde få fram informationen jag behövde 
för att få svar på min frågeställning.  
 
En annan viktig del att tänka på är att oavsett vilka personer jag valde att intervjua så 
fanns det alltid etiska aspekter att ta hänsyn till. Jag var självklart tvungen att tänka på 
hur jag förhöll mig i min forskarroll, jag var tvungen att vara empatisk och förstående 
(Ahrne & Svensson, 2011, s. 64). Det blev då viktigt att jag i min forskning visade en 
förståelse och medkänsla oavsett till vilka jag valde att intervjua. Under intervjuer 
med personalen på ungdomshälsan fanns även där delar att ta hänsyn till. Något som 
rör alla parter som involveras i en forskning är att dessa när som helst kan avsäga sig 
sin medverkan i forskningen (Ahrne & Svensson, 2011, 2. 65).  
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6. Empiriskt resultat 
Under observationerna som genomfördes var det tydligt att en del av besökarna 
förväntade sig att ungdomshälsans väntrum skulle erbjuda mer än vad rummet gjorde. 
Det var många som frågade vart de kunde anmäla sig någonstans, även frågan om 
vart receptionen fanns kom också upp ett flertal gånger. Inte heller var väntrummets 
utformning och inredning passande om besökarna var fler än 10 personer. Var det fler 
besökare stod de flesta upp eller så användes de två stolarna som tillhörde 
datorplatsen där webbokningen fanns. Vid tre av observationerna var det så pass 
många ungdomar i väntrummet att en del satte sig på golvet. Under en av 
observationer var det som mest 21 personer i väntrummet samtidigt. En annan 
iakttagelse som gjordes var att även om det fanns lediga platser på stolar eller i 
sofforna valde några av ungdomarna att stå för sig själva. Observationerna visade 
även på en del av ungdomars beteende i intima och mindre bekväma situationer, så 
som ett besök hos ungdomshälsan. En del valde att prata öppet och högt om sitt besök 
med sina vänner medan andra drog sig undan. Dessa observationer blev ett bra 
komplement till de intervjuer som gjorts. Då mycket av det som kom fram under 
observationerna också bekräftades under intervjuerna. I intervjuerna framkom 
synpunkter på att väntrummet var för litet och att det skulle vara bra med ett väntrum 
som erbjöd avskärmning och mer privata ställen att sitta på. 
 
Under genomförandet av platsobservationen uppmärksammades ytterligare två 
väntrum i ungdomshälsans lokaler. De ligger i den andra änden av våningsplanet och 
alltså inte i anslutning till det stora väntrummet. Eftersom det inte existerar något 
kösystem i väntrummet mer än: den som kommer först får gå in först, så används de 
andra platserna uttryckligen inte som väntrum. Personalen skulle troligtvis inte veta 
vem som stod på tur eftersom de skulle få gå runt och leta.  
 
En annan viktig aspekt som kom fram under intervjuerna var att många ungdomar 
kanske inte vet vad för hjälp de kan få på ungdomshälsan. Respondenterna under 
intervjuerna menade att ungdomarna pratar med varandra och googlar. Men det är 
genom klassbesök och individuella möten med ungdomarna som personalen berättar 
om vilka som arbetar där och vad ungdomarna kan få hjälp med. 
 
Ett försök till informationsskyltar sitter uppe på väggarna i väntrummet vilket 
uppmärksammades under observationerna. Även planscher och reklam figurerar 
tillsammans med informationsskyltarna. Under intervjuerna kom det fram att 
personalen försökt rensa bland planscher och informationsskyltar.  
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Under notationen som genomfördes syntes det hur rummet påverkade ungdomarnas 
rörelser. Det är främst två platser i rummet där besökare och personal rör sig som 
mest, vilket är precis innanför entrédörren samt utanför toaletten där flera rörelser och 
riktningar möts (se bilaga 2). Väntrummet har givna riktningar som ungdomarna och 
personalen rör sig efter. Dock är det svårt att röra sig förbi pelaren i rummet eftersom 
det är relativt smalt mellan vägg och pelare. Inte heller går det att röra sig mellan 
pelare och det nu befintliga bordet (se figur 4). Den del i rummet som skapade mest 
uppmärksamhet var vid entrédörren. Eftersom den lät varje gång någon klev in 
genom dörren skapades en självklar uppmärksamhet åt det hållet. Stråken som 
uppmärksammades under 
notationerna (se bilaga 2) är en 
väg som människor använder 
sig av vid förflyttning i rummet 
(Branzell, 1976, s. 19). Det ena 
stråket (se bilaga 2) förbinder 
de båda lägenheterna som 
ungdomshälsan består av. Detta 
stråk används flitigt eftersom 
det är i den andra delen av 
ungdomshälsans lokaler 
de flesta undersökningsrum, 
kontor och personalens 
omklädningsrum finns. 

   
Figur 4: Den gröna pilen visar på ytan runt pelaren, 

                    den röda pilen visar på ytan mellan pelare och bord. 
   Skiss av Rebecca Olsson Rhann. 

 
 
En annan viktig del som kom fram under platsobservationen var att det i anslutning 
till väntrummet låg ett undersökningsrum. Ungdomarna som besökte 
undersökningsrummet fick gå genom väntrummet in till toaletten för att göra 
klamydiatest eller graviditetstest. Observationerna visade att detta kunde vara en 
jobbig situation för ungdomarna eftersom de gömde de tillbehör, i kläder eller fickor, 
som behövdes för att göra testerna. 
  
Under observationerna uppmärksammades det även att de ungdomar som kom för att 
använda webbokningen var tvungna att gå genom hela väntrummet. Då datorn låg en 
bit in i väntrummet kunde detta ställa till problem om det var mycket folk i rummet. 
Vid flera tillfällen då väntrummet var fullt kunde även webbokningens stolar vara 
upptagna samt att ungdomar kunde sitta på golvet, detta gjorde det svårt för de 
ungdomar som skulle använda webbokningens möjligheter.  
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7. Designprocessen 
I början av processen togs tre olika förslag till ombyggnad av väntrumslokalen fram. 
Förslagen hade alla olika planlösningar med fokus på olika delar, så som sittplatser, 
ljusinsläpp och öppenhet respektive slutenhet. Under processens gång var det viktigt 
att välja vilken planlösning som gav mest frihet och flest förutsättningar att gynna 
både verksamhet och ungdomar. De två planlösningar som jag inte valde att gå vidare 
med visas i figur 5 och figur 6 nedan. De kunde inte erbjuda både tillräckligt med 
utrymme med sittplatser samt fönsterpartier.  
 

Figur 5: I det första förslaget har angränsande  Figur 6: I det andra förslaget har 
väggar till enbart kontor tagits bort. angränsande väggar till personalrum 
Planritning av Rebecca Olsson Rhann    tagits bort och väntrummet får på så vis 

in dagsljus. Planritning av Rebecca 
Olsson Rhann 

               Figur 7: I det tredje förslaget har angränsande väggar till kontor och personalrum tagits  
              bort och väntrummet får på så vis in dagsljus. Planritning av Rebecca Olsson Rhann 
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Utifrån processen som ägt rum valde jag att gå vidare med det tredje förslaget 
eftersom de rumsliga förutsättningarna i den aktuella planlösningen gav störst 
möjlighet till att tillföra fler sittplatser samt fler avgränsande delar av lokalen där 
ungdomarna kunde sätta sig enskilt eller i grupp. Väntrummet fick även tre fönster 
som enligt Nylander & Forshed (2003, s. 42) skulle förstärka rummets karaktär.  
 
Jag ville skapa ett väntrum som gynnade ungdomarnas möjlighet till integritet och 
avskildhet där också väntrummet skulle få en öppen och luftig känsla. Det skulle 
finnas platser som var mer privata där ungdomarna kunde gå undan samtidigt som det 
skulle ges möjlighet till platser där ungdomarna kunde sitta tillsammans. I arbetet har 
jag strävat efter att arbeta med formkontraster som förtydligar rummets funktioner. I 
rummet finns en pelare som står precis innanför dörren in till väntrummet. Pelaren 
som i det slutgiltiga gestaltningsförslaget har en rund form hade en ursprungsform 
som var kvadratisk, vilket bidrog till att den kunde uppfattas som en barriär i rummet 
samt att den på så vis skapade en oönskad riktning i rummet. I början av processen 
såg jag pelaren som ett rumsligt hinder men ju längre processen gick såg jag den mer 
och mer som en tillgång i väntrummet, där den kunde utnyttjas till flera funktioner. 
 
Under processens gång var det viktigt att hela tiden tänka tillbaka på vad syftet med 
arbetet var. Hur det informativa i rummet kunde förtydligas och hur de rumsliga 
elementen kunde bidra till en miljö som gynnade ungdomarna under väntetiden.  
Också tankar kring platser kring avskildhet har varit en återkommande fråga.  
 
I en ombyggnad är det enligt Ching (2005, s. 32) viktigt att tänka på vad för 
aktiviteter som kommer ta plats i rummet och ta med det i planeringen av den nya 
byggnationen. Jag har i min process skissat och till slut också använt mig av 3D 
programmen SketchUp och Artlantis för att på ett tydligt sätt visualisera den tänkta 
miljön. 
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8. Designförslag 
Designförslaget baseras på de metoder som gjorts under arbetets gång. Efter insamlad 
empiri strukturerades denna upp för att bättre kunna utveckla designförslaget. 
Empirin har hjälpt mig att få svar på vilka funktioner och rumsliga element som 
behöver lyftas fram för att bidra till en tillåtande väntrumsmiljö. 
 
Genom att jag i mitt gestaltningsförslag strävat efter att tydliggöra väntrumslokalen 
till besökarnas behov av avskildhet och integritet kommer ungdomarna få tillgång till 
både öppnare ytor samt mer privata vrår, därav kommer två avdelningar i rummet att 
skapas. Det var även under intervjuerna som tankar kring ett större väntrum kom på 
tal, eftersom ungdomshälsan skulle behöva ett väntrum som kunde erbjuda mer 
avskilda platser. En utbyggnad av väntrummet skulle på så vis vara en bidragande 
faktor till detta (se figur 8).  
 

Figur 8: Den rosa markeringen på planritningen visar det befintliga väntrummet. Den röda streckade 
linjen visar de befintliga väggpartier som kommer tas bort i väntrummet och den blå streckade linjen 
visar på nya väggpartier. Planritning av Rebecca Olsson Rhann. 
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I mitt gestaltningsförslag har angränsande väggar till väntrummet tagits bort och 
bidragit till att väntrummet blivit större och på så vis också fått tre fönster (se figur 
9). Fönstren är avsedd att skapa en samhörighet mellan miljön ute och inne (Ching, 
2005, s. 180), samt att släppa in ljus och skapa en variation av ljus och skugga som 
Löfberg (1988, s. 10) nämnt tidigare. I och med att väggar tas bort kommer även 
dörren in till ett kontor, som är i anslutning till väntrummet behöva flyttas, för att 
skapa ett bättre flöde i rummet.  
 
 
 
 

 
Figur 9: Den blå markeringen visar den nya planlösningen där också de tre fönstren markerats ut 
tydligare. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann.   
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Som ett sätt att välkomna ungdomarna till ungdomshälsan och ge dem ett första 
intryck av verksamheten har det placerats en välkomsttext på en vägg som syns när 
ungdomarna kliver in i lokalen (se figur 10). Även ungdomshälsans yrkeskategorier 
finns bredvid välkomsttexten. Med dessa texter kommer ungdomarna 
förhoppningsvis känna ett välkomnande och får lättare en förståelse över vilka 
yrkeskategorier som finns på ungdomshälsan. Mossberg (2003, s. 109) menar att 
rummet på så vis får en helhet som kan kopplas till både målgrupp och verksamhet.  
 
 
 

  Figur 10: Här syns texterna på väggen. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 
 
 
I gestaltningsförslaget föreslås också en meterhög rumsavdelare i lokalen. Detta för 
att skapa en avgränsande funktion samtidigt som överblick 
främjas. Rumsavdelaren har ett rundat hörn då jag velat tillföra 
böjda former till de nuvarande rektangulära formelementen. 
Ching (2007, s. 83) menar att den böjda formen av ett hörn 
understryker fortsättningen av ytan, dess kompakthet, mjukhet 
och kontur (se figur 11).  
 

 
                           Figur 11: Den böjda formen av ett hörn  
                           skapar ytor som omsluter och avgränsar. 

                            Skiss av Rebecca Olsson Rhann. 
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Rumsavdelaren har flera funktioner i gestaltningsförslaget. Den kan ses som en 
avgränsning för att dela av väntrummet (se figur 12). På detta sätt skapas alltså två 
rum i rummet men förmedlar ändå ett öppet intryck. Rumsavdelaren bildar även en 
tydlig avgränsning mellan undersökningsrummet och toaletten, då detta stråk används 
vid exempelvis klamydiatester (se figur 13). På så vis skapas ett mindre offentligt 
stråk där rumsavdelaren kan ses som en bidragande faktor. Rumsavdelaren är även 
tänkt att understryka en mer enskild del i väntrummet där ungdomarna kan hämta 
broschyrer och tidningar. I anslutning till ett tidningsställ föreslås även en hylla där 
kondomer och tidningar också kan placeras (se figur 14). 

   

    Figur 12: Väntrummet sett ovanifrån där den röda markeringen  
        visar halvväggen. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann 

 

   Figur 13: Väntrummet sett ovanifrån där den röda streckade  
   linjen visar stråket mellan undersökningsrum och toalett.  
   Visualisering av Rebecca Olsson Rhann.   
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     Figur 14: Vy mot rumsavdelaren där stråket mellan toalett och undersökningsrum 
                  syns i bakgrunden. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 
 
 
För att generera omslutenhet och öppenhet i väntrummet har det skapats vrår och mer 
offentliga sittplatser där ungdomarna kan sitta. I gestaltningsförslaget finns fyra vrår 
samt fyra mer offentliga platser för ungdomarna att sitta vid (se figur 15). 
 

 
Figur 15: Inredd planritning över väntrummet där de röda ringarna visar sittplatserna. 
Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 
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Vrårna i gestaltningsförslaget kan ses som möjligheter till mer avskilda platser och är 
avsedda att skapa förutsättningar till samtal men också till lugn och ro (se figur 16 
och 17).  

        Figur 16: En vrå med sittplatser vid tidningsstället.   
                    Visualisering av Rebecca Olsson Rhann.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figur 17: En till vrå i väntrummet där ungdomarna kan sitta. Visualisering av 
          Rebecca Olsson Rhann. 
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Tillsammans med vrårna finns även mer offentliga sittplatser, en del med tillhörande 
bord (se figur 18). Även här finns goda förutsättningar till samtal med andra 
ungdomar eller med kompisar.  
 

                    Figur 18: Vy mot sittgrupp vid fönstren. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann.  
 
För att skapa ett flöde och en helhet i väntrummet är tanken att rundade former kan 
lyftas fram i rummet. Mitt förslag är att integrera den rektangulära pelaren i den 
övriga gestaltningen och göra den rund. Ett förslag är också att ge den runda pelaren 
flera funktioner. Eftersom en del ungdomar kanske inte vill sitta ner och vänta i 
väntrummet har det skapats ett ståbord på ena sidan av pelaren. På den andra sidan av 
pelaren finns en bänk som också kan användas att sitta på (se figur 20). Ståbordet och 
sittbänken följer pelarens form och är 
tänkta att samspela med varandra. Pelaren 
skapar också riktningar i väntrummet vilka är 
betydelsefulla för det nya väntrummet. I 
det tidigare väntrummet fanns det enbart en 
väg att ta sig förbi pelaren, nu finns två 
vägar och det är också på detta sätt som 
pelaren integreras i gestaltningen och blir 
en viktig funktion i det nya väntrummet (se 
figur 19). 

 
Figur 19: De röda streckade linjerna visar ny 
 rörelse runt pelaren. Visualisering av 
 Rebecca Olsson Rhann. 
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Ytterligare en plats där ungdomarna kan stå upp är vid den delen av väntrummet där 
datorn för webbokning finns (se figur 20). Webbokningen är tänkt att placeras precis 
innanför dörren in till väntrummet och har därför inte heller några sittmöjligheter. Då 
webbokningen placeras vid entrén försvinner det tidigare rörelsemönstret där 
ungdomarna behövde ta sig genom hela väntrumslokalen för att komma till 
webbokningen. Den nya placeringen av webbokningen låter ungdomarna använda 
datorn i lugn och ro, vilket också gynnar de ungdomar som är i den resterande 
väntrumslokalen då de slipper störningsmoment så som spring och rörelser genom 
lokalen. 
 

     Figur 20: Vy mot webbbokning och pelare. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann.  
 
 
 
I gestaltningsförslaget finns även ett färgkoncept. Färgkonceptet bygger på att alla 
dörrarna i väntrummet har en markerad ram runt sig, i två kulörer vilka är orange och 
mörkblå (se figur 21 och 22). Dessa färger är komplementfärger och arbetar på så vis 
tillsammans och hjälper oss att tydligare uppfatta en helhet, vilket nämnts tidigare 
enligt Ching (2005, s. 112). Att till exempel tydliggöra dörrar menar Wijk (2006, s. 
218) är något som bidrar till bättre orientering i ett rum. De dörrar som besökarna kan 
använda utan hinder är ytterdörren och toaletten som markerats med hjälp av en 
orange inramning. De dörrar i väntrummet som personalen använder har fått en blå 
inramning runt sig. 
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Figur 21: En blå ram runt en av de dörrar   Figur 22: En orange ram runt en av de dörrar 
som personalen använder. Visualisering som ungdomarna kan använda. Visualisering 
av Rebecca Olsson Rhann. av Rebecca Olsson Rhann.  
   
 
För att tydliggöra detta ännu mer har färgkonceptet även integrerats på de två 
textdelar som nämnts tidigare. Dessa är placerade på två av väggarna i väntrummet. 
Texten ”Välkommen till Ungdomshälsan” är tänkt att skrivas med orangea bokstäver 
på en av väggarna i väntrummet. Rubrikerna ”gynekologer, psykolog, barnmorskor, 
läkare och kurator” som står skrivet i den blåa färgen på väggen intill berättar om 
vilka yrkesgrupper som finns på ungdomshälsan (se figur 23). Färgkoncept och 
kopplingen till välkomsttext och yrkesgrupper kan ses som de tecken och ledtrådar 
Wijk (2006, s. 217) menar kan hjälpa till att orientera besökaren i ett rum. 
 
 

     Figur 23: Närbild över färgkonceptet på välkomsttext och yrkesgrupper. 
      Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 
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De huvudsakliga kulörerna på väggarna i väntrummet går i vitt samt en i kall turkos 
nyans, eftersom kalla färger anses har en lugnande inverkan på människor. Även om 
Mossberg (2003) och Bergström (2010) framhäver detta är jag dock noga med att 
poängtera att kalla färger inte nödvändigtvis har en lugnande inverkan på alla 
människor.  
 
För att tydliggöra att väntrummet sträcker sig en bit ner mot toaletten i rummet har 
den kalla turkosa kulören använts som en bred linje på väggen (se figur 24). Den 
breda linjen sträcker sig från webbokningen vid entrén ända bort till den mer 
avskärmade delen vid tidningsstället. Den turkosa breda linjen kan på så vis binda 
samman den mer avgränsande delen av väntrummet, med resten av rummet och 
tanken kring Chings (2005) sammankopplade rum och angränsande rum gör sig 
därmed påmind. Linjens placering i bredd och höjd blir på så vis ytterligare ett sätt att 
förtydliga dörrarnas färgade ram.  
         
 
 
 

  Figur 24: Här syns den turkosa breda linjen på väggen i samhörighet med den  
                             orangea ramen runt toalettdörren. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 
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Den kalla turkosa kulören användas även som en ruta bakom tv:n som finns i 
väntrummet (se figur 25). På detta sätt skapar den en pop-out effekt som Ware (2008) 
skriver om. Väggen vid fönstret, där tv:n sitter på, är i övrigt vit vilket gör att den 
turkosa rektangeln är tänkt att framhäva tv:n ytterligare. Tv:n visar en rullande 
bildserie med tillhörande fakta om tider och tester, och tanken är att endast de 
närmaste sittplatserna ska kunna se tv:n. Detta för att också gynna de ungdomar som 
vill sitta mer ostört.  
 
 
 
 

           Figur 25: Här syns tv:n med dess turkosa rektangel. Även olika sittplatser i anslutning 
          till tv:n syns. Visualisering av Rebecca Olsson Rhann. 

 
 
 
 
Som nämnts tidigare menar Ware (2008) att böjda former drar ögat till sig om de 
samspelar med andra raka former. Ching (2005) anser, att funktion och mening bildas 
när en helhet av alla element i rummet arbetar tillsammans. För att fortsätta med 
böjda former i väntrummet är en tanke att tre stycken stiliserade träd ska placeras på 
en av väggarna i väntrummet (se figur 26). Träden placeras en bit ut från väggen och 
skapar på det sättet ett djup och ett skuggspel vilket enligt Löfberg (1988, s. 10) ger 
en stimulerande inomhusmiljö. 
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Träden är vita för att både kopplas samman med väggen, samt för att dels framhäva 
den turkosa linjen. Träden blir också en symbol för nutida design då det egentligen är 
till för att användas som klädhängare. Formgivarna till träden heter Katarina Olina 
och Michael Young men träden kommer inte att användas som klädhängare i denna 
gestaltning utan mer som en integrerande design i gestaltningen. 
 
 

               Figur 26: De tre designträden framför den breda turkosa linjen. Visualisering av 
                            Rebecca Olsson Rhann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   32	  

9. Slutdiskussion 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka rumsliga funktioner som behövde 
belysas i väntrummet på ungdomshälsan i Uppsala. I utformningen av det nya 
väntrummet där fokus legat på att skapa en offentlig miljö som är mer anpassad efter 
ungdomarnas behov, har integritet och avskildhet varit viktiga frågor. Den gestaltning 
jag kom fram till, med hjälp av empirin under arbetets gång, är ett idéförslag och inte 
ett givet sätt att lösa väntrumsmiljöer på för ungdomar i allmänhet. Dock vill jag 
påstå att gestaltningsförslaget vilar på trovärdig teori och empiri. De rumsliga 
funktioner som, förutom att betona de övriga lokalernas anslutningar till väntrummet, 
bidrar till en väntrumsmiljö som är mer anpassad till ungdomarnas behov av 
avskildhet och integritet på ungdomshälsan i Uppsala har resulterat i fyra 
övergripande funktioner.  
 
Det har skapats offentliga och mer privata ytor, i form av olika sittplatser i 
väntrummet. Även det faktum att väntrummet i gestaltningsförslaget har en mer 
avgränsande del bidrar till både avskildhet och integritet för ungdomarna. En viktig 
faktor i gestaltningsförslaget har också varit att tydliggöra verksamheten så att 
ungdomarna kan känna en trygghet när de kommer till ungdomshälsan. Tryggheten 
kan kopplas samman med ungdomarnas självständighet och integritet på så vis att 
ungdomarna lättare kan orientera sig utan att behöva fråga om hjälp, de kan 
förhoppningsvis på så sätt också känna en tillförlitlighet gentemot ungdomshälsan. 
Jag har i gestaltningsförslaget försökt hålla en enkel men samtidigt trivsam offentlig 
miljö där jag hoppas ungdomarna kan känna trevnad.  
 
Det finns många teorier om vilka kulörer som människor mår bra respektive mindre 
bra av i olika rumsliga miljöer. Teorierna har då endast använts som en form av 
riktlinjer i arbetet då jag har förhållit mig objektiv i mina val av kulörer, bortsett från 
att jag använt mig av komplementfärger.  
 
Eftersom personalen under intervjuerna påpekade att de gärna vill att ungdomarna 
ska få en förståelse för vad de kan få hjälp med på ungdomshälsan så valde jag att 
placera texter på två väggpartier i lokalen. Dessa texter välkomnar ungdomarna samt 
talar om vad för yrkesgrupper ungdomshälsan har till förfogande. Texternas typografi 
och innehåll är ett idéförslag och för att de ska fungera tydligt och passa in i den 
resterande miljön tror jag att ett samarbete med en person med goda kunskaper inom 
typografi och layout behövs. Jag är också medveten om att ungdomarna, via 
tillexempel ungdomshälsans egna hemsida, kan ta del av information angående de 
yrkesgrupper som finns på ungdomshälsan. Dock har informationen på väggpartierna 
skapats för att underlätta för ungdomarna så att de enkelt ska kunna notera vad för 
yrkesgrupper som finns till förfogande när de väl besöker ungdomshälsan.  
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Under arbetets gång har jag insett vikten av att arkitektur och information fungerar på 
ett bra sätt tillsammans i en väntrumsmiljö. Gör den inte det kan det bli svårt för 
besökaren att förstå vart han eller hon har kommit. Med det nya gestaltningsförslaget 
vill jag göra så att den personliga upplevelsen av rummet förstärks och samtidigt får 
besökaren att känna ett lugn och en trygghet.  
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11. Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuer. 
Intervju 1.  
 
Vad jobbar du som? 
Jag är barnmorska. 
 
Hur gammal är du? 
Jag är 56. 
 
Hur länge har du arbetat här? 
Jag har jobbat här i 23 år. Sen den här mottagningen öppnades.  
Sen 99 så jobbar jag heltid här. 
 
När ungdomarna kommer hit, vet de vad de kan få hjälp med? 
Det är inte alls säkert att dom vet det. Dels har vi individuella besök och sen har vi 
klassbesök, och när det är klassbesök så är alla grundskolenior inbjudna till att gå till 
ungdomsmottagningen. Sin närmaste ungdomsmottagning. Så nu är det 
ungdomshälsan mitt i stan och sen så finns det ju tre ungdomsmottagningar till i stan. 
Vi fördelar ju liksom ungdomarna mer nu på ett annat sätt än förut, för då skulle ju 
alla ha plats hos oss. Man går till sin närmaste ungdomsmottagning om man säger så.  
Det är då vi ser hela populationen och det är då vi kan presentera mottagningen och 
tala om, det här finns på ungdomsmottagningen. Att de ska liksom ha en känsla för 
att ja, men dit kan jag gå om man vill fråga någonting. För det är ju inte säkert att 
man har något behov av oss just då.  
Sen kan det ju vara så att ungdomarna går in på nätet och tittar och letar efter nånting, 
man kanske hittar UMO. Och där kan man se att jag kan gå till min närmaste 
ungdomsmottagning. Men man behöver inte alls ha nån fråga formulerad när man går 
hit utan man ska veta att man kan gå till ungdomsmottagningen med frågor som man 
inte törs fråga mamma och pappa kanske eller så där. Så dom behöver inte alls veta 
när dom sitter här.  
 
Så det är genom klassbesöken, hemsidan och kompisar ungdomarna får 
information om vad de kan få hjälp med här? 
Ja och skolsköterskor och sen så är det ju ganska etablerat, det har ju funnits sen 70-
talet så det är ju många som känner till att det finns ungdomsmottagningar. Och vi 
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frågar ju kanske när unga människor kommer hur visste du att du skulle gå hit? Eller 
hur kom du på och då kanske det var en kompis som sa det.  
Eftersom det inte är lagstadgat att kommuner och landsting ska ha 
ungdomsmottagningar utan det här, det lever fortfarande på sitt goda minne av 
eldsjälar som startade upp den här verksamheten på 70-talet.  
 
Är de andra ungdomsmottagningarna nya? 
Nej det är inte så nya, de är etablerade sen många år nu. Det är Sävja, Gottsunda och 
Flogsta. De har också klassbesök. För att få kalla sig ungdomsmottagning, så har vi ju 
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, och vi har en konferens 
varje vår och då har man årsmöte i den här föreningen och då har man bestämt tidigt 
att det ska va psykosocialt och det ska vara medicinskt, det ska va liksom 
specialistutbildade människor som finns för att man ska få kalla sig 
ungdomsmottagning. Så på vissa ställen i Sverige har man kanske kopplat till 
mödravårdscentralen på vårdcentralen med en barnmorska som går iväg några timmar 
och har ungdomsmottagning inom situationstecken, för man får inte kalla sig 
ungdomsmottagning om man inte har all kompetens.  
 
Är väntrummet stort nog? 
Asså det är två fyrarumslägenheter som är uppöppnade, det är därför det blir som en 
labyrint. Här har det varit nån sorts form av labbverksamhet förut för längesen. Och 
då har vi ju ett väntrum här i entrén, men vårt gamla väntrum det är ju om man går in 
bakvägen, så vi har ju som tre små väntrum kan man säga. Så det som idag är vår 
personalingång användes förut som huvudingång, och det var när vi bara hade den 
delen av lokalerna.   
Ibland kanske det känns som att man sitter i knät på varandra. Och då kanske man 
kan känna att det är för litet. Det kanske kunde vara så att man kanske skulle kunna 
gå undan lite mer, mer avskärmat, mer så.  När det är drop-in tider så kan de stå i små 
klungor, så det kan nästan bara förbättras om man säger så. 
 
När öppnades det upp och blev hela våningsplanet? 
Ja det måste ju ha varit 2003 tror jag, för det höll vi också på med, det får ju inte 
kosta nåt. Och när de flyttade ut verksamheten från den nya delen så ville vi ju ha den 
för vi hade ju så många besök men det tog sin tid, det tog säkert ett eller två år innan 
vi fick tillgång till den här delen. Å då fick vi öppna upp liksom ett hål i väggen. Så 
innan gick man in bakvägen och satt i det lilla väntrummet. Och då kunde det va fullt 
på alla stolar, och man satt på golvet. 
 
Det mindre väntrummen, används de? 
Ja de används, och de som sätter sig där är oftast de som ska till psykologen eller 
kuratorn, och då vet ju psykologen att den personen brukar ju komma och sitta där, 
och går dit och hämtar den personen.  
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Kan man ta mer yta av de närliggande lokalerna intill det stora väntrummet? 
Vi pratar ju hela tiden om att man kanske skulle bygga om men det får ju inte kosta 
något.  
 
Har ni någon färg eller symbol som representerar ungdomshälsan? 
Vi tillhör ju Akademiska sjukhuset. Så vi tycker ju våran hemsida är vansinnigt ful. 
Det är ju såna där standardmallar som vi måste ha eftersom vi hör till Akademiska 
sjukhuset, så vi får inte blomma ut. Det är alltid en balansgång. Man får heller inte 
annonsera för mycket liksom, att här är ungdomsmottagningen. Det ska vara diskret, 
så vi kan inte ha hur mycket skyltar som helst. Under en period var det en annan 
restaurang här nere som var som en kontrollfunktion för vissa invandrarflickor, som 
inte kunde gå hit då för då kom det ut, ja så det ska va diskret. Man ska kunna gå in 
här och ingen ska veta vart man är på väg. 
 
Tror du ungdomarna får veta allt de behöver veta i väntrummet? 
Det där har vi också diskuterat, vi har gjort olika patientenkäter med jämna 
mellanrum och då har det framkommit att ”ååh vad bra att det ligger en massa saker 
på borden”. För en del kan ju störa sig över att det ligger så stökigt medans då en del 
ungdomar tycker det är så bra för då kan man ta nånting att läsa som ingen annan ser 
att man tar. Då är det bra om det är stökigt.  
Och sen är det ju lite sunkigt alltså, det är så som oftast ungdomsmottagningar ser ut 
liksom, det är hopplock av allt möjligt. Man har nån gammal soffa man kommit över 
så det är ju inget enhetligt. Det är ett hopplock som blir. Och det kan man ju uppfatta 
som att det är liksom lite opretentiöst. Men det är ju vi personer som signalerar att 
”välkommen, kan jag hjälpa dig”. Det är som ett ordnat kaos kan man säga, det är så 
vi jobbar här liksom. Det är därför det kommer många barnmorskor och frågar ”har 
du tid beställd, vill du ha hjälp med nåt?”, så jobbar vi här, vi finns här, vi kan hjälpa 
till men vi har inte nån reception, det är inte som på vårdcentral. 
 
Varför har ni ingen reception? 
Nää därför att nä asså det är resurser det handlar om. Utan då blir det ju att alla hjälps 
åt. Om man säger så. Och då blir det ju som ett ordnat kaos kan man säga.  
 
Vet du hur de som kommer hit som första besökare upplever väntrummet? 
Det dom har skrivit på dom här väntrumenkäterna det är ju att det skulle vara finare 
färger, bättre musik, ja liksom att det skulle va trevligare. Och sen att det inte finns 
någon som tar emot. Fast det mesta är ju positivt. Men dom som har tyckt till då är 
det ju att det saknas nån som tar emot och vi har ju satt upp, efter att vi har läst dom 
svaren, så har vi ju satt upp skyltar ”vi har ingen reception slå er ner och vänta”. Så vi 
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har ju försökt på så vis. Och sen att de kan tycka att vi verkar stressade ibland, och 
det kan ju va så.    
 
Vad vill ni med hjälp av väntrummet förmedla till ungdomarna? 
Ja men asså dels skulle vi ju villa ha lite enhetligt och lite uppfräschat och lite fint, 
det är ju våran dröm. Nu hade vi ett projekt så vi kunde köpa dom där nya hyllorna 
där vi har ställt upp då broschyrer och då står de ju ordning och reda och det där är ju 
det också en balansgång, där står de i ordning och reda men det måste också få vara 
stökigt på borden för det passar vissa bättre. Därför är det bra att kunna ha olika bord.  
Det är som alla väntrum att det inte är nerlagt nån tid på, det kan ligga gamla 
tidningar sen flera år gamla, och det är det äckligaste som finns asså, bort med dom. 
Ett väntrum ska ju kunna erbjuda litteratur eller liksom tidskrifter som man aldrig 
nånsin visste fanns.  
 
Hur kommer det sig att ni har en webbokning i väntrummet? 
Det är ett projekt som vi har haft sen förra juni, och det är permanent nu. Vi vill 
uppdatera oss för ungdomarnas skull så att de ska kunna boka via webben, tider. Så 
att de inte ska behöva gå hit eller stå i telefonkö för att få kunna boka en tid eftersom 
det är mera, asså man jobbar ju via nätet mera nu. Det är dom som inte har en dator 
hemma, eller är här eller aldrig har webbokat och så då kan man säga att de kan boka 
på våran dator här ute, så det är en speciell tanke me det. Så har man inte dator 
hemma så kan man boka här eller också så kan man få instruktioner här.  
 
Tv:n i väntrummet vad är den till för? 
Den är ny, den tog vi då för att vi skulle ha informationsslingor som skulle gå när vi 
började med webbokningen förra sommaren. Där har vi ju klippt och klistrat och gjort 
själva och alla är ju inte lika duktiga på att göra såna där slinger, så det har ju blivit 
att vi satt ihop lite bilder och text.  
 
Hur är väntrummet rent informativt? 
Vi har ju satt upp skyltar lite här och där, som vi gör själva och plastar in, som lite 
information. Och sen har vi tagit bort och tänkt att det inte får va för mycket. Att, 
jaha, vart ska den sitta när vi inte har någon expedition eller reception. Utan sätt dig 
ner och vänta vi kommer så fort vi kan. Man kanske kan ha på samma skylt, drop-in 
verksamheter och så. Och webbokning är runt hörnet. Hur ska man sätta dom där 
lapparna mer enhetligt? Plus att vi vill presentera oss själva, så vi har ju gjort ett kort 
som vi satt i en ram. Som kanske kan säga hej här är vi, vi jobbar här, det har vi också 
tänkt på och funderat över.  
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Intervju 2.  
 
Vad jobbar du som? 
Barnmorska. 
 
Hur gammal är du? 
Jag är 42. 
 
Hur länge har du arbetat här? 
Ehh två år nu till sommaren i augusti. Så att ja nästan två år.  
 
Vet du om ungdomarna själva vet vad de kan få hjälp med på ungdomshälsan? 
Jag hoppas det men jag tror inte kanske alltid att de vet utan många fokuserar på 
testning och på preventivmedel. Doktorn vet nog ganska många, helst i varje fall 
tjejerna vet att det också finns en doktor här.  
 
Vad finns det för professioner här? 
Asså det finns ju gynekologen, och sen så är det ju vi barnmorskor, kurator och 
psykolog. Läkaren det är hon som är gynekolog. Gynekologer och läkare är samma. 
 
Vet du hur ungdomarna får reda på vad det finns att få hjälp med här på 
ungdomsmottagningen? 
En del har varit här i nian och då vet dom om att vi finns, så det är väldigt bra. Och 
det är flera jag träffat som är här första gången som säger att de varit här med klassen 
i nian. Men sen tror jag att det är mycket att de pratar med varandra, och sen så antar 
jag att dom googlar så som dom gör mycket tror jag. Och att våran hemsida kommer 
upp då. Men jag tror att det är mycket prat bland dom själva. 
 
Har ni svårt att få hit ungdomar? 
Nää, killar då skulle vi vilja ha lite fler av. Men det är samma egentligen över nästan 
hela landet att det är just killar som det är brist på om man säger så. Samtidigt så kan 
jag tycka att det inte är konstigt att det är så eftersom, jag menar dom behöver 
kondom och så men de stora besöken består ju faktiskt av preventivmedel så, som 
tjejer tar. Men vi har inte svårt att få hit ungdomarna utan våra tidböcker är ju väldigt 
fulla så. När vi började med vårat nya bokningssystem när de kan boka själv på nätet 
så är ja, dom tiderna är alltid bokade liksom.  
 
När började ni med det systemet? 
Det var precis när jag hade börjat då, så två år nu i juni tror jag att det blir. Det 
började som ett projekt. Sättet de kan boka på har blivit så mycket enklare, för förut 
var de tvungna att komma hit och liksom boka tid eller ringa på våran telefontid, och 
där tyckte dom alltid att det är upptaget hela tiden, det är så jobbigt och så.  
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Tycker du att ungdomshälsans lokaler är dolda? 
Jaaa, dom är väldigt dolda! Och jag förstår på dom andra som har jobbat här länge att 
det är en vits med det att det inte ska skyltas och så. Men sen är det ju vissa som har 
jätte svårt att hitta hit och att de inte vet vart dom ska ta vägen. Dom är dolda men 
ändå ligger vi ju väldigt bra till kan jag ju säga. Rent stadsmässigt men sen vet inte 
jag om ungdomarna tycker det är så speciellt jobbigt att visa att de går till 
ungdomshälsan så, men det är väl några få säkert som tycker det är rätt skönt att 
kunna gå in på gården och att ingen vet vart dom ska ta vägen. Vi visar ju ändå lite 
utåt att det står ungdomshälsan på vissa fönster. Men vi ska ha det så, jag har tyckt att 
vi kanske, ja men kanske kunde göras lite tydligare vid fönsterna tillexempel. Att det 
kunde stå ungdomshälsan i alla fönster.  
 
Är det lika med de andra ungdomsmottagningarna i Uppsala? 
Asså jag tror inte att det märks där heller att man går till ungdomsmottagningen. Men 
där blir det på ett annat sätt för dom är inte frånskilda från vårdcentralen utan dom 
ungdomsmottagningarna ligger tillsammans med tillexempel Sävjas 
barnmorskemottagning. Det blir en annan sak då. Man söker sig till vårdcentralen och 
det har dom pratat om främst i Gottsunda att där ligger det väldigt öppet själva 
ingången och då står det kanske inte ungdomsmottagningen men det är till 
vårdcentral, och där tror dom att det är lite problem eftersom dom har ganska mycket 
invandrar ungdomar där också. Att dom inte vill gå dit på grund av att det är så 
väldigt öppet så.  
 
Varför har inte ni det så? 
Nä asså vi tillhör ju Akademiska sjukhuset, de andra tillhör primärvården. Så dom 
tillhör alltså sina vårdcentraler så. Så det är ingen gemensam organisation.  
 
Varför är ni då inte på Akademiskas område? 
Aaa, jag vet inte, det är ingen tanke tror jag utan tanken från början skulle jag gissa 
att det var att man ville ha det väldigt centralt och att där ungdomarna liksom var, 
men jag vet inte, det är bara va jag själv spekulerar. 
 
Tycker du att väntrummet är stort nog? 
Ja om man räknar med alla våra väntrum då tycker jag det. Det är ju det där stora, och 
sen det lilla utanför mig, och sen är det ju ett litet längre bort. Så att det tycker jag 
nog, det är klart att vid drop-in ibland kan det vara väldigt mycket, men jag tror inte 
att ungdomarna bryr sig så mycket om det. Här kan man ju gå undan men det är ju 
ingen som vet det om man är här första gången, tillexempel  på drop-in och det är 
jätte mycket folk där ute så vet inte dom att dom kan gå in och sätta sig här eller där 
och det har inte vi som rutin heller och på nåt vis så skulle det bli jätte jobbigt för oss 
om dom gjorde så att dom spred ut sig väldigt för då skulle vi inte ha koll på vilken 
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som var på tur och såna saker. Jag skulle ju önska ett större allmänt rum fast med 
mera avskildhet på vissa ställen i det rummet.  
 
Är Madelens rum ett rum ni använder ofta förutom att det är hennes kontor? 
Jo, eller ja, en gång i veckan i alla fall och när hon har nå speciella möten så använder 
hon det nog mera. Men vi tillsammans sitter där när vi har våra arbetsplatsträffar en 
gång i veckan.  
 
Vad är det för rum som ligger längs ner i korridoren vid det stora väntrummet? 
Vi har ju två såna rum och ett utanför mig. Ja det är klassrum, men det har vi också 
pratat om att man kanske skulle kunna göra om och att det kanske inte behövs två så 
pass stora. Och det behövs det inte, men du vet att det är pengar det handlar om hela 
tiden. Och vi skulle ju vilja ha ombyggnad så klart men aa det finns ju inte nå pengar 
till det tyvärr.  
 
Hur ser du själv på väntrummet? 
Alltså jag kom ju hit från Akademiska och tyckte ju att Akademiska är slitet men 
tyckte nog ändå att det här är väl helt ok. Men sen så ju mer man är här inne så har ju 
jag kanske varit den som drivit på att vi kanske skulle försöka få lite ordning därute, 
för det var väldigt mycket gamla tidningar som låg och det var broschyrer överallt 
och så där. Och just sånt tycker jag är lite jobbigt. Och sen just att det är olika träslag 
på alla möbler och dom är slitna och det har jag ju förstått på folket som jobbar här 
och har jobbat länge asså det där är hopplock, dom har åkt till förrådet för att det 
fattas ett bord. Sånt där tycker jag är väldigt viktigt, för bara för att det är ungdomar 
så tänker man att de sliter sönder eller ritar på saker, men det gör dom ju inte alls. 
Dom uppskattar att det är fräscht och fint. Sen behöver det inte vara av det allra 
senaste men att man nån gång bara liksom kan få börja om på nytt och inte bara 
försöka att bygga upp från det vi har.  Det är ett helt ok första intryck men det är inte 
en mysig eller liksom åh vad trevligt det var här, så upplever jag det inte. Men helt 
ok.  
 
Har ni tänkt på informationen i väntrummet? 
Nu är det jättemånga som har frågat om vi har en reception. Just den lappen kom upp 
ganska nyligen ändå, den har inte suttit uppe länge. Vi har väl haft nån lite mindre, 
kanske så. Men jag tror egentligen inte att dom läser så mycket. Jag tror inte att de 
bryr sig om de där lapparna, vill dom veta nånting eller dom vill fråga nåt ja men då 
letar dom upp nån eller så där. Men det är klart att nån enstaka kan bli lugn, OK jag 
sätter mig ner bara så. Så just den lappen kan jag tycka är ok. Men det är just dom där 
små, lappar här och där och affischer som bara sitter, och det är inte bra. Det är i alla 
fall målet för min del att det är sånt vi ska försöka å få bort.  
Då är alltså informationen ganska viktig när man kommer hit? 
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Ja det tror jag, absolut. Ska det va nånting som står så är det väl det. Och liksom 
skylt, webbokning, ja det kan ju va bra men ehh samtidigt var det väl främst när vi 
startade det här webbokningsprojektet och att dom kunde boka tid själv, det var väl 
för att vissa, nä men dom har ingen dator eller tillgång till nån dator, och att vi lättare 
skulle kunna säga att dom skulle kunna sätta sig här och boka själv på datorn. Oftast 
nu så fyller det inte riktigt den funktionen tycker jag för det är oftast så att dom säger 
att det inte finns nån tid och ja då har vi ju vissa tider som är akuta. Så alla tider 
ligger inte där. Så då har vi väl sagt att när den där datorn inte funkar så kanske vi 
inte ens har nån sån. Om det då är viktigt att det är skyltat, webbokning, när man inte 
ens fattar vart den där datorn står jaa.  
Vissa dom går in och så bokar och sen så går dom härifrån och då har man ju alltså 
sparat våran tid eller vad man ska säga. Men ändå tycker jag att väldigt många som 
försöker boka tid där och så blir det alltid ett steg till att vi ändå hjälper till sen.  
 
Vad vill ni med hjälp av väntrummet förmedla till ungdomarna? 
Njaaa mer asså så där att man är välkommen, att alla är välkomna. Och just alla 
också! Men att man har möjlighet att bara, ja att det är trevligt, fräscht och fint och att 
dom känner att här kan jag sitta en halvtimma, det gör ingenting, eller att det är så 
mysigt på ungdomshälsan där kan man vara. Sen tycker jag ju i och för sig att det är 
ännu roligare om dom säger att hon på ungdomshälsan hon är jätte trevlig eller hon är 
gullig. Det är ju det viktigaste absolut! Men jag vill att dom ska känna sig trygga och 
att dom känner sig välkomna och just det här att dom som är väldigt försiktiga att 
dom har nånstans dom faktiskt kan sätta sig och att det ändå känns ok. För det är ju 
den lilla klicken som man kanske skulle tänka på ännu mera. För att jag tror att det är 
en ganska liten klick som känner så för dom allra flesta dom sätter sig där det finns 
plats så. Men man kanske inte tränger sig ner i en soffa där det redan sitter två. Och 
vid drop-in så kan det ju faktiskt vara så att vi har jätte mycket.  
 
Hur många brukar det vara på drop-in tiderna? 
Det är olika, det kan vara 15 som man testar men sen kan det ju vara att hon hade tre 
kompisar med sig och då blir det väldigt stökigt så på det viset. Och dom kanske har 
satt sig så på golvet. Men det är väldigt sällan som jag har sett att dom inte kan sitta 
nånstans tillexempel, men det är klart att det har hänt. Men just det där att man inte 
sätter sig i en soffa där det redan sitter några. Då kanske det skulle vara bättre med 
nån annan möblering med fina fåtöljer eller så där. 
 

 
 
 



	   45	  

Intervju 3.  
 
Vad jobbar du som? 
Jag är psykolog. 
 
Hur gammal är du? 
51 år. 
 
Hur länge har du arbetat här? 
Fem år ganska precis.  
 
Vet du om ungdomarna vet vad de kan få hjälp med här på ungdomshälsan? 
Asså jag tror att många vet det. Det är min känsla att det är ganska spritt liksom i 
ungdomsgruppen vad man kan komma hit för. Sen kanske dom inte vet precis att åh 
det finns psykologer eller kuratorer. Men jag tror att ungdomarna har en ganska bra 
bild av att man kan komma till ungdomshälsan och få hjälp, dels för sexuella problem 
och om man mår psykiskt dåligt.  
 
Hur får dom reda på den här informationen? 
Säkert vet jag inte. Men min känsla är att väldigt mycket går liksom mun mot mun 
metoden genom ungdomarna själva, att dom snackar med varan. Sen har vi ju också 
våra klassbesök som jag tror är en viktig informationskälla. Vi bjuder in alla årskurs 
nior, men sen är det förstås inte alla som kommer hit, och kommer dom inte hit så går 
dom ofta till en annan mottagning. 
 
Tror du att ni har svårt att få hit ungdomar? 
Nää inte alls, det är ett jätte tryck. Nä men asså det är välkänt, det är massa ungdomar 
som söker sig hit. Det är ju bekvämt för många, vissa vill ju inte gå där dom bor 
närmast utan vill komma hit där det känns lite mer diskret så att de inte träffar på nån 
man känner. Det är bekvämt att gå ner på stan och så kan man gå in här på vägen. Vi 
tar emot alla, oavsett om man inte är skriven här. Förutsatt att de är inom 
åldersspannet. Det är till och med det år man fyller 20. Och sen har vi ingen exakt 
undre åldersgräns men det är ju puberteten, det är nån enstaka gång nån som är yngre 
än 13, men det är ytterst sällsynt.  
 
Kan man ta med sig föräldrar hit?  
Asså vi jobbar ju främst på ungdomens uppdrag. Men ungdomarna får ju gärna ha 
med sig sina föräldrar om dom vill.  
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Tycker du att väntrummet är stort nog? 
Asså ofta räcker det ju till, men när det är drop-in tider så kan det ju va väldigt fullt. 
Och asså då räcker det inte till skulle jag säga. Eller inte alltid i alla fall, vissa gånger 
är det smockfullt. 
 
Hur gör ungdomarna då? 
Ja då står dom. Klämmer ihop sig, som på bussen, man står där man kan.  
 
Hur ser du på väntrummet? 
Ehm, jag tycker det är lite rörigt, lite plottrigt på nåt vis, jag tycker till att börja med 
att det är väldigt fult i entrén. Alltså utanför innan man kommer in här, i trappen, det 
första man ser är dom här glasdörrarna och dom fula randiga gardinerna, det är inge 
vackert liksom. Så det tycker jag är det första. 
Sen kan det bli bättre med medvetenheten vad som ska sitta på väggarna och att det är 
inramat. Det har varit mycket plottriga informationslappar här och där och svårt att få 
en överblick.  
 
Hur tror du ungdomarna känner om informationen du pratar om? 
Nä jag tror att dom blir förvirrade. Ehm och det är inte bra. Vi har gått igenom det här 
och håller på att förbättra. Men jag tror att det är väldigt förvirrande när det har varit 
oklart, man vet ju själv när man kommer till ett väntrum. Jaha, vart ska jag anmäla 
mig? Det är en osäkerhet, gör man rätt nu och så. 
Sen är det ju jättemånga som kommer igen eller dom kommer med kompisar som 
berättar hur man ska göra och hur det är, men dom som kommer för första gången 
och inte har nån sån stödjande kompis kan ju känna sej rätt vilsna.  
 
Dom som kommer till mig är det nästan alltid så att jag har pratat med dom på telefon 
och så har vi bestämt och så har jag sagt att si och så, du kommer och sätter dig ner i 
väntrummet så kommer jag och hämtar dig. Så då vet dom. Jag tror att det här är 
mycket mer till dom som ska till barnmorskorna.  
 
Används de andra väntrummen? 
Det är då och då om vissa ungdomar som tycker att det är jobbigt att sitta i det stora 
väntrummet och som föredrar att sitta lite i lugn och ro. Det är inte så vanligt men det 
händer. Framförallt folk som ska till mig och kuratorerna. Men oftast så är det ingen 
alls som sitter i dom väntrummen.  
 
Tror du att ungdomarna vet att det finns två till väntrum? 
Nej det tror jag inte. Och om dom gick och satte sig här så skulle ju ingen hitta dom. 
Så det är på nåt sätt en liten reträtt plats just för våra patienter som kanske är 
socialfobiska personer.  
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Är du nöjd med hur det ser ut idag i väntrummet? 
Ja men det är ju det, jag tycker det som är sämst nu är ju det här med hur just 
informationen är exponerad. Det tycker jag är det viktigaste, sen finns det ju det att 
man skulle kunna göra det lite mer trevligare, man skulle kunna ha mer växter och 
som sagt byta ut det där tyget så det blev lite mer vackrare och färgstämt liksom. Jag 
tycker också att den där tv-skärmen som vi har, den borde man använda på nåt bättre 
sätt än vad vi gör nu.  
 
Så du tycker det generella är informationen i väntrummet? 
Ja för jag tycker annars, vad ska man säga, bortsett då från att det ibland är för litet, 
det viktigaste att åtgärda är det med tydlighet, välexponerad information.  
 
Vet du om någon i väntrumsenkäterna sagt någonting om det du pratar om? 
Jaa det tror jag, jag har inte helt klart för mig men det är ju liksom vår akilleshäl det 
här att vi inte har någon reception. Och att ungdomar kan säga, dels det här att man 
inte riktigt vet men också att vi frågar tusen gånger liksom ”har du nån tid”, att det 
blir lite tjatigt ibland kan vissa uppleva. Men vi satsar ju mycket på bemötande på det 
personliga bemötandet men det skriftliga bemötandet, informationsbemötandet har vi 
ju inte varit lika duktiga på.  
 
Är det lägenheter på andra våningsplan i huset? 
Ja det är det, i och för sig är det ju andra, ovan här så ligger ju Barnahus och det är 
nån gynekologmottagning, men det bor ju också folk i huset. Jag tror det var 2005 
som vi öppnade upp här i mellan, då var ju det här lilla väntrummet det enda 
väntrummet och då var det ju knökfullt.  
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Bilaga 2. 

Notationer 
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