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Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot Rumslig 

gestaltning. Jag har gjort en studie kring hur man med hjälp av rumsliga element 

kan bidra till att öka orienterbarheten mot ett mål i ett väntrum. Arbetet har skett i 

väntrummet på Klinisk Fysiologiavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

Efter tidiga observationer i väntrummet kunde det ses att patienter och besökare 

inte förstod att de skulle orientera sig till den in-checkningsterminal som finns i 

väntrummet. Denna observation ledde till att jag valde att göra min studie just där. 

Syftet med arbetet har varit att genom studier ta reda på hur man kan öka 

orienterbarheten mot ett mål i väntrummet på Klinisk Fysiologiavdelningen.  

Slutresultatet har kommit ur den empirisk data som metoderna resulterat i och 

litteraturstudierna. De metoder som använts är observationer, kvalitativa 

intervjuer och rumsanalys. 

Resultatet av studierna har lett fram till ett designförslag i 3D-programmet 

Sketch-Up. Förslaget gestaltar hur väntrummet skulle kunna förändras för att öka 

orienterbarheten.



Abstract 

This is a thesis in Information Design with focus on spatial design. I have done a 

study about how spatial elements in a room can facilitate the orientation towards a 

landmark in a waiting room. The work has been done in the waiting room of 

Clinical Physiology department at Mälarsjukhuset in Eskilstuna. 

After early observations in the waiting room I could see that patients and visitors 

didn’t understand that they would orient themselves to the check-in terminal in the 

waiting room. That observation led me to do the thesis in that room.  

The aim of the work has been to find out how you can facilitate orientation toward 

a landmark in the waiting room of Clinical Physiology Department. 

The end result has emerged from the empirical data of the methods and literature 

studies. The methods used in the study were observations, interviews and a room 

analysis. 

The results of the studies has led to a design proposal in 3D software Sketch-Up. 

The proposal shows how the waiting room could be changed to increase 

orientation. 
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1. Inledning 

Att komma till en ny plats kan få dem flesta av oss att känna osäkerhet och 

obehag. Många av oss har nog någon gång gått vilse eller kommit på avvägar och 

det kan vara frustrerande och skapa irritation inombords. Är denna plats på ett 

sjukhus där många känner oss sårbara och osäkra redan innan besöket är det 

viktigt att få känna trygghet i den miljön vi möts av och vistas i.  

Att känna trygghet och förstå den miljö vi vistas i är avgörande för vårt 

välbefinnande (Fridell Anter och Klarén, 2014, s.196). 

Jag har många gånger upplevt förvirring och osäkerhet i orienteringen på 

vårdmottagningar. Många gånger har jag upplevt att varken personal eller de som 

utformat väntrummet tänkt på hur rummet kommunicerar med besökarna. 

För mig har det även varit nervöst när man kommer in på en mottagning och inte 

förstår hur man ska gå tillväga för att t.ex. skriva in sig eller betala sitt vårdbesök: 

 

Ska jag ta en kölapp? Borde jag säga till någon att jag är här? Är det andra som 

väntar på sin tur innan mig? Vart är personalen, finns det någon ringklocka? Är 

det jag som ska använda den här datorn? Är det bara att sätta sig ner? Osv. 

Tankarna ovan är bara en bråkdel av de tankar man som besökare kan uppleva när 

man kommer till en plats för första gången.  

Det har visat sig att den irritation och frustration som människor upplever på 

platser där de inte hittar, även smittar av sig på inställningen till miljön vi kommer 

till och även den service som platsen erbjuder (Passini, 1996, s. 319). 

Det här examensarbetet kommer handla om att skapa en tydlig orienterbarhet för 

att besökarna i ett väntrum ska känna trygghet i sin orientering.    

1.1 Bakgrund 

Mälarsjukhuset, Eskilstuna 

År 1914 byggs den byggnad som senare ska bli Sörmlands största sjukhus, 

Mälarsjukhuset. När sjukhuset var färdigbyggt fanns det bara 120 vårdplatser men 

detta utökades till det dubbla i och med de tillbyggnader som senare stod klara 

1932. Vid denna tid räknas sjukhuset som det mest moderna och största i hela 

Sverige. År 1948 bygger man återigen ut och i och med det öppnas fem nya 

avdelningar, ytterligare 14 år senare byggs höghuset där man bland annat har 
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avdelningar som ortopedi och öron- näsa- halsmottagning (Landstinget Sörmland, 

2013). 

Idag är Mälarsjukhuset det största sjukhuset i Sörmland. Man har ungefär 3 000 

arbetande personal på sjukhuset och man tar emot ungefär 100 000 läkarbesök 

varje år (Landstinget Sörmland, 2014). I och med detta stora antal besök varje år 

är det av stor vikt att besökarna känner sig trygga i sin orientering på 

mottagningarna för att få en bra upplevelse av sitt besök. 

 

 

Väntrummet 

Detta arbete kommer att genomföras i väntrummet på Klinisk 

Fysiologiavdelningen (Förkortning: Klin- fys.) på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.  

Vid ett besök som gjordes med en anhörig på Klin- fys. avdelningen upplevdes ett 

problem kring den elektroniska in-checkningsterminalen. Jag kunde observera att 

många av besökarna inte lade märke till terminalen, utan istället gick fram till den 

obemannade receptionen som numera var stängd (under ombyggnad) och ersatt av 

terminalen.  

Då detta var ett påtagligt informationsdesignproblem kände jag att jag ville göra 

mitt examensarbete just där för att kunna komma med ett förslag på en lösning till 

problematiken som rådde. 

 

In-checkningsterminal 

Den in-checkningsterminal, eller ”kiosk”, som tillverkaren Gordion kallar den, är 

en s.k. ”self-service”-kiosk som kan modul-byggas var som helst. Gordion 

tillverkar allt från surfkiosker till helautomatisk biluthyrning med betalfunktion, 

och kioskerna kan placeras både inomhus och utomhus (gordion.se). 

Kioskerna har använts på platser där man utnyttjat dem som bl.a. automatisk 

reception, registrering på sjukhus, registrering vid biluthyrning, för 

anmälan/betalningar på golfklubbar och till bilprovningen för att 

ankomstregistrera sig (gordion.se). 

På Klin- fys. avdelningen i Eskilstuna har man en in-checkningsterminal av 

modellen ”Modulo 122 vägg”. Den är monterad på väggen till höger om 

korridoren, riktad rak framåt. Terminalen har en 22 tums bildskärm med 
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touchfunktion. I och med att den är 

monterad på väggen så tar den väldigt liten 

plats jämfört med de terminaler som står 

på golvet. Detta gör även att den går att 

montera högre upp eller ner på väggen om 

behovet skulle vara att reglera höjden. 

När man kommer in i väntrummet är det 

tänkt att alla de patienter med bokade tider 

ska gå fram till in-checkningsterminalen 

för att ”checka-in” sig, terminalen har 

alltså ersatt den tidigare receptionen där 

man anmälde sig muntligt till en personal. 

När patienten kommer fram till skärmen 

visas startsidan (se bild 1), man klickar då 

på ”Start” och får sedan skriva in sitt 

personnummer. Har man en inbokad tid så 

meddelar terminalen att man kan sätta sig i 

väntrummet och invänta sin läkare. Har 

man däremot ingen bokad tid så visas ett 

felmeddelande.  

 

Digitaliseringen på arbetsmarknaden 

En studie (SSF, 2014) har visat att drygt hälften av alla arbeten i Sverige kan vara 

digitaliserade om 20 år. Den siffran hör till stor del ihop med att Sverige har 

många industriarbeten som med stor sannolikhet kan komma att automatiseras, 

och det innebär att personstyrda arbeten har stor risk att påverkas av denna 

utveckling (SSF, 2014, s. 7).  

I många kreativa yrken kan digitalisering bli mycket gynnsam, yrken som t.ex. 

ingenjörer kommer inte att förändras som yrke i sig, men datorerna kan komma att 

bli bra komplement för att öka skaparförmågan (2014, s. 11). 

Några av de arbeten som löper störst risk att automatiseras är maskinoperatörer 

och montörer, kassapersonal, försäljare, kontorspersonal, maskinförare, personal 

inom kök och restaurang m.fl. Dessa yrkeskategorier har mellan 89-95 procents 

risk för att automatiseras inom 20 år (2014, s. 12). Man tror att ca 196 700 arbeten 

inom försäljarbranschen kan komma att ersättas av datorer och hela 173 000 

arbeten inom vård- och omsorgspersonal (2014, s 14).  

De arbeten som istället löper minst risk att automatiseras, bara mellan 0,8-6,4 

procent är pedagoger av olika slag, präster, politiker och lärare (2014, s. 13). 

Bild 1.  In-checkningsterminalen ”Modulo 122 
vägg” som finns placerad i väntrummet 
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Digitaliseringen kommer att förändra mycket inom arbetslivet framöver. Frågan är 

hur vi som vårdbesökare på t.ex. sjukhus påverkas av denna digitalisering. Man 

har förståelse för att nya lösningar som är annorlunda mot de vi är vana med 

skapar förvirring, och därför bör de platser som förändras vara tydligt utformade 

för att inte skapa förvirring. 

På Mälarsjukhuset har man följt med i digitaliseringens utveckling och investerat i 

den in-checkningsterminal som nu är placerad i väntrummet på Klin- Fys. 

Terminalen var tänkt att avlasta för personalen på avdelningen, då de tidigare varit 

tvungna att springa emellan vårdarbetet och receptionen eftersom avdelningen 

inte haft någon anställd receptionist. 
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1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att öka kunskapen kring hur man kan skapa tydlig 

informationsdesign i ett offentligt rum. Vidare syftar arbetet till att skapa god 

orienterbarhet mot ett mål i väntrummet på Klinisk Fysiologiavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, detta genom rumsliga element. Arbetet ska bidra till 

att besökare av väntrummet ska känna trygghet i sin orientering i väntrummet. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan man med rumsliga element underlätta orienterbarheten för besökarna i ett 

väntrum på Klinisk fysiologiavdelningen så att dessa kan känna trygghet i att 

orientera sig till in-checkningsterminalen? 

1.4 Målgrupp 

Den primära målgruppen för arbetet är förstagångsbesökare av väntrummet på 

Klinisk fysiologiavdelningen. 

Den sekundära målgruppen är resterande besökare och personal som vistas i och 

kring väntrummet. Besökarna består av patienter och anhöriga. Samtliga besökare 

kommer beröras av mitt förbättringsförslag. 

1.5 Avgränsning 

Tidsramen för detta arbete har gjort att jag blivit tvungen att göra vissa 

avgränsningar. Jag kommer inte lägga fokus på receptionen i sig, utan istället 

vägen dit. Jag kommer inte heller behandla undersökningsrummen, korridoren 

och personalytorna. Fokus kommer heller inte läggas på ytor utanför avdelningen.  

 

Primärt fokus 

Orienteringen fram till in-checkningsterminalen och receptionen. 

 



7 

 

Sekundärt fokus 

Skapa ett väntrum som är lättframkomligt och uttrycker lugn.   

Bild 2. De två områdena som jag kommer lägga fokus på i arbetet  
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2. Metoder 

2.1 Observation 

För att förstå hur patienterna orienterar sig i väntrummet samt förstå var 

problematiken förekommer så var observation en viktig metod under arbetet för 

att få svar på dessa frågor. Observationerna har skett på samtliga patienter och 

besökare av väntrummet, dock ej personal.  

En observation kan ge information kring grupper och individer som man med 

svårighet hade lyckats fått fram med andra metoder (Bell, 2006, s. 187).  

Det finns många olika typer av observationer. Två av dessa är öppen och dold 

observation. En öppen observation är när de observerade vet om att en observation 

pågår och har accepterat att den får genomföras (Holme och Solvang, 1997, s. 

111). En dold observation är däremot när de observerade inte vet om att det pågår 

en observation. Ofta har man inte heller någon kontakt med de observerade vid en 

sådan observation (1997, s. 111).  

Trots alla olika typer och benämningar av observationer så har de alla samma 

princip. Man observerar sina iakttagelser på en specifik plats och tolkar sedan den 

insamlade datan så objektivt som det är möjligt (1997, s. 191). Trots samma 

princip kan man observera och redovisa olika typer av situationer. Det kan t.ex. 

vara beteenden, frekvenser, flöden och olika händelser (Kylén, 2004, s. 97). 

För mig var det viktigt att ta reda på vilka fallgropar och svårigheter som fanns 

med denna metod. Det var t.ex. viktigt att planera på vilket sätt jag skulle 

genomföra observationerna och hur ett observationsschema (Bell, 2006, s. 191) 

skulle kunna se ut. Jag tog hjälp av några punkter som Bell (2006, s. 198-199) tar 

upp kring viktiga frågor som man ska ha i åtanke innan observationen genomförs. 

För att dessa skulle passa in på mitt arbete har de omformulerats:  

 Vad är mitt syfte med observationen? 

 Ta reda på när flest besökare vistas i väntrummet för att kunna insamla så 

mycket information som möjligt.  

 Göra en observationsmall som används vid dem olika 

observationstillfällena. Hur ska dessa vara utformade? Bör en planritning 

anskaffas?  

 Försöka att hålla sig till den plan som bestämdes innan observationen. 

 På vilket sätt kan den insamlade informationen föra arbetet framåt? Vad 

ska den användas till? 



9 

 

En fallgrop med observationer kan vara att man lägger in sina personliga 

tolkningar i det man observerar. Alla ser och lägger fokus på olika saker (2006, s. 

188), därför är det viktigt att man är så objektiv och som möjligt när man 

genomför observationen (2006, s. 191). 

Vid den empiriska insamlingen är det viktigt att kontinuerligt föra anteckningar. 

Ett sätt är att göra fältanteckningar (Holme och Solvang, 1997, s. 116) som sedan 

kan skrivas in i arbetet i sin helhet. Eftersom människan har lätt att glömma så är 

det viktigt att det inte går för lång tid mellan observationen och 

sammanställningen av anteckningarna som gjordes på plats (1997, s. 116).  

 

Genomförande av observationer 

Observationerna ägde rum i väntrummet på Klin- fys. då det är där utformningen 

av förbättringsförslaget kommer ske.  

De observationer som utfördes kan ses som dolda och passiva (Holme och 

Solvang, 1997, s. 111, 115). Jag valde den observationsformen för att patienterna 

och besökarna skulle agera så naturligt som möjligt i deras rörelsemönster (1997, 

s. 112). Hade besökarna vetat om att en observation genomfördes så hade risken 

varit stor att deras naturliga rörelsemönster förändrats och blivit konstlat.  

Den observatörsroll som jag intog i undersökningen var att även jag skulle ses 

som patient. Det som kunde iakttas var att de andra patienterna i väntrummet inte 

misstänkte att jag var där av annat skäl, troligtvis pga. att vi inte vistades 

tillsammans i mer än ca 5-15 minuter.  

Valet av placering vid observationstillfällena, på kanten av den ena soffan valdes 

främst för att jag skulle få bra överblick av väntrummet men också för att jag 

skulle kunna anteckna någorlunda ostört. Jag valde även att ha diskreta kläder 

utan starka färger som annars kunde dra blickar till sig. 

Jag gjorde en kort punktlista som jag hade med mig under observationerna för att 

påminna mig om vad jag skulle observera: 

 Åt vilka riktningar drar sig besökarna? 

 Vilka reaktioner visar besökarna när de kommer in i väntrummet? 

 Vart stannar besökarna upp? 

 Vad sker när orienteringen brister?  

 Vart tar besökarna vägen när de har checkat in på terminalen? 

 Vart sätter sig besökarna i väntrummet? 

Observationerna utfördes vid två tillfällen och sammanlagt under 6 timmar och 10 

minuter. Den första observationen ägde rum den 10/4-2015 och var 3 timmar och 

10 minuter lång och den andra ägde rum den 15/4-2015 och var 3 timmar lång. 



10 

 

Vid båda tillfällena undersöktes samma frågor utifrån punktlistan ovan och jag var 

placerad på samma ställe i rummet. 

De tiderna som valdes för observationstillfällena var anpassade efter när det var 

flest tidsbokningar på avdelningen.  

Som en grund för observationerna valde jag att ha planritningen över väntrummet 

med mig för att kunna dokumentera besökarnas rörelser. Att dokumentera flöden 

genom t.ex. flödesscheman kan göras på alla typer av platser där observatören kan 

se och följa personerna som observeras (Kylén, 2004, s. 107). Jag valde att följa 

besökarnas rörelse från det att personen kom in, orienterade sig till terminalen och 

sedan fram tills det att personen satte sig, detta för att se om det fanns någon 

problematik kring utformningen av möblemanget i väntrummet. Dokumentationen 

av varje persons rörelse i rummet skedde med färgpennor, där ett streck drogs för 

varje person som besökte väntrummet. 

Jag valde att göra fältanteckningar under observationerna för att beskriva vad som 

skedde i rummet. Hur reagerade besökarna? Vad uttryckte de för känslor kring 

väntrummet? Vad kunde jag utläsa utifrån deras kroppsspråk? (Aspers, 2007, s. 

116). Jag observerade också känslor som dök upp när besökarna inte hittade eller 

lade märke till in-checkningsterminalen och vad som sades kring väntrummet i 

övrigt.  

Efterhand har jag valt att sammanfatta min rumsupplevelse med hjälp av en 

notationsbild utifrån Branzells ”Att notera rumsupplevelser” (1976). 

 

 

Kritisk reflektion 

I och med att en ombyggnation av den tidigare receptionen pågick blev jag 

tvungen att tänka kritiskt, då besökarna skulle kunna påverkas av den situationen, 

men efter att jag talat med vårdenhetschefen så fick jag förklarat för mig att trots 

att ombyggnaden av väggen vid receptionen sker så kommer terminalens 

placering och dess funktion vara densamma när ombyggnationen är klar.  
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2.2 Rumsanalys 

För att kunna ta reda på och identifiera vilka rumsliga element som kan påverka 

människors förmåga att orientera sig inne i väntrummet på Klin- fys. har denna 

metod varit lämplig att genomföra.  

Rumsanalysen som genomförts har utgått från Chings ”Interior design illustrated” 

(2005). Ching menar att vi designar för att förbättra funktionen av rumsligheten 

och för att göra våra uppgifter och aktiviteter mer praktiska, bekväma och 

njutbara (s. 56). 

Vid utförandet av en rumsanalys kan man följa Chings (2005) 9 punkter kring vad 

man bör undersöka i rummet vid analysen (s. 58). Nedan nämns de punkter som 

jag kommer använda mig av i min rumsanalys på Klin-fys.  

 Fotografera väntrummet 

 Analysera orienterings- och rumsförhållanden så som form, skala och 

proportioner. 

 Dörrars placering, åtkomstpunkter. 

 Placering av fönster och utsikt, ljuskällor. 

 Material på golv, väggar och tak. 

 Betydelsefulla rumsliga element. 

 

 

Väntrum 

R
ec

ep
ti

o
n

 

Ingång Korridor 

Bild 3. Utsnitt av planritning på nedre plan av sjukhuset. Väntrum och reception markerade 
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Genomförande av rumsanalys 

Analysen genomfördes den 10/4-2015 i väntrummet på Klinisk fysiologiavdelning 

på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

I och med att jag fått en giltig planritning från sjukhuset behövdes rummet inte 

mätas upp på plats, dock fotograferades hela väntrummet och granskades därefter. 

Medan analysen av väntrummet pågick antecknades det ner vad som sågs, dessa 

anteckningar har sedan skrivits till en sammanhängande text i resultatavsnittet. 

 

Kritisk reflektion 

Vid tillfället för rumsanalysen pågick en ombyggnation av receptionsväggen, där 

man ska bygga en tät och isolerad vägg istället för den glasvägg som man innan 

hade. I och med detta är hela receptionsväggen täckt med halvgenomskinlig plast 

och träreglar.  

Jag valde att genomföra rumsanalysen trots detta då huvudfokus inte ligger på 

receptionsdelen i väntrummet. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 4. Ombyggnation av receptionsvägg 
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2.3 Kvalitativa intervjuer  

För att få en djupare förståelse kring vad Klinisk fysiologi är för något, vilka 

besökare som kommer till mottagningen, och vad personalen upplever för 

problematik kring väntrummet valde jag att genomföra två kvalitativa intervjuer 

med tre personer. Denna metod användes också som ett komplement till mina 

observationer för att få en bild av hur personalen upplever problematiken i 

väntrummet. 

En kvalitativ intervju är en lämplig metod då man som intervjuare vill ha mer 

utförliga, personliga eller djupare svar än bara ja och nej av respondenten. Den 

som intervjuar har stor flexibilitet och kan styra intervjun beroende på ämne, 

situation, miljö osv. En kvalitativ intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal där 

jag som intervjuare strävar efter att få respondenten att påverka samtalets 

utveckling (Holme och Solvang, 1997, s. 99). Det som dock skiljer ett vardagligt 

samtal mot en intervju är att intervjuaren och respondenten redan har sina sociala 

roller och vet vad syftet med samtalet är redan innan det inleds (Aspers, 2007, s. 

135).  

Vid en kvalitativ intervju kan jag som intervjuare vara mycket flexibel, men trots 

det bör jag ha ett schema över vilka frågor jag som intervjuare vill ha svar på 

(Holme och Solvang, 1997, s. 99).  

Kvalitativa intervjuer ses ofta som en krävande form av metod då den kan ta lång 

tid att genomföra (1997, s. 100) men jag valde trots det att genomföra dessa för att 

få en djupare förståelse kring avdelningen och den problematik som personalen 

upplever. 

Miljön där intervjun sker är viktig för att få dem svar man vill ha. Det kan bli stor 

skillnad på svaren om man befinner sig i ett stökigt rum med mycket ljud och 

många personer än om man sitter i ett tyst och lugnt rum (1997, s. 107), därför bör 

man bestämma miljö utifrån vilka svar man önskar.  

De intervjuer jag genomfört har varit semistrukturerade, det innebär att jag haft ett 

antal tydliga och uppskrivna frågor som jag vill ha svar på. Dessa frågor kan ses 

som grunden i intervjun, men utifrån svaren från respondenterna så kan 

följdfrågor ställas och på så vis skapas en flexibel och öppen fråga-svardialog 

(Aspers, 2007, s. 137).   
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Genomförande av intervjuer 

Den första intervjun skedde 10/4-2015 tillsammans med Elisabeth Johansson som 

är enhetschef på Klinisk fysiologiavdelningen. Hon har arbetat på avdelningen i 

30 år och sett vilka förändringar som skett under denna tid.  

Innan intervjun startade fick respondenten fylla i ett samtyckesdokument (se 

bilaga) som utformats för att respondenten ska känna till sina villkor kring 

intervjun och vad syftet med mitt arbete är. 

Den första intervjun skedde i Elisabeth Johanssons arbetskontor. Det var en 

klassisk kontorsmiljö med ett skrivbord, dator, bokhyllor och normalt ljusinsläpp. 

Inga störande moment upplevdes. Jag lät Elisabeth välja en plats som hon ville bli 

intervjuad på för att hon skulle känna sig avslappnad och bekväm. 

Jag hade förberett ett antal fasta frågor som jag ville ha svar på (se bilaga). Dessa 

frågor skickades även till Elisabeth via mail dagen innan för att hon skulle kunna 

förbereda sig och även ge feedback till mig om det var något som hon inte ville 

svara på. 

Jag valde även att intervjua två medicinska sekreterare den 10/4-2015, som även 

de arbetar på avdelningen, Helene Ravelin Öberg och Margareta Karlin. 

Margareta har jobbat på avdelningen i 13 år och Helene drygt ett år. Jag 

intervjuade dem båda samtidigt.  

Under mina intervjuer valde jag att använda mig av en inspelnings-porta som 

fungerade som en ljudupptagare under intervjuerna. För att inte ljudupptagaren 

skulle hamna i fokus ställde jag den på sidan av, det var vi alla trygga med och 

dessutom glömde man av den efter en stund och då kunde man samtala mer 

avslappnat. 

Mitt val av att använda mig av en ljudupptagare vid intervjuerna var för att jag 

ville ägna all uppmärksamhet åt samtalet med respondenten och för att slippa 

anteckna, vilket brukar innebära att jag missar mycket av det som sägs, så det var 

ett perfekt alternativ för mig att använda.  

Det som var negativt med denna metod var att det tog väldigt lång tid att 

sammanställa hela samtalet, men när det var färdigt hade jag ett brett och 

grundligt intervjumaterial. 

 

Kritisk reflektion 

Om mer tid funnits hade det varit givande att även intervjua besökarna av 

väntrummet, men jag ansåg ändå att de observationer som genomförts tydligt 

påvisar vart problemen uppstår vid orienteringen i väntrummet. 
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3. Resultat av metoder 

3.1 Observationer 

Under fredagen den 10/4-2015 genomfördes den första observationen som pågick 

i tre timmar. Nedan ses det rörelseschema som utvecklades när jag följde 

besökarnas rörelse från det att personen kom in, gick fram till terminalen och 

sedan satte sig ned. Dokumentationen av en persons rörelse i rummet skedde med 

färgpennor, där ett streck drogs för varje person som besökte väntrummet. 

 

Under onsdagen den 15/4-2015 genomfördes den andra observationen som 

genomfördes under tre timmar och tio minuter. Nedan ses rörelseschemat. 

Bild 5. Rörelseschema från observation den 10 april 2015 

Bild 6. Rörelseschema från observation den 15 april 2015 
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Notation 

För att förtydliga och sammanfatta de två observationerna som resulterade i 

rörelsescheman har en notationsbild skapats. Utgångspunkten i utformningen av 

notationen har varit Branzells (1976) beskrivningar kring hur man dokumenterar 

rumsupplevelsen vid platsnotationer. Jag har utgått från fyra av Kevin Lynchs 

(1960) grundbegrepp som Branzell (1976) i sin tur använder sig av. De begrepp 

och symboler som jag använt mig av är: Landmärken, stråk, knutpunkter och 

områden/distrikt (1976, s. 19). Jag har även lagt till ringar som förklarar vart jag 

upplever en specifik rumslighet. 

Ett landmärke är ett element eller föremål som brukarna i rummet använder sig av 

vid orienteringen i rummet. Ett stråk är där brukarna i rummet rör sig. Man kan se 

både svaga och starka stråk beroende på hur många personer som rör sig på ett 

visst ställe. En knutpunkt är där ett eller flera stråk möts och ett område/distrikt 

kan vara när ett eller flera liknande eller likadana element kan uppfattas som en 

helhet (1976, s. 19).  

I notationsbilden nedan har jag valt att omforma grundsymbolerna för att de ska 

vara enklare och tydligare att förstå i min notationsbild. I symbolerna för stråk har 

jag valt att använda mig av rörelsepilar och färgkodning för att kunna se vilka 

stråk som rör sig mot in-checkningsterminalen (röda) och vilka stråk som rör sig 

från terminalen (blåa).  

Jag har valt att ha ljusa färger på möblemanget i väntrummet för att 

notationssymbolerna ska framträda tydligare. 

Bild 7. Notationsbild som skapats utifrån observationer 
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Det som kunde noteras under observationerna var att det fanns två starka stråk 

mot in-checkningsterminalen. Ett av stråken gick rakt fram mot korridoren men 

personerna upptäckte sedan snabbt terminalen och gick direkt fram till den. Det 

andra starka stråket gick direkt in till vänster (från notationsbilden sett, se bild 7) 

mot receptionen, men vände sedan snabbt och gick till terminalen. Det noterades 

även två svagare stråk. Det ena drog sig direkt till vänster mot den igenstängda 

receptionen och rörde sig ganska långt in i väntrummet innan man frågade, 

funderade eller stannade och såg sig runt, sedan vände personerna och tog istället 

riktning mot terminalen. Det andra stråket rörde sig istället åt höger. Många 

stannade upp och såg sig omkring mot dörrarna till höger, in i korridoren och gick 

sedan fram till terminalen. 

Det noterades ett starkt stråk från terminalen som sedan grenade sig bakom 

bokhyllan. Många satte sig på stolen längst in (bakom bokhyllan, se bild 7) och på 

högra sidan av soffan mot väggen. Det var även många som satte sig på de två 

första stolarna vid bokhyllan, speciellt de besökarna som hade käpp eller rullator. 

Även de besökarna som var rullstolsbundna stannade kring de yttersta stolarna då 

det var svårt att få plats någon annanstans.  

Det landmärke som upplevs är in-checkningsterminalen. Det är många som ser 

den från början, men eftersom det är minst lika många som inte ser den så måste 

den få högre status i väntrummet. Knutpunkten som noterats är i anslutning till 

terminalen. 

Den rumslighet som kunde upplevas var vid in-checkningsterminalen och i hörnet 

bakom bokhyllan. Troligtvis för att det var där det befann sig flest människor 

samtidigt. 

 

Fältanteckningar 

Nedan dokumenteras ett urplock av de anteckningar som gjordes på plats kring 

problematiken i väntrummet. 

 Personalen ser inte personerna som sitter bakom bokhyllan när de ropar 

upp patienten. 

 Besökaren tvekar, tittar sig runt innan hen hittar terminalen. 

 Avvaktande och ser sig runt. 

 Stannar innanför dörren och går sedan mot receptionen. Stannar igen och 

frågar oss i väntrummet vart hen ska. 

 Irritation när besökare ringer i klockan på bordet men ingen personal 

kommer. 

 Irrar runt. 

 Besökare går varken och sätter sig eller skriver in sig. Står och ser osäker 

ut. 
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 Besökare sätter sig i väntrummet utan att skriva in sig. 

 Stannar och funderar. 

 Besökaren kan inte svenska. Satte sig, ringde sedan på klockan för att 

förstå hur man skulle göra. 

 Besökaren ropar efter personal in i korridoren istället för att ringa på 

klockan. 

 Irriterad besökare som inte förstår varför man inte kan få hjälp av personal 

istället. 

 Osäker besökare går mot receptionen men ser plasten och vänder snabbt. 

 Besökare har ett barn med sig som har svårt att sitta still. Barnhyllan med 

leksaker står ”undangömd” bakom den svängda soffan. 

 Förvirring för dem personer som inte bokat tid men som försöker skriva in 

sig ändå på terminalen. 

 Besökare behöver hjälp av personalen, förstod inte vart hen skulle och hur 

det gick till. 

 Fortsatte rakt fram in i korridoren. Personalen leder tillbaka besökaren till 

terminalen och väntrummet. 

 Besökare går fram till undersökningsrummet och tittar om någon är där, 

vänder, stannar och går sedan tvekande fram till in-checkningsterminalen. 

 Besökare i rullator kommer inte fram emellan borden och sofforna. Får 

sätta sig på stolen längst ut vid bokhyllan. 

 Väntar på hjälp tills en personal kommer och hjälper till. 

 Sätter sig inte. Stannar i mitten av rummet och tittar mot korridoren.  

 Går in direkt mot receptionen men vänder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

3.2 Rumsanalys 

Formen på väntrummet är rektangulärt och väntrummet är ca 74 kvadratmeter 

stort.  

 

Ingången till mottagningen och väntrummet är en dörr av glas med mörkröd ram 

och list (se bild 9). 

Resterande dörrar som finns i väntrummet går till två omklädningsrum, två 

undersökningsrum och tre toaletter, varav en för personal och en 

handikappanpassad. Det finns även en dörr som är avsedd för personal som går till 

receptionsutrymmet och kontor. Besökarnas åtkomstpunkter är hela väntrummets 

yta, patient-toaletterna och de båda omklädningsrummen. 

INGÅNG 

Bild 8. Översiktsbild på väntrummet, skapad i SketchUp utifrån planritning 

Bild 9. Entrédörr sett inifrån väntrummet, till vänster 
även dörr till personaltoalett 
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Det finns tre fönster i väntrummet, alla belägna i det bortersta hörnet av 

väntrummet vid receptionsväggen. Vid tillfället för analysen kunde dock endast 

ett fönster ses då ombyggnationen dolde de andra två. I och med att fönsterna är 

placerade i ett hörn med ett utåtgående vägghörn så är spridningen av dagsljuset 

begränsat och stannar till stor del i hörnet. 

Utsikten från de tre fönster som finns är mot en innergård med buskar, spaljéer 

och klätterväxter. Det man ser i övrigt är sjukhusbyggnadens fortsättning 

tvärsöver innergården, vilket gör att man varken ser himlen eller något annat 

utanför sjukhusområdet.  

De armaturer som finns i väntrummet är 4 st. avlånga lysrörsarmaturer med vitt 

ljus och 6 st. halvklotformade armaturer med ett varmare ljus, alla placerade i 

taket. I korridoren återfinns fyra stycken lysrörsarmaturer med vitt ljus i taket. 

Materialet på golvet är av plast i en ljusbeige/brunspräcklig ton i hela rummet, 

plastmattan går även upp som en list längs alla väggar, ca 10 cm. 

Väggarna är målade på väv i en persikefärgad ton. På nedre mitten sitter en 

mörkröd trälist och nedanför, ner mot golvet är väggen målad i en ljusare 

Bild 12. Färger på golv, väggar och 
pelare 

Bild 11. Utsikt mot innegård från fönster Bild 10. Fönster i hörnet av 
väntrum 
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persikerosa nyans. Pelarna i korridoren är målade i en roströd ton. Högst upp mot 

taket är väggen vit.  

På väggen till höger om korridoren (se bild 13) är in-checkningsterminalen 

placerad. Ovanför denna är en utrymningsplan placerad och även en skylt som 

säger ”Anmäl dig här”. På terminalen har man även tejpat fast en lapp som säger 

”bokade besök”. Alla tre skyltarna har olika teckensnitt och färg.  

Taket består av vita ljuddämpande skivor.  

När man kommer in genom dörren till mottagningen har man en vägg på var sida 

om sig. På den högra ses en anslagstavla med diverse affischer och information 

kring bl.a. stroke, patientavgifter, certifikat, reklam, vård via internet mm.  

På den vänstra väggen finns desinfektionsmedel, ett brandslangsskåp och 

brandfilt. 

Det möblemang som är placerat i väntrummet är två soffor i mörkrött tyg med 

sammanlagt plats för sju personer, det finns också sex stolar. Det finns fyra bord, 

två större i björk placerade vid sofforna och ett mindre för en person vid fönstret, 

det finns även ett litet bord som är placerat bredvid in-checkningsterminalen.  

I väntrummet finns tre bokhyllor, två identiska som står ihop bakom terminalen, 

och en låg barnhylla med leksaker och tidningar.  

Bild 13. Översikt från entrédörr 

Bild 15. Desinfektionsmedel, brandslangsskåp 
och brandfilt 

Bild 14. Anslagstavla med reklam, avgifter, 
information mm. 
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På borden vid sofforna står två torra växter i kruka, informationslappar i form av 

visitkort, tidningar, röda dukar och en låda av kartong där man kan lämna sina 

åsikter kring besöket. På det lilla bordet vid in-checkningsterminalen finns en 

skylt med texten ”VILO-EKG, ring m. ringklockan” och en liten ringklocka vid 

sidan av skylten. 

På väggen som är mitt emot sofforna finns en väggfast hylla med diverse 

tidningar och information.  

I bortersta hörnet vid fönstret står en sten-fontän som inte fungerar. 

 

 

 

  

Bild 18. Översikt möblemang Bild 19. Översikt möblemang 

Bild 20. Barnhylla bakom soffa 

Bild 17. Översikt möblemang Bild 16. Översikt möblemang 
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3.3 Resultat av Intervju 1 (Elisabeth) 

På avdelningen genomförs funktionsanalyser på organsystem, det är t.ex. vanligt 

att göra tester på hjärta och lungor. Det utförs bl.a. EKG, ultraljud (på hjärta och 

kärl) och undersökningar på nervsystem, mag-och tarmsystem och 

urinvägssystem. 

Avdelningen tar emot ca 70-80 patienter per dag, där de allra flesta har bokade 

tider. Det är övervägande äldre som kommer till mottagningen, ofta med någon 

typ av hjärtproblematik. 

Det är knappt något som förändrats i utseendet på avdelningen under Elisabeths 

30 år på Klin- fys., det är samma färg på väggarna som när huset byggdes. Det 

som är en tydlig förändring är utvecklingen som skett på apparaturen som används 

vid behandling av patienter. Förr var det i högre grad manuellt arbete, medan det 

numera blir mer och mer automatiserat. 

Elisabeth upplever väntrummet som rörigt och trångt. Eftersom en ny 

receptionslucka är under ombyggnad har det gjort väntrummet ännu mer rörigt 

och trångt och det finns inte så många sittplatser som det skulle behövas. 

På avdelningen placerades in-checkningsterminalen på väggen till höger om 

korridoren för att den skulle vara synlig för besökarna, men det har trots det 

skapat problematik. Eftersom det bara är de med bokade tider som finns inlagda i 

terminalen så blir de som får ett felmeddelande förvirrade och vet inte vad de ska 

göra och behöver då hjälp av personalen.  

Reaktionerna på in-checkningsterminalen har varit blandad. Många tycker att det 

är krångligt, svårt, blir avvaktande och känner sig osäkra, medan många tycker att 

det är spännande och känner igen systemet från bl.a. bilprovningen. 

Det är många som tycker att det är svårt att hitta till mottagningen och därför 

redan innan känner osäkerhet när de kommer in i väntrummet. 

Elisabeth tycker att det finns både fördelar och nackdelar med digitaliseringen på 

avdelningen. Hon vill att patienterna ska bli bra bemötta, känna trygghet och lugn, 

vilket ibland kan bli svårt med det nya systemet.  
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3.4 Resultat av Intervju 2 (Helene och Margareta) 

 

Helene 

Helene tycker att väntrummet skulle kunna förändras väldigt mycket och bli mer 

handikapp-anpassat, då det nu är väldigt trångt och otillgängligt. Det ser lite rörigt 

ut och det är mycket grejer, speciellt under ombyggnationen. Hon tycker att 

väntrummet är vilseledande och det är svårt att veta vart ska man ta vägen och så 

har det varit sedan in-checkningsterminalen kom, många kom till receptionen 

istället för att gå till terminalen. Helene säger att det är ett stort problem med 

otydligheten i väntrummet, patienterna har svårt att orientera sig. Det är svårt med 

informationen. 

Hon önskar istället att väntrummet ska upplevas som lugnt, fräscht och mer 

uppdaterat färgmässigt.  

Bokhyllan skulle hon vilja ta bort och ersätta med t.ex. en skärmvägg för 

sekretessen kring in-checkningsterminalen, något som gör det mer privat. Många 

besökare tycker att det kan vara jobbigt att skriva in sitt personnummer när folk 

kan stå bakom och titta.  

Helene upplever att det ofta är äldre som blir oroliga hur de ska gå tillväga i 

väntrummet eftersom de ser lite sämre, men hon har märkt att det även är yngre 

besökare som har det svårt med hur det ska gå till. 

Helene saknar att ha patientkontakt med besökarna, hon menar att den kontakten 

har minskat sedan terminalen kom till avdelningen. Nu känner hon att hon mest 

hänvisar folk, det känns tråkigt då hon vill hjälpa människor. Hon menar också att 

det är skönt att få prata med en person om man känner sig osäker, för då vet man 

hur det ska vara, man känner sig tryggare och lugnare.  

 

Margareta 

Hon tycker att det är en dum form på väntrummet, det blir trångt. Färgerna är 

jobbiga, det blir mörkt eftersom färgerna suger upp allt ljus. Hon berättar att man 

målat om kontoren i grå och vita toner vilket blev stor skillnad mot den mörka 

färgen som fortfarande pryder väntrummets väggar. 

Margareta önskar att man kunde ha mer saker framme. När avdelningen tidigare 

hade fina vaser framme så stals de, vilket gjorde att man tog bort allt sådant, dock 

så tror hon att det skulle bli tråkigt om man hade samma färg som i kontoren 

överallt.  
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Det har inte skett några större förändringar under Margaretas 16 år på 

avdelningen, det är i stort sett att terminalen tillkommit och att sofforna blivit 

omklädda en gång. 

Margareta upplever att många kan jaga upp sig av stress och därför inte riktigt 

hinner se hur man ska göra i väntrummet. Det är både för- och nackdelar med 

terminalen. Fördelen är t.ex. om receptionen inte skulle vara bemannad en dag, då 

kan det ändå flyta på. 

  



26 

 

4. Litteratur 

4.1 Wayfinding 

Wayfinding är den process som en person (wayfindern) genomgår för att nå ett 

mål. Det kan både handla om ett mål i en obekant eller bekant miljö (Arthur och 

Passini, 1992, s. 25). 

Wayfindern som strävar efter att nå ett slutmål genomgår en process där personen 

söker efter information för att finna lämpliga vägar mot målet, sedan bestämmer 

sig personen för vilken väg som är lämplig, för att sedan följa dem 

vägvisningselement som leder till slutmålet (Mollerup, 2013, s. 19). För att 

orientera sig till slutmålet använder sig wayfindern av olika strategier (2013, s. 

26). Dessa har Mollerup valt att dela upp i nio strategier som lämpar sig för olika 

typer av situationer. Ofta använder man sig av flera samtidigt. Strategierna som 

Mollerup beskriver är (se nästa sida):  
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I alla typer av strategier som används vid wayfinding måste slutdestinationen vara 

lätt att identifiera. Det skapar problem om man nått en destination utan att man vet 

om det (2013, s. 51). 

 

Gestaltlagar och formprinciper  

Det finns gestaltlagar som kan förklara för oss hur människor tolkar en omgivning 

(Eriksson, 2009, s. 61). Människor klarar av att tänka i färg, form, rörelse och 

ljud. Det har forskats kring gestaltlagarna och det har visat sig att de tolkningar vi 

gör är medfödda, även fast man bör ha i åtanke att miljön, den kunskap vi besitter 

och träning kan påverka hur vi ser helheter (2009, s. 62). Nedan lyfter jag kort 

fram två av gestaltlagarna som är relevanta att använda i mitt arbete: 

 

Trackfollowing (s. 28)   

När man följer skyltar eller andra ledsagande föremål 

under resan från A till B. Denna strategi är den vanligaste 

vid wayfinding. 

Screening (s. 38) 

När vi undersöker miljön omkring oss för att hitta 

det vi söker, t.ex. en ledtråd till vart vi ska 

fortsätta söka. 

Routefollowing (s. 30)  

När man t.ex. följer en beskrivning av en rutt. Vi följer 

alltså inte skyltar efter vägen, utan istället får vi en 

instruktion om hur vi ska ta oss från A till B. 

Aiming (s. 40) 

När vi rör oss i en specifik riktning, mot t.ex. en 

stor byggnad. 

 

Educated seeking (s. 34)  

När vi använder oss av våra tidigare erfarenheter vid 

wayfinding, t.ex. vart vi vanligtvis hittar mjölken i en 

matvarubutik. 

Map-reading (s. 42) 

När man orienterar sig mot en plats med hjälp av 

en karta. Det kan vara en portabel sådan eller en 

karta som t.ex. sitter på en tunnelbanestation. 

Inference (s. 36)  

När vi använder oss av strukturella system för att hitta 

rätt. Det kan t.ex. vara husnummer eller bokstäver på 

olika perronger på en tågstation. 

Compassing (s. 44) 

När vi använder oss av väderstreckens riktningar. 

Detta är en mycket bra strategi i både stora 

byggnader och när man befinner sig i öppna 

landskap. 

Social navigation (s. 46) 

När vi använder oss av andra människors agerande. Om 

vi funderar över vilken dörr som är en ingång eller 

utgång så kan vi utläsa detta genom de människor som 

antingen går in eller ut genom dörren. 
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Närhetslagen  

Innebär att vi kopplar ihop föremål som liknar varandra i en grupp och tolkar dem 

som att de på något vis är sammankopplade med varandra (Eriksson, 2009, s. 62). 

Är det dessutom objekt som hör ihop så bör vi också placera dem nära varandra 

(Bergström, 2009, s. 201).   

Likhetslagen 

Innebär att vi uppfattar det som är liknande varandra i vårt synfält eller bild, som 

att de tillhör varandra eller är enhetliga (Eriksson, 2009, s. 63). Objekten i vårt 

synfält kan t.ex. ha likadana färger som gör att vi upplever en likhet dem emellan 

(Bergström, 2009, s. 201). 

Bergström (2009) förklarar även att det finns fyra klassiska formprinciper vid 

visuell kommunikation: kontrast, balans, linje och rytm. Nedan beskrivs tre av 

dem: 

Kontrast 

För att skapa en spännande och dynamisk form kan man använda sig av kontraster 

i form, styrka, storlek och färg. En kontrast i storlek kan skapa en tydlig ingång 

mot ett hus på samma vis som det kan skapa en tydlig signal om att man ska titta 

på något specifikt. Likaså kan starka färger, en stor bild eller något annat objekt 

som är dominant mot det övriga i omgivningen skapa kontrast (2009, s. 232). 

Balans 

För att inte skapa en obalans i sin formgivning kan man bl.a. använda sig av 

symmetri för att skapa en lugn och harmonisk miljö. Man kanske dock vill 

använda sig av asymmetri för att skapa skarpa kontraster, då använder man sig av 

former och ytor som har stora kontraster i förhållande till varandra (2009, s. 234).   

Rytm 

För att lyckas skapa god rytm i en utformning kan man arbeta med variationer på 

former (t.ex. mjuka och hårda), storlekar, riktningar, olika typer av färger, t.ex. 

varma och kalla (2009, s. 234). Det handlar om att överraska personen som ska 

uppleva/ta del av formgivningen.  
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4.2 Wayshowing 

Wayshowing och wayfinding hör ihop, då syftet med wayshowing är att 

underlätta för wayfinding. Med hjälp av olika aktiviteter och verktyg förklarar 

Mollerup att man kan skapa wayshowing som är lättförståelig, identifierbar, 

minnesvärd och tillgänglig (2013, s. 50). Några av de verktyg man kan använda 

vid utformandet av wayshowing är landmärken och namnangivelser/numrering av 

t.ex. byggnader. Även skyltar, kartor och informationsdiskar är exempel på 

verktyg (2013, s. 54-66).  

Något som även är viktigt att ha i åtanke när man utformar information är att 

skapa en balans mellan ”för enkel” och ”för överflödig” information (2013, s. 70). 

Målet är att skapa en utformning som är enkel att förstå och som inte innehåller 

för mycket information. 

 

Landmärke 

Ett landmärke är något som avviker sig från allt annat som finns i en miljö och 

underlättar när man ska orientera sig på/till en plats. För att något ska kunna kallas 

för ett landmärke måste föremålet uppfylla tre krav (Mollerup, 2013, s. 54):  

 Det ska vara väl synligt 

 Iögonfallande  

 Lätt att prata om (t.ex. vi ses vid…).  

Ett landmärke måste skilja sig från andra föremål i en miljö för att vara ett 

landmärke (Mollerup, 2013, s. 54). Eftersom ett landmärke ska vara unikt i sin 

miljö så blir det förhoppningsvis också ett objekt som människor kommer att 

minnas (Lynch, 1960, s. 78). 

Landmärken blir lättare att identifiera och lättare att se om de har en tydlig form 

och en tydlig kontrast mot bakgrunden (Lynch, 1960, s. 78-79).  

 

Pop-out och kontrast 

En pop-outeffekt är som starkast när ett objekt i ett rum skiljer sig från andra 

objekt som är mycket lika varandra. Man kan använda sig av t.ex. färg, ljus, 

storlek, former, rörelser och bilder för att skapa pop out. Något som skiljer sig 

tydligt från mängden kan ses via en enda fixering med ögat och kan separera 

föremålen från varandra på mindre än en tiondels sekund (Ware, 2008, s. 29), 

vilket är viktigt om man vill skapa en utformning av ett rum där man vill att något 

snabbt ska få uppmärksamhet. 
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Eriksson (2009) förklarar att vi mer eller mindre är uppmärksamma på vad som 

finns i vårt synfält, men när något avvikande dyker upp, eller när vi letar efter 

något speciellt så är det först då vi börjar titta aktivt på vår omgivning (s. 103). 

 

Wayshowing för personer med orienteringssvårigheter 

Boverket (2005) har i sin publikation ”Enklare utan hinder” kommit med många 

bra direktiv kring hur en miljö för personer med nedsatt syn- och 

orienteringsförmåga bör vara utformad för att gynna wayfinding. Även Fridell 

Anter och Klarén (2014) tar upp viktiga aspekter att tänka på vid wayshowing för 

äldre personer med synnedsättning i deras bok ”Färg och ljus – för människan i 

rummet”. 

Många människor lider av försämrad synförmåga, man kan t.ex. få svårigheter att 

skilja mellan ljushetslika färger, blir känsligare för bländning och synfältet kan 

minska (2014, s. 190). Vid nedsatt synförmåga kan man även få svårt att se 

skillnader i kulörthet, speciellt vid gröna och blåa färgområden. Detta kan 

underlättas om man med hjälp av ljuskontraster skapar tydliga kontraster mellan 

ett objekt och bakgrunden (2014, s. 191).  

För en person som inte lider av synsvårigheter så är det enkelt att snabbt få en 

helhetsbild av ett rum. Detta blir mer problematiskt för en person som har 

synsvårigheter eller på annat sätt har nedsatt orienteringsförmåga. Det tar lång tid 

innan personen lyckats ta in rummets helhet, och detta kan underlättas om rummet 

är tydligt planerat och har många tydliga kontraster på färger och objekt 

(Boverket, 2005, s. 65). Det är även viktigt att tydligt markera när en riktning 

ändras, ha tydliga kontrastmarkeringar som gör det mer lättillgängligt att orientera 

sig och det ska vara logiskt planerat för att inte vilseleda (2005, s. 66). Man kan 

även använda färger för att förstärka och kamouflera. Det som är relevant kan 

förstärkas genom markeringar medan det som är orelevant kan kamoufleras, t.ex. 

genom att färgsätta orelevanta dörrar med samma färg som väggarna (Fridell 

Anter och Klarén, 2014, s. 193). 

Om det inte finns väggar eller tillräckligt med plats för fristående skyltar så kan 

tecken på golvet vara användbart, speciellt för personer med nedsatt syn. Det har 

visat sig att information som visas på golvet kan vara det bästa avståndet för att 

identifiera och läsa information (Mollerup, 2013, s. 141). 

 

Färg och ljus  

Alla seende människor uppfattar ljus och färg, men det betyder inte att alla 

upplever dem på samma sätt (Fridell Anter & Klarén, 2014, s. 73). Trots att vi 

upplever dem olika så finns det generella upplevelser, vi skiljer t.ex. på varma och 

kalla färger på ungefär samma vis. Gula, orangea och röda färger upplevs av de 
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flesta som varma medan blå och blågröna färger upplevs som kalla (Hård m.fl. 

1995, s. 14). Det har i studier även visat sig att de varma färgerna aktiverar 

hjärnan och gör att vi arbetar mer effektivt medan blått, grönt och lila har en 

avslappnande och lugnande effekt (1995, s. 22).   

I studier kring färg har det visat sig att färgskillnaden mellan ett föremål och den 

bakgrund som finns bakom föremålet är avgörande för om vi kommer uppfatta vår 

omgivning på ett positivt eller negativt sätt. Om man använder sig av 

kulörskillnader vid utformningen av rummet kan man dölja de element som inte är 

väsentliga att dra till sig uppmärksamhet och även lyfta de element som man vill 

ska bringa uppmärksamhet (Fridell Anter, 2006, s. 217).  

När man talar om ordet ”ljus” så använder människor i vardagligt tal ordet på 

olika vis. Att något är ljust kan betyda att vi uppfattar en färgsättning som ljus, 

eller likväl att ett rum är fyllt av ljus (Fridell Anter & Klarén, 2014, s. 74). Ett rum 

blir ljusare ju fler ljusa ytor som det innehåller då ljuset studsar mot dessa ytor. I 

ett rum med mörka ytor så suger de mörka färgerna istället upp ljuset och rummet 

blir då mörkare (Fridell Anter och Klarén, 2014, s. 210).  

 

 

Skyltar 

Skyltar är det vanligaste hjälpmedlet vid wayfinding och det finns många olika 

typer av skyltar som fungerar olika bra beroende på vad de är anpassade för. Det 

finns skyltar som leder oss mot ett mål, som informerar oss om säkerhet på en 

plats, som beskriver en plats, det finns skyltar inom webben och skyltar som 

förklarar hur lång tid det är kvar tills t.ex. ett tunnelbanetåg kommer in till 

perrongen. Även kartor räknas som en typ av skylt (Mollerup, 2013, s. 60). 

Det finns även skyltar som fungerar som fysiska element och markörer, som ger 

oss indikationer på var man inte bör åka/gå/sitta. Ser vi en stor sten som blockerar 

vår väg så förstår de flesta av oss att vi bör vända och ta en annan väg. Man kan 

även använda liknande element för att leda människor dit man vill (Mollerup, 

2013, s. 12). 

Skyltar består av information som överförs till en mottagare. Mollerup (2013) har 

tagit fram tre olika kommunikationssätt som appliceras på skyltar (s. 74):  

 

Indication (Anvisning): När en skylt visar en synlig plats, t.ex. en toalett. 

Explanation (Förklarande): När en skylt förklarar åt vilket håll t.ex. toaletten 

ligger. 

Instruction: (Instruktion): När en skylt (vid toaletten) instruerar oss om att vi 

t.ex. inte får röka på toaletten. 
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För att en skylt ska ha förutsättningar att fungera bra så bör de vara väl synliga 

och inte gömmas bakom föremål eller vegetation, de bör ha höga kontraster 

mellan färgerna och texten men också stark kontrast till miljön kring skylten 

(Mollerup, 2013, s. 82, 84). 

Vid utformningen av skyltar för personer med synnedsättning eller andra 

orienteringssvårigheter bör man tänka på att de ska vara placerade så att både 

stående och sittande personer ska kunna läsa på skyltarna och komma nära dem 

(Boverket, 2005, s. 89). Skyltarna bör vara skrivna med större text för att både 

personer med nedsatt syn och de som har lägre ögonhöjd enkelt kan se vad skylten 

uttrycker (2005, s. 161). 

Stödjande linjer i t.ex. golv kan vara ett bra hjälpmedel vid wayfinding och kan 

även de räknas som en typ av skyltning. Problematiken som kan uppstå vid denna 

typ av utformning är att linjens riktningar ofta går åt båda håll (Mollerup, 2013, s. 

117), därför blir det av stor vikt att förtydliga riktningarna.  

Väljer man att använda flera linjer bredvid varandra så kan detta skapa 

problematik för wayfindern, som kan bli förvirrad och ta fel spår (2013, s. 117) 

därför är det viktig att det är stor kontrast mellan linjerna för att man ska kunna 

särskilja dem. 

För att en skylt ska fungera som en tydlig punkt för wayfindern så är det effektivt 

om skylten är vinkelrät mot rörelseriktningen (2013, s. 137). Mollerup (2013) har 

skapat en tabell som visar när en skylt är som tydligast för wayfindern beroende 

på vilket tempo som wayfindern rör sig, tabellen förklarar bl.a. att en person som 

rör sig i ett långsamt tempo kan uppmärksamma en vinkelrät skylt på både långt 

och kort håll (s. 197). 

4.3 Källkritik 

Den litteratur som använts i arbetet har jag till viss del varit bekant med under 

hela min utbildning, vilket gjort att jag varit påläst kring en del av innehållet. Den 

litteratur som jag inte stött på under utbildningen har jag tagit del av på 

högskolebiblioteket i Eskilstuna. Jag har framförallt sökt böcker där 

författaren/författarna själva arbetar med design, arkitektur, wayfinding eller 

kommunikation, eller på annat sätt är mycket pålästa kring ämnet, därav anser jag 

att trovärdigheten är hög hos dessa källor.  

En del av den litteratur som behandlats har funnits med under många år inom 

ämnet arkitektur, wayfinding, kommunikation och design. Den äldsta litteraturen 

är Kevin Lynchs ”The image of the city” som fanns med redan 1960. Trots att 

boken är så gammal så anser jag ändå att den är relevant då det ännu refereras 

mycket till den i nyare böcker inom ovan nämnda ämnen.   
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5. Designprocessen 

5.1 Idéarbete 

Under arbetets gång har jag varvat litteraturstudierna och metodarbetet med att 

skissa och skriva rapport. 

Jag valde att rita upp hela väntrummet i 3D-programmet SketchUp och sedan 

välja ut en relevant vy för det jag skulle skissa på, dessa skrev jag sedan ut och 

skissade direkt på pappret.  

Nedan beskrivs kort urvalen av skisserna. 

Jag har testat många olika lösningar på hur in-checkningsterminalen skulle kunna 

vara placerad i väntrummet för att besökarna enkelt ska se den när de kommer in 

genom entrén. Ovan (se bild 21) dokumenteras några av de skisser som jag gjort 

på lösningar kring placeringen, där jag både testat olika placeringar i rummet, 

olika typer av skärmväggar och även olika färgkombinationer. 

Bild 21. Urval av skisser på förslag kring terminalens placering och utformning 
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Efter att ha testat olika typer av lösningar av skyltning kom jag fram till att jag 

ville arbeta med skyltning på golvet. Ovan (se bild 22) syns ett urval av de skisser 

på navigationsmarkeringar som jag testat. Jag ville testa med olika typer av 

markeringar, former och färger, allt från pilar, cirklar och löv till linjer och en 

blandning av flera olika former. 

För att få en känsla för vilken typ av placering av möblemanget som var 

lämpligast för att underlätta framkomlighet och skapa mer plats i väntrummet 

valde jag att göra några skisser på detta (se bild 23). Jag testade att golvmarkera 

för att skapa rumslighet, placeringar av möblemanget i olika kombinationer samt 

var barnhörnan skulle passa att vara placerad i förhållande till resten av 

möblemanget testades också. 

 

Bild 22. Urval av skisser på förslag kring navigationsmarkeringar på golvet i väntrummet 

Bild 23. Urval av skisser på förslag kring möblemangets 
placering och utformning 
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6. Designförslag 

 

Mitt presenterade designförslag har baserats på resultatet av litteraturstudierna, de 

metoder som genomförts under arbetets gång och mitt idéarbete. 

En 3D-modell har skapats i programmet SketchUp utifrån den planritning som jag 

fick från sjukhuset. I denna modell har jag gestaltat mitt förbättringsförslag av 

väntrummet på Klinisk fysiologiavdelningen på Mälarsjukhuset. 

Det primära behovet som framkommit under studien är att få besökarna som 

kommer till Klin- fys. att förstå att de som har en bokad tid ska skriva in sig via 

in-checkningsterminalen, och därmed med enkelhet förstå hur de ska orientera sig 

fram till denna.  

De wayfinding-strategier (Mollerup, 2013) som besökarna sannolikt kommer ha 

användning för i sin orientering är framförallt ”track following”, men de kan även 

komma att använda sig av flera strategier så som ”screening” och ”social 

navigation” (s. 26). 

Det nya förbättringsförslaget har även utformats utifrån formprinciperna 

(Bergström, 2009, s. 232) kontrast, balans och rymt, och även gestaltlagarna 

(2009, s. 201) närhetslagen och likhetslagen. 

Efter intervjuerna med enhetschefen och sekreterarna på avdelningen framkom 

det att de tyckte att det var väldigt trångt och rörigt i väntrummet. Man önskade 

Bild 24. Översiktsbild över förbättringsförslag på väntrummet 
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ljusare färger som inte suger upp allt ljus. Man önskade även att det skulle finnas 

möjlighet till fler sittplatser. Eftersom det är övervägande äldre personer som är 

patienter på avdelningen så önskades tillgängliga ytor för t.ex. rullatorer och 

rullstol. Då många besökare upplevde obehag kring att behöva skriva in sitt 

personnummer så öppet, så önskades även någon typ av skärmvägg som skyddar 

sekretessen. 

 

Förslag på färger och material 

 

 Blåa lister som återkommer kring golv, tillgängliga dörrar, reception, 

informationstavla, in-checkning och pelare 

 Gröna och gula navigeringsmarkeringar på golvet som kontrasterar bra 

både mot golv och färgerna emellan 

Möblemang: 

 Neutral ljus plastmatta 

 Ljust trägolv som skapar rumslighet och kontrast till plastmattan 

 Vita väggar med inslag av fondväggar med neutrala, ljusa färger med 

diskreta mönster 

 Gråa soffor/sittplatser med inslag av olikfärgade kuddar i neutrala färger 

och milda mönster med låg kontrast 

 

 

 

 

 

 

Bild 25. Förslag på färg och materialval 
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Entré 

Bilden ovan visar den vy som man som besökare möts av när man kliver in 

genom dörren på avdelningen. På golvet syns de navigeringsmarkeringar som 

besökaren ska använda sig av för att orientera sig mot in-checkningsterminalen 

(om personen har en bokad tid). 

Jag har valt att skapa navigeringsmarkeringar på golvet i väntrummet (se bild 27). 

Dessa är placerade liggandes på golvet, då jag upplevde att det skulle bli ännu 

trängre i väntrummet om t.ex. stående skyltar skulle placeras på golvet. Det har 

Bild 26. Den vy som besökaren möts av vid ingång i väntrummet 

Bild 27. Navigeringsmarkeringar på golvet i väntrummet 

Bild 28. Navigeringsmarkeringar 
i svart-vit, för att illustrera 
kontraster vid synnedsättning 
eller färgblindhet 
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även visat sig att information som appliceras på golvet är väldigt enkelt att läsa 

och identifiera (Mollerup, 2013, s. 141). Dessa navigeringsmarkeringar är så 

kallade ”directional signs” (Gibson, 2009) som man använder sig av för att 

markera åt vilket håll ett mål, plats eller destination ligger (s. 50). 

Färgerna grön och gul kontrasterar väl mot varandra och framträder även tydligt 

mot bakgrunden som i detta fall är golvet (se bild 27). Även personer som har 

synnedsättning eller färgblindhet har möjlighet att avläsa de konstraster som 

uppstår mellan golvet och färgerna (se bild 28). När man lider av en 

synnedsättning så behöver man använda sig av tydliga ljushetskontraster i 

färgvalen, detta för att personen ska kunna skilja olika färgfält åt (Fridell Anter & 

Klarén, 2014, s. 191).  

Jag har utifrån Arthur och Passinis (2002) kontrast-tabell valt att använda vit text 

på den gröna ytan på navigeringsmarkeringen och svart text till den gula 

markeringen då dessa kontrasterar bäst med de färgerna (s. 179). 

För att förtydliga riktningsändringarna som sker i samband med att man kommer 

fram till ”vägskälet” där man antingen går mot receptionen eller mot in-

checkningsterminalen har jag valt att använda mig av pilar som sedan övergår i 

cirklar, dessa blir tydliga kontrastmarkeringar till de runda och mjuka formerna 

och gör det enklare att orientera sig mot sitt mål (Boverket, 2005, s. 66). Valet av 

runda former togs för att cirkelformen ofta kan tyckas skapa rörelse när den 

kombineras med andra linjer och former (Ching, 2012, s. 96). De tjocka linjerna 

från dörren fram till ”vägskälet” är tänkt att ses som ett tydligt stråk som man ska 

följa. 

Bild 29. Navigationsmarkeringar på golvet i väntrummet 
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In-checkningsterminal 

Det är viktigt att slutmålet med orienteringen är lätt att identifiera för att man ska 

veta att man faktiskt är framme vid rätt plats (Mollerup, 2013, s. 51). För att man 

ska förstå det har jag valt att skapa så kallade ”identifications signs” (Gibson, 

2009, s. 48) som berättar för oss att vi nått en specifik plats. Både skylten på 

skärmväggen som säger ”In-checkning”, ”Välkommen”-skylten på väggen och 

receptionsskylten är exempel på sådana skyltar.  

Bild 30. In-checkningsterminalens delvis transparanta skärmvägg 
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Genom de kvalitativa intervjuerna som genomfördes kunde jag få reda på att flera 

besökare uttryckt att det var jobbigt att behöva skriva in sitt personnummer så 

öppet, speciellt när det blev kö. Med det i åtanke skapades ett förslag till en delvis 

transparant skärmvägg där man som besökare i lugn och ro kan checka in sig och 

få vara ifred. Jag valde att göra skärmväggen i glas för att personer som kommer 

in ska kunna se att någon redan är bakom skärmen men att man ändå inte ska se 

detaljer. Växterna är inte bara till för utsmyckning, utan även tänkta som 

hjälpmedel för att delvis dölja det som finns bakom skärmväggen. 

Formen på skärmväggen är halvmåneformad, detta för att ge ett uttryck av 

mjukhet och rörlighet (Ching, 2012, s. 96) men också för att samverka med 

navigeringsmarkeringarna som även de har en mjuk form.  

Bild 31. Vy in mot in-checkningsterminal  
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Jag har under visualiseringsarbetet jobbat efter att så långt som möjligt skapa ett 

väntrum som tar hänsyn till funktionsnedsatta personer med t.ex. rullator och 

rullstol, därför har måtten utgått från Arkitektens handbok (2013), där jag t.ex. 

anpassat höjden på in-checkningsterminalens placering efter vad som är 

rekommenderat för en rullstolsbunden person.   

 

Jag har även skapat ett förslag kring hur man skulle kunna utforma förstasidan på 

in-checkningsterminalen för att besökarna lättare ska kunna förstå hur man ska gå 

till väga för att skriva in sig (se bild 33). 

 

Bild 32. Vy uppifrån, ner mot in-checkningsterminalen 

Bild 33. Förslag på hur förstasidan på 
in-checkningsterminalen skulle kunna 
vara utformad för att skapa tydlighet 
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Utformning av väntrummet 

För att skapa visuell harmoni (Ching, 2012, s. 137-138) i väntrummet har jag 

använt mig av liknande färger, former, storlekar och material. Det har dock varit 

viktigt att till viss del variera t.ex. färg och form för att väntrummet inte ska bli 

ointressant och tråkigt.  

Bild 35. Översikt möblemang 

Bild 34. Översikt väntrum 
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Jag har valt att använda mig av en asymmetrisk utformning av väntrummet istället 

för en symmetrisk då det skapar ett mer flexibelt rum som enkelt går att anpassa 

till olika typer av situationer (Ching, 2012, s. 136). Under intervjuerna fick jag 

svar på att personalen önskade mer flexibla möbler som enkelt går att flytta på. 

Detta har jag löst genom att sätta hjul på bordet och sofforna.  

För att skapa plats på golvet för t.ex. rullatorer och rullstolar har jag valt att 

placera två sittplatser monterade på väggen mellan ena toaletten och personalens 

dörr till receptionen, och tre sittplatser på väggen till vänster om receptionsluckan.  

En informationstavla har placerats i nära anslutning till receptionsluckan (se bild 

36), detta för att samla all information på en plats och undvika att det är lappar på 

andra väggar, vilket kan skapa ett stökigt intryck. 

 

 

 

 

 

  

Bild 36. Översikt receptionsdel, informationstavla och sittplatser 
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För att markera golvlister, receptionen, in-checkningen och de dörrar som är 

tillgängliga för besökarna, valde jag att använda mig av en blå färg, medan jag 

valde att använda vita lister kring de dörrar som endast personalen har tillgång till. 

Man kan använda sig av denna strategi för att förtydliga det som är väsentligt och 

kamouflera det som inte är det (Fridell Anter & Klarén, 2014, s. 193).  

Om man använder sig av kontrasterade färger på t.ex. golv, dörrar, pelare och 

gångstråk så kan rummets form komma att bli synligare (2014, s. 197). Det är 

även bevisat att kalla färger som t.ex. blå har en lugnande och harmonisk effekt på 

människan i rummet (Mossberg, 2003, s. 136). På kuddar och fondväggar har jag 

valt att använda mig av ljusa mönster med svaga kontraster i en ljust turkos färg 

som även den kan upplevas som lugnande (Johansson & Küller, 2005, s. 94).   

  

Bild 37. Dörr-, golvlister och toalettsymboler 
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”Barnhörnan” har skapats i det bortersta hörnet av väntrummet, vid fönsterna. Här 

har barnen en egen hylla med t.ex. böcker och tidningar och möblemanget skiljer 

sig från resten av väntrummets möbler. 

  

Bild 38. Barnhörnan och exempel på fondvägg 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att studera hur man med rumsliga element kunde 

skapa god orienterbarhet i väntrummet på Klinisk fysiologiavdelningen på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

Förbättringsförslaget har växt fram utifrån resultatet från litteraturstudierna och 

metoderna. Förbättringsförslaget ska ses som ett koncept som är anpassningsbart 

för andra väntrum med en terminal. 

Vid genomförandet av observationer i väntrummet framkom det att besökarna 

hade svårighet att orientera sig till in-checkningsterminalen, då den inte var 

tillräckligt tydlig. Därför har ett nytt navigationssystem skapats på golvet som 

börjar redan när man kliver in på mottagningen tills det att man orienterat sig fram 

till terminalen. I teorierna som jag tagit del av har det framkommit att information 

på golvet är ett effektivt sätt för människan att ta in information, även för personer 

med synnedsättning. 

Under intervjuerna med personalen på avdelningen framkom det att en del 

besökare upplevde obehag kring att skriva in sitt personnummer synligt framför 

andra besökare, därför har en skärmvägg skapats. Den är tänkt att både skydda 

sekretessen för brukaren av terminalen men också för att bli en pop-outeffekt som 

besökarna lägger märke till när de kommer in på avdelningen. Skärmväggen är 

delvis transparant, då den består av glas, detta för att besökare ska kunna se om 

någon redan brukar terminalen. Klängväxterna på utsidan är inte bara tänkt som 

dekoration, utan även som en komponent som delvis döljer det som finns bakom 

skärmväggen. 

Under intervjuerna framkom även att det önskas mer flexibla möbler och 

sittplatser i väntrummet. Därför har jag skapat ett möblemang som till stor del går 

att flytta på genom hjul på soffor och bord. Sittplatser har även monterats på 

väggar för att frigöra ytor på golvet för att gynna de personer som har rullator 

eller rullstol. Den frigjorda ytan kan även utnyttjas om man önskar ta in fler stolar 

tillfälligt. 

Färgsättningen i väntrummet har utgått ifrån teorier kring vad som gör människor 

lugna och harmoniska i ett rum. 

De nya rumsliga elementen i väntrummet ska bidra till att besökarna kan känna 

trygghet i sin orientering mellan entrén, in-checkningsterminalen och receptionen. 

Det nya förslaget ska även bidra till ett lugnt, balanserat och lättframkomligt 

utformat väntrum. 
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För att ytterligare få svar på varför besökarna har svårt att orientera sig till in-

checkningsterminalen skulle det behövts genomföra intervjuer med besökarna, 

vilket det inte funnits tid till i detta arbete. 

Slutsatsen i mitt arbete är att jag genom metoder som kvalitativa intervjuer, 

observationer och rumsanalys identifierat de brister som finns i väntrummet. 

Genom litteraturstudier har jag tagit fram ett nytt navigationssystem som är tänkt 

att skapa god orienterbarhet för besökarna av väntrummet, för att dessa ska känna 

trygghet i sin orientering.  
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9. Bilagor 

Samtyckesdokument 

Detta examensarbete syftar till att genom olika forskningsmetoder och 

litteraturstudier forska kring hur man kan skapa god orienterbarhet i väntrummet 

på er mottagning och få besökarna att lättare kunna orientera sig till in-

checkningsterminalen i väntrummet. Utifrån resultatet av de studier som 

genomförs ska ett förbättringsförslag skapas. 

Studenten som kommer genomföra arbetet är Emma Klemets, för avläggande av 

filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Rumslig 

gestaltning på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

 

Allt deltagande i intervjun är helt frivilligt och respondenten har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan. 

Det inspelade materialet kommer direkt raderas när materialet är sammanställt 

och skrivits ned. 

Respondenten har rätt att vara helt anonym i arbetet. 

 

             Jag vill vara anonym i arbetet 

 

             Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll nämns i arbetet 

 

________________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_______________________________________________ 

Datum och ort 



Intervjufrågor mall 1 

Datum:  

Tid: 

Plats för intervjun och dess förhållanden:   

Respondent: 

Kön: 

Ålder:  

Yrkesroll: 

År på mottagningen: 

 
Avdelningen 
 

 Vad är detta för avdelning och varför kommer man hit? 

 Vilken är den största patientgruppen som kommer hit? 

 Hur många patienter har ni på en dag här på avdelningen? 

 Under dina 30 år på avdelningen, vilka förändringar har skett?  

 

Väntrummet 
 

 Hur upplever du väntrummet idag? (Färg, form, ljus, ljud, känsla, osv.)  

 Finns det något som du själv skulle vilja förändra, tillägga eller ta bort från 

väntrummet? 

 Hur skulle du vilja att besökarna på mottagningen ska uppleva 

väntrummet? 

 Hur har väntrummet förändrats under din tid på mottagningen? 

 

In-checkningsterminalen 
 

 När köpte ni in-checkningsterminalen? 

 Vad var det som gjorde att ni valde just en in-checkningsterminal? 

 Vad har ni fått för reaktioner på terminalen? 

 Är det någon speciell åldersgrupp som ni har märkt haft det mer 

problematiskt vid användandet av terminalen?  

 Vad tycker du om det här med att samhället digitaliseras mer och mer och 

att man allt oftare byter ut människor mot datorer och maskiner på 

arbeten? 

 

 

 



Intervjufrågor mall 2 

Datum:  

Tid: 

Plats för intervjun och dess förhållanden:   

Respondent: 

Kön: 

Ålder:  

Yrkesroll: 

År på mottagningen: 

 

Väntrummet 
 

 Hur upplever du väntrummet idag? (Färg, form, ljus, ljud, känsla, osv.)  

 Hur skulle du vilja att besökarna på mottagningen ska uppleva 

väntrummet? 

 Finns det något som du själv skulle vilja förändra, tillägga eller ta bort i 

väntrummet? 

 Hur har väntrummet förändrats under din tid på mottagningen? 

 Vilken är den främsta åldersgruppen som är besökande på mottagningen, 

vad har dessa oftast för problem? 

 

Inskrivningsmaskinen/Incheckningskiosk 
 

 Inskrivningsmaskinen på väggen, hyr ni den eller har ni köpt den? Isåfall 

från vilket företag? 

 Hur såg det ut i väntrummet innan ni köpte/hyrde in 

inskrivningsmaskinen? 

 Vad är det ni bygger om och vad ska det bli och av vilken anledning 

byggs det om? 

 Fanns det andra alternativ än just en elektronisk maskin? 

 Vad har ni fått för reaktioner på maskinen? (bra/dålig kritik) 

 Har ni i personalen på mottagningen upplevt någon problematik kring 

inskrivningsmaskinen? Är det någon åldersgrupp som har det mer 

problematiskt än andra?  

 Vad tycker du om att samhället digitaliseras alltmer, t.ex. att man mer ofta 

byter ut människor med datorer på arbetsplatser?  

 

 

 


