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Välkommen in? 

 En studie om socialkontors väntrum 
 

Welcome? A study of the social office waiting room 



 

Abstract 
This is a paper about the social services waiting rooms. Our aim with the study has been to:  

”Describe and problematize the physical environment in social services waiting rooms. A 

wider purpose is to lift the question about the waiting room as a significant part of peoples 

encounter with the social services.” 

 To be able to achieve this purpose, we have used two questions: What does the physical 

waiting room environment look like in social services in Stockholms län? 

How can we understand and problematize the physical environment factors impact on 

people who visits these environments? 

 We have observed and photographed ten waiting rooms in ten different social services in 

Stockholms län. In the paper we describe what the environments look like, with text and 

whit pictures. Then we have analysed the results from four different theoretical 

perspectives. These four perspectives are: nursing theory, environmental psychology, 

power theory and theories about material. 

 Our conclusions is that the environment in the different waiting rooms shift a lot, but the 

thing the most of them have in common is that there doesn’t seem to be a lot of thought 

behind the design and configuration of the waiting room. Half of them don’t have windows 

and the environment is generally stripped. All of the waiting rooms have receptions 

covered all up with glass, with slots that the receptionist opens when someone comes up to 

the reception. Most of the waiting rooms also have walls and doors of glass facing the 

corridors where the visit rooms and the social workers offices are located. These are 

covered so that you cannot see in to the corridors. There is also a lack of a children’s 

perspective in the environments. 

 We mean that the poorly designed waiting rooms, with all the security built in to them, 

create and maintain the unequal relations between the social worker and the client, where 

the client is constructed as the ’the other’ and the dangerous. 
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Inledning   
Det finns vissa saker i livet som är gemensamt för alla människor. Att vänta är en sådan 

sak. Under hela livet möter vi situationer där vi frivilligt eller ofrivilligt tvingas vänta. 

Vänta på vår tur i kön, vänta på pengar, på bussen eller på maten. Annan väntan är av mer 

mental karaktär - väntan på den stora kärleken, det ofödda barnet eller på att vintern ska ta 

slut. Så finns det också en annan sorts väntan, den väntan som äger rum på en specifik 

fysisk plats - i ett väntrum. Väntrum finns överallt i samhället. Hos doktorn, tandläkaren, 

på tågstationen, flygplatsen, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, för att nämna några. 

Olika väntrum med olika förväntningar.  
 Till väntrummet kommer man för att få ett besked, hjälp eller kanske en behandling. 

Eller bara för att vänta in sitt tåg eller buss. Oavsett vilket är dessa besök förknippade med 

känslor hos besökaren. Förväntan inför det som komma skall eller kanske oro och rädsla 

för vad som väntar.  
 Denna uppsats handlar om socialkontorets väntrum. Väntrum som förtjänar 

uppmärksamhet. Till socialkontoret kommer människor som i många fall har det svårt i 

livet. Utsatta människor, som ofta förknippar besöket på socialkontoret med känslor av 

skuld och skam. Hur tar väntrummen emot dessa besökare? Hur ser väntrummen ut och vad 

ger de för signaler? Vilka känslor förmedlar väntrummet och på vilket sätt påverkas 

människor av att befinna sig här? 

 

Bakgrund 

Vad är egentligen ett väntrum? Och vad kan det betyda för människors upplevelse av 

väntan och det kommande besöket? I antologin Väntrum (2008) beskrivs olika väntrum och 

olika människors tankar kring dessa rum. Arkitekten Bitte Nygren skriver bland annat att 

hon tycker att estetik, omtanke och funktionalitet är bristvaror i svenska väntrum. Att 

känslan av att någon bryr sig ska sitta i tapeterna, i stolarna, i borden och i valet av färger. 

och i belysningen (s. 13). Psykoterapeuten Jakob Carlander säger:  
 Jag tror inte på det avskalade och anonyma väntrummet, vilket är den gängse normen inom 
 psykoterapivärlden. Den tanken bygger på att psykoterapeuten inte vill ‘visa’ sig. Jag tycker tvärtom - 
 redan i väntrummet bör klienten få en känsla av att han eller hon inte är övergiven. Det är där hon ska 
 förbereda sig mentalt för ett samtal med mig- ett samtal som kan bli avgörande för resten av livet 
 (ibid. s.54). 
 

Familjeterapeuten Eli Keller menar att vissa väntrum signalerar att människor bör hålla sig 

därifrån och att verksamheten kanske vill markera distans och avståndstagande (ibid s. 55). 

Inredningsarkitekten Karin Nyrén skriver att det alltid finns ett inslag av makt i väntrum. 

Bara det faktum att man sitter utanför en stängd dörr och väntar på att den ska öppnas 
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innebär ett slags maktförhållande mellan dig som väntar och den som öppnar dörren (ibid s. 

76). När en människa kommer till en verksamhet för första gången är alltså väntrummet det 

första mötet som äger rum med denna verksamhet. Och varje gång du kommer till den 

verksamheten, kanske flera gånger om året, i flera års tid, är det i väntrummet du tillbringar 

dina första minuter. 

 I vår uppsats är det inte vilket väntrum som helst som behandlas. Nej, vi kommer att 

studera socialkontors väntrum och behöver därför även beskriva olika ramar och 

förutsättningar som socialtjänsten verkar inom. Socialtjänsten flera olika lagrum att förhålla 

sig till och utforma sin verksamhet efter. Till exempel är det tydligt att de ska ta hänsyn till 

människors integritet och värna om sekretessen inom verksamheten. Detta står bland annat 

beskrivet i Socialtjänstlagen, ”Verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet” (SoL 1 kap. 1§) och i Offentlighets och 

Sekretesslagens där det står; ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men” (OSL 26 kap. 1§).  

 En annan viktig del av socialtjänstens verksamhet är barnperspektivet. Socialstyrelsen 

skriver exempelvis på sin hemsida att vid utredningar som berör barn ska hänsyn tas till 

barnets situation, att barnets bästa alltid ska beaktas och att detta ska dokumenteras 

(http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/barnperspektiv). I socialtjänstlagen står 

det att barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som rör barn (SoL 1 kap. 2§).  

 En aspekt som skiljer socialtjänstens verksamhet från många andra offentliga 

verksamheter där väntrum förekommer, är att en del av verksamheten sysslar med 

myndighetsutövning. På socialkontoret kan det fattas beslut om hurvida du ska få 

ekonomiskt bistånd eller inte, om du ska få fortsätta ta hand om dina barn eller inte eller 

om du behöver tvångsvårdas för ditt missbruk. Dessa beslut är stora ingrepp i folks liv, 

beslut som kan ge upphov till ilska och frustration hos klienter som upplever beslutet som 

felaktigt.  

 Det leder oss in på en fjärde aspekt som är viktigt att nämna när det gäller 

socialtjänstens verksamhet. Det gäller förekomsten av hot och våld som finns mot 

socialarbetare. Det är något som troligtvis de flesta som arbetar på ett socialkontor behöver 

förhålla sig till. Och ur vissa aspekter kanske detta faktum inverkar och har betydelse för 

socialkontorens utformning? I rapporten Hot och våld inom vård och omsorg uppger 2 % 

av socialarbetarna att de utsatts för våld och 30 % att de utsatts för hot (Arbetsmiljöverket,  

2011:16, s. 21). Däremot upplever nio av tio att det finns risk för hot och våld på 

arbetsplatsen (ibid., s. 20). I rapporten finns ett stort fokus på säkerhetstänk, till exempel att 
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miljöerna inom socialtjänsten ska möbleras så att det finns möjlighet till reträtt. I slutet av 

texten nämns en annan aspekt som kan påverka förekomsten av hot och våld i 

verksamheten. Nämligen socialarbetarnas bemötande av klienterna: 
 Genom att låta ett mer respektfullt bemötande genomsyra verksamheten inom vård och omsorg, vilket 
 givetvis kräver mer tid från personalens sida, är förhoppningen att potentiella hot- och våldssituationer 
 kan minimeras (Arbetsmiljöverket, 2011:16, s. 40). 
 

Tillsammans utgör alltså väntrum och socialtjänst, vårt område. Ett område som bär på 

historier från olika håll. Såväl väntrummet som socialtjänsten bär med sig olika 

förväntningar, förutsättningar och olika individers upplevelser av dem. Då väntrummet är 

en del av socialkontoret rent fysiskt är det också en del av verksamheten. Eftersom 

socialtjänstens verksamhet är en viktig del av samhället och välfärden, anser vi också att 

socialkontorets väntrum är en viktig miljö att uppmärksamma. Vi kan se att andra i 

samhället verkar tycka detsamma1, även om majoriteten kanske inte ägnar dessa rum någon 

särskild tanke. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syfte: 

Vi vill beskriva och problematisera den fysiska miljön i socialkontors väntrum. Ett vidare 

syfte är att lyfta frågan kring väntrummet som en betydande del av människors möten med 

socialtjänsten. 

 

Frågeställningar: 

Hur ser den fysiska väntrumsmiljön ut på socialkontor inom Stockholms län? 

Hur kan vi förstå och problematisera fysiska miljöfaktorers inverkan på människor som 

besöker dessa miljöer? 

 

Tidigare forskning 
För att förstå vårt material bättre, och få mer kunskap kring den kontext vår uppsats är 

skriven inom, har vi sökt upp annan forskning som kan ge oss detta. Vi har funnit denna 

kunskap i olika sammanhang. Vi har läst olika studier inom vårdvetenskap som man skulle 

kunna säga har en miljöpsykologisk utgångspunkt i undersökningarna. Här finns även en 

studie om den fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården med. Vi har också tagit del 
                                                
1 Se vidare föreningen Maskrosbarns projekt ‘Pimp my soc’, http://www.maskrosbarn.org/blogg/page/2/, och 

Värmdös Familj och individenhet 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/varmdo_kommun/pressrelease/view/konst-skapar-trygghet-paa-

socialkontoret-700920 
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av forskning, som på ett mer specifikt plan undersökt socialtjänsten och dess miljö. Två av 

dessa studier, som båda är kandidatuppsatser, skriver om väntrummens betydelse för 

klienter. Vi har valt att ta med dessa uppsatser, trots att de inte räknas som vetenskapliga 

verk, då de ligger väldigt nära vår studie och för att det är ett förhållandevis outforskat 

område vi trätt in i. De är dessutom de mest aktuella studier i ämnet vi stött på i vår 

litteratursökning. Slutligen har vi tagit del av en avhandling som skriver om socialtjänstens 

klientarbete och där väntrummet betraktas som en del av klientens möte med socialtjänsten. 

 

Den fysiska miljöns vårdande betydelse  
Den miljöpsykologiska forskningen är bred i både innehåll och resultat. Till en början låg 

fokus på att studera byggnader men på senare tid har man övergått till mer psykosociala 

och holistiska angreppssätt. Trots att en del studier har gjorts på området finns det 

fortfarande mycket kvar att göra och många kunskapsluckor att fylla (SiS, 2006, s. 6-7). 

 Inom vård- och omsorgsfältet har forskning kring den fysiska miljöns påverkan på 

människor förekommit i större grad än inom socialt arbete. Exempelvis visar studier att 

vårdrum med patientens välmående i fokus har en positiv inverkan på hälsan (Ulrich, 1992, 

refererad i Sis, 2006, s. 6). En annan studie av samma forskare visar att en dåligt utformad 

miljö kan bidra till ångest, förhöjt blodtryck och överkonsumtion av mediciner. Resultatet 

visar också att sjukhus eller andra vårdinrättningar kan framkalla vantrivsel och 

psykologisk stress hos människor (Ulrich, 1991, s. 97). Winkel (1986, refererad i Devlin 

och Arneill, 2002, s. 347) menar att stressen, som många patienter redan upplever på grund 

av sin situation i ett väntrum, kan förstärkas av väntrummets utformning. Sådana 

påverkande faktorer kan vara oljud, trånga utrymmen och brist på privata utrymmen (ibid., 

s. 347). Trots detta är det sällan som hänsyn tas till den fysiska miljöns påverkan då 

man utvärderar vårdmiljöer (SiS, 2006, s. 6). 

 Motsvarande forskning kring den fysiska miljöns påverkan inom socialt arbete är ett 

relativt outforskat område (SiS, 2006, s. 7). Dock har det på senare tid gjorts studier som är 

relevanta att nämna i denna uppsats. Statens Institutionsstyrelse kom 2006 ut med en 

rapport kring den fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården. I den skriver författarna 

om att utformningen av vår omgivning har stor betydelse för hur vi mår och att man inom 

miljöpsykologisk forskning är ense om att det finns olika miljökomponenter som påverkar 

detta välmående hos mäniskor (s. 5). Miljön bidrar inte bara till fysiologiska effekter, som 

exempelvis skydd för köld och fukt, utan kan även bidra till mer psykologiska reaktioner 

som exempelvis stress och aggressivitet (Persson Göransson, förord i SiS, 2006, s. 3). 

 Janssens och Laike (2006) menar vidare att miljöns utformning är särskilt viktig för 
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ungdomar med problem och kan innebära ett stöd eller hinder för om man lyckas 

återanpassa sig till normala förhållanden. För dessa ungdomar blir platser och föremål 

viktiga och dessa lånar ofta drag från människor. Föremål kan också besjälas och 

representera affektionsvärde för dessa ungdomar (ibid., s. 6). 

 I artikeln Perceived quality of care: The influence of the waiting room environment 

(2002) får vi ta del av författarna, Arneill och Devlins studie där deltagarna fått titta på ett 

antal bilder av väntrum inom vården och skatta upplevelsen av dessa. Väntrummen delades 

i resultaten, in i fem kategorier: Vanligt väntrum, Ovanligt väntrum, Hemlikt/Viktorianskt 

väntrum, Attraktivt ljussatt väntrum och Färgstarkt/snyggt väntrum (ibid., s. 350-351). 

Respondenternas mest positiva omdömen ges åt kategorierna fyra och fem, medan ett och 

två får de mest negativa. Till exempel så uppskattas inte ett väntrum som avviker för 

mycket från normen eller förväntningarna på hur ett väntrum borde se ut. Mörka rum med 

utdaterade möbler, ingen distraktion i form av konst eller tidningar är det som uppskattas 

minst av respondenterna, medan fint ljussatta rum får de allra högsta poängen och 

färgglada, snygga rum uppskattas. Generellt, oavsett vilket rum det hittas i, uppskattas 

också akvarium, tv-apparater, färska blommor och mycket tidningar (ibid., s. 354-357).  

 

Väntrums betydelse inom socialtjänsten 
Ahlmark och Gregor (2011) har skrivit kandidatuppsatsen Bemötandet i det bortglömda 

rummet- om väntrummets betydelse där de undersökt Katrineholms socialkontors reception 

och väntrum. Undersökningens resultat baseras på sex intervjuer med besökare till 

ekonomiavdelningen på socialkontoret och deras upplevelser av väntrummets fysiska 

miljö. Författarna menar att man å ena sidan kan förstå rummet som relativt betydelselöst 

då informanterna inte förväntat sig en annorlunda miljö och inte direkt reflekterat över den 

fysiska miljö de befinner sig i i väntan på möten med biståndshandläggarna. Å andra sidan 

framgår det vid samtliga intervjuer att informanterna har åsikter och upplevelser av 

väntrummet och receptionsdelen som är negativa eller likgiltiga till sin karaktär (2011, s. 

22). Det som tas upp i intervjuerna är både negativa och positiva aspekter av miljön, men 

den generella övergripande upplevelsen är relativt negativ.  

 Författarna beskriver att i Katrineholms lokaler kommer man först till ett trångt rum som 

enbart består av en receptionsdisk. Detta rum är öppet för alla. När man meddelat vem man 

ska till öppnar receptionisten, med ett klick, en annan dörr till en sluss som går emellan 

reception och väntrum. Där får man sedan ta sig vidare in i själva väntrummet och 

glasdörrarna häremellan går inte att se igenom. Inne i väntrummet finns en sittgrupp 

samlad runt ett soffbord där dagens upplaga av lokaltidningen ligger. Det finns även en 
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kaffeautomat och leksaker i rummet. Rummet är försett med två glasväggar där man kan se 

in till korridorer där kontor och besöksrum ligger (ibid., s. 14).  

 Det som uppskattas av informanterna är att inte vem som helst kan komma in i, eller ha 

insyn in i väntrummet. Det skyddar integriteten och skapar en känsla av gemenskap med de 

andra i väntrummet, som befinner sig i samma situation. Däremot uppskattar man att ha 

insyn till socialkontorets inre regioner, det ger en känsla av kontroll och att man vet att 

handläggarna sett att man är där. Det ger också chansen till ett leende av de förbipasserande 

socialarbetarna, något som allt som ofta ges. De uppskattar även kaffeautomaten, 

leksakerna till barnen och att det finns aktuella tidningar att läsa (ibid. s. 15). 

 Det faktorer i miljön som informanterna uppger sig vara missnöjda med är att de 

upplever miljön som kal och grå, omysig och omodern. Två av informanterna upplever 

väntrummet som klaustrofobiskt och otryggt och hänvisar till alla låsta dörrar. I resultaten 

framgår det också att informanterna upplever skam och litenhet och en känsla av att vara en 

andra klassens medborgare i sina besök på socialkontoret vilket delvis förstärks av miljön 

(ibid., s. 14-21). 

 En annan undersökning, Bland hårdhandskar och silkesvantar – en etnografisk studie 

om väntrumsmiljöer på socialkontor i Göteborg (Hedenström & Nevala, 2011) är gjord på 

tre av Göteborgs socialkontor. Även här befinner sig forskarna i väntrumsmiljön men fokus 

ligger i större utsträckning på det bemötande klienter får i denna miljö. Hedenström och 

Nevala har gjort deltagande observationsstudier på tre socialkontor. 

 Författarna skriver mycket om väktarnas betydelse i väntrummet, som förekommer på 

flera ställen, om hur deras bemötande är viktigt som en upphöjande faktor av väntrummet. 

De ger även ett exempel på en vakt som har en spegel i receptionen som ger honom 

överblick över områden han annars inte skulle kunnat se. 

 Förutom väktarnas betydelse lyfter författarna den information och budskap som finns i 

form av affischer på väggar och broschyrer i väntrummen. De allra flesta annonserar om 

hjälp vid olika sociala problem och Hedenström och Nevala för ett resonemang om dessa 

budskap verkligen är nödvändiga i väntrummet, då de har en stigmatiserande effekt på 

besökarna. De menar att informationen talar sitt tydliga språk om vem du är när du sitter i 

detta väntrum. De funderar på om det inte vore bättre om denna information delgavs 

besökarnade flesta av budskapen (ibid., s. 27). Författarna skriver också om det ofta 

förlorade barnperspektivet, där många socialkontor de besökte helt saknade leksaker eller 

barnböcker. Till det icke-hänsynstagandet till barn och deras familjer nämns också 

avsaknaden av skötbord på toaletter samt de stigmatiserande budskapen, att barn kanske 

behöver sitta i mer neutrala rum ur den aspekten (ibid., s. 27-28). 
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 Hedenström och Nevala menar vidare att det alltid finns en kontrollfunktion hos 

receptionspersonalen, där de får agera symboliska grindväktare, där man som klient blir 

“godkänd” att komma vidare i systemet. Detta klientskapande kan dock hjälpas upp mycket 

av att bemötandet från receptionspersonalen är trevligt och hjälpsamt (ibid., s. 28). Ett sista 

resultat handlar om klienters sekretess, i väntrummen eller framme vid receptionsdisken. 

Författarna menar att det varierar mycket mellan socialkontoren hur mycket personalen 

värnar om klienternas sekretess. De ger exempel på telefonsamtal till handläggare som 

rings av klienter i väntrummet på de klienttelefonerna som hörs ut i väntrummet, 

handläggare som diskuterar ärenden med anhöriga i väntrummet och ärenden som tas upp 

av klienter med receptionisten i små rum. De skriver att ett sätt att avhjälpa denna 

problematik kan vara radio i rummet eller att receptionsdiskar placeras längre ifrån 

väntrummets sittgrupper (ibid., s. 24).  

  I Leila Billquists (1999) avhandling Rummet, mötet och ritualerna studeras 

socialbyråns2 klientarbete. Under två år observerade Billquist vad som händer på två 

socialkontor i skilda stadsdelar i Göteborg. Insamlingen har främst skett genom 

observationer men har även kompletterats med intervjuer och samtal med socialsekreterare 

och klienter (ibid., s. 41). 

 Billquists resultat visar att socialbyrån har utformats i en byråkratisk kontext där man 

styrs av regler och lagar. Detta får konsekvenser och avspeglar sig i de lokaler där arbetet 

bedrivs. Det sätt som man har utformat lokalerna på, hur uppdelningen ser ut mellan olika 

rum, skillnaden man gör mellan inre och yttre rum samt huruvida olika rum är stängda eller 

öppna för klienter är alla bevis på detta menar Billquist. Detta kopplar hon till Foucaults 

beskrivningar av disciplinär makt vilket handlar om rummets uppdelning och fördelning. 

Att göra den här uppdelningen av lokalerna på en socialtjänst med exempelvis inglasade 

receptioner och låsta dörrar ger ett intryck av svårtillgänglighet och blir ett sätt för kontroll 

och underordning (ibid., s. 264). 

 Klientens första kontakt med socialbyrån sker oftast via telefon. Ett samtal som för 

individen kan vara skam- och skuldfyllt och något som man under lång tid dragit sig för att 

göra. Redan vid detta samtal sker en sortering och kategorisering av klienten utifrån 

kriterier som organisationen har ställt upp. Detta menar Billquist är det första steget i vad 

hon kallar en klientiseringsprocess. Vid den här tidpunkten omvandlas individen till ett 

ärende eller fall. Denna kategorisering eller etikettering av klienten befästs ofta vid besöket 

                                                
2 Vi använder, i avsnittet om Billquist, den benämning hon använder, i de flesta fall ’socialbyrån’, 

vilket vi ser som synonymt med ’socialkontoret’, som är den benämning vi använder oss av i 

uppsatsen. 
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på socialkontoret. Socialsekreteraren ser ofta sina klienter som olika typer av ärenden 

exempelvis tunga, komplicerade, enkla och så vidare. Denna syn finns det risk att vissa 

klienter övertar och gör till sin egen (ibid., s. 273-274). Enligt Billquist (1999) finns det en 

tendens att människor omformar sig själva i riktning mot de etiketter de får eller snarare 

mot de sociala strukturer och synsätt som dessa etiketter representerar (s. 274). 

 När den första kontakten är tagen fortsätter klientiseringsprocessen vid klientens besök 

på socialbyrån. Billquist talar om en ”avklädningsprocess” som klienten tvingas genomgå 

när denne ska ta sig igenom de olika passageriterna på socialbyrån. För det första måste 

klienten vara i rätt tid för att få tillgång till socialkontorets tjänster. Sedan måste han/hon 

anmäla sig i receptionen vilket blir en kontroll för att man är godkänd och har rätt att 

komma in, för att sedan bli insläppt genom den låsta dörren, in till ett system som inte är 

öppet för alla, bara kan nås på vissa tider och där det krävs kontroll och underordning 

(Billquist, 1999, s. 87). 

 Att besöka socialbyrån kan för klienten uppfattas som att komma till ett främmande 

land. Man är inte helt säker på vad som väntar även om man har sina aningar. För att 

komma till detta land måste en eller flera gränser passeras. Att anmäla sig i receptionen kan 

ses som en form av passkontroll där klienten måste bli godkänd för att bli insläppt och få 

möjlighet att åtminstone tillfälligt få visats i landet. Landet som är socialsekreterarnas. Ett 

land där det talas ett annat språk och där socialsekreterarna har en gemenskap som 

klienterna inte är en del av. Ett land där socialsekreterarna bestämmer vilka territorium som 

är tillgängliga för andra (ibid., s. 87-88). 

 

Metod 
Urvalsprocess 
Innan vi bestämde urval för vår uppsats gjorde vi studiebesök på tre stadsdelsförvaltningar i 

Stockholms stad. Detta för att bilda oss en uppfattning av om det överhuvudtaget finns 

väntrum på socialkontor som går att undersöka på det sätt som vi hade tänkt. Det visade sig 

att stadsdelsförvaltningarnas lokaler inrymmer många olika verksamheter där socialtjänsten 

bara är en av dem. Eftersom vår tanke med uppsatsen var att undersöka väntrum som är 

riktade till socialtjänstens klienter blev stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad inte 

aktuella för vårt urval. Istället valde vi att rikta in oss på Stockholms övriga kommuner 

med förhoppning om att hitta enskilda socialkontor där. 

 I Stockholms län finns det 26 kommuner. Vi valde att kontakta alla dessa för att öka 

möjligheten för ett stort urval. Den första kontakten skickades som ett informationsmail till 

hälften av kommunerna och innehöll en kort beskrivning av vår uppsatsidé och en 
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förfrågan om att få möjlighet att observera och fotografera dessa väntrum (se bilaga 1). 

Eftersom socialtjänstens väntrum betecknas som offentliga platser har kommunerna ingen 

laglig rätt att neka oss tillträde till dessa lokaler. Vi ansåg det ändå vara viktigt att 

informera om att vi tänkte komma samt få ett godkännande gällande fotograferingen av 

väntrummet. Resterande kommuner valde vi att kontakta via telefon då vi insåg att det var 

ett lättare och mer tidseffektivt sätt att komma i kontakt med rätt person. 

 Av de 26 kommunerna föll 12 bort från urvalet vid vår första kontakt. Dessa kommuner 

är organiserade på liknande sätt som Stockholms stadsdelsförvaltningar och passade därför 

inte in i vårt urval. Av de resterande 14 kommunerna föll ytterligare tre stycken bort då de 

var mitt uppe i renoveringar. En av kommunerna lyckades vi inte få något besked ifrån. Då 

denna kommun ligger på långt avstånd från Stockholms stad, och tiden vi haft för 

observationerna har varit begränsad, valde vi att inte ta med denna kommun i urvalet. 

Det innebar ett slutligt urval på totalt 10 kommuner som därmed utgör empirin för denna 

uppsats. Verksamheterna är socialförvaltningar eller socialkontor i Stockholms län där alla 

har ett gemensamt väntrum för alla ärenden till socialtjänsten. 

 

Observation som metod 
Den metod vi har använt oss av vid insamlandet av vår empiri är observationer. Bryman 

(2008) beskriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder observationer utifrån två olika 

perspektiv. Å ena sidan kan observationer ses som en kvantitativ metod under namnet 

strukturerad observation. Med detta menas att man utifrån ett observationsschema studerar 

människors beteenden (s. 265). Å andra sidan kan observationer också vara en kvalitativ 

metod och brukar då benämnas som etnografi eller deltagande observation. Denna metod 

innebär att forskaren under en längre tidsperiod engagerar sig i en grupp människor och 

iakttar deras beteenden och samtal. Etnografi eller deltagande observation inbegriper 

förutom observationer ofta flera andra metoder och källor för datainsamling, exempelvis 

intervjuer (s. 378). 

 Gemensamt för dessa metoder är att studera människors beteenden. Observationer av 

fysiska miljöer däremot, nämns inte i någon större utsträckning av Bryman (2008). Med 

vårt fokus på fysiska väntrumsmiljöer blir det därmed svårt att passa in i någon av de 

metoder som han beskriver. Sanningen är nog snarare den att vi har hämtat idéer från båda 

och befinner oss någonstans mitt emellan dessa två metoder. Precis som för den 

strukturerade observationen har vi använt oss av ett observationsschema, i vårt fall i form 

av ett observationsschema. Det skapar struktur i materialet och ökar chansen för att man 

ska titta på samma saker vid de olika observationstillfällena (s. 265). I tillägg till detta har 



 

15 

 

vi gjort detaljerade beskrivningar av väntrummen. Något som är hämtat från etnografi eller 

deltagande observation och där kallas för fältanteckningar. För att komplettera vår metod 

ytterligare har vi även fotograferat vid observationstillfällena vilket hjälper till att minnas 

det man har sett och kan ge ytterligare dimensioner av observationerna (s. 395-399). 

 

Materialinsamlande 
De tio observationer som ligger till grund för denna uppsats gjordes under fyra dagar i april 

2012. Vid dessa tillfällen utgick vi från ett på förhand utformat observationsschema. 

Genom att använda ett observationsschema ökar man chansen att observera samma saker i 

alla väntrum. Det skapar en strukturerad datainsamling (Bryman 2008, s. 265). Schemat är 

utformat dels utifrån miljöpsykologiska faktorer och dels utifrån erfarenheter som Linda 

skaffat sig i rollen som utbildad inredare. Innehållet rör främst teknisk och saklig 

information om väntrummet som exempelvis rumsstorlek, möblering och färgsättning (se 

bilaga 2). För att det för läsaren ska bli tydligt vilka viktiga faktorer vi har utgått ifrån 

under våra observationer har vi skapat en variabelmatris som ligger som bilaga 3. Vår 

förhoppning är att den ska ge en överblick och en sammanfattande bild av de verksamheter 

som vi besökt. 

 Förutom observationsschemat gjorde vi också egna beskrivningar av väntrummet. I 

dessa beskrivningar har vi försökt förmedla en så neutral och objektiv bild av rummet som 

möjligt. Vi menar att det egentligen är omöjligt att inte lägga någon värdering i dessa 

beskrivningar då vi som observatörer är färgade av vår bakgrund och erfarenheter. Dock 

har det varit positivt att vi varit två observatörer då det kan ge en bättre och mer fullständig 

bild av verkligheten, något man eftersträvar i observationssammanhang (Bjørndal, 2005, s. 

21). Chansen att återge en rättvis bild av väntrummen ökar också till skillnad från om vi 

hade varit ensamma i våra observationer. Det är också positivt att vi som författare kommer 

från olika bakgrunder med olika erfarenheter. Det innebär att vi i observationstillfällena 

delvis kommer att titta på olika saker (Bjørndal, 2005, s. 35). 

 Förutom observationsschemat och beskrivningar har vi även fotograferat väntrummen. 

Detta har vi gjort för att minnas de olika väntrummen, men framför allt för att förstärka 

bilden av dessa rum till läsaren och göra texten mer levande. 

Rumsbeskrivningar, variabelmatris och fotografier utgör tillsammans vår resultatdel i 

denna uppsats. 

 
Reflektioner kring socialtjänstens svårtillgänglighet 
Klienters första kontakt med socialtjänsten sker ofta genom ett telefonsamtal. Så var det 
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även för oss när vi inledde arbetet med denna uppsats. Vid dessa kontakter med har vi stött 

på en del svårigheter som kan vara värt att nämna något om. Till och börja med har det inte 

varit helt oproblematiskt att komma i kontakt med socialkontor i de olika kommunerna. 

Detta på grund av att kommunernas webbplatser är uppbyggda på olika sätt och att det inte 

finns något samstämmighet kring hur kontaktinformation presenteras. Vi har förvånats och 

förfärats över att det är så svårt att hitta kontaktuppgifter till socialtjänsten på de olika 

webbplatserna. Att undersöka anledningen till att det ser ut så här hade kunnat vara föremål 

för en uppsats i sig. 

 Kommunernas inställning till våra besök har varit av skiftande karaktär. Vissa har varit 

positiva och intresserade av det vi ville undersöka, medan andra har verkat väldigt 

oförstående eller rent av negativt inställda. I många fall handlade det om huruvida vi skulle 

få tillåtelse att fotografera i väntrummen eller inte. Trots att vi redan i informationsmailet 

gjort klart att vi inte hade för avsikt att fotografera några människor eftersom det är olagligt 

utan deras tillåtelse och inte heller är relevant för vår studie, uppkom flera frågetecken 

kring detta. Flera kommuner hade också åsikter om hur detta praktiskt skulle gå till då våra 

besök skulle ske när verksamheten var öppen. Detta visade sig aldrig bli något problem då 

flera av väntrummen var helt utan besökare under tiden för våra observationer. 
 

Materialbearbetning 
Vi gick in i detta arbete med ett induktivt förhållningssätt. Vi visste att vi ville studera 

väntrumsmiljöer på socialkontor men hade ingen på förhand given teori för detta. Efter 

hand som observationerna tog fart såg vi olika mönster bland väntrummen växa fram. 

Dessa mönster födde tankar hos oss som ledde fram till valet av våra teorier; 

omvårdnadsteori, miljöpsykologi, maktteori och materialitetsteori.  

 När observationerna var färdiga var det dags att bearbeta vårt material. Vi började med 

att dela upp texten från rumsbeskrivningarna i olika teman. Dessa teman växte fram utifrån 

det vi sett under de olika observationstillfällena. Valen av dessa teman är även färgade av 

de teorier som vi börjat tänka på under observationsfasen. Temana var följande; 

estetik/inredning, budskap, barn, förtäring, media, reception, glas, låsta dörrar, 

integritet/sekretess och besökshytter/holkar. Genom att dela upp texten i specifika teman 

fick vi en bra överblick av vårt material och en tydlig struktur att förhålla oss till inför vår 

analysdel. I analysdelen har vi sedan placerat in dessa teman under de olika teorierna. 
 

Avgränsning 
Man skulle kunna tänka sig att i en studie som denna även undersöka klienters upplevelse 
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av väntrummet. Men då detta är en uppsats med fokus på väntrummens fysiska miljö har vi 

medvetet valt bort att komplettera våra observationer med exempelvis intervjuer eller 

enkäter. På så sätt hoppas vi kunna ge rummet det utrymme som vi tycker att det förtjänar 

och därmed leda fram till ett tydligare resultat. De två uppsatser som utgör en del av vår 

’tidigare forskning’ har fokuserat på klienters upplevelser av och situationer i 

väntrumsmiljön. I dessa uppsatser får rummet en mindre betydelse än vi har velat ge den i 

vår. 

  
Vår ingång i uppsatsskrivandet - den subjektiva ofrånkomligheten 
I valet av uppsatsämne är det svårt att komma ifrån att det valet är baserat på en historia. Vi 

har erfarenheter med oss sen tidigare som gör att just det här tycker vi skulle vara både 

viktigt och roligt att skriva om. Ämnet vi valt att skriva om är inte valt i ett neutrum utan är 

färgat av vårt intresse för inredning och fysiska miljöer. Detta är något vi har gemensamt 

och är också anledningen till att vi valde att skriva denna uppsats tillsammans. Vi har dock 

olika ingångar till detta intresse. Linda är utbildad inredare och har arbetat professionellt 

med detta i flera år. Elena har arbetat och handlett pedagoger inom förskolan där en del av 

arbetet har handlat om att utveckla och skapa rum för lärande i förskolemiljöerna. Vi har 

också ett mer privat inredningsintresse, där vi båda tycker att de fysiska miljöerna vi 

befinner oss i är viktiga och har stor betydelse för vår upplevelse av ett rum eller en plats. 

Vårt intresse för inredning har också lett till att vi utvecklat preferenser, som skiljer sig åt 

mellan oss, för vad vi helt enkelt tycker är snyggt. 

 Att vi själva tillskriver fysiska miljöer så stor vikt skulle kunna ses som något 

problematiskt i en vetenskaplig undersökning. Det är troligtvis så att ‘genomsnittsklienten’ 

lägger mindre vikt vid väntrummets fysiska miljö än vad vi gör. Trots detta menar vi att vår 

uppsats är en viktig beskrivning av hur det kan se ut i socialkontorens väntrum och att vi i 

vår resultatdel, med ett försök till en relativt neutral beskrivning tillsammans med bilder, 

ändå låter läsaren göra sina egna tolkningar av miljöerna. Men de får också ta del av våra. 
 

Etiska aspekter 

I vår roll som observatörer har vi ansett det viktigt att vara så anonyma och diskreta som 

möjligt i väntrummet. Att inte störa andra besökare, inte få dem att undra vilka vi var eller 

känna sig obekväma av att vi suttit och antecknat. Detta visade sig dock inte bli något 

problem då vi vid flera observationstillfällen har varit helt ensamma i väntrummet. Vid de 

tillfällen då det varit andra besökare i rummet har vi suttit ner i och väntat tills vi blivit 

ensamma innan vi påbörjat observationen eller i vissa fall börjat föra diskreta anteckningar 
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då detta känts okej i den aktuella situationen. Fotograferingen av lokalerna blev endast 

aktuell då väntrummen var tomma på besökare. 

 Även om målet för denna uppsats har varit att undersöka väntrumsmiljöer är det 

omöjligt att inte påverkas av saker som händer mellan människor i rummet. Vid två 

observationstillfällen har vi blivit vittnen till hur sekretessen har brutits i väntrummet. Vi 

har hört saker som vi inte borde ha hört. Eftersom vi har haft som mål att endast undersöka 

miljöer och utelämna allt annat som händer i väntrummet kan man tycka att dessa händelser 

borde utelämnas från uppsatsen. En av dessa situationer har vi dock valt att ta med som en 

del av vårt empiriska material, då den kan kopplas till de besökshytter som vi beskriver 

senare, och blir ett uttryck för klientens utsatta position i väntrummet. 

 
Att generalisera en kvalitativ uppsats? 
Att studera miljöer är vanskligt. Inte minst därför att den fysiska omgivningen befinner sig 

i ett sammanhang som gör att den är svår att studera isolerad från totalmiljön. Den fysiska 

omgivningen består också av många olika komponenter. Janssens & Laike (2006) menar att 

studier av miljöupplevelser därför bör innehålla flera olika parametrar som kan vara 

aktuella i en given situation. Detta är dock inte helt oproblematiskt då det kan vara svårt att 

kontrollera flera variabler samtidigt och hur dessa förhåller sig till varandra (SiS, 2006, s. 

12). För oss har flera ‘olika parametrar’ inneburit att titta på såväl färgsättning, möblering, 

ljus som leksaker och kontrollfunktioner etcetera i väntrummen. 

 Vi är medvetna om att generaliserbarheten i vår studie blir svår. Detta har dock inte varit 

vårt främsta mål då vi menar att det alltid är våra tolkningar och upplevelser av 

väntrummen som vi skrivit fram i uppsatsen. En annan person får kanske andra upplevelser 

och skriver fram uppsatsen på ett annat sätt. Vår förhoppning är ändå att de relativt 

objektiva rumsbeskrivningarna i kombination med fotografierna ska bidra till neutralitet 

och en möjlighet för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om materialet. 

 

Studiebesök 
I tillägg till våra observationer har vi genomfört ett studiebesök på Individ och 

familjeenheten i Värmdö kommun. Genom litteratursökning fick vi reda på att detta kunde 

vara en intressant verksamhet för vår uppsats då de nyligen har gjort en stor ombyggnad av 

dessa lokaler. I samband med besöket fick vi också möjlighet att prata med 

verksamhetschefen samt två verksamma socionomer. Eftersom detta är en individ- och 

familjeinriktad verksamhet skiljer den sig från de andra verksamheterna som vi har 

observerat. Vi har därför valt att se detta besök ur ett studiesyfte och inte som en del av vår 
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empiri. 

 

 

 
Värmdös familj– och individenhet 

 
Anonymisering 
Vi har valt att anonymisera de tio verksamheter som utgör vårt urval i denna uppsats. 

Anledningen till det var att vi i informationsmailet till kommunerna garanterade att 

verksamheterna inte skulle förekomma med namn. Vi är medvetna om att anonymiseringen 

inte är total då vi har valt att presentera fotografier i vårt material. Detta är dock något som 

vi på förhand informerade kommunerna om. De tio kommuner vi besökt omnämns här i 

uppsatsen som landskap. 

 

Sökprocessen 
För att hitta relevant litteratur har vi sökt i olika databaser. De vi främst har använt oss av 
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är ASSIA, Academic Search Premier, SwePub och Uppsatser.se samt Libris. De sökord 

som genererat flest användbara publikationer har varit följande: “waiting room 

environment”, “architecture AND health”, “väntrum”, “fysiska miljöns betydelse” samt 

“rum OCH social”.  

Dessa sökord har lett oss fram till böcker, artiklar, avhandlingar och uppsatser som vi 

ansett vara från tillförlitliga källor och relevanta för vår uppsats. 

 

Begreppsdefinitioner 
Miljö: I denna uppsats syftar vi på den fysiska miljön när vi använder begreppet miljö. 

Fysisk väntrumsmiljö: Det fysiska rum där människor väntar innan besöket på 

socialkontoret. 

Fysiska miljöfaktorer: Faktiska inslag i det fysiska rummet som tillsammans utgör den 

fysiska väntrumsmiljön. Exempelvis färg, möbler, ljus, fönster, tavlor, tidningar med mera. 

Klienter/Besökare: Vi har valt att växelvis använda oss av dessa ord för att beskriva de 

människor som besöker socialkontorens väntrum. Vi menar att båda orden krävs för att de 

människor som sitter i väntrummen inte enbart ska bli det ena eller det andra i vår uppsats. 

Socialkontor: Platsen där socialtjänsten bedriver sin verksamhet. Kan bestå av olika 

enheter, i vårt fall rör vi oss bara i socialkontorets första rum - väntrummet. 
 

Vem skrev vad? 
Eftersom vi är två som skrivit denna uppsats har vi skrivit olika mycket på olika delar. Vi 

har dock i alla delar först tillsammans bestämt vad som ska tas upp, sedan kommenterat 

och ändrat i varandras texter. Generellt är det svårt att säga var den enes tanke börjar och 

den andres slutar när man tillbringar varje dag under tre månaders tid tillsammans. 

 Vi vill också nämna språkets olikheter i texten. Eftersom vi är två olika personer som 

skrivit blir också språket till viss del olika beroende på vem som skrivit. Men olikheterna i 

språket skiljer sig inte bara åt beroende på vem av oss som skrivit. Det varierar också med 

sitt innehåll. Visst innehåll kräver ett mer flytande, reflekterande språk och ett annat 

innehåll ett mer tydligt och ‘rakt på sak’ språk. 

 För att få överblick över vem av som skrivit huvuddelen av olika delar, se bilaga 4. De 

delar som inte nämns i bilagan är skrivna tillsammans. 
 

Att inlämma sig i den akademiska diskursen 

Till sist vill vi i denna metoddel lyfta något vi tycker har varit både svårt och hämmande att 

behöva förhålla sig till under uppsatsskrivandet, nämligen den akademiska diskursen. 
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 I Diskursens ordning (1993) inleder Michel Foucault sitt anförande med att prata om att 

han är rädd för att börja. Att han hellre bara oförmärkt skulle vilja glida in i sitt anförande. 

Han vet att så fort han börjar träder han också in i diskursens riskabla ordning (s. 5-6). 

När vi skulle börja skriva ner vår studies resultat fick vi båda två en känsla av förlamning. 

Vi satt mest och stirrade in i datorskärmen och fingrarna svepte över tangentbordet, men 

vågade inte göra ett första nedslag. Vi var rädda för att börja. Vi har redan från start fått 

höra att detta var en riskabel, men spännande uppsats att skriva. Ramarna har varit tydligt 

satta och de är inte vida. Ramar som till exempel säger att vi ska göra målande men inte 

värderande, subjektiva beskrivningar av de observerade väntrummen. Hur gör vi det? Går 

det att överhuvudtaget formulera sig utan att värdera, är inte varje ord laddat med olika 

betydelser för olika människor?  

 Vi har hela tiden brottats med att inte ta texten dit vi allra helst skulle vilja - där våra 

bilder och upplevelser av rummen får räckas över till läsaren, där vi får skriva ut och 

förmedla allt det som denna studie väckt i oss. Samtidigt har vi inte velat rätta in oss i leden 

för mycket och skriva en korrekt, torr akademisk uppsats, som fortfarande lever med 

föreställningen om att sann och objektiv kunskap överhuvudtaget existerar och går att 

skriva fram. Nej, vår vision var att utmana diskursen som säger åt oss vad som är rätt och 

fel. Vi tror att vår uppsats delvis gör detta, bara genom sin blotta existens. Genom ämnet vi 

valt och genom det sätt vi valde att inskaffa vår empiri. Men kanske hade vi vågat mer om 

vi mötts av en större öppenhet för ett vidgande av ramarna. En större öppenhet i att frångå 

institutionens tilltro till objektiv kunskap och tanken om att det personliga aldrig kan vara 

vetenskap. Vi har helt enkelt känt oss tvungna att huka under den akademiska diskursens 

låga tak.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
I vårt möte med socialkontorens väntrum har vi sett flera aspekter som samspelar och 

tillsammans påverkar vår upplevelse och förståelse av rummen. En aspekt är hur det 

faktiskt ser ut i rummet, hur det är inrett. Denna aspekt har vi valt att analysera med hjälp 

av omvårdnads - och miljöpsykologiska teorier.  

 En annan aspekt som blivit central i vår uppsats är hur väntrummens utformning på 

många sätt kan ses som ett uttryck för och samtidigt ett skapande av socialarbetarnas 

maktposition i förhållande till klienterna. Här har framförallt Michel Foucaults teorier kring 

makt använts i analysen. Till sist ser vi också att rummen och tingen i sig är betydande för 

förståelsen av dessa väntrum. För att analysera detta har vi tagit hjälp av posthumanistiska 
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teorier och en teoribildning som kallas agent-network-theory, som hävdar att icke-

människor också behöver ses som betydelsefulla aktörer. Även om maktteorierna ges ett 

lite större utrymme i vår analys, så menar vi att alla de valda teoretiska utgångspunkterna 

behövs för en så bred och djup förståelse av väntrummen som möjligt.  

 
Omvårdnadsteori 
Florence Nightingale la den filosofiska grunden till modern omvårdnad. Hon ligger bakom 

den moderna sjuksköteutbildningens etablering i Storbritannien och Sverige, införde 

forskning i hälso- och sjukvården samt gjorde det möjligt för sjuksköterskeyrket att 

utvecklas mot en profession (SHSTF, 1997, s. 152). Hon anses vara den första 

omvårdnadsteoretikern och än idag återfinns hennes tankar och texter i 

sjuksköterskeutbildningar runt om i Sverige (Kirkevold, 2000, s. 97, SHSTF, 1997, s. 

149).   

 En del av Nightingales omvårdnadsteorier rör miljöns betydelse för människors 

välbefinnande och tillfrisknande. Hon poängterar relationen mellan kropp och själ och 

menar att då människor reagerar på sin omgivning påverkas också deras sinnestillstånd. 

Allt som påverkar kroppen påverkar också psyket, och tvärtom (SHSTF, 1997, s. 56). 

Nightingale ger konkreta exempel på hur en vårdmiljö bör utformas för att kroppen ska 

läka. Oväsen, ren miljö och estetik är viktiga aspekter enligt henne (Wikström, 2003, s. 13-

16). Musik är också ett viktigt inslag i miljön då det kan avleda uppmärksamheten från 

mindre trevliga tankar hos patienten och skapa känslor som är stimulerande och rogivande 

för sinnet (ibid., s. 135). Även blommor har enligt Nightingale en positiv inverkan på 

människor då de absorberar koldioxid och avger syre. Hon poängterar också ljusets 

betydelse som en positiv effekt på sinne och kropp. Beträffande färg och form menar 

Nightingale att man inte kan veta på vilket sätt individer påverkas men att man ändå kan se 

fysiska effekter. Miljöer med variation i färg och form är enligt henne avgörande för en 

patients tillfrisknande (ibid., s. 15-16).  

 Från Nightingales relativt övergripande tankar kring miljön går vi nu vidare med 

miljöpsykologin, som för ett djupare resonemang kring miljöns betydelse för människor.  

  
Miljöpsykologi 
Miljöpsykologi handlar om hur människor uppfattar sin omgivning och hur de påverkas av 

den (Johansson & Küller, 2005, s. 13). Teorin uppstod i skärningspunkten mellan arkitektur 

och psykologi och benämndes till en början arkitekturpsykologi (ibid., s. 17). 
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 Miljöpsykologi är ett förhållandevis brett ämne där teorier från flera olika discipliner har 

agerat utgångspunkter. Många av dessa teorier har sitt ursprung i psykologins olika 

områden exempelvis perceptions-, kognitions- och emotionsteori men också 

socialpsykologisk och neuropsykologisk teori (ibid., s. 28).  
  

Omgivningselement 
Inom miljöpsykologi undersöker man olika omgivningselement. Byggnader är ett element 

som studerats flitigt och där fokus legat på betydelsen av byggnaders storlekar, former och 

inredningar (SiS, 2006, s. 13). Genom byggnaders arkitektoniska utformningen kan 

människors stressnivåer påverkas (ibid., s. 14).  

 Evans och McCoy (1998) redogör för fem faktorer som kan påverka stressnivåer och i 

förlängningen också människors välbefinnande. Stimulering är den första faktorn och kan 

exempelvis handla om i vilken utsträckning det finns information i en byggnad eller på en 

plats. För mycket budskap i ett rum kan göra det svårläst och komplext för besökaren. Med 

för lite stimulering kan miljön upplevas trivial och intetsägande (s. 85-86). Även Janssens 

och Laike (2006) skriver om stimulering och menar att olika miljöer kan vara mer eller 

mindre stressande för människor. Miljöer med lite eller ingen stimulans kan leda till 

uttråkning och leda hos människor medan miljöer med för mycket stimulering kan göra 

människor överaktiva och stressade. Båda situationerna är negativa för människors 

välbefinnande och därför är det eftersträvansvärt med miljöer som är lagom aktiverande för 

att flertalet människor ska trivas som bäst (SiS, 2006, s. 8).  

 Küller (2005) ger exempel på stimulering och menar bland annat att ett rum som är 

grått, trist och utan några möjligheter för besökaren att se ut genom fönster kan leda till att 

människor känner likgiltighet. En miljö som däremot är utformad med färger, och fönster 

mot något att fästa blicken på fångar vårt intresse i en helt annan utsträckning. Dessa 

miljöer skapar en aktivitet i hjärnan. Dessa sinnesintryck som via nervbanor når ett särskilt 

område i hjärnan, har en väckande funktion. Detta beskriver Küller som det retikulära 

aktiveringssystemet. Det är inte bara ljus och färg som människor stimuleras av. Nej, vi 

reagerar på all slags stimulering, exempelvis ljud och lukt. Man kan se denna stimulering 

som olika former av signaler. Dessa signaler omtolkas och analyseras i andra delar av 

hjärnan och ger sedan upphov till känsla av behag eller obehag hos människor (s. 86-87). 

 Sammanhang eller struktur är den andra faktorn som Evans och McCoy (1998) menar 

kan påverka människors välbefinnande. Denna faktor är speciellt viktig vid utformandet av 

byggnader och handlar om att det behövs organisation och överskådlighet för att kunna 

förstå ett rum (s. 87). Symmetri, mönster, upprepningar i exempelvis färg och textur kan 
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bidra till ett bättre sammanhang och lägre stressnivåer hos människor. Regelbundna former, 

tydliga skyltar och möjlighet att se ut från rummet underlättar också besökarens orientering 

(SiS, 2006, s. 14). 

 Rummets utrustning och inredning kan också påverka besökarens stressnivå. Beroende 

på vilka faciliteter som finns i ett rum och på vilket sätt de är utformade påverkar 

människors förståelse och uppfattningar av rummet. Entréer, trappor eller dörrhandtag som 

är dåligt utformade kan leda till osäkerhet och förvirring kring hur de ska användas (Evans 

& McCoy, 1998, s. 87-88). 

 En fjärde faktor som kan påverka stressnivån är möjligheten till personlig kontroll av de 

faciliteter som finns i ett rum. Det kan exempelvis handla om för branta trappor eller för 

många låsta dörrar vilket kan begränsa besökarens valmöjligheter och leda till fysiska 

besvär och stress (s. 85-94). Att kunna påverka ett rums ljus och temperaturinställningar 

bidrar till interaktion med omgivningen (Hedge, 1991, refererad i SiS, 2006, s. 15). Men 

också rumsliga förhållanden som volym och densitet, öppenhet och ljus minskar 

upplevelsen av trängsel (Evans, 1979, refererad i ibid). 

 En annan aspekt av den enskildes upplevelse av personlig kontroll handlar om 

Avskildhet. Rum kan upplevas och utformas antingen som små intima rum som är isolerade 

från omvärlden, eller som semioffentliga sällskapsrum eller stora offentliga 

samlingslokaler. För att uppleva avskildhet är kontaktmöjligheter mellan rummen viktig 

och avstånd mellan dörrar, korridorer och samlingsrum kan försvåra eller underlätta social 

kommunikation (Zeisel, 1981, refererad i ibid). Att rummet har överblicksmöjligheter, 

klara rumsliga gränser, och att större miljöer är avdelade i mindre utrymmen har också 

betydelse (Taylor, 1988, refererad i ibid).  

 Byggnader med återställande, lugnande karaktär som kan fungera terapeutiskt och 

avstressande är den femte faktorn som Evans och McCoy (1998) menar kan påverka 

människors välbefinnande. Detta kan uppnås exempelvis genom att rummet ger möjlighet 

till avskildhet och tillbakadragande, lugnande upplevelser och naturexponering. Fönster ut 

mot natur, öppen eld, vattenfontäner och akvarier är element som kan bidra till dessa 

lugnande egenskaper (ibid., s. 90-91). 

  

Fysiska miljöfaktorer 

Utöver de ovan beskrivna teorierna om omgivningselement är de fysiska miljöfaktorerna 

ett centralt forskningsområde inom miljöpsykologi. Dessa faktorer är exempelvis färg och 

ljus.  
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Färg 

Att studera färg och undersöka hur människor påverkas av färg kan tyckas vanskligt. Kan 

man överhuvudtaget säga något om huruvida en färg är ”fin” respektive ”ful”? Handlar det 

egentligen inte bara om individers olika tycke och smak? Küller (2005) menar att även om 

det är självklart att människor är individer med olika uppfattningar så finns det ändå vissa 

allmänna regler kring inomhusmiljön som gäller ’för det mesta och för de flesta’ (Küller, 

R. i Johansson & Küller, 2005, s. 97). Färgforskaren Lars Sivik delar denna åsikt att 

människors uppfattningar om färg tenderar att likna varandra. Han pekar på att resultat från 

undersökningar som har gjorts gällande givna färger i ett sammanhang, visar att människor 

svarar tämligen lika kring detta (Sivik i Johansson & Küller, 2005, s. 62-63). 

 Den första undersökningen kring färgsättning i verkliga rum och dess fysiologiska 

inverkan på människor gjordes på 1970-talet (Küller, R. i Johansson & Küller, 2005 s. 93). 

Vid dessa men också senare undersökningar visar resultaten att starka och varma färger 

ökar aktiveringsnivån i hjärnan medan färger i grått och blått tenderar att minska 

aktiveringen. Med dessa resultat borde man enligt Küller kunna utnyttja färgsättning och 

design för att påverka människors aktiveringsnivå i en viss miljö. Genom att använda 

varma färger i monotona, understimulerade rum kan man addera aktivering till rummet. På 

motsatt vis kan man genom att använda kalla färger i överstimulerade miljöer bidra till 

lugnande effekt (ibid., s. 94-95). 

  

Ljus 

Genom ljusforskning inom miljöpsykologin har ljuset tilldelats fler betydelser än att bara 

vara något som hjälper människor att orientera sig i sin närmiljö. Ljuset kan bidra till ett 

känslomässigt stämningsläge hos betraktaren. Exempelvis påverkas människor annorlunda 

av ett mörkt rum än ett ljust. Ljuset har också biologiska effekter på människor och reglerar 

den biologiska klockan exempelvis genom att vi är vakna på dagen då det är ljust och sover 

på natten då det är mörkt. Ljuset påverkar även kroppstemperaturen, ämnesomsättningen 

och hormonutsöndringen vilket i sin tur får effekter på människors prestationsförmåga 

(Küller, R. i Johansson & Küller, 2005, s. 85). 

 Förutom att studera väntrummen med hjälp av omvårdnadsteori och miljöpsykologi 

finns det även andra sätt att se på dessa väntrum. I nästa avsnitt har vi valt att studera dessa 

rum ur ett maktperspektiv. 
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Teorier kring makt 
Precis som Billquists (1999) resultat visar, är makt ett viktigt inslag i relationen mellan 

socialarbetare och klient. I boken Socialt arbete. En grundbok (2006) skriver forskarna 

Hans Swärd och Bengt Starrin ett avsnitt om Makt och socialt arbete. De menar att de 

professionella socialarbetarna sitter i en maktposition i förhållande till klienterna av många 

anledningar. Dels besitter de kunskap och ett fackspråk som kan generera ett maktövertag. 

Dels har de stöd i lagar och förordningar för sina handlingar och praktiserar ett 

registrerings- och katalogiseringssystem där klienten utsätts för bland annat akter, 

journaler, behandlingsplaner och mötesreferat. Utgångspunkten för de insatser som ges blir 

inte klienters självupplevda behov utan de administrativa kategorier och de åtgärder som 

myndigheterna och organisationerna har tillgång till. Detta gör också att vissa aspekter av 

klienters liv som hjälpapparaten är intresserad av och som passar in i kategorierna är de 

som fokuseras på av socialarbetarna (Swärd & Starrin, s. 253-254). 

 I såväl Starrin och Swärds som Billquists beskrivningar kan vi se många exempel på hur 

makten manifesteras genom olika procedurer och handlingar som tar plats mellan 

socialarbetaren och klienten. Vi har valt att titta närmare på Foucaults maktbegrepp för att 

förstå hur makt kan bli till, existera och omförhandlas i mellanmänskliga relationer. 

Lindgren (2004) menar att i Foucaults förståelse av maktbegreppet bör vi inte härröra all 

makt från ett fenomen, till exempel borgarklassens herravälde, utan istället undersöka hur 

maktmekanismerna faktiskt verkar. Makt i sig är inte liktydigt med en viss institution eller 

struktur och inte heller en förmåga eller resursinnehav som vissa personer är utrustade med. 

Makt är snarare en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra. Den är till sin karaktär 

relationell och operationell. Makten är en kedja eller ett system av styrkeförhållanden vars 

mönster förkroppsligas i statsapparaterna, i lagformuleringar och i samhällets hegemonier 

(Lindgren i Månsson, 2004, s. 360-361). Engdahl och Larsson (2006) skriver att Foucault 

menar att denna typ av makt verkar genom den normaliserande, disciplinerande och 

självdisciplinerande blick som klassificerar människor som till exempel normala eller 

avvikande. Denna maktdimension handlar alltså inte om våld eller dominans utan genom 

att leda, locka, förföra, underlätta eller försvåra vissa handlingar. Dess effektivitet ligger i 

att den influerar subjektens förmåga att styra sig själva (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112-

114).     

 I anslutning till Foucaults maktteoretiseringar vill vi här också nämna ett begrepp som vi 

menar är aktuellt i såväl vårt sammanhang, inom vårt empiriska material och i de teoretiska 

resonemang Foucault för. När makten subtilt förmedlas, dels strukturellt i lagar och 

statsapparater, och dels i den normaliserande, disciplinerande blick människor utsätts och 
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utsätter varandra för, skapas också de som tillhör och de som inte gör det. Begreppet “den 

andre” kan ses som en beskrivning av de som inte tillhör. Av de som i den normaliserande 

och disciplinerande andan kategoriseras som avvikande. Detta kan till exempel vara 

kvinnor (se bland annat de Beuvoir) eller människor som inte är vita (se bland annat 

Kamali, de los Reyes). Pedagogikforskaren Kevin K. Kumashiro skriver:       

                                              
 I use the term "Other" to refer to those groups that are traditionally marginalized in society, i.e., that 
 are other than the norm, such as students of color, students from under-or unemployedfamilies, 
 students who are female, or male but not stereotypically "masculine”, and students who are, or are 
 perceived to be, queer (Kamashiro, 2000, s. 26). 
 

En annan pedagogikforskare, Bronwyn Davies (2003) menar att barn blir de andra i relation 

till vuxna, precis som kvinnor är de andra i relation till män. Barn måste både lära sig att 

vara Den andre utanför den vuxna diskursen, och samtidigt agera utifrån hur vuxna tycker 

att förhållandet mellan vuxna och barn ska vara (s. 15). 

 Nu tillbaka till Foucault som i boken Övervakning och straff (2003) skriver om hur rum, 

platser och lokaler, används för att avskilja underordnade från omvärlden i ett 

disciplinerande syfte. Platserna differentieras och specialiseras och den underordnade blir 

hänvisad till den bestämda platsen (Sunesson, förord i Foucault, 2003, s. xi). Han menar 

vidare att även individer får sin specifika plats inom den slutna större miljön, de 

överordnade vill undvika alla utplaceringar i grupper och upplösa de kollektiva 

besittningstagandena. Detta sätt att inordna individer inom vissa specifika platser inom den 

slutna miljön, är även ett sätt att bevaka och avbryta farlig kommunikation (Foucault, 2003, 

s. 143-151). 

 Foucault skriver också om hur man bygger in en bevakande blick i de aktuella miljöerna 

och rummen. En blick som verkar betvingande och där de rent fysiska och tekniska 

lösningarna används som och möjliggör en maktutövning, där de underordnade blir fullt 

synliga för dem som sitter i maktposition. Arkitekturen möjliggör en inre sammanlänkad 

kontroll så att alla de som vistas i byggnaden blir synliga. Men i en vidare mening, menar 

Foucault, används en arkitektur som främjar individens förvandling, som inverkar på deras 

beteende, gör dem till kunskap och förändrar dem (ibid., s. 172-178).  

 Foucault skriver vidare om Panoptismen som ett exempel på arkitektoniska 

utformningar som inlämmat maktutövandet i själva byggnaden. I denna utformning bygger 

man en cirkelrund byggnad med ett torn i mitten. Detta torn har stora fönster som vetter 

mot ringens insida, där cirkeln består av massa enskilda rum, celler. I dessa finns också 

fönster och det bildas ett motljus i dem som gör att övervakaren i tornet ständigt kan se hur 
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deras siluetter rör sig. Varje bur blir som en liten teater, där individen ständigt är synlig. I 

denna byggnad är ljuset, istället för mörkret som oftast använd i fängelser, ett effektivare 

sätt att övervaka individen. När den enskilda individen blir övervakad, men inte kan se sin 

omgivning formas personen till ett objekt. Ett objekt om vilken information hämtas men 

som aldrig kan bli ett subjekt i en kommunikation (ibid., s. 201). 

 Lindgren (2004) menar att fängelset i Foucaults ögon är en extrem form av ett större 

samhällsfenomen. “Överallt finner Foucault nya rumsliga skapelser i vilka individer 

särskiljs ur kollektivet och utsätts för olika disciplinära tekniker” (Lindgren i Månsson, 

2004, s. 358-359). 

 
Posthumanistisk teori 
I vår ingång till denna uppsats, i utgångspunkten för det vi undersöker och framförallt 

varför vi valt att undersöka socialförvaltningars väntrum, ligger en tanke om tingens 

betydelse - att de är betydelsefulla. 

  På vår utbildning, på socionomprogrammet, talas det om de relationer vi som 

professionella kommer att skapa till de klienter vi möter och bemöter, samt deras relationer 

till oss. I poststrukturalistiskt och socialkonstruktionistiskt kölvatten, som åtminstone ligger 

en av oss varmt om hjärtat, ser vi dessa mellanmänskliga relationer som avgörande för hur 

vi förstår världen, och denna förståelse är i sin tur avhängig för hur vi konstruerar relationer 

till andra människor. Vi har i det förra avsnittet skrivit om makt såväl på samhällsnivå som 

på relationsnivå mellan människor. I detta avsnitt kommer vi att, inte röra oss bort från men 

förlänga förståelsen av de mellanmänskliga relationerna och hävda att även annan materia, 

icke-mänskliga ting också är betydelsefulla för människors relationer till sin omvärld.  

 Om vi försöker förstå den icke-mänskliga materian i sig, och inte enbart hur människor i 

maktpositioner använder tingen och rummen för att symbolisera och vidhålla sin makt, 

kommer vi in på vårt nästa teoretiska fält. Inom posthumanismen menar man att den icke-

mänskliga materian är viktig för forskare att undersöka då den är med och skapar oss som 

människor. Hultman (2011) skriver att precis som inom poststrukturalism och 

socialkonstruktionism så utgår man inom posthumanismen från att världen är socialt, 

kulturellt och diskursivt konstruerad men att det finns fler aktörer i konstruktionen än de 

mänskliga. Den icke-mänskliga materian betraktas också som agenter och är dels en 

förlängning av oss människor, som verktyg som hjälper oss att öka vår kapacitet och våra 

förmågor. Men vi människor förstås också som förlängningar av den icke-mänskliga 

materian på så sätt att den kan fungera som en koreograf som uppmuntrar oss till och 

påverkar våra handlingar (s. 9). Hultman skriver vidare om ett spår inom posthumanismen 
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som kallas actor-network theory, som bland annat skrivits fram av sociologen Bruno 

Latour (1998). Han menar att vi aldrig ställs inför enbart sociala relationer eller enbart inför 

föremål, det finns alltid kedjor, förbindelser mellan människor och icke-människor i det vi 

betraktar eller ställs inför. Därför behöver vi också ta med icke-mänskliga aktörer om vi 

ska försöka förstå herraväldet (s. 145,153). Latour skriver i boken Reassemling the Social. 

An Introduction to Actor-Network-Theory (2005) att ting, eller icke-människor, sällan har 

betraktats som aktörer förr eftersom det i begreppet aktör, eller att agera, finns en inbyggd 

ugångspunkt att vi agerar intentionellt eller meningsfullt. Han menar att vi bör betrakta allt 

som gör en skillnad, som påverkar eller ändrar en situation som aktörer. Frågan vi bör ställa 

oss om vilken aktör som helst är: “Does it make a difference in the course of some other 

agent’s action or not?” (Latour, s. 71). Ting bör alltså ses som aktörer, precis som 

människor, eller snarare som deltagare i ett sammanhang av handlande. Och även om de 

icke-mänskliga aktörerna inte determinerar handlandet så kan tingen tillåta, möjliggöra, 

förbjuda, föreslå etc (ibid., s. 71-72). 
 ANT (förkortning av Agent-Network Theory) is not the empty claim that objects do things ‘instead’ of 
 human actors: it simply says that no science of the social can even begin if the question of who and 
 what participates in the action is not first of all thoroughly explored, even though it might mean letting 
 elements in which, for lack of a better term, we could call non-humans (Latour, s. 72). 
 

Resultat 
I presentationen av våra resultat redogör vi, ganska kortfattat, för de tio väntrum vi besökt 

och observerat. Ambitionen är att ge en relativt objektiv beskrivning av hur väntrummen 

ser ut. Vi hoppas att bilderna ska förstärka möjligheten för läsaren att göra sig en egen bild 

av rummen. Därefter kommer vi att behandla resultaten i analysdelen. 

 

Medelpads socialkontor 

Vi tar hissen upp två våningar i kommunhuset som ligger i centrum och kommer ut i ett 

mörkt, bunkerliknande utrymme med två bruna väggar med dörrar mittemot varandra. 

Receptionen som är en inglasad disk, ligger i entrén och väntrummet ligger längre in i 

lokalerna. Väggarna i väntrummet är vita förutom en gråblå fondvägg varvid sittgruppen 

står intill. Sittgruppen består av fem slitna karmstolar i gulnad björk med sitser klädda i ett 

rostrött tyg. Stolarna står runt ett stort runt bord i samma gulnade björk. På bordet ligger 

det två trasiga tidningar och under det, på det gulbruna plastgolvet, ligger en använd 

pappersservett. I hörnen, på båda sidorna av sittgruppen, finns två sidobord i samma trä 

som resten av möblerna med varsin växt på. Under ett lite högre bord, mittemot 

sittgruppen, står en kartong med några pusselbitar och någon plastleksak. På väggen snett 
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mittemot sittgruppen står ytterligare två stolar mot en vit vägg med två målade stora ovala 

cirklar på, en i grått och en i limegrönt. Mittemot dessa stolar finns två besökshytter, som 

har dörrar som är olåsta. Besökshytterna är små rum, med en stol i och en glasruta mot 

socialarbetarnas del av rummet. Dessa används när ett vanligt besöksrum inte anses tryggt 

nog. 

 
Medelpad 

 
Blekinges socialkontor 

På andra sidan järnvägen en bit från centrum ligger socialkontoret en trappa upp i ett hus 

med andra sociala verksamheter. Här går väntrummet i milda toner med vita väggar, en 

blågrå fondvägg och beige dörrar. Golvet är ett plastgolv i en gul/orange färg. Alla möbler i 

rummet är i björk med klädsel i orange. Möbleringen i väntrummet består av stolar och 

bord som är vända mot varandra. Sittdelen är avskärmad med en spaljé klädd i oäkta 

murgröna. Förutom denna del finns det också möjlighet att sitta på andra platser i rummet 

som är mer enskilda. På soffbordet framför stolarna ligger tidningar. Väntrummet har ett 

gott allmänljus och i tillägg till det har man funktionsljus vid receptionsdisken i form av 

hängande spotlights. I rummet finns en stor inglasad receptionsdisk med öppningsbara 

luckor i olika höjdnivåer. På golvet ca en meter framför disken finns en röd markering. 

Mittemot receptionsdisken finns några stolar, en gunghäst och lite andra leksaker. I en del 
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av rummet finns en hylla i två nivåer där man kan fylla i papper. Ovanför finns stall med 

foldrar och papper. Från väntrummet finns det två låsta dörrar in till besöksrum och 

socialarbetarnas kontor. Dörrarna är täckta av en fönsterfilm som i princip täcker hela 

dörren förutom en del närmast golvet som är rent fönsterglas. 

 

 

 
Blekinge 
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Smålands socialkontor 

Bredvid centrum ligger en större byggnad där vi finner socialkontoret en trappa upp. Entrén 

består av en glasdörr som leder besökaren in i ett väntrum och innanför dörrarna möts man 

av en stor receptionsdel till vänster. Disken är i björk som gulnat. Från receptionsdisken går 

glas upp till taket, det finns ingen del av disken som är helt öppen mot väntrummet. Det 

finns inga fönster i rummet. Väggarna är vita och det finns en fondvägg i olivgrönt. På 

väggarna hänger tavlor, andra väggdekorationer i rummet är en oäkta murgröna i en vit 

plastkruka samt ett grått tidningsställ. På halva långväggen hänger ett bladmönstrat tyg från 

tak till golv i svart, vitt och grått, med fyra stolar i brunt flätat rottingmaterial framför. Mot 

den olivgröna fondväggen längst bort i rummet står en svart skinnsoffa. Framför soffan står 

ett ovalt soffbord i samma material som receptionsdisken och folderhyllan. I hörnet bredvid 

soffan står ett sidobord med en svart telefon och en kulbana på.  Förutom en bordslampa 

som står på insidan av receptionsdisken består belysningen i rummet i huvudsak av lysrör. 

 

 
Småland 
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Småland 

 
Dalarnas socialkontor 

I kommunhuset, långt från centrum ligger socialkontoret högt upp i huset. Receptionen, 

som är inglasad, ligger direkt till vänster när du kommer in i ett relativt stort väntrum. Det 

är möblerat med fåtöljer och soffor i björk och blålila klädsel längs med väggarna i 

rummet. Framför soffan står ett lågt soffbord i björk och framför några av fåtöljerna står ett 

litet runt bord i silverfärgad metall. Bredvid en av fåtöljerna står ett litet sidobord i björk. 

På ena väggen står en lång förvaringskombination i björk med låsta dörrar. Ovanför denna 

sitter ett folderfack med olika sorters information på väggen. Även denna i björk. I hörnet 

på denna vägg står en större äkta blomma. På kortväggen i rummet finns ett fönster, med 

panelgardiner i vitt och blatt på sidorna, som i kombination med att man har en 

allmänbelysning och att rummet ligger så pass högt upp i huset skapar en ljus upplevelse av 

rummet. Alla väggarna i rummet är målade vita och golvet är en grå plastmatta. Det finns 

inga tidningar att läsa, endast informationsmaterial av olika slag. 
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Dalarna 

Norrbottens socialkontor 

Vi går en trappa upp i ett hus i centrum och kommer in i ett litet fyrkantigt rum, som är 

socialkontorets väntrum. På golvet ligger en grå större dörrmatta, en likadan ligger framför 

receptionsdisken. Norrbottens lokalradio står på. Sittgruppen i rummet utgörs av 

träkarmstolar med röda sitsar som står i en halvcirkel runt träpelarbordet med stålben. På de 

äggvita väggarna finns två tavlor. Mellan två av stolarna står ett mindre pelarbord där det 

ligger foldrar. Bredvid denna sittgruppshörna finns ett telefonbås som är kantat med mörkt 

plast. Bredvid telefonbåset, på kortväggen hänger ett folderställ i trä, som är fyllt med olika 

foldrar. Nedanför detta ställ står två leksakslådor. Bredvid detta finns själva 

receptionsdisken som består av ett glasfönster. En del av disken är i lägre höjd, men bakom 
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detta glasfönster är en grågenomskinlig rullgardin neddragen. Snett mittemot denna disk, 

mitt i rummet, står ett litet högre pelarbord. Det finns även en hylla med en kaffetermos, en 

tetermos samt en tillbringare med vatten. Bredvid denna hylla hänger en anslagstavla med 

information om olika hjälpverksamheter och på andra sidan hyllan finns dörren in till 

besöksrummen. Denna är låst. Intill dörren hänger ett tidningsställ i trä med olika tidningar. 

Bredvid detta ställ hänger en vit brevlåda. 

 

 
Norrbotten 
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Norrbotten 

 
Sörmlands socialkontor 

När vi kommer in i trapphuset, i ett hus en bit från centrum, och går upp en trappa möts vi 

av glasdörrar med grönturkosa lister. Detta är en färg som återkommer runt alla glasdörrar, 

som inte är förtäckta med gardiner, på hissen och runt receptionsdiskens fönster. 

Sittgruppen är formad i en halvcirkel med två soffbord i trä med grå pelarben. Sittgruppen 

är placerad mittemot receptionen. Fåtöljerna, som är sex till antalet, samt en tvåsitssoffa, 

går i lila filttyg, med grå stålben på hjul. På de två soffborden finns dukar och olika delar 

av en tidning. Mellan en fåtölj och tvåsitssoffan, i hörnet, står ett mellanstort akvarium och 

ljudet från radion hörs i högtalarna. I rummet finns också växter, tavlor och en anslagstavla 

på väggen och en en leksaksback med lite leksaker och en vagn i. En av väggarna har tre 

fönster och framför ett av fönstrena står tre små vita krukor med gröna växter i. Ovanför 

fönstret hänger en tom gardinstång. Golvet består av en gröngrå plastmatta som liknar den 

grönturkosa färgen som omger alla dörrar och taket består av plattor med infällda lampor. 
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Sörmland 

 

Skåne socialkontor 

I det stora kommunhuset, som ligger vid järnvägsstationen ligger socialkontoret en trappa 

upp. Från hissen kommer vi direkt in i en liten förhall med vita väggar och ett mindre 
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tidningsställ i stål. Stället är tomt förutom ett ruttet päron, ett bananskal och en använd 

pappersservett. Innanför finns väntrummet som är möblerat med sex stycken 

parkbänksliknande bänkar i gulnad björk och stålben. Två av bänkarna har varsitt 

skolbänksliknande bord framför sig, som är gjort av samma material som bänkarna. 

Rummet har två fönster med blommönstrade panelgardiner i sidorna. Mellan de två 

bänkarna vid fönstret står några leksaker. På väggarna finns tre tavlor, och det finns en 

nummerlappsapparat ståendes på det brunbeiga plastgolvet. I rummet finns också tre 

besökshyttar, som är låsta. De har vita väggar, en stol och ett glasfönster in mot 

socialarbetarnas del av rummet. Förutom det ovan beskrivna finns en större palmväxt i en 

brun plastkruka på ett hörnbord, härpå ligger också två, tre informationsblad. Snett ovanför 

detta finns ett glasfönster i väggen, som är ett fönster in till receptionen. På receptionssidan 

hänger det dock ett vitt tyg, så det går inte att se in till dem. Mellan tyget och glaset står två 

prydnadsfigurer, en blåmes i porslin och tre babianer i brons. I taket hänger fyra 

lysrörslampor. 

 

 
Skåne 
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Skåne 

 

Värmlands socialkontor 

Socialkontoret ligger i ett företagsområde en bit från centrum. När man stiger in i 

väntrummet möts man av en ljus inglasad receptionsdisk med flera fönster. Runt hörnet 

ligger själva väntrummet där möbleringen utgörs av lite äldre stolar och fåtöljer i björk med 

grå-grön klädsel. På soffbordet vid fåtöljerna ligger flera olika sorters tidningar, alla 

damtidningar. I rummet finns också en barnhörna. Väggarna i rummet är vitmålade och och 

på en av väggarna finns ett mörkt blommigt tyg upphängt. På de andra väggarna hänger 

stora tavlor i olika färger. På en vägg hänger ett folderfack i björk med information av olika 

slag. Bredvid folderfacket finns en hylla med barnböcker. På en annan vägg hänger en 

anslagstavla. I rummet finns även ett ståbord som används för att fylla i blanketter om 

ekonomiskt bistånd. Golvet är en plastmatta i orange-beige. Från väntrummet finns det 

fönster, förtäckta med gardiner, in mot besöksrummen. Ljuset i rummet består av skarpa 

halogenlampor som allmänljus blandat med takarmaturer med lågenergilampor. 
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Värmland 
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Östergötlands socialkontor 

Östergötlands socialkontor ligger i gallerian i centrum. När man kommer ut ur hissen på 

sjätte våningen, möts man av en glasdörr in till socialkontoret. På sidorna runt dörren finns 

ett glasparti som täcks av vita jalusier. Hela långväggen i väntrummet består av fönster 

vilket gör rummet ljust. Framför fönsterna i väntrummet hänger skira linnegardiner. 

Rummet går i olika gröna nyanser och kombineras med björkinslag på receptionsdisken, 

två av stolarna och soffborden. Fåtöljerna i rummet är moderna, rena och fräscha. De är 

möblerade i en ring runt de två soffborden. I hörnet i rummet finns en barnhörna, med 

bland annat en kulbana och lite leksaker i två nätkorgar. Väggarna i rummet är målade i en 

ljusgul färg. En vägg är målad i ljusgrönt och en annan är tapetserad med en tapet med 

gröna bladrankor. I rummet finns flera levande växter, både på golv och i fönstret. Det 

finns även ett akvarium på en stomme av björk med många olika fiskar. Det finns tre olika 

folderställ med informationsmaterial samt en anslagstavla. Utöver informationsmaterialet 

finns det några vanliga veckotidningar att tillgå. Receptionsdisken är i björk med stängt 

glas upp till taket runt hela disken. I rummet finns två stycken grå, låsta dörrar och en i 

frostat glas. Det är möjligt att få ett glas vatten genom en termos som är utplacerad på ett 

bord med två stolar bredvid, där man kan sitta lite mer enskilt. Toaletten är en 

handikapptoalett inredd i grå nyanser. Belysningen är en blandning av befintligt ljus, 

taklampor och spotlights. 
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Östergötland 

 
Ångermanlands socialkontor 

I ett område, långt från centrum ligger socialkontoret. Vi kommer in i ett ganska mörkt 
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rum, på markplan, med gråvitrutigt golv och gula gardiner. Receptionsdisken är täckt av 

glas uppdelade i sektioner med bruna lister runt. Sittplatserna i väntrummet utgörs av äldre 

gröna fåtöljer med bord framför som är slitna och gula med en stor målad stjärna på. Bordet 

har en asymmetrisk form, med tre utstickande runda former. Radion är på med rätt hög 

ljudnivå. Det bjuds på pulverkaffe som står uppställt på en pulpet, ett högre bord man 

vanligtvis fyller i blanketter på. Det går fönster längs med hela långsidan, men de gula 

gardinerna täcker det mesta av dem. Mellan en liten sittgrupp med två fåtöljer och en stol 

och en soffa med barnbord och tre barnstolar framför står ett bokställ på hjul. I detta ligger 

några trasiga tidningar. Gamla, vissna växter hänger i två fönstren och de två svarta 

tidningsställen är tomma. Glasväggarna och dörrarna in till korridoren där kontor och 

besöksrum ligger är förtäckta med gula gardiner eller fönsterskydd. På väggen bredvid 

toaletten hänger en tygtavla med Ångermanland stad som motiv. Det är spots i taket men 

alla fungerar inte.  
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Ångermanland 

 
Analys av vårt material 
Vi har valt att använda våra teoretiska utgångspunkter som rubriker, vilket betyder att vissa 

inslag i väntrummen återkommer på flera ställen i analysen. Detta då de kan analyseras och 

förstås utifrån flera olika teoretiska aspekter. Vi använder också fotografier i detta avsnitt 

för att förstärka läsarens bild av de beskrivna miljöerna. Dessa foton kanske dock för 

läsaren ger ett annorlunda intryck av miljön än vad den har gjort på oss. Detta ser vi som en 

styrka då det blir lättare för läsaren att skapa sig en egen uppfattning om miljöerna och att 

eventuellt tolka dem på andra sätt än vi gjort.  

 

Väntrummet som ett omvårdande rum 
Socialkontorens väntrum i Stockholms kommuner ser både lika och olika ut. Många har 

fåtöljer eller mindre soffor, eller i vissa fall stolar. Fåtöljerna och sofforna är ganska 

kantiga i sina former och ser likadana ut som sin granne. De flesta har blommor i rummen, 

några har tavlor på väggarna och det finns ofta soffbord i björk framför sittgruppen. I vissa 

fall finns gardiner eller tyg på väggar, i några fall är väggarna målade i andra färger än vitt. 

De allra flesta har golv bestående av plastmattor.  
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Florence Nightingale menar att miljön har betydelse för människor i sitt tillfrisknande 

(Hamrin, 1997, s. 56). Det menar vi också, men hur kan vi förstå ordet “tillfrisknande” när 

vi lämnar vårdkontexten och stiger in i det sociala arbetets kontext? Och vad innebär det att 

miljön har betydelse? Gäller detta alla miljöer? Det viktiga måste ju vara vilken slags 

betydelse miljön får beroende på hur den är utformad, detta går dock Nightingale inte in på 

i någon större utsträckning. 

 För det första måste vi reda ut om klienter inom socialtjänsten kan sägas genomgå ett 

tillfrisknande, alltså om Nightingales omvårdnadsteorier blir applicerbara på denna grupp 

av människor. Vi menar att för att säga att klienter kan tillfriskna måste de först vara sjuka. 

Och det tar vi direkt avstånd från. Ändå har vi valt att delvis använda oss av 

omvårdnadsteori för att förstå vårt material. Varför? Vi tänker att det är relevant att visa på 

att redan under andra hälften av 1800-talet dök tankarna om miljöns betydelse för 

människor upp, och det är i den enkla, men viktiga tanken vår uppsats tar avstamp. Vi tror 

att klienter, i den utsatta position de ofta befinner sig i när de besöker socialkontoret, har 

behov av en omvårdad miljö, precis som sjuka har. Kanske har alla människor behov av 

detta? Vi tänker också att även om inte klienter ska tillfriskna i samma bemärkelse som 

sjuka, så genomgår de förhoppningsvis en förändring. Det är ju på något sätt det det sociala 

arbetet vill åstadkomma. Därför anser vi att omvårdnadsteorin blir relevant. Om 

socialarbetaren ska få till stånd det förändringsarbete med klienten, som klienten i vissa fall 

gärna själv vill och i vissa fall gör motstånd mot, så gynnas troligtvis processen av att 

miljön är genomtänkt. 

 Till den andra frågan: Miljön är viktig, ja, men hur ska den se ut för att den ska få en 

positiv inverkan? Nightingale hade teorier om hur en god vårdmiljö skulle utformas. Hon 

nämner blommor, renhet och estetik som viktiga inslag. Och att miljön har variation i färg- 

och formval (Wikström, 2003, s. 13-16). Hon skriver också om musikens effekt på 

människor, att den kan ha en lugnande inverkan och distrahera hjärnan från jobbiga tankar 

(ibid. s. 135). 

 I de miljöer vi observerat har de flesta haft blommor, en del levande och andra av plast 

eller tyg. Det har i de flesta fall sett rent ut, även om det på vissa ställen legat gammalt 

skräp kvar i lokalerna. Musik, radio i dessa fall, har förekommit på tre av socialkontoren vi 

varit på. Detta har vi upplevt som positivt. Det blir helt enkelt en annan känsla i rummet 

och det blir något att hänga upp sina tankar på eller något att låta sig flyta med i. 

 Estetik då? Det är svårare att säga något om det estetiska i väntrummet eftersom det inte 

går att bocka av på samma sätt som ovan nämnda inslag. Enligt Nationalencyklopedin 

betyder estetik: 
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 estetik (bildning till grekiska aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta´ 'det sinnliga', 'det 
 förnimbara'), en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, 
 litteratur etc. De vanligaste betydelserna är: 1) förnimmelsekunskap, 2) läran om det sköna och dess 
 modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv (www.ne.se/estetik, 2012-04-26)3. 
 

I vårt fall blir det aktuellt att stanna upp vid definitionen ”[…]det sköna”, eftersom vi till 

stor del uppehåller oss kring väntrummens inredning. Vi kan konstatera att vi som 

observatörer har fått olika upplevelser beroende på vilket väntrum vi varit i. Det sköna har 

varit mer eller mindre tydligt i olika rum skulle man kunna säga. Framförallt har det 

estetiska tagit sig uttryck i hur omvårdat rummet kan tyckas vara. Det verkar finnas en 

koppling mellan att rummet känns genomtänkt, att någon ansträngt sig lite när de inrett 

rummet och den estetiskt positiva upplevelsen. Ändå behöver vi mer att hämta än att estetik 

och omvårdnad om ett rum är viktigt för att kunna göra en djupare analys och förstå dessa 

rum från flera olika (teoretiska) perspektiv. Hur ska vi till exempel tolka det när 

Nightingale skriver att det ska vara en variation i färg och form? Har det ingen betydelse 

för upplevelsen vilka färger och former som varieras i rummet? Vad, mer konkret, kan 

påverka den sinnliga upplevelsen av socialkontorens väntrum? 

 
Väntrummets estetik 
Utifrån resultaten av våra observationer kan man dra flera slutsatser kopplade till 

miljöpsykologin och den del som rör hur människors stressnivåer påverkas av olika 

miljöer.  

 Många av väntrummen är mycket sparsamt inredda med endast några få möbler. I 

exempelvis Skåne bestod väntrummet enbart av några träbänkar med två högre bord 

framför. Utöver detta fanns det några växter, tavlor, gardiner men inte så mycket mer. 

Tidningar fanns det inte heller i någon större bemärkelse. Dessa iakttagelser skulle man 

kunna koppla till det som Evans och McCoy (1998) skriver om stimulering som en faktor 

som kan påverka stressnivån och i förlängningen också välbefinnandet hos människor 

(ibid., s. 85-86). Att det inte finns någon möjlighet till aktivitet för besökaren förutom att 

vänta, ingenting att fästa uppmärksamheten på för att kunna avleda tankar kan påverka 

besökarens upplevelse av väntrummet och leda till uttråkning och leda (SiS, 2006, s. 8). 

 

                                                
3 Det finns tre till punkter till i NE, som vi valde att inte skriva med här eftersom de inte är särskilt 

aktuella för vår ingång i begreppet ’estetik’. 
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Väntrum i Skåne 

 

I tre av väntrummen bjuds det på vatten eller kaffe/te till besökarna. Det tänker vi kan vara 

ett uttryck för en annan form av stimulering som påverkar människor i rummet och bidrar 

till aktivitet utöver själva väntandet. Dessutom är det ett positivt inslag i miljön och 

förmedlar en känsla av omtanke till besökarna. Våra tankegångar bekräftas i såväl Ahlmark 

och Gregors, som Arneill och Devlins studie som visar att människor som sitter i väntrum 

gillar att ha något att sysselsätta sig med medan de väntar. Generellt uppskattas att det 

finns till exempel kaffe, aktuella tidningar, leksaker till barnen samt tv-apparater i 

väntrummen (Ahlmark & Gregor, 2011, s. 15, Arneill & Devlin, 2002, s. 354-357). 
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Kaffetermos i Ångermanlands väntrum 

 

För att ett rum ska bli begripligt för besökare behövs organisation och överskådlighet. 

Detta kan man uppnå genom att arbeta med symmetri och mönster i rummets inredning. Att 

upprepa färg och textur kan bidra till att människor upplever struktur och sammanhang i 

rummet. Detta kan i sin tur leda till lägre stressnivåer hos människor (SiS 2006, s. 14, 

Evans & McCoy, 1998, s. 87). 

 Vår uppfattning är att många av väntrummen saknar någon större bakomliggande tanke 

gällande inredningen. Vi får känslan att man ofta placerar ut lite möbler, gardiner och 

tavlor i väntrummet och sedan är man nöjd. På sin höjd finns det tidningar att läsa och 

några leksaker för barnen. Dock verkar det inte finnas något helhetstänk kring dessa inslag 

i miljön.   

 I många av de undersökta väntrummen är möbleringen socialt utformad. Exempelvis är 

sittplatserna ofta placerade i en cirkel runt soffbordet vilket kan uppfattas som att man vill 

inbjuda till social samvaro bland besökarna. Man kan också tänka sig att detta skapar en 

upplevelse av att det inte finns någon tillflykt om man som besökare vill sitta lite mer för 
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sig själv (Ahlmark & Gregor, 2011, s. 17). Att ge möjlighet till avskildhet är enligt 

Janssens och Laike (2006) en av de viktigaste aspekterna då man planerar ett rum. Detta 

handlar dels om att kunna undandra sig andras uppmärksamhet i ett rum och dels att 

markera sin närvaro (SiS, s. 15). Evans och McCoy (1998) betonar också vikten av 

avskildhet och menar att rum kan ha en återställande och lugnande funktion för människor 

om det finns möjlighet till detta (s. 90-91).  

 Frågan är om människor överhuvudtaget är intresserade av att inleda någon konversation 

med andra besökare i ett rum som detta? Då besöket hos socialtjänsten ofta är förknippat 

med skam och skuldkänslor (Billquist, 1999, s. 87) kanske det sista man vill är att 

socialisera med andra människor? 

 

 
Social möblering i Värmland 

 

Med Evans och McCoys (1998) tanke om att rum kan vara återställande och lugnande till 

sin karaktär (s. 90-91), kan man tänka sig att det vore bättre om det i väntrummen kunde 

erbjudas både en social möblering men också en möjlighet för besökaren att dra sig undan, 

kunna sitta enskilt och slippa andra besökares nyfikna blickar. Det skulle kunna bidra till 

positiva effekter hos människor.  

 En anledning till att väntrummen är möblerade på det sociala sätt som har beskrivits 

ovan kan vara att ytan i dessa lokaler är begränsad. Sex av väntrummen har en yta som är 

15-22 kvm stor. Att möblera på ett sådant sätt att avskildhet blir möjligt för besökaren kan 
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då vara svårt att genomföra. I Smålands väntrum hade detta problem kunna avhjälpas 

genom att förminska receptionsdelen som var oproportionerligt stor i förhållande till 

väntrummet. Denna obalans mellan receptionsdelen och väntrummet kan man även se i 

flera av de andra väntrummen, men då dessa väntrum i genomsnitt är på 40-65 kvm blir det 

inte problematiskt på samma sätt som i Småland. 

 Fönster där besökaren kan blicka ut mot natur samt akvarier är andra exempel som 

också kan ge en lugnande effekter i ett rum (Evans & McCoy, 1998, s. 90-91). Vad gäller 

detta så visar våra resultat att hälften av väntrummen inte hade några fönster alls och av de 

återstående fem som hade fönster var det endast två som vette ut mot natur. I två av 

väntrummen fanns akvarier som kan hjälpa besökaren att fokusera på något annat samt vara 

ett positivt inslag i miljön, detta kan man även se att informanterna i Arneill och Devlins 

(2002) studie uppskattar (s. 357). 
 

 
Akvarium i Östergötland 

 

Färg är en annan fysisk miljöfaktor som utgör en del av väntrumsmiljön. Våra 

observationer visar att det till viss del finns variationer kring detta ämne i de olika 

väntrummen. I sex av rummen är väggarna helt vitmålade, i tre stycken har man i tillägg till 

de i övrig vita väggarna adderat en fondvägg i annan färg. Östergötlands väntrum skiljer sig 

jämfört med de andra. Här har man helt utelämnat vitmålade väggar och i stället utgått från 
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en gul-grön färgskala i målade och tapetserade fondväggar. 

 Som är beskrivet i texten ovan så förespråkade Florence Nightingale en variation av 

färger i ett rum för att åstadkomma tillfrisknande hos en människa (SHSTF, 1997, s.56). 

Frågan är dock om det verkligen är så enkelt? Räcker det med att tillföra färg i ett rum för 

att människor ska uppleva det positivt? Küller (2005) är benägen att hålla med Nightingale 

då han menar att rum som är grå och trista kan skapa en känsla av likgiltighet hos besökare. 

Rum som däremot innehåller färgvariationer fångar vår uppmärksamhet och skapar en 

aktivitet i hjärnan. Denna aktivitet leder till antingen behag eller obehag hos människor 

enligt honom (Küller, R. i Johansson & Küller, 2005, s. 87). Vår uppfattning är att 

Östergötlands väntrum skapar känslor av välbehag hos oss som observatörer.  

 

 
Östergötlands väntrum 

 

I kontrast till detta finns Ångermanlands väntrum som trots att det är ett väntrum med 

variation av diverse färger ändå ger oss som observatörer helt motsatta känslor. Vad beror 

det på? Å ena sidan tänker vi att detta handlar om vår subjektiva bedömning, att rummet i 

Ångermanland helt enkelt inte tilltalar oss på samma sätt som i Östergötland. Å andra sidan 

kan man tänka att färgerna i ett rum inte agerar och ensamma påverkar oss i en positivt 

eller negativ riktning. Det finns många andra faktorer i rummet exempelvis ljus, takhöjd, 

antal fönster med mera som har betydelse för hur man upplever färg. I Ångermanland kan 

man tänka sig att den relativt låga takhöjden, fönster som till stor del var förtäckta med 

gardiner i kombination med slitna gamla möbler bidrog till vår negativa upplevelse av detta 
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rum.  

 
Ångermanlands väntrum 

 

Vad skulle vi kunna säga om detta? Vilka konsekvenser får det för besökaren om hen 

upplever rummet positivt eller negativt? Kan man tänka sig att dennes intryck kommer 

påverka det kommande mötet innanför väntrummet som snart ska äga rum? Har en klient 

som har vistas i en färgrik väntrumsmiljö en annan ingång och andra förutsättningar för 

mötet med socialsekreteraren än en klient som vistats i ett mer färglöst rum? 

 

Sekretess i väntrummet 

I målen för socialtjänsten står; ”Verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet” (SoL 1kap. 1§). Under våra väntrumsobservationer 

har vi dock upptäckt att sekretessen och klientens integritet är hotad i flera av Stockholms 

kommuner. Vårt resultat är i detta fall väldigt lika det Hedenström och Nevalas (2011) 

skriver om sekretess i sin studie, till exempel att handläggare diskuterar ärenden med 

anhöriga i väntrummet och ärenden som tas upp av klienter med receptionisten i små rum 

(s. 24). I vår studie beror detta i många fall på en begränsad lokalyta vilket gör att väntrum 

och receptionsdel ofta ligger placerade tätt intill varandra. I sju av de undersökta 

väntrummen är reception och väntrum placerade i samma rum. I två av dessa blir detta 

extra problematiskt då väntrummet är så pass litet att det i princip blir omöjligt för andra 

besökare i väntrummet att inte höra vad som sägs framme vid receptionen. Till viss del 

kommer man tillrätta med problemet genom en radio som hjälper till att avleda 
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uppmärksamheten.  

 
Sittdel och receptionsdel i Sörmland 

 

I tre kommuner är reception och väntrum placerade åtskilda från varandra vilket vi tänker 

är positivt. I ett annat rum fanns en speciell skärm uppsatt vid receptionen som möjliggör 

diskretion och integritet för klienten. 

 

 
Avskärmad del av receptionsdisk i Ångermanland 
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Väntrummets disciplinerande funktion 
Foucault menar att makt är en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra (Lindgren i 

Månsson, 2004, s. 360-361) och att denna makt verkar genom den normaliserande, 

disciplinerande och självdisciplinerande blick som klassificerar människor som till exempel 

normala eller avvikande (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112-114). Om vi utgår ifrån denna 

beskrivning av makt är det inte svårt att se varför Starrin och Swärd (2006) menar att 

klientens och socialarbetarens relation är präglad av makt på många olika sätt (s. 253-254). 

 Socialarbetaren har den största makten att påverka och förändra relationen och är också 

den som i störst utsträckning i relationen klassificerar normalt eller avvikande beteende. 

Foucault (2003) menar att makten delvis upprätthålls och skapas genom disciplinerande 

handlingar, platser, institutioner etcetera. Vissa platser i samhället skapas och används för 

att avskilja underordnade från omvärlden i ett disciplinerande syfte, en plats de 

underordnade blir hänvisade till (Sunesson, förord i Foucault, 2003, s. xi). Kan vi tänka oss 

att socialkontoren kan vara en disciplinerande plats i Foucaults bemärkelse? 

 Vi menar att denna koppling ligger nära till hands, även om de platser som Foucault 

skriver mer specifikt om, fängelset och internatskolan, är mer slutna platser där människor 

tillbringar en längre och mer sammanhållen tid. Socialkontoret, och i detta fall dess 

väntrum, är en plats dit människor kommer, frivilligt eller för att de i princip måste, och i 

detta rum kan du inte vara helt fri. Ditt handlingsutrymme är begränsat, åtminstone i fysisk 

bemärkelse. Det är låsta dörrar, glas som täcker receptionen där receptionisten/vakten är 

den som har kontroll över när luckan ska öppnas och inte. Du är också utlämnad till 

socialarbetarens tidsramar, något som även Billquist nämner (1999, s. 87). Du får en tid 

som socialarbetaren bestämmer, du måste komma för att socialarbetaren ska kunna fullfölja 

ert möte, mötet kommer bara att vara den tid socialarbetaren avsatt och så vidare. Du 

kommer heller inte in i de inre lokalerna om inte någon låser upp åt dig och du kommer 

bara att bli insläppt om du är ”godkänd” av receptionisten. Detta är något såväl Billquist 

(1999) som Ahlmark och Gregor (2011) tar upp i sina studier, att receptionisten fungerar 

som en slags grindvakt i socialkontorens väntrum (Billquist, s. 87, Ahlmark & Gregor, s. 

28). På många sätt är socialkontoret alltså såväl en sluten som en disciplinerande miljö. 

 

Glaset, låsen och den stängda luckan 

Alla väntrum vi besökt i vår studie har dels låsta dörrar in till besöksrum och kontor, dels 

glastäckta receptioner, de flesta med luckor som öppnas. I Småland har man i stället 

mellanrum mellan olika glaspartier för att göra det möjligt att höra vad som sägs. 
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Receptionsdisk i Småland 

 

Vi funderar hur kommer det sig att det är så vanligt med heltäckta receptionsdiskar? 

Genom besök på andra socialkontor vet vi att det inte ser ut så på alla socialkontor, så ett 

annat sätt är ju uppenbarligen möjligt. Men om man ser till vårt resultat verkar det relativt 

vanligt glasa in receptionsdisken på det här sättet. Vi förstår det som att receptionens glas 

finns till som skydd mot fysiskt våld. Något annat, som till exempel hot och verbala 

trakasserier skyddar glaset inte emot. Av alla socialarbetare uppger 2 % att de utsatts för 

våld och 30 % att de utsatts för hot (Arbetsmiljöverket, 2011:16, s. 21). Detta är höga 

siffror, socialarbetare är en utsatt yrkesgrupp. Men på andra socialkontor har vi förstått att 

man valt bort stängda receptionsdiskar och vi tänker att det finns en anledning till det. 

Finns det en intern kritik mot den fysiskt uppbyggda muren mot klienten inom 

socialtjänsten? Har man aktivt valt öppna receptionsdiskar för att komma bort från dessa 

signaler om hotfulla klienter? I den ovan nämnda rapporten Hot och våld inom vård och 

omsorg (Arbetsmiljöverket, 2011:16) ligger det största fokus på säkerhetstänk, till exempel 

att miljöerna inom socialtjänsten ska möbleras så att det finns möjlighet till reträtt. Bara 

kort i slutet av texten har man nämnt bemötandes inverkan på mötet och säkerheten: 
 
 Genom att låta ett mer respektfullt bemötande genomsyra verksamheten inom vård och 
 omsorg, vilket givetvis kräver mer tid från personalens sida, är förhoppningen att potentiella 
 hot- och våldssituationer kan minimeras (ibid., s. 40). 
 

Vi tolkar det som att det finns en tanke om att man kan förebygga våld och hot på andra 

sätt än att bygga in skyddsmurar i socialkontorets miljöer, men att det ändå är en parantes i 

förhållande till det rigida säkerhetstänket. Vi får anledning att återkomma till detta i 
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slutdiskussionen. 

 Glas förekommer inte bara i receptionsdelen, de flesta av socialkontoren vi observerat 

har även glasväggar och/eller glasdörrar in till korridoren med kontor och besöksrum. 

Dessa är dock i alla fallen förtäckta med gardiner på insidan, det finns alltså ingen 

möjlighet till insyn från väntrummet. Detta var också något vi reagerade på, varför ska det 

så självklart se ut på det sättet? 
 

 
Förtäckt glasvägg i Värmland 

 
Förtäckt glasdörr i Blekinge 

Handlar detta om att socialarbetarna inte ska blottas? Att de ska kunna ha en stängd arena, 
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där de inte behöver förhålla sig till klienter? Detta kan ju tyckas rimligt, att socialarbetare 

får en fredad zon, där de kan slappna av, speciellt med tanke på de siffror om hot och våld 

som redovisats ovan. Ändå menar vi att dessa insynsskydd skapar något i väntrummet, en 

känsla av att det finns en ridå, ett inre rum där de priviligierade sitter, som de har kontroll 

över och som inte vem som helst får chansen att ha inblick i.4  

 Ahlmark och Gregors (2011) resultat visar att klienterna i deras studie uppskattade 

inblicken i socialarbetarnas korridorer. Det ger en känsla av kontroll och att man vet att 

handläggarna sett att man är där. Det ger också chansen till ett leende av de förbipasserande 

socialarbetarna, något som allt som ofta ges (s. 15). Den bevakande och disciplinerande 

blicken Foucault (2003) pratar om går i denna relation, mellan socialarbetare och klient 

bara åt ett håll. Det är väl just det som utgör maktpositionen. Klienten blir bevakad men 

kan inte bevaka, socialarbetaren och receptionisten bevakar men gör allt för att inte kunna 

bli bevakade.  

 I Småland hade dörren till besöksrummen spegelglas, så att socialarbetarna kunde titta in 

i väntrummet utan att klienterna kunde titta tillbaka eller ens uppfatta att de blev 

betraktade. Foucault (2003) skriver om panoptismen som en byggnadsform för 

övervakning. Poängen är att de underordnade individerna ska kunna övervakas men inte 

övervaka, eller inte se övervakarna. Eller andra för den delen. Även om socialkontoret inte 

är byggt utifrån panoptismens arkitektoniska utformning så finns här ändå viktiga 

paralleller. Foucault skriver att den övervakade individen blir ett objekt om vilken 

information hämtas (ibid., s. 201). Arkitekturen främjar individens förvandling, som 

inverkar på deras beteende, gör dem till kunskap och förändrar dem (ibid., s. 173). Vi vet ju 

inte hur ofta spegelglaset i Småland används för övervakning, eller om socialarbetarna 

blickar ut härigenom för att få koll på rummet och vilka som sitter där innan de går in. Men 

det finns något problematiskt i hela detta fenomen, att man sätter upp insynsskydd in mot 

sin arena samtidigt som klienterna i väntrummet kan bevakas och studeras av 

socialarbetarna. Klienterna blir objekt i en relation där de borde vara subjekt. 

 Kan det i så fall kan vara så att de förtäckta glasväggarna och glasdörrarna gör mer 

skada än nytta? Vi kan dels tänka att det blir ett sätt att skapa en stängd sfär för 

socialarbetarna, vilket kan behövas, men vi kan också tänka att det kan tolkas som att 

socialarbetarna har något att dölja, något som de får ta del av men inte klienterna? Kanske 

är insynsskyddet med och konstruerar ett ’vi’ och ett ’dem’? Skulle det inte i så fall vara 

bättre att ha vanliga väggar, istället för att ha glas som signalerar att ’du skulle kunna se in 

                                                
4 Här kan Goffmans teorier om bakre och främre regioner bli aktuella, vi har dock valt att inte ta in 

dessa teorier pga utrymmesskäl. 
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här, men det vill vi inte så därför hänger vi för gardiner’? Glasväggarna skulle dessutom 

också kunna göra något med upplevelsen av rummet, det skulle kunna upplevas som större 

och i vissa fall kanske ljusare. Det skulle också kunna få klienten att få en större känsla av 

kontroll, något Evans och McCoy (1998) påpekar är viktigt för hålla stressnivån nere, till 

exempel genom att förstå hur olika rum förhåller sig till varandra och känna att man har 

kontakt mellan olika rum (s. 88-90). 

 Förutom att det inte går att se in till korridoren med kontor och/eller besöksrum, så går 

det heller inte att komma in där. Det kan uppfattas som självklart att dessa dörrar är låsta, 

det är helt enkelt en säkerhetsfråga för personalen. Men det kan ändå vara värt att stanna 

upp vid för en stund. Precis som nämnt ovan, finns det forskning som visar att kontroll över 

rummen är ett sätt att sänka stressnivån, de låsta dörrarna gör att du är fast i det rum du 

sitter. Du kan visserligen alltid lämna väntrummet, men du kommer inte vidare på eget 

bevåg. Sedan går det inte att komma ifrån att det finns en symbolisk makt i nycklar och 

passeringsbrickor, det signalerar ganska tydligt vem som har makten över rummen. Det blir 

en separering, en urskiljning mellan socialarbetare och klienter, eller mellan de som får och 

inte får, de som har tillträde och de som inte har det. Klienterna blir ‘de andra’ helt enkelt. 

 Foucault (2003) skriver om hur man bygger in en bevakande blick i de aktuella rummen, 

att blicken verkar betvingande och att de underordnade blir fullt synliga för dem som sitter 

i en maktposition, i vårt fall receptionisten (s. 172). I Medelpad och Skåne är receptionen 

dock separerad från väntrummet, vilket kan ses som positivt ur denna bemärkelse. 

Receptionisten i Medelpad fungerar fortfarande som grindvakt, men i Skåne ligger 

väntrummet innan receptionen och här faller denna funktion hos receptionisten bort, 

speciellt eftersom glasrutan mellan reception och väntrum är förtäckt med en gardin. Här 

finns alltså ett större utrymme för klienter att slippa receptionistens bevakande och 

disciplinerande blick. 

 

Besökshytter - som en påminnelse om vem klienten faktiskt är  

I Skånes och Medelpads väntrum stötte vi på något vi inte ens visste existerade på 

socialkontoren, nämligen besökshytterna, även kallade ”holkar”. 
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Dörrar in till besökshytterna i Skåne 

 
Besökshytt i Medelpad 

 

Dessa besöksrum är till för ’stökiga klienter’, klienter som upplevs som hotfulla eller där 
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tidigare uppkomna situationer leder till att de inte anses kunna bli insläppta i vanliga 

besöksrum. På ett av socialkontoren kan det också hända att man använder dessa rum när 

socialarbetarens rum är för stökigt, när känsliga papper ligger framme och man därför inte 

vill ta in klienter i rummet (personlig kommunikation 4:e och 5:e april 2012).  

 Dessa hytter är ett tydligt exempel både på Foucaults (2003) teorier om maktens 

disciplinerande funktion och på hans beskrivningar av specifika platser inom redan slutna 

miljöer. Klienter som av socialarbetaren bedöms vara för otillräkneliga för att komma in i 

de ordinarie besöksrummen blir förpassade till små hytter där en glasruta skiljer dem åt 

från den de samtalar med, socialarbetaren. Genom detta förpassande blir du här 

kategoriserad som ett utgörande hot och en potentiellt farlig person, det är inte upp till din 

egen bedömning utan du är utlämnad till socialarbetarens uppfattning av dig. Kumashiro 

(2000) skriver om hur han använder begreppet ’andra’, som en beskrivning av människor 

som traditionellt är marginaliserade och andra än normen (s. 26). Dessa klienter blir ’de 

andra’ i såväl socialkontorets verksamhet som i själva väntrummet, bland andra klienter. 

De är redan ’de andra’, i bemärkelsen att de avviker från samhällsnormen i sitt behov av, 

eller om den är påtvingad, insats från socialkontoret. Men eftersom besökshytterna ligger i 

väntrummet, blir dessa klienter ännu mer marginaliserade när de inför andra klienter får gå 

in i besökshytten för att avhandla sitt ärende. Här menar vi att socialarbetarna är med och 

bidrar till konstruktionen av den farlige, hotfulle klienten som vi andra måste skyddas ifrån. 

Även om det egentligen är mest socialarbetarna som skyddas och inte de andra klienterna. 

 Foucault pratar om maktens subtila mekanismer, att makten verkar genom den 

normaliserande, disciplinerande och självdisciplinerande blick som klassificerar människor 

som exempelvis normala eller avvikande (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112-114). I och 

med att besökshytterna är placerade som de är, i själva väntrummet, får andra människor 

inte bara syn på dem när de blir förpassade till de speciella rummen, utan de kan i värsta 

fall också höra vad som sägs i hytten. Under observationen av ett av dessa väntrum blir vi 

vittne till hur sekretessen bryts vid dessa möten. En man med avtalad tid hos 

socialsekreteraren hänvisas till besökshytten och det som händer därefter är mycket 

problematiskt. Trots att dörren till besökshytten är stängd hörs allt som sägs under detta 

möte ut till oss som sitter i väntrummet. Förutom att socialsekreteraren bryter mot 

Socialtjänstlagens mål om en verksamhet som ska bygga på respekt för människors 

integritet (SoL 1 kap. 1§) så bryter man också mot Offentlighets- och Sekretesslagens där 

det står; ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men” (OSL 26 kap. 1§). Vi menar att, förutom att man bryter 
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mot lagar kring sekretess, så bidrar man också till att klienter hamnar i en svår position i 

väntrummet. När andra människor är med och bevittnar att vissa klienter inte får tillgång 

till socialkontorens inre regioner och dessutom kan ta del av klientens historia och ärende, 

hamnar klienten i en väldigt utsatt position. Här menar vi att man kan tala om att den 

disciplinerande blick klienten utsätts för, också riskerar att bli en självdisciplinerande blick. 

Foucaults poäng är att denna subtila makt är så effektiv just för att den influerar subjektets 

förmåga att styra sig själv (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112-114).  

 Vi ställer oss frågan om ett maktutövande av denna grad kan anses vara rimligt med 

tanke på den utsatthet klienten utsätts för? Att vi för detta resonemang betyder dock inte att 

vi vill förminska upplevelsen av hot och våld hos socialarbetare, något vi återkommer till i 

diskussionsdelen. Men vi menar att besökshyttens funktion är en så tydlig markering, en så 

övertydlig signal om ett missförtroende mot klienten som troligtvis inte gynnar relationen 

mellan klient och socialarbetare. Dessutom verkar ju besökshytten användas som annat än 

enbart skydd för fysiskt våld, att en socialarbetare har ett stökigt kontor verkar också vara 

en legitim ursäkt för att hänvisa klienter till denna hytt. Något som framstår som än mer 

problematiskt, än mer oacceptabelt. 

 

Budskap 

Gemensamt för alla väntrummen är att de innehåller budskap i större eller mindre 

omfattning. Med budskap menar vi skriftlig information som finns tillgänglig i väntrummet 

i form av affischer eller foldrar, möjliga att ta med sig eller inte. I begreppet inkluderar vi 

inte tidningar. Mängden budskap varierar stort mellan de olika väntrummen. I vissa 

kommuner har man samlat en rad olika informationsmaterial på speciella anslagstavlor 

eller i folderställ. I andra väntrum, exempelvis Ångermanlands, är informationsställen 

tomma.  
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Folderställ i Skåne 

 
Informationsställ i Sörmland 

 

Ett rum som innehåller för mycket budskap kan göra att rummet blir svårtolkat och 

komplext för besökaren. Samtidigt kan ett rum med för lite budskap upplevas tomt och 

ointressant (Evans & McCoy, s.85-86). 

 Det som är gemensamt för alla väntrum är att den information som finns representerad 

är väldigt riktad till de klienter som besöker väntrummet. Det kan exempelvis vara 

information om föräldrakurser, missbruksavvänjning, kvinnojourer och så vidare. Helt 

enkelt information som man kopplar ihop med besökare på en socialtjänst.  
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Budskap i Medelpad 

 

Någon allmän medborgarinformation exempelvis vad som händer i kommunen går inte att 

hitta i något av väntrummen. 

 Vi tänker att denna riktade information utgör en fara för att klientens utanförskap 

befästs. Genom att välja vilken sorts information som får vara representerad i väntrummet 

signaleras något till klienten. Vi tolkar det som ‘I det här väntrummet sitter ni som har 

problem med följande; missbruk, föräldraskap, ekonomi, våld med mera. Någon annan 

information som rör medborgare i allmänhet anser vi inte är relevant för er.’ 

 Hedenström och Nevala (2011) som har undersökt väntrum på socialkontor i Göteborg 

menar att budskap som dessa har stigmatiserande effekter (Hedenström & Nevala, s. 27). 

Kumashiro (2000) talar om att marginaliserade grupper i samhället ofta får rollen som “den 

andre”. På samma sätt tänker vi att de riktade budskapen är med och konstruerar “den 
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andre” i väntrummet. Genom valet av information tar man sig rätten att bestämma vilka 

som tillhör och vilka som inte gör det. Informationsmaterialet i väntrummet blir ett uttryck 

för det Foucault skriver om en normaliserande och disciplinerande blick (Engdahl & 

Larsson, 2006, s. 112-114) där socialtjänsten är de som avgör vad som är normalt eller 

avvikande. Genom att välja vilken information som ska finnas i dessa rum talar man å ena 

sidan om för besökarna vilka människor som förväntas besöka dessa miljöer vilket skulle 

kunna upplevas som obehagligt för vissa människor. ´Vilka människor är det som sitter 

bredvid mig här i väntrummet? ´Å andra sidan säger informationen att just du skulle kunna 

vara en av dessa som materialet riktar sig till.   

 I kontrast till dessa riktade budskap som vi upplever som negativa inslag i miljön, finns 

det i ett av väntrummen ett positivt budskap i form av en grön matta som ligger innanför 

dörren när man kommer in i väntrummet. På mattan är texten “Välkommen” tryckt i stora 

bokstäver. Mattan ger ett bra första intryck av väntrummet och bidrar till en positiv 

upplevelse av rummet. 

 

 
Entrématta i Östergötland 

 

 

 



 

65 

 

Barnen som ’de andra’ 

Eftersom socialtjänstens besökare inte enbart består av vuxna är det relevant att även 

undersöka vilket utrymme barn ges i dessa väntrum. Resultaten visar att i alla väntrum 

utom två har man på ett eller annat sätt tagit hänsyn till yngre besökare. Dock kommer 

detta till uttryck på olika sätt och i väldigt varierad kvalitet.  

 Två av väntrummen är inredda med en speciell barnhörna i en del av rummet. Här finns 

speciella barnmöbler och leksaker för barnen att leka med. Barnen har sin speciella plats i 

rummet vilket vi tänker är positivt. Att besöka socialtjänsten är inte alltid förknippat med 

positiva känslor hos barnet. En “barnhörna” blir en form av stimulering och kan bidra till 

ökad aktivering i rummet (SiS, 2006, s. 8) Man kan tänka sig att detta skulle kunna hjälpa 

till att distrahera barnet från negativa känslor som är förknippade med besöket på 

socialtjänsten. 
 

 
Barndelar i Värmlands respektive Östergötlands väntrum 

 

I flera av väntrummen har barnen fått betydligt mindre utrymme än i exemplen ovan. 

Ibland finns en back med leksaker av skiftande kvalitet, ibland står några leksaker 

uppställda i en hylla eller en gunghäst inklämd mellan fåtöljerna. På ett ställe är en kulbana 

på ett bord det enda i rummet som har någon form av koppling till barn. 
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Leksaker i Sörmland respektive Småland 

 

Väntrummet i Medelpad befinner sig i en klass för sig. I hörnet under ett bord står en 

pappkartong med några pusselbitar och någon plastleksak. Man skulle kunna tolka detta 

som en papperskorg eller som leksaksutbudet för de yngsta besökarna. Vi vet varken ut 

eller in. 
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Leksaksdel i Medelpad? 

 

Resultatet visar alltså att åtta av tio kommuner har tagit hänsyn till barnens besök i 

väntrummet. Det tycker vi visar på att man har någon sorts bakomliggande tanke om att 

barn är viktiga och bör få utrymme i denna sorts lokaler. Tyvärr blir det inte så mycket mer 

än bara just en tanke. Vi får intrycket av att man ofta placerar ut några enstaka leksaker av 

skiftande kvalitet i väntrummet och sedan verkar man vara nöjd med det. Leksakerna blir 

något som bockas av från en checklista över vad som bör finnas i ett väntrum. Vi tycker det 

är problematiskt att det inte läggs ner mer tid och tankar kring barnets plats i väntrummet. 

Besöket på socialtjänsten kan vara nog så svårt för dessa barn och därför finns det all 

anledning att anstränga sig för att skapa en mer positiv upplevelse. 

 Hur kommer det sig att lokaler som dessa, där barn ofta vistas ser ut på detta sätt?  

En tanke vi har är att det kan ha att göra med att barn inte tillhör den primära målgruppen 

för socialtjänstens verksamhet och därför inte prioriteras i dessa miljöer i samma 

utsträckning som vuxna. Barnet befinner sig på en “vuxenarena”, ett rum som är utformat 

efter vuxnas premisser. Detta blir tydligt på flera sätt inte minst genom hur pass stort 

utrymme som har getts till barnen i rummet. Ofta är denna del endast en liten del, ett litet 

hörn av det stora rummet.  

 Ett annat exempel på att barn befinner sig på vuxenmark är de tidningar som finns i flera 

av väntrummen. I de fall där det ens finns tidningar som är riktade till barn (vilket endast är 

på två ställen) är dessa hänvisade till något hörn i rummet där de delar plats med övriga 

leksaker i någon leksaksback. Dessa exempel gör att barnen i väntrummet antar rollen som 

“den andre” i förhållande till de vuxna. Både Kumashiro (2000) och Davies (2003) skriver 

om begreppet ’de andre’. Kumashiro menar att ’de andre’ är andra än dem som är normen 

(s. 26) och Davies skriver om hur barn är ’de andra’ i förhållande till vuxna (s. 15). Vi 
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menar att de vuxna är normen i väntrummen och att det syns i miljön. Majoriteten av alla 

möbler är utformade för vuxna, tidningar är riktade till vuxna, informationen/budskapen är 

riktade till vuxna, eller äldre barn. Barnen, om de syns i miljön, är där på nåder, de får en 

liten back med gamla leksaker. Vi menar att de som utformat väntrummet inte tagit hänsyn 

till barnets bästa. Även i Värmdös lokaler, där vi var på ett studiebesök, hade man inte 

ägnat barnen någon särskild plats. Även här låg det några leksaker i en back, trots att man 

ägnat så mycket tid och eftertanke till miljön i övrigt.  

Socialtjänstlagen är väldigt tydlig med att barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som rör 

barn (SoL 1 kap. 2§). Socialstyrelsen skriver exempelvis på sin hemsida att vid utredningar 

som berör barn ska hänsyn tas till barnets situation, att barnets bästa ska alltid beaktas och 

detta ska också dokumenteras 

(http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/barnperspektiv). Vi anser att tanken om 

barnets bästa även borde innefatta den fysiska miljön, i det här fallet socialtjänstens 

väntrum. 

 

Väntrummet som egen aktör 
I föregående kapitel har vi tittat på de observerade väntrummen utifrån miljöpsykologiska 

teorier och på hur vi kan förstå rummen som en del av socialkontorets maktutövande på 

sina klienter. I detta kapitel kommer vi att se mer till materian i sig självt. 

 Om vi ser socialkontoret, bland annat, som ett herravälde så behöver vi, om vi går på 

Latours (1998) linje titta på tingen och materian som aktörer inom detta herravälde, för att 

kunna förstå det (s. 145, 153). Vi skulle kunna betrakta socialkontoret som ett herravälde i 

miniatyrform där de icke-mänskliga aktörerna, som det täckande glaspartiet kring 

receptionsdisken, de låsta glasdörrarna med gardiner i kulörta färger, täckandes på insidan 

eller de slitna träbänkarna, möjliggör och håller ihop socialkontoret till en helhet, där 

herraväldet kan fortgå. Socialarbetarna är beroende av den icke-mänskliga materian i sin 

maktmanifestation. 
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Golvmarkering i Blekinge 

 

I Blekinge har de valt att sätta upp en röd tejplinje framför receptionsdisken, kan hända att 

det är bakom den klienterna förväntas hålla sig innan det är deras tur. När du väl är framme 

möts du av en öppnad lucka i en annars ”stängd” receptionsdisk. Hur kan vi förstå 

materian, de icke-mänskliga glasfönstren och den röda tejpen, som egna aktörer? De är 

ditsatta av människor, som troligtvis har en tanke med placeringen av materian där, men de 

agerar också på egen hand enligt actor-network theory.  

 Latour (2005) skriver att vi bör ställa oss frågan: “Does it make a difference in the 

course of some other agent’s action or not?” (s. 71). Och ja, dessa aktörer, det röda strecket 

och receptionsdiskens glaslucka med utstickande hyllor under, påverkar nog mänskliga 

aktörer i vad som kan bli ett möjligt handlande och upplevelsen av att vara i detta 

handlande. Kanske känns det röda strecket betvingande eller kanske är det skönt att ha ett 

rättesnöre, bokstavligt talat, att rätta sin position i rummet efter? Kanske är det skönt för 

den som är framme vid receptionsluckan att veta att den som står bakom i kön inte kommer 

för nära inpå när jag samtalar med receptionistan om mitt ärende? Kanske kan den röda 

markeringen få mig att känna mig liten, disciplinerad och ofri i mitt rörelsemönster? 

Kanske måste korta människor stå på tå för att kunna böja sig fram mot receptionsluckan 

utan att slå i de underliggande hyllplanen?  

 Hultman (2011) skriver om hur man inom posthumanismen förstår människor som 

förlängningar av den icke-mänskliga materian, på så sätt att den kan fungera som en 
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koreograf som uppmuntrar oss till och påverkar våra handlingar (s. 9). Latour (2005) menar 

vidare att icke-mänskliga aktörer inte ska ses som att de determinerar ett visst handlande, 

men att de är en del av ett handlande sammanhang, där de föreslår, förbjuder, uppmanar 

och möjliggör olika handlanden (s. 71-72).  

 I de väntrum vi varit i har som sagt, alla haft heltäckta receptionsdiskar där vanligtvis en 

lucka öppnas när någon kommer fram och vill presentera sitt ärende. Hur kan vi förstå 

denna lucka, på vilket sätt påverkar den som aktör mig som aktör i sammanhanget? Till 

exempel måste jag kanske luta mig fram, kanske in lite genom luckan, för att presentera 

mitt ärende? Jag behöver komma relativt nära receptionisten för att göra mig hörd, eftersom 

de omgärdande glaset stänger ute det andra ljudet. Rummen är ofta små så att andra i 

väntrummet hör mitt ärende om jag inte kommer nära inpå såväl luckan som receptionisten. 

Jag måste vänta till luckan öppnas, jag kan inte bara sätta igång, det sätter glaset stopp för. 

Receptionisten blir också regisserad av receptionsdisken, även hen behöver luta sig fram, 

kanske komma upp lite om hen sitter lite lägre ner, om inte klienten vill tala högre om sitt 

ärende. 

 Även möbleringen, stolarna, fåtöljerna och soffborden regisserar mig som besökare i 

väntrummen. Jag kan inte komma in och placera mig var som helst i rummet, då kommer 

jag att sticka ut. Sittgrupperna talar sitt tydliga språk, kom och sitt ner här, med de andra 

medan du väntar. Speciellt i små rum, som till exempel i Norrbottens väntrum, blir jag som 

aktör väldigt begränsad i utrymmet och mer eller mindre tvingad av stolarna att slå mig ner. 
 

   
Sittgrupp i Norrbotten 
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I vissa väntrum fanns tidningar och i de flesta fanns någon form av bilder på väggarna. De 

allra flesta hade också information om socialtjänstens hjälpverksamheter på väggarna. Hur 

kan vi tänka att dessa aktörer påverkar mig som besökare i detta väntrum?  

 Inom miljöpsykologin menar man att distraktionen, som att titta på konst, läsa en tidning 

eller lyssna på radio, kan vara bra för besökare i ett väntrum. Det kan dämpa deras stress 

genom att de helt enkelt får annat att tänka på och hjärnan stimuleras, kanske av en känsla 

av välbehag (Küller, R. i Johansson & Küller, 2005, s. 86-87).  

 Att läsa tidningar kan vara ett sätt att få annat att tänka på medan du väntar, men själva 

tidningen kan också få dig att handla på ett visst sätt. Din kropp att röra sig på ett visst sätt, 

dina ögon får en legitim anledning att blicka neråt istället för att vandra fritt i rummet, runt 

runt för att slippa möta de andras blickar, om det är det du vill. Dina fingrar, dina händer 

får något att hålla i, att bläddra fram ett blad, kanske kan det kännas skönt att ha något dit 

händerna kan vandra om de inte vet vart de ska ta vägen?  

 Budskapen på väggarna kan få dig att stå kvar, eller resa dig upp. Att stå vänd in mot en 

vägg är sällan ett accepterat beteende annars, det är lappen där, med bilder eller de tryckta 

bokstäverna på som gör det okej, okej att stå vänd från andra in mot en vägg. Vissa icke-

mänskliga aktörer kan alltså legitimera ett associalt beteende i väntrummet, medan andra 

tvingar dig dit. 

Leksaker för barnen kan säga ’kom hit och lek, du behöver inte sitta still och vänta i 

stolen, du kan vara här med oss’. 

 

 
Barndel i Värmland 
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De kan också säga ’lek inte med oss, vi ser inte mycket ut för världen, hit vill du nog inte 

komma igen för, vi vet inte ens om vi finns kvar då, kanske är vi rentav på väg mot soporna 

just i detta nu’. 
  

  
Leksakslåda i Medelpad? 

 

Förutom att dessa leksaker signalerar något till oss kommer de också att få oss att handla på 

olika sätt. I Värmland kan barnen uppehålla sig en längre stund, föräldrarna kan antingen 

vara med eller få en stund för sig själva tillsammans, kanske med en tidning. Barnen kan 

bli aktiva, de kan ta plats, får lov att ta plats, de får kanske en känsla av sammanhang eller 

åtminstone distraktion. I Medelpad kommer nog barnen knappt att upptäcka lådan, gömd 

under det höga bordet och om de gör det kommer de kanske bli vilsna? Hur agerar jag nu, 

vad vill dessa leksaker med mig? 

 Till slut vill vi också komma tillbaka till besökshytterna, som finns i två av de besökta 

väntrummen. Vi har ägnat en längre del till att analysera dessa hytter ur ett maktperspektiv 

och vill kort ägna dessa små rum i rummen en tanke som egna aktörer. Det är inte hytterna 

själva som bestämmer vilka av klienterna som behöver gå in i dem för att få möta sin 

handläggare. Men väl inne kommer de att påverka dig, föreslå och förbjuda. Det finns en 

stol i ett av dem, kanske kan vi tänka att stolar i allmänhet föreslår att vi ska slå oss ner? 

Men här inne kommer stolens förslag att bli problematiskt, jag kommer troligtvis inte ens 

att nå upp till glasrutan som socialarbetaren står bakom om jag sätter mig där. Glasrutan 

mellan mig och min handläggare, den som säger att jag är för farlig, att jag behöver 
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skyddas ifrån, glasrutan kanske får mig att banka på den om jag blir arg eller frustrerad. 

Eller får den mig lugn? I vetskapen om att den finns där kan jag inte komma åt 

handläggaren, kanske denna omöjlighet att göra skada får mig att koncentrera mig på 

samtalet istället? Och de oisolerade väggarna kanske får mig att dämpa rösten, får mig att 

tänka att på den gången jag hörde en annan klient i det här rummet, berätta om sin historia. 

Eller lurar de mig att tänka att här inne är jag skyddad från de andras ögon och öron, här 

inne är det bara jag och min handläggare, hen som känner till mig och mitt ärende? 

 Och hur kan vi tänka att rummet och glasrutan påverkar handläggarens handlingar och 

rörelsemönster? Kanske känner hen sig äntligen avslappnad och kan bemöta klienten med 

ett lugn när glaset finns där som en skyddsmur mellan dem, och ser till att här kan ingen 

skadas? Eller kanske hytten, varje gång den används blir en legitim anledning att använda 

den igen? En erfarenhet om att här inne händer det aldrig något farligt, kanske glaset blir en 

trygghet svår att släppa inför kommande möten? Hur ska hen våga möta klienten utan 

hyttens och glasets lugnande omfamning och skydd? 

 Latour menar att vi aldrig ställs inför enbart sociala relationer eller enbart inför föremål, 

det finns alltid kedjor, förbindelser mellan människor och icke-människor i det vi betraktar 

(1998, s. 153). Det är något som blivit tydligt i våra observationer av socialkontorens 

väntrum. Där är de icke-mänskliga aktörerna i allra högsta grad närvarande och sätter sin 

prägel på rummet. Det går helt enkelt inte att försöka förstå dessa väntrum utan att ta in 

icke-människorna. Ofta har väntrummen varit nästintill tomma på människor när vi besökt 

dem och ändå har rummen gjort så starkt intryck på oss. Det måste betyda något, tänker vi. 

Kanske betyder det att allt i väntrummen säger oss något och gör något med oss när vi 

sitter där och väntar? Om vi kan tänka oss att se det icke-mänskliga i rummen som aktörer 

behöver vi som mänskliga aktörer ta vårt ansvar i denna kedja av alla aktörers påverkan på 

de viktigaste aktörerna i väntrummen, klienterna. 

 
Sammanfattning analysdel 
I våra resultat kan vi se att väntrummens fysiska miljö visar på både olikheter men också 

likheter. Även om några av väntrummen håller en förhållandevis hög kvalitet och känns 

mer genomtänkta, så är vårt samlade intryck ändå att dessa miljöer är eftersatta på flera 

områden.  

 De undersökta väntrummen varierar i storlek mellan 15 och 60 kvm. I princip alla är 

utrustade med möbler för offentlig miljö. Kvalitén på dessa skiftar och flera av möblerna 

har många år på nacken, är utslitna och smutsiga. Många av väntrummen har vitmålade 

väggar eller vita väggar i kombination med fondväggar i annan färg. Endast hälften av 
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väntrummen har fönster. I väntrummen utan fönster görs inga försök att kompensera med 

artificiellt ljus för att uppnå en tillfredsställande ljusnivå i rummet. Rum som innehåller 

fönster har en lugnande effekt på människors stressnivå. Likaså bidrar en variation av 

färger i ett rum till positiva effekter på människors hälsotillstånd. 

 Gemensamt för de flesta väntrummen är att de innehåller väldigt få stimulerande 

faktorer vilket kan påverka människor negativt. Förutom möjligheten att sitta ner och vänta 

finns det inte mycket för människor att aktivera sig med i väntrummen. I en del väntrum 

finns det tidningar att läsa medan det i andra endast finns informationsmaterial att tillgå. I 

några finns ingetdera. Gardiner, växter tavlor och akvarier finns i några av väntrummen. 

Denna brist på aktiverande faktorer kan ha negativa effekter på människor och leda till 

uttråkning.  

 Hälften av väntrummen erbjuder leksaker för de yngre besökarna. Detta kan man tänka 

beror på att barn inte är en prioriterad målgrupp i dessa miljöer. Då barnen i och med 

besöket på socialkontoret redan befinner sig i en utsatt och ibland obekväm situation borde 

de också får en större och mer framträdande plats i väntrummet. Även barn behöver något 

att aktivera sig med för att distrahera tankarna för en stund.  

 Många av väntrummen är små, en del bara 15-20 kvadratmeter. Detta kan innebära 

problem på flera sätt. Dels kan det vara svårt för människor att hitta en plats i väntrummet 

där man kan sitta avskilt från övriga besökare i rummet. Dels kan människors integritet 

hotas då det är omöjligt att prata ostört med receptionisten. Risken att sekretessen bryts blir 

stor i dessa miljöer. 

 En sak gemensamt för alla tio väntrum är att alla har receptionsdiskar som är helt 

inglasade och alla har låsta dörrar in till korridoren med kontor/besöksrum. I många fall 

finns också glasväggar och glasdörrar i väntrummen och dessa är alla förtäckta med tyg 

eller skyddsplats. I två av de besökta miljöerna förekommer också besökshytter, dit klienter 

som upplevs som farliga hänvisas. Detta gjorde ett starkt intryck på oss och vi valde att 

ägna en relativ stor del i analysen åt att problematisera dessa hytter. Ett annat väldigt 

vanligt förekommande inslag i väntrummen är de budskap som finns. Detta i form av 

lappar, affischer eller foldrar. Generellt är budskapet entydigt, att målgruppen i dessa rum 

har olika former av sociala problem, som socialtjänsten kan hjälpa dem med. Annan mer 

allmän information eller andra slags budskap riktade till medborgare förekommer för det 

mesta inte alls. Vi menar att dessa resultat sammantaget kan förstås som en 

maktmanifestation från socialkontorens sida och att detta har en betydelsefull inverkan på 

människorna som vistas där. Socialarbetarna är, i utformningen av dessa väntrumsmiljöer, 

med och reproducerar de maktförhållanden som finns mellan dem och klienterna. I och 
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med att de bygger in receptionsdiskar, för det mesta i själva väntrummet, kan de sitta 

skyddade och bevaka de som behöver bevakas. Här har vi dragit paralleller till det Foucault 

kallar den disciplinerande blicken. Vi menar också att socialkontorens utformning, med alla 

skydd, täckta fönster och budskap om sociala problem bidrar till att konstruera klienten 

som den farliga, avvikande medborgaren och därmed som ‘den andre’ i förhållande till 

normen.  

 Avslutningsvis har vi i analysen tagit hjälp av posthumanistiska teorier om rummet och 

det icke-mänskliga som egna, betydelsefulla, aktörer. Detta för att på ytterligare sätt 

försöka förstå väntrummen och hur dess aktörer kan påverka de människor som befinner 

sig i miljöerna. 

 

Avslutande diskussion 
Svaret på våra frågor 
Utifrån en bakomliggande tanke om att fysiska miljöer spelar roll för människor, har fokus 

för denna uppsats varit socialkontors väntrum i Stockholms län. Denna tanke ledde oss 

fram till vårt syfte; “Vi vill beskriva och problematisera den fysiska miljön i socialkontors 

väntrum. Ett vidare syfte är att lyfta frågan kring väntrummet som en betydande del av 

människors möten med socialtjänsten.” 

För att besvara detta syfte har följande frågeställningar använts; Hur ser den fysiska 

väntrumsmiljön ut på socialkontor inom Stockholms län? Hur kan vi förstå och 

problematisera fysiska miljöfaktorers inverkan på människor som besöker dessa miljöer? 

Gällande den första frågeställningen har vi försökt att besvara frågan genom att text och 

bild beskrivit de observerade väntrummen. Generellt kan man säga att utseendet och 

utformningen av väntrummen ser olika ut, att de är mer eller mindre genomtänkt inredda 

och ombonade, men att alla rör sig inom någon slags institutionell inredning. Gällande den 

andra frågeställningen har vi försökt att förstå och problematisera väntrummens utformning 

genom olika teoretiska utgångspunkter. Här kan man se att dessa väntrum är problematiska 

ur flera aspekter, framförallt genom att de förmedlar ett oombonat intryck och att de har 

många skyddsfunktioner inbyggda i miljön. Detta sammantaget är med och skapar en 

distansering och en ojämlik relation mellan socialarbetare och klient. Genom de resultat 

och analyser vi fått fram, med hjälp av frågeställningarna, menar vi att syftet med 

uppsatsen är uppfyllt. 

 

Tankar som väckts 
De fyra dagar vi åkte runt och observerade tio olika socialkontors väntrum gjorde starka 
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intryck på oss ur flera aspekter. Bland annat behövde vi förhålla oss till att någon av de här 

miljöerna i princip skulle kunna komma att bli vår framtida arbetsplats. Något som inte 

alltid kändes särskilt lockande. 
 En sak som blivit tydligt i mötet med dessa väntrum är att för att förstå dem behöver vi 

se till vilken kontext dessa miljöer är skapade inom. Vi tänker att hela det sociala arbetet, 

och i det här fallet socialtjänsten är skapad inom en rådande diskurs. En diskurs som gör att 

vissa saker tas för givet och varken reflekteras över eller problematiseras i någon större 

utsträckning. Vi tänker att diskursen skapar förväntningar på hur dessa miljöer ska 

utformas. Förväntningar som blir till vedertagna sanningar om vad väntrum på ett 

socialkontor kan och ska vara.  
 Många av verksamheterna som vi har besökt är mycket likt inredda. Tråkiga plastmattor, 

vitmålade väggar, stela möbler i fula färger, framtagna för att passa i offentlig miljö. Precis 

som vårt generellt rätt dåliga intryck av väntrummens miljöer, beskriver informanterna i 

Ahlmark och Gregors (2011) en liknande negativ upplevelse. Delvis tänker vi att detta kan 

bero på att kommunen genom upphandling är bunden att köpa in sina möbler av vissa 

företag som de har avtal med. Något som gör det svårt att frångå den instutitionsliknande 

miljön. En annan tanke kan vara att dessa väntrumsmiljöer egentligen inte har ägnats någon 

närmre tanke bland personalen på socialkontoren. Om vi tänker att det inom den rådande 

diskursen förväntas se ut på ett visst sätt i miljöer som dessa så blir följden troligtvis att en 

diskussion och en tanke om förändring av dessa väntrum antingen inte existerar eller är 

ganska lågt prioriterad på arbetsplatsen. Ahlmark och Gregors (2011) resultat visar ju också 

att klienterna inte förväntat sig så mycket av miljön, att de inte reflekterat kring den i någon 

större utsträckning. Men när de väl tillfrågas är det en generellt ganska negativ bild som 

kommer fram. 
 Om man tittar på en miljö som till exempel Värmdös Individ- och Familjeenhet (se s. 

15-16) så blir det tydligt vad man kan göra med en institutionell miljö och vad den i sin tur 

kan göra med människor. Även om detta inte är ett väntrum i samma bemärkelse som de vi 

har observerat menar vi att denna miljö innehåller många inslag i den fysiska miljön som 

de andra väntrummen saknar. I Värmdö kan man tydligt se att det finns en bakomliggande 

tanke med miljön. Inredningen vittnar om en genomtänkt möblering, färg- och ljussättning 

vilket har resulterat i färgkoordinerade, unika rum utformade efter verksamhetens behov. 

En annan del i inredningen som skiljde sig från de väntrum vi besökt var att Värmdös 

klienter hade full insyn in i socialarbetarnas korridorer. Här fanns en tanke om att 

klienterna ska få känslan av att det inte pågår något hemligt innanför dessa dörrar, eller att 

man har något att dölja. I vår studie pekar resultaten på en motsatt tanke. Där görs allt för 



 

77 

 

att avskärma klienten från de ‘inre rummen’, insynsskydd är uppsatta på alla glas i 

väntrummet.  
 Vad är det för bild av klienten som finns på socialkontoren som vi har besökt? Den är 

säkert mångfacetterad men en bild verkar vara att klienten är någon annan än 

socialarbetarna, någon som utgör ett hot och inte ska kunna komma och gå som hen vill i 

dessa miljöer. Detta tyder alla inglasade receptionsdiskar och låsta dörrar på. Kanske är 

dessa säkerhetsinslag ändå befogade i en miljö som denna? Å ena sidan visar statistik från 

Arbetsmiljöverket (2011:16) att nio av tio socialarbetare upplever att det finns risk för hot 

och våld på arbetsplatsen (s. 20). En mycket hög siffra, värd att tas på allvar. Å andra sidan 

visar siffror att socialarbetare som under det senaste året faktiskt har blivit föremål för hot 

eller våld på arbetsplatsen är 30 % (ibid., s. 21). Hur kommer det sig att socialarbetares 

upplevelser av hot på arbetsplatsen är så mycket högre än den faktiska hotbilden är?  
 Med det utifrånperspektiv som vi som studenter har vill vi på intet sätt förminska 

socialarbetares upplevelser men vi tycker ändå det är relevant att fundera kring anledningen 

till att det ser ut så här? Kan det vara så att det sociala arbetets diskurs är med och bidrar till 

detta? Att i den kontext, kultur och tradition som socialarbetare befinner sig i skapas en 

inneboende rädsla för hot och våld som blir till en vedertagen norm för hela yrkeskåren? 

Även om den enskilda socialarbetaren egentligen aldrig utsätts för faktiska hot på 

arbetsplatsen så ingår dessa känslor som en del av konceptet att vara socialarbetare.  

 Detta tänker vi även får konsekvenser för hur miljön i väntrummen utformas exempelvis 

i form av skyddsglas, låsta dörrar och besöksholkar. Vi menar att det finns en risk att den 

bild socialarbetarna har av klienten också är med och skapar klienter som bekräftar denna 

bild. Det vi ser är kanske det vi får? När det i väntrummen finns massa olika skyddsmurar 

mellan socialarbetarna och klienterna skapas också ett annangörande av klienten. Detta tror 

vi i vissa fall kan leda till en känsla av frustration och ilska mot socialarbetarna som inte 

gynnar relationen. I värsta fall kanske eftersatta miljöer, med många inslag av 

maktutövning, kan bidra till en ökning av hotfulla och våldsamma situationer i 

väntrummen?  

 Vi menar att Skånes och Medelpads väntrum är exempel på eftersatta miljöer som inte 

utstrålar någon större värme och värnande om klienterna. Det är dessutom i just dessa 

väntrum som besökshytter förekommer. Vi tror att dessa saker hänger ihop. Vad som är 

hönan och vad som är ägget är naturligtvis svårt att säga. Å ena sidan kan vi tänka att 

socialarbetarna på dessa socialkontor upplever mycket hot och våld och därför ser sig 

tvungna att använda sig av besökshytter för vissa klienter. Och att upplevelserna av hotfulla 

och våldsamma klienter inte leder till att man vill ge dem en varm välkomnande miljö i 
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väntrummen. Men å andra sidan kanske dessa miljöer kan tänkas vara ägget? Att 

förutsättningarna för mötet blir sämre när klienter sitter och väntar i miljöer som inte alls 

förmedlar någon omtanke och respekt från socialarbetarnas sida? Att väntrummen är med 

och förstärker det agg som vissa klienter kanske hyser gentemot socialkontoret och 

socialarbetarna? 
Den senare delen av syftet, Ett vidare syfte är att lyfta frågan kring väntrummet som en 

betydande del av människors möten med socialtjänsten, har varit den ursprungliga tanken 

när vi bestämde oss för att försöka skriva denna uppsats. Vi ville helt enkelt diskutera detta 

och försöka få andra att reflektera över hur väntrum ser ut och vad det kan innebära för 

klienters besök på och intryck av socialkontoret. Många av oss blivande socionomer 

kommer att arbeta på socialkontor och kanske kan denna uppsats bidra till att vi tar med 

dessa frågor och detta problematiserande av väntrummens utformning till våra blivande 

kollegor?  

 Vi tänker inte att vi har några färdiga svar på hur väntrum bör utformas, ett facit som 

säger hur det ska se ut för att vara “bra”. Däremot hoppas vi att vi har väckt frågor kring ett 

viktigt ämne som vi tillsammans kan tänka vidare kring och kanske utveckla en hel massa 

svar på. 

 

Framtida forskning 
Att genomföra denna studie och att skriva denna uppsats har väckt många känslor, tankar 

och frågor inom oss. Många av dem har vi lyft i texten men många har vi av tids- och 

utrymmesskäl fått lämna bakom oss för stunden. Vi vill dock passa på att öppna upp för 

idéer och frågor att spinna vidare på i andra framtida studier. 
 För det första menar vi att det finns anledning att fördjupa förståelsen för såväl 

professionellas och klienters tankar om den fysiska miljöns betydelse. Hur har 

professionella resonerat när de utformat väntrummen, har de tänkt medvetet kring det? Och 

hur upplever klienter väntrummet, säger det dem något om socialtjänsten eller om dem 

själva? Eller om relationen dem emellan? 

 En annan aspekt vi snuddat vid i vår uppsats är det (förlorade) barnperspektivet i 

utformningen av väntrummen. Vi menar att barnen behöver få ett större utrymme i dessa 

miljöer och framförallt en mer genomtänkt plats. Detta behöver lyftas och utforskas mer. 

 Till sist vill vi också peka på den diskurs som socialkontoren verkar inom och därmed 

också väntrummen är utformade i. Denna diskurs skulle behöva studeras och analyseras 

mera för att kunna öka förståelsen för socialtjänstens verksamheter och att kunna utveckla, 

problematisera och förändra dem. 
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Bilaga 1 

 

Hej!                    Stockholm 2012-03-27 
 
Vi heter Linda Agnesund och Elena Martinez-Conde och studerar till socionomer på 

Ersta Sköndal Högskola. För tillfället skriver vi vår C-uppsats med syftet att undersöka 

socialtjänsters väntrum. Vår förhoppning är att få möjlighet att besöka väntrum på 

socialtjänster i Stockholms län och utifrån dessa besök göra beskrivningar och 

analyser av den fysiska miljön. 
 
Vår tanke är att observera väntrum genom att anteckna och fotografera. Till detta 

skulle vi behöva Ert godkännande framförallt gällande fotograferingen. Bilderna tas 

givetvis utan att några personer medverkar på bild.  
Vår plan är att genomföra observationerna under vecka 14-15. Under dessa två 

veckor är vi flexibla så säg gärna till om det är några dagar och tider som passar bättre 

än andra. 
 
Vi hoppas ni vill vara en del av detta projekt där det enda Ni behöver göra är att ge Ert 

godkännande till att vi kommer! Återkom gärna via mail eller telefon så snart som 

möjligt. 
 
Vänliga hälsningar, 
Linda Agnesund & Elena Martinez-Conde 
 

 
Kontaktuppgifter: 
lindasofia.agnesund@student.esh.se, tel: 073 620 07 95 
elena.martinez@student.esh.se, tel: 070 729 69 02 
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Observationsschema för väntrum inom Socialtjänsten Bilaga 2

Observatörer: Linda Agnesund och Elena Martinez‐Conde

Datum: Observationstid:

Verksamhetens namn: Antal anställda:

Verksamhetsbeskrivning:

Områdesbeskrivnig:

Husets byggnadsår: Ombyggnadsår väntrum:

Verksamhetsentré låst/öppen: Rumsform:

Rumsstorlek m2: Takhöjd:

Antal fönster: Antal dörrar: Låsta/öppna:

Receptionist: Väktare:

Aktiviteter i rummet

Möblering

Antal sittplaster:

Möbler:

Möblering:

Ev barnhörna: Leksaker:

Utformning barnhörna:

Färgsättning

Väggar: Tak: Golv:

Väggfärg varm/kall: Kulörhet:
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Belysning

Antal ljuskällor: Allmänljus:

Stämningsljus: Funktionsljus:

Ljusupplevelse:

Dekoration

Tavlor, väggprydnader: Prydnadssaker:

Växter (äkta/oäkta): Ljus:

Textilier: Övrigt:

Ljud:

radio/tv: annat:

Lukt:

Övriga trivselfaktorer i rummet

Tidningar: Infomaterial:

Vatten:  Frukt:

Kaffe, The: Dator:

Anslagstavla:

Annat:

Övrigt av intresse:
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Bilaga 3

Variabelmatris över socialtjänstens väntrum i Stockholms län Bilaga 3

Verksamhetsnamn Byggnadsår: Storlek m2 Inglasad Besökshytt Fönster Fönster Tidningar Dryck Leksaker Radio Väggfärg Övrig 

K-hus V-rum V-rum reception i V-rum i Rec * dekoration**

Östergötland 1955 2008 40 X X X X X X vit/grön/gul x

Sörmland 80-tal 1995 23 X X X X X X vit x

Skåne 1986 2007 23 X X X X X vit x

Småland 60-70tal 2010 15? X X X vit/ grön x

Blekinge okänt 2009 40 X X x X vit/grönblå x

Norrtälje 80-tal ? 17 X X X X X X vit x

Medelpad 1977 ? 18 X X X X vit/blå-grå x

Värmland ? 2007 60 X X X X vit x

Norrbotten 70-80tal 2008 18 X X X X X vit x

Dalarna 1970 2007 35? X X vit x

K-hus= Kommunhus * Väntrum med fler än två leksaker

V-rum= Väntrum Rec= Reception ** Ex tavlor, gardiner, växter och/eller akvarium
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Bilaga 4 

Ansvar för olika delar: 
Tidigare forskning:   
Miljöns vårdande betydelse inom vården: Linda (förutom avsnittet om Arneill och 

Devlins studie som Elena skrivit).  

Väntrums betydelse inom socialtjänsten: Elena (förutom avsnittet om Billqvists 

avhandling som Linda skrivit). 
 

Teori: 
Omvårdnadsteori: Linda 

Miljöpsykologi: Linda 

Teorier kring makt : Elena 

Materialitetsteori: Elena 

 

Analys: 
Väntrummet som omvårdande rum: Elena 

Väntrummets estetik: Linda 

Väntrummets disciplinerande blick: Elena (förutom avsnittet Budskap och Barnen som 

‘de andra’ som Linda skrivit). 

Väntrummet som egen aktör: Elena 

 

Variabelmatris: Linda 

Observationsschema: Linda 
 

 
 

 

 


