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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka väntrumsmiljön på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med 

fokus på patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet. Det bakomliggande intresset för studien handlar 

om den forskning inom miljöpsykologi som visar att rumsutformning och fästpunkter (inredningselement) som 

bidrar till upplevelsen av den personliga sfären, avskildhet och intimitet kan appliceras i en väntrumsmiljö på en 

vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.  Studien har genom en experimentell design undersökt om man med 

hjälp av fästpunkter såsom vikväggar, växter, tavlor och tidningar samt genom en förändring av möbler och dess 

placering i väntrummet påverkade patienternas upplevelse av deras personliga sfär, avskildhet och intimitet.  

Genom att i den manipulerade väntrumsmiljön förändra rumsutformningen och placera fästpunkter såsom 

vikväggar, växter, tidningar med mera kunde olika grader av avskildhet och intimitet tillgodoses och även stärka 

deltagarnas personliga sfär. Resultatet visar på att de flesta patienter som deltog i studien upplevde att deras 

personliga sfär, avskildhet och intimitet tillgodosågs mer i den manipulerade väntrumsmiljön. Den 

manipulerade väntrumsmiljön bidrog till att patienterna själva kunde styra över den process som handlar om att 

främja eller inte främja den sociala interaktionen. Genom att placera bord och stolar annorlunda och genom att 

skapa rum i rummet inverkade detta på patienternas val att själva kunna kontrollera sin vilja till att interagera 

eller inte. 
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1 Studiens syfte  

Syftet med studien är att genom ett kvasiexperiment undersöka hur väntrummet på en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning inverkar på patienternas integritet i form av deras “personal space” och “privacy”. 

Personal space och privacy är centrala begrepp som används inom miljöpsykologi. På svenska betyder personal 

space personlig sfär och privacy begreppet innefattar både betydelsen av avskildhet samt intimitet.  

 

1.1 Introduktion 

1.2  Inledning 

Den psykiska ohälsan har sedan 1990-talet stigit i Sverige och är numera en vanlig orsak till långa sjukskrivningar, 

visar en rapport som regeringen tagit del av (OECD "Mental Health and Work: Sweden, 2013). Mellan 20- 40 

procent av befolkningen har uppgett att de lider av psykisk ohälsa varav ca 10 procent anses behöva psykiatrisk 

behandling (www.regeringen.se). Det betyder att en stor del av befolkningen kommer i kontakt med psykiatrin på 

det ena eller andra sättet och kommer ha haft ett första möte med psykiatrins lokaler. En vård av god kvalitet 

innebär bland annat att patienten som söker vård ska känna sig trygg i sitt möte med hälso-och sjukvården 

(Rönnberg, 2011, s. 108). Flertalet patienter som söker sig till psykiatriska mottagningar har gått och mått dåligt en 

lång period och har en stark tvekan att kontakta psykiatrin. De är ofta ångestladdade och oroliga inför sitt besök 

(Gordan, 2010, s. 31). Det första dessa individer möter förutom entrén till psykiatrins byggnad är väntrummet, som 

är det rum där patienten väntar på den behandling som skall ges. Detta rums väggar och möblernas tillstånd tolkas 

omedvetet eller medvetet av patienten och kan framkalla ångest likväl ett lugn (Gordan, 2011, s.32). Under 1970 - 

80 talet gjordes det förbättringar i sjukvårdens väntrum. De stora väntrumssalarna försvann där nötta bänkrader 

stod och ersattes av flera mindre väntrum där patienternas behov av avskildhet tillgodosågs bättre. Patienterna 

erbjöds något att läsa och de mindre rummen gav möjlighet till privata samtal med sina anhöriga. (a.a.). Men trots 

denna ansiktslyftning möts patienter fortfarande idag av eftersatta rum med gulnade gamla tidningar vilket 

signalerar att det inte är så noga med dessa individer (a.a., s.32).  

Det som väntrummet signalerar påverkar den psykiskt sjuke då människan ständigt är i interaktion med den 

rådande omgivningen eftersom vi människor anpassar oss hela tiden efter den omgivning vi befinner oss i (Wijk, 

2014).  

  Det första mötet, det första intrycket påverkar vår fortsatta upplevelse menar Lundin (From & Lundin, 2009) och 

därför är det första mötet oerhört betydelsefullt. Om vi får ett negativt första intryck kan det ta mycket tid och kraft 

att förändra detta ogynnsamma intryck. Stefan Lundin är ansvarig arkitekt för Östra sjukhusets psykiatriverksamhet 

och menar att den psykiskt sjuke redan befinner sig i ett utanförskap med låg självbild. Vad den vårdande miljön 

signalerar är oerhört viktigt då den psykiskt sjuke är mer utsatt och betydligt mer skör än de flesta av oss. Genom 

att erbjuda en mer värdig miljö kan patientens självbild stärkas (a.a.). 

   Maria Backlund (ref i From & Lundin, 2009) har 25 års erfarenhet av den psykiatriska vården, och jämför 

psykiatrins byggnader och bemötande nu och då. Hon menar att tack vare Östra sjukhusets nya psykiatribyggnad i 

Göteborg så har patienternas status stärkts. Hon jämför med de byggnader som hon möttes av under den period hon 
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sökte vård men som också är verksamma än idag. Dessa huskroppar upplevde hon direkt intetsägande eller också 

så auktoritärt byggda så att patientens litenhet snarare förstärktes än tvärtom (From & Lundin, 2009). Hon 

beskriver i sitt kapitel vad hon upplevt av rummets utformning. Hon nämner bland annat ett exempel där hon 

upplevde en förstärkt känsla av det obehag hon kände innan besöket på grund av brist på avskildhet och integritet i 

väntrummet (a.a., 2009, s. 122).  

Detta kan sättas i relation med begreppen personlig sfär, territoriell kontroll, påtvingad trängsel och avskildhet som 

alla är sammanhängande och ömsesidigt beroende aspekter av kontroll av tillträde till själv (Cassidy, 1997, s. 130). 

Forskning stärker att vi har motstridiga behov av att dra oss tillbaka samtidigt som vi har behov av att närma oss 

andra människor. Vi behöver social interaktion för att känna att vi har socialt stöd. Å andra sidan måste vi få kunna 

vara ensamma, för att försvara vår personliga sfär och vårt territorium, att inte känna oss trängda, och att ha vår 

egen plats och rum. Det viktiga är att känna att vi har kontroll över denna process, så att vi själva kan välja att vara 

ensam eller att vara med andra (a.a.).  

Psykisk ohälsa är ofta förknippat med maktlöshet och skam. Askheim & Starrin (2012)  skriver att personer som 

lider av psykisk ohälsa ofta har antennerna inställda på en negativ självbild och att det inte krävs särskilt mycket 

för att de ska känna sig tillintetgjorda och illa behandlade (a.a.). Begreppet empowerment som i Askheim & Starrin 

(2012) beskrivs handla bland annat om att stärka den enskilde individen genom att låta denne få kraft att på egen 

hand ändra sin situation, de villkor som utgör dennes situation är viktiga element i individens läkande (a.a.). Vidare 

skriver Starrin & Askheim att empowermentbegreppet handlar om att stärka individens självbild genom att få igång 

aktiviteter och processer som också genererar större kunskap och färdigheter till individen. En strävan att tillgodose 

individens autonomi och oavhängighet (a.a.).  

Detta kan kopplas till avskildhet och umgänge vilket är viktiga inslag i rehabiliteringsprocessen där man försöker 

få patienten att få tillbaka sin sociala förmåga och där den fysiska miljön ska stödja denna ambition (Wijk, 2014, s. 

108). Ett ökat socialt deltagande kan arbetas fram genom att behandlarna successivt utökar den personliga sfären 

hos patienten i fysiskt avseende på olika sätt och i olika steg, från det privata till det gemensamma (a.a.) 

Vi människor måste kunna få styra processen så att vi kan vara ensamma om vi vill, men också få tillgång till 

interaktion med andra. Det är denna balans mellan behovet av intimitet och behovet av isolering som är viktigt för 

oss. De miljöer som gör det möjligt för oss att utöva autonomi i processen kommer att optimera vår erfarenhet och 

vårt beteende (Cassidy, 1997, s. 180).  

Väntrummet som är den lokalen som patienterna möter allra först är en viktig del inom vården skriver Edvardsson 

(2005). Patienternas upplevelse av hur man tillgodoser deras personliga sfär, respekterar deras integritet är lika 

viktigt som den vård som bedrivs inom psykiatrins lokaler (a.a.).  Gordan (2004) är av samma åsikt som 

Edvardsson och lyfter även han fram väntrummets position: Lokaler är inte neutrala utan Edvardsson menar att de 

även förmedlar något; ett budskap. ”Betydelsen av atmosfären i väntrummet kan inte nog betonas. ”Den utövar en 

stark påverkan, i synnerhet på förstagångsbesökarens upplevelse av institutionens värdering av sig själv” (Gordan, 

2004 sid. 32). 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående inledning vill vi lyfta frågan om den miljö som skapas för patienter inom psykiatrin tar 

hänsyn till som står i de inledande bestämmelserna i Hälsö - och sjukvårdslagen, där det står att en god vård 

skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Hälso – och sjukvårdslagen tar även fasta 

på integriteten i en vidare bemärkelse i form av lokalernas utformning (Rönnberg, 2011). 

Då forskning visar att miljön är av stor vikt för patienters tillfrisknande och bidrar till upplevelsen att god 

kvalité (www.forskningochmedicin.vr.se) gör det angeläget att undersöka miljön inom psykiatrin. Vi väljer att 

avgränsa vår forskning till väntrummet i relation till integritet i form av personlig sfär, avskildhet och intimitet 

som är begrepp som används inom miljöpsykologisk forskning. 

  Inom psykiatrin utgör ett väntrum en mötesplats av individer som redan befinner sig i underläge med den 

omgivande institutionen. I underläge på så sätt att de är hjälpsökande och utlämnade till den miljö de sökt sig 

till.  

   Varje rum eller utrymme har sitt eget uttryck, ett uttryck som signalerar något. Detta ”något” säger, visar 

tänker vad rummets besökare har för värde i relation till institutionen (Malkin, 1992, s. 271). 

Einhorn ger uttryck för den likgiltighet han tycker präglar väntrum och önskar att väntrummen bör anpassas så 

var och ens behov så långt som möjligt tillfredsställs (Kantor & Keller, 2008). Med bakgrund till Einhorns 

uttalande finner vi det intressant att undersöka om psykiatrins väntrum värnar om patientens integritet och om 

de rumsliga funktionerna medverkar till detta.  

 

2 Teoretisk referensram 
Studiens teoretiska referensram presenterar den teori som är relaterad och är utgångspunkten för studiens 

forskningsområde, vilket är miljöpsykologi. Miljöpsykologin diskuterar förhållandet mellan människa och 

miljö.  

2.1 Miljöpsykologi 
Inom miljöpsykologin studerar man förhållandet mellan människa och den fysiska omgivningen. Det vill säga 

hur vi påverkas av miljön i form av beteende och upplevelser såväl att vi påverkar miljön genom sättet hur vi 

väljer att leva. (Cassidy, 1997; Gifford, 2007; Johansson, 2007; Johansson & Küller, 2005 ). Ämnet som 

benämndes arkitektpsykologi tidigare har kommit att utvidgas och tar hänsyn till såväl den fysiska som den 

sociala miljön, detta genom forskning som rör exempelvis påtvingad trängsel och personlig sfär vilket ger 

tydliga signaler att miljöpsykologin både inkluderar den fysiska och den sociala miljön (Cassidy 2007, s.3).  

Miljöpsykologins innehåll när det gäller de teoretiska inslagen, den forskning som bedrivs och den praktiska 

tillämpningen har som mål menar Gifford (2007) att skapa mer humana byggnader och förbättra vår relation till 

vår miljö. Det finns flera teoretiska modeller inom ämnet miljöpsykologi som syftar till att ge en förklaring till 

hur interaktionen människa och miljö går till (Johansson, 2007). Dessa teorier skriver Gifford (2007, s. 6-7) ska 

ses som en del av flera förklaringar till att förklara mänskligt beteende i ett fysiskt sammanhang och menar 

vidare att inte bara en teori kan förklara alla de ämnen som miljöpsykologin behandlar. Küller (2005) beskriver 
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att metoderna som används inom dagens miljöpsykologi hämtas från olika discipliner trots att influenserna från 

psykologin fortfarande dominerar (Johansson & Küller, 2005, s.26). Vidare menar Küller att forskningen inom 

området har som syfte att skapa en ökad förståelse för det komplexa samspelet mellan människa och miljö. För 

att detta ska vara möjligt så krävs det att man kan sätta det i relation till något större sammanhang i form av en 

teoretisk modell (a.a.) 

Som ett axplock av flertal teoretiska modeller inom ämnet miljöpsykologi kan nämnas stimuleringsteorier som 

ser den fysiska miljön som något som bär med sig sensorisk information (Gifford, 2007, Johansson, 2007). Ljus, 

färg, ljud, oväsen med mera är exempel på stimuli men det finns även komplexa stimuli i form av exempelvis 

byggnader och utemiljöer (a .a.). Vad som är talande för miljöpsykologin är att den information vi får hämtas 

från den riktiga världen eller om den och inte något artificiellt såsom ord på en skärm (Gifford, 2007, s.8). De 

teorier som ryms inom miljöpsykologisk forskning har sitt ursprung i eller uppkomst ur psykologins alla 

delområden varav kognitions-, emotions- och socialpsykologisk teori är några exempel skriver Küller (2005, 

s.28) och menar vidare att det finns även andra utgångspunkter såsom exempelvis medicinska, sociologiska och 

konstvetenskapliga (a.a.). Utvecklingen inom teorierna inom miljöpsykologi har ändrat fokus från hur 

människan påverkas av enskilda miljöfaktorer till att ta fasta på att olika miljöfaktorer samverkar och att även 

individuella faktorer som personlighet, strategier och resurser påverkar (a.a.). 

   Under 1950-talets Sverige skrev arkitekten Sven Hesselgren en avhandling om människors sinnesintryck, en 

doktorsavhandling, som innefattade en psykologisk kunskapssynops om individers perception. Ett par år senare, 

kort in på 1960 talet sammanslöt sig arkitekter och psykologer alltmer och då inte bara i Sverige utan även i 

USA och i England. Forskningsfokus lades mer på estetiska faktorer såsom bland annat färgsättning, 

formgivning och platsens distinktion (Johansson & Küller, 2005, s.20). Intresset för miljöpsykologi kom att 

växa fram, särskilda vetenskapliga tidskrifter med miljöpsykologi i fokus började utkomma. Forskning kunde 

visa att estetiska faktorer som färg, form och innehåll påverkade dess psykologiska karaktär och människors 

önskan att besöka den (Johansson & Küller, 2005). I denna miljöpsykologins linda så började psykologer 

applicera teorier och metoder inom psykologin på arkitekturens område och intresset för det arkitektoniska 

rummet tog vid. Ett intresse som anammas inom antropologin och sociologin med andra ord för hur den fysiska 

miljön inverkar på samspelet mellan människa och samhälle (a.a.). Socialpsykologen Sommer blir en central 

förgrundsgestalt inom området och genom sin forskning har han bidragit till kunskapen om att om den 

mänskliga kontakten mellan människor blir för hög så kan det leda stressreaktioner hos människor. En annan 

tongivande forskare vid namn Altman menade i och med sin forskning att kunna dra slutsatsen att människor 

med olika kulturell bakgrund behövde olika stort utrymme för inte drabbas av stress  

( a.a., 2005, s. 23). 

   Efter ett experiment som gjordes på mitten av femtiotalet där ett antal försökspersoner fick observera 

avbildade ansikten som placerades i olika rum som var till sin utformning olika, kom man fram till att rummens 

miljö hade inverkan på upplevelsen av målningarna. Resultatet från experimentet visade att de avbildade 

ansiktena upplevdes som vackrare i det rum som var vackrare än i det rummet som var mindre tilltalande 

(Johansson & Kuller, 2005, s.18). Detta pekade på något väsentligt i forskningsresultatet. Den omgivning som 

utgör själva ramen för en upplevelse eller ett beteende spelar en stor roll men är tyvärr ofta förbisedd (a.a.). 
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2.1 Studiens teoretiska analysverktyg 

Vi kommer i studien att utgå från de två centrala begreppen inom miljöpsykologisk forskning ”personal space” 

och ”privacy”. Vi kommer i studien som tidigare nämnts att använda oss av svensk översättning av begreppen 

vilket vi valt att översätta till personlig sfär, avskildhet och intimitet som analysverktyg. För att ge en mer 

fylligare bild av vad personlig sfär, avskildhet och intimitet innebär kommer vi i följande text gå vidare in på 

begreppens betydelse. Vi inleder med integritetsbegreppet som är det begrepp som innefattar flera dimensioner 

där de centrala begreppen som personlig sfär, avskildhet och intimitet är studiens fokus. Det vill säga, det är 

dessa begrepp som ligger till grund för vår empiriska studie. 

Integritet  

Integritetsbegreppet är ett svårdefinierat begrepp som behöver ytterligare förtydligande i framtiden då det inte 

finns en universell definition av begreppet. Många forskare menar att det är svårt att generera en definition av 

begreppet då det just innefattar så många olika dimensioner (Leino-Kilpi et al. 2001). Leino-Kilpi et al. ger en 

beskrivning om de perspektiv och dimensioner av begreppet integritet och menar att begreppet integritet har 

flera dimensioner i fyra delar och kan delas in i; fysiska, psykologiska, sociala och informativa (Leino-Kilpi et 

al. 2001, s. 663). Vi kommer i vår studie att enbart använda oss av den fysiska dimensionen av begreppet. 

Den fysiska integriteten handlar i korta ordalag om hur pass tillgänglig man är inför andra rent fysiskt (Lane, 

1990, ref. i Leino-Kilpi et al, 2001) inom denna dimension av begreppet rymmer aspekter rörande personlig sfär 

(Barron, 1990, ref. i Leino-Kilpi et al. 2001). 

Personlig sfär 

Personlig sfär kan förklaras som ett osynligt område runt människans kropp, ett individuellt område som 

separerar människor från varandra (Barron, 1990, ref. i Leino-Kilpi et al. 2001). Området fungerar som en slags 

skyddszon. Sfär översätts som ett naturligt avgränsat, (ofta abstrakt) område både enligt Nationalencyklopedin 

[NE] och i svensk ordbok (1997). 

  Vilken storlek har den personliga sfären? Många forskare har intresserat sig för denna fråga sedan slutet av 50 

talet varav pionjären inom området är Robert Sommers. Sommer ref i Gifford (2007) menar att den personliga 

sfären är ett osynligt område som omger varje människas kropp och som är ett område där ingen får inkräkta 

och han menar också att den personliga sfärens område är densamma i storlek oavsett omständighet och 

situation. Forskningen inom området har gått framåt och svaret på vilken storlek den personliga sfären rymmer 

inom fyra olika kategorier: personlighet, sociala situationer, den fysiska miljön individen befinner sig i och 

kulturella skillnader (Gifford, 2007).  

Gifford (2007) menar att inom miljöpsykologi så är inget så enkelt som att den personliga sfären är densamma i 

alla miljöer utan menar att den personliga sfären utmanas helt och hållet beroende på omständighet. Det vill 

säga att den personliga sfären inte är stabil utan den förstoras eller förminskas i olika situationer (a.a.). 

Hall ref i Gifford (2007) ger ett exempel på en förståelig situation där den personliga sfären kan invaderas och 

där de flesta upplever ett obehag som i en hiss med mycket människor. Denna situation exemplifierar hur 

medvetenheten kring personliga sfären kommer först då man är i interaktion med andra. 
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Avskildhet och intimitet  

Avskildhet och intimitet är liksom den personliga sfären en process som är en mycket viktig dimension av vårt 

dagliga liv men som vi inte alltid är medvetna om.  Betydelsen av begreppen är komplext menar Gifford (2007) 

men lyfter fram Altmans definition som menar att dess betydelse handlar om ”selektiv kontroll av tillgång till 

sig själv eller till en grupp” (Altman ref i Gifford, 2007, s.230). Med detta menas att man själv ska kunna välja 

vilken typ av avskildhet eller intimitet man önskar, att man själv är den som avgör om tillgången till sig själv är 

tillåten eller inte. Med andra ord handlar det inte bara om att stänga ute andra, utan även till att inbjuda till 

social interaktion och att dela med sig av den informationen man har om sig själv med andra (a.a.) vilket är den 

andra betydelsen; intimitet. 

   Vi människor har olika behov av avskildhet och intimitet menar Gifford (2007) Vi behöver ensamhet vid olika 

situationer i livet ibland mer än annars och ibland mindre. Avskildhet och intimitet är nära besläktat med 

territoriell kontroll, påtvingad trängsel och personlig sfär och är närvarande i hur vi kommunicerar utan att 

använda oss av språket. Gifford menar vidare att avskildheten och intimiteten är en del av vår psykologiska 

utveckling såsom känslor, identitet och vår upplevelse av kontroll (a.a.). 

   Ibland vill människan vara helt ensam emedan vid andra stunder vill människan dela sin upplevelse eller 

tankar med andra. Gifford ger exempel såsom att alla drömmer om att vara ensam någon gång på en särskild 

plats eller vid ett särskilt tillfälle men ibland även om att vara på den särskilda platsen med en speciell person. 

Vid andra tillfällen väljer klasskamrater, fotbollskamrater eller affärskollegor att sammanstråla och på så sätt 

exkludera andra.  

Pedersen (1997) skriver att avskildhet och intimitet är ett mycket viktigt mänskligt behov. Det gör det möjligt 

för människor att hantera både personliga aktiviteter och sociala interaktioner. Pederson menar att avskildhet 

och intimitet kan ses som en gränsstyrande process i vilken individen reglerar vilken kontakt som skall ske och 

hur mycket (a.a., 1997, s.147).  

  Westin (1970, ref. i Leino-Kilpi et al. 2001) och Ingham (1978, ref. i Leino-Kilpi et al. 2001) definierar 

begreppet privacy i fyra olika funktioner; 1) behovet av personlig autonomi;	  vi måste behålla en känsla av 

individualitet, 2) det ger oss människor möjlighet för känslomässig avslappning 3) behov av självutvärdering 4) 

att tillhandahålla eller att medge en begränsad och skyddad kommunikation.  

Avskildhet och intimitet är en process där människor försöker att reglera samspelet med andra, inklusive social 

interaktion och information om själv. Begreppet är nära kopplad till andra psykologiska processer, till exempel 

territoriell kontroll, personligt utrymme (personlig sfär) och påtvingad trängsel (Gifford, 2007).  

”Avskildhet och intimitet är en selektiv kontroll av tillgång till sig själv eller till en grupp” (Altman ref i 

Gifford, 2007, s.230).  

Relationen mellan personlig sfär, avskildhet och intimitet 

Den personliga sfären handlar om det fysiska avståndet till andra människor och har som funktion att skydda 

individen från potentiella emotionella och fysiska hot (Johansson, 2007). 

Denna personliga sfär har stark koppling till avskildhet och intimitet på så sätt att genom att styra över sin 

personliga sfär kan man även styra över sin avskildhet och intimitet. De som befinner sig i underläge har en 

tendens att känna sig osäkra och ångestladdade inför mötet med de som befinner sig i en överordnad position. 
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Genom att kunna kontrollera sin personliga sfär lindrar det stressen som kan upplevas av den ojämna 

maktpositionen (Robson, 2008, s. 373). Genom att få den personliga sfären tillgodosedd kan det upphäva 

avsaknaden av avskildheten. Människor använder den personliga sfären som ett kommunikationsverktyg för att 

reglera sin kontakt med andra menar Pearson, Richards, Stokols och Altman (ref i AL-Homoud, 2009). Brist på 

kontroll över sitt personliga utrymme kan skapa brist på integritet och kan inverka negativt på regleringen av 

social interaktion menar Taylor, Lang, Stokols och Altman (a.a.) 

 
Påtvingad trängsel 

Påtvingad trängsel är något som kommit upp i resultatet i den befintliga miljön. Effekten av trängseln på 

beteende och erfarenhet är till stor del genom dess effekt på det personliga utrymmet (den personliga sfären). 

Med andra ord, människor känner sig trängda eftersom deras territorium eller personliga utrymme invaderas av 

andra. Påtvingad trängsel hänvisar till vår erfarenhet och upplevelse av antal personer i en viss miljö och är ett 

subjektivt, psykologiskt begrepp (Cassidy, 1997, s. 141). 

Territoriell kontroll  

Territoriell kontroll innebär psykologiskt ägande, som hjälper människor att uppfylla tre viktiga mänskliga 

behov: att kunna vara effektiv och kompetent, identitetsstärkande och behovet av att ha en egen skyddad plats 

(Gifford, 2007, s. 166).  

Begrepp som personlig sfär, avskildhet och intimitet används inom miljöpsykologi för att beskriva hur man kan 

bereda enskilda individer en upplevelse av territoriell kontroll (Johansson & Kuller, 2005, s.23).  Uppnås 

territoriell kontroll kan det ha en stressreducerande verkan (a.a., s. 23). 

 
 
3 Tidigare forskning  
En central gestalt inom omvårdnadsteori var sjuksköterskan Florence Nightingale som lyfte fram miljön som en 

viktig faktor som påverkar patientens tillfrisknande. Något som senare års studier också påvisat inom området 

miljöpsykologi. Miljöpsykologi innefattar många discipliner och kan sammanfattas att man lägger vikt vid 

interaktionen människa och miljö.  

Det finns en hel del tidigare forskningsrapporter som behandlar miljöpsykologins integritets begrepp i form av 

personlig sfär, avskildhet och intimitet. Nedan följer ett urval av de rapporter som vi finner relevanta för vår 

studies syfte. Samtliga av dessa rapporter behandlar personlig sfär, avskildhet, intimitet och upplevelsen av 

dessa i olika situationer.  

3.1 Atmosphere in Care Settings-Towards a Broader Understanding of the Phenomenon 

Det övergripande syftet med denna studie är att förstå och beskriva fenomenet miljö i vårdens byggnader och 

hur den upplevs av patienter, närstående och vårdpersonal. Studien består av fyra delarbeten vilka var och en 

belyser olika aspekter av fenomenet. Konsten i omvårdnaden är enligt Florence Nightingale att skapa en 

omgivning där patientens eget helande och läkande krafter befrämjas (Edvardsson 2005). Forskning har visat att 

platser påverkar människor på många sätt, till exempel genom att ge en rumslig orientering, som frammanar 
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minnen, väcker känslor, som påverkar prestanda och beteende och främjar eller hindrar social interaktion 

(Frumkin, 2003, ref, i Edvardsson, 2005). 

  Studien visar även att utvecklingen av omvårdnadsteori tidigare har sammanfattats i fyra domäner, 

klientdomänen, praktikdomänen, klient – vårdardomänen, och miljödomänen.  Av dessa har minst 

teoriutveckling inom omvårdnad skett inom miljödomänen (Kim, 1989, ref. i Edvardsson, 2005). Edvardsson 

tolkar resultaten i studien att fenomenet vårdmiljö kan beskrivas och förstås genom människans varande och 

görande i interaktion med varandra. Människors varande och görande handlar om flera dimensioner och där 

flera faktorer inkluderas och belyses i studien, bland annat att inte uppleva en invasion av sin privata sfär av 

andra patienter bidrar till patientens upplevelse av vårdmiljön (Edvardsson, 2005, s.70). 

3.2 Fysisk miljö i särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder 

Maria Johansson, (2007) docent i miljöpsykologi har som syfte i sin rapport att undersöka om miljöfaktorer 

inverkar på patienter med psykiska funktionshinder. Johanssons litteraturgenomgång visar resultat som tyder på 

att utformningen av den fysiska miljön är högst väsentlig för patienternas välbefinnande och psykiska hälsa. 

Vidare skriver Johansson att personer som lider av psykisk ohälsa upplever den fysiska miljön mer negativt än 

de ”friska”. Tyvärr menar Johansson är miljön inom psykiatrin förbisedd (a.a.).  

Påtvingad trängsel är ett centralt begrepp när det gäller utformning av boenden för patienter med psykiska 

funktionshinder och säger att påtvingad trängsel upplevs olika beroende på om patienterna känner varandra 

sedan tidigare eller inte. Patienter inom psykiatrin tenderar att uppleva en påtvingad trängsel om det är för 

många personer på en och samma yta. Man kan beskriva det som att det har uppstått en hög social densitet. 

Vidare skriver Johansson att det även kan uppstå en hög spatial densitet vilket i sin tur betyder att det är brist på 

plats. Kopplat till detta centrala begrepp lyfter även Johansson upp begreppet personlig sfär som handlar om det 

fysiska avståndet individen har till en annan individ och hur denna kan upplevas hotas om avståndet riskerar att 

invaderas mot individens vilja (Johansson, s. 15). Patienter med psykiska funktionshinder har ett behov av en 

större och mer utsträckt personlig sfär (Niemi, ref i Johansson, 2007).  Detta behov av ett större område som 

skyddar har även att göra med vilken typ av psykiatrisk diagnos patienterna har (Fukui, ref i Johansson, 2007).  

Studien tar även upp betydelsen av rumsutformningen och hur den kan främja eller inte främja den sociala 

interaktionen. Detta med hjälp av placering av bord och stolar som direkt inverkar på människans val av att 

kontrollera sin vilja till att interagera med andra eller inte (Johansson, 2007).  

 
3.3 Investigation of declared seating preference and measured cognitive performance in a sunlit room. 

Wang & Boubekri (2010)  har i ett kontrollerat experiment studerat deltagares beteende i förhållande till 

möblers placering i ett rum och om placeringen i rummet påverkar den kognitiva förmågan. Studien var ett 

experiment som innefattade 100 personer. Val av placering gjordes utifrån deltagarnas möjlighet till avskildhet 

och upplevelsen av att ha kontroll över rummet. Två aspekter som författarna menar var underliggande och som 

framkom i studien var att avskildhet och en känsla av kontroll var två faktorer som inverkade hur deltagarna i 

experimentet valde att placera sig. 50 % av deltagarna i studien föredrog att sitta i en fåtölj i hörnet av rummet 

då de menade att de där kunde uppnå just avskildhet. Ett val som en stor del av deltagarna motiverade med 

hänvisning till avskildhet i den bemärkelsen att de inte ville bli varken sedda eller avbrutna av andra. Att få 
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kontroll över rummet var en annan påtaglig och underliggande aspekt som kom fram i studien. Med andra ord, 

hur deltagarna valde att placera fåtöljen var för att ge en överblick av rummet.  
 

3.4 Privacy; a review of the literature 

Begreppet integritet används i många discipliner och är erkänt som ett av de betydande begreppen även i 

omvårdnad (Leino-Kilpi et al. 2000). De empiriska studierna som gjorts inom området och som analyseras av 

författarna (Leino-Kilpi et al., 2001) har huvudsakligen studerats i sjukhusorganisationer där man mest haft 

fokus på den fysiska dimensionen av begreppet. Sjukhus är en miljö där patienter har en begränsad möjlighet till 

kontroll över miljön och där patienterna frekvent förlorar sin integritet (Johnson, 1979, ref. i Leino-Kilpi et al. 

2001; Annas, 1981, ref. i Leino-Kilpi et al. 2001).  

Forskning visar att vikten av integritet inte nog kan poängteras och det har visats sig ha stor betydelse inom den 

psykiatriska vården, enligt flera undersökningar (Schuster, 1976, ref. i Leino-Kilpi et al., 2001). Forskare ger 

rekommendationer att det skall tas ett större hänsynstagande kring patienters integritet när det gäller utformning 

av byggnationer av sjukhus (Glainsbourough, 1970; Tate, 1980, ref. i Leino-Kilpi et al., 2001). 

 
3.5 Bemötandet i det bortglömda rummet-om väntrummets betydelse 

Ahlmark & Gregor (2011) har i sin studie av väntrumsmiljön låtit intervjua socialtjänstens besökare och kommit 

fram till flera upplevda aspekter gällande den rumsliga miljön. En viktig aspekt var just integritetsbegreppet 

som direkt knuten till den egna personen och dennes upplevelse i rummet. Behovet av att kunna avskärma sig 

på ett eller annat sätt framkom tydligt i studien då samtliga respondenter som deltagit efterfrågade en mer 

hemlik miljö. En mer hemlik och omsorgsfull miljö skulle ta bort fokus på den annars så kala utformningen av 

ett väntrum. Ett väntrum som är kalt välkomnar en synlighet och kan skapa en stor brist på integritet hos 

besökarna. Möbleringen i väntrummet uttrycktes som en annan viktig faktor i studien då exempelvis stolar som 

är möblerade i en ring upplevdes minimera känslan av territoriell kontroll, då man då ej får möjligheten till att 

sitta lite mer för sig själv. En av de intervjuade i studien poängterar också att en mer hemlik miljö skulle kunna 

bidra till ökad kontroll och minska känslan av att vara utlämnad. 

3.6 Scenes from a restaurant: Privacy regulation in stressful situations 

Robson (2008) har i en studie i Amerika undersökt olika personers preferenser vad gäller placering i en 

restaurang. De olika situationerna handlar om vem eller vilka deltagarna ska träffa. Exempelvis familj, vänner, 

arbetskollegor, arbetsintervju m.fl. Den grundläggande aspekten som belyses i studien är begreppet privacy som 

är det som avgör valet av plats. Att få ha kontroll över situationen och rummet var det mest  

 Studien tar även upp att fästpunkter såsom exempelvis fönster, möblerna, växter, tavlor, vikväggar eller pelare i 

rummet är viktiga för att skydda privacy. Möjligheten till att kunna välja platser som har dessa fästpunkter blir 

som ett hjälpmedel för att reducera stressfulla situationer och hjälper till att göra upplevelsen mer behaglig 

(a.a.).  

Robson skriver att studiens upptäckt förhoppningsvis kan ge vägledning till de som ansvarar och skapar de 

offentliga rummen. Vägledning om att den fysiska miljön och dess utformning kan hjälpa till med reglering av 

privacy genom exempelvis fästpunkter såsom vikväggar, växter och andra flyttbara fästpunkter. Då kan dessa 
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fästpunkter fungera som hjälpmedel på så sätt att de avleder all störande stimuli vilket minimerar känslan av att 

vara exponerad (a.a.).  

 

3.7 Environmental Psychology principles and practice 

Gifford (2007) för ett resonemang utifrån psykologen Osmonds tankar vad gäller främjandet av social 

interaktion eller främjandet av det motsatta. Han menar att det inte bara är sättet man placerar möbler på utan 

det handlar även om hur ett rum är utformat. Exempelvis menar Osmond att en korridor inte främjar social 

interaktion emedan ett runt rum gör det. Placering av möbler är annars en stark bidragande faktor till hur man 

kan skapa ett rum som antingen främjar en social interaktion och även minska den.  

Gifford (2007) skriver att det är en vanlig uppfattning att tro att främjandet av en social interaktion är att 

rekommendera men det är inte i alla miljöer sådana placeringar av möbler är det mest lämpliga. Exempelvis är 

målet i vissa miljöer att ha så lite interaktion som möjligt. Bibliotek är ett sådant exempel. Han menar att det 

viktigt att lyfta frågan vilket beteende som är önskvärt och vilken placering av möbler som möjliggör detta 

beteende (Gifford, 2007,s. 156).  

3.8 Therapeutic landscapes in hospital design: a qualitative assessment by staff and services users of the 

design of a new mental health inpatient unit 

Studien undersöker relevansen av terapeutiska inslag som naturelement och vikten av personligt utrymme. 

Studien tar upp att ett tema som löper genom den psykiska hälsans litteratur är att det är tabubelagt med psykisk 

ohälsa. Människor med psykisk ohälsa har ofta svårt att utöva makt i behandlingsprocessen och upplever ofta en 

brist på respekt, på sjukhus och i övriga samhället. Inuti sjukhus bör det erkännas att zoner med särskilda 

möjligheter till social interaktion är viktiga. Men det bör även finnas territoriella avgränsningar som avskiljer 

dessa interaktionsutrymmen för att skapa områden som främjar behovet att avskildhet. Detta för att både 

patienter och personal ska ha möjlighet att utöva vissa val över hur och när sociala interaktioner ska ske. 

Besökarna behöver sitt eget utrymme på sjukhuset för att kunna vara åtskilda från personalen. Vad det gäller 

skapandet av en terapeutisk miljö menar studien att möjligheten att återskapa en hemtrevlig atmosfär hänvisas 

ofta till funktioner som belysning och inredning. Studier visar att naturelement som växter, inslag av vatten och 

utsikt över natur är terapeutiska. 

3.9 Expertintervju med lektor Ebba Högström vid Blekinge tekniska högskola 

Vi har intervjuat Ebba Högström som skrivit en avhandling som analyserar rumsliga aspekter av decentraliserad 

mental sjukvård i Sverige där dess rumsliga prestanda var i fokus. Vi ville med hjälp av henne få råd och idéer 

om vilka inredningselement man skulle använda för att tillgodose patienternas personliga sfär, avskildhet och 

intimitet.  

Enligt Ebba Högström, kan man tillgodose patienters behov av personlig sfär, avskildhet och intimitet.  

med hjälp av erbjudande av olika platser i väntrummet, en del avskilda och andra mindre avskilda. En del 

patienter kanske vill socialisera sig med andra patienter emedan andra kanske vill vara mer avskilda (E. 

Högström, personlig kommunikation 2014-03-20). 
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Högström menar också att man inte behöver fysiska väggar för att skapa privacy utan man kan forma rum 

genom att dela in väntrummet i mindre rum med hjälp av möbler, belysning, färg, material och ljudmiljö men 

även fästpunkter som något att läsa eller något annat att fästa blicken vid, såsom en tavla.  

Högström menar att det är svårt att ge generella svar på vad man ska tänka på vid utformning av väntrum men 

ger rekommendationer att man ska dela in rummet i mindre rum med hjälp av möbler, färg och material. 

Sittgruppernas placering skapar rum menar Högström och detta kan man även uppnå genom färgsättning och 

belysning. Det är bra med både soffa och fåtölj då detta ger en möjlighet till att olika grader av intimitet och 

avskildhet kan tillgodoses. 

Grundläggande för att trygga den personliga integriteten är att kunna förstå den miljö man befinner sig i, detta 

för att få någon form av kontroll. Även andra aspekter inverkar såsom om det är för lyhört, om patienterna 

känner sig uttittade, om det är för tyst och vilken överblick patienterna har över rummet. Allt detta hör också 

ihop med att förstå och att ha kontroll över den miljö man befinner sig menar Högström (2014). 

4 Väntrummet där experimentet utförts 
Under vår research på väntrum blev vi informerade av enhetschefen att den mottagning där studien utförts 

tidigare gjort en enkätundersökning där just väntrummet fått hård kritik från sina besökare då de upplevde 

väntrummet som trist, kalt och kallt. Efter att vi besökt mottagningen var vi av den uppfattningen att 

väntrummet utgjorde ett exempel som passade in i mallen för ett eftersatt väntrum och som signalerade 

likgiltighet. Väntrummet hade även enligt vår uppfattning den rumsutformning som är i linje med det som 

Osmond (ref i Gifford, 2007) menar främja den sociala interaktionen, (intimiteten) men som inte ger någon 

möjlighet till avskildhet. Med andra ord så var möbeltyperna och deras gruppering något som liknade ett 

vardagsrum och enbart främjade ett visst beteende, det vill säga det sociala beteendet. Väntrummet var även i 

avsaknad av fästpunkter såsom växter, vikväggar, tidningar, matta och tavlor.  

 

4.1 Hypotes 

Vi har tagit del av litteratur och forskning inom ämnet miljöpsykologi. Forskningen och litteraturen inom 

området visar på att människans upplevelse av den personliga sfären, avskildhet och intimitet påverkas starkt av 

den fysiska miljön. Vår expertintervju med lektor Ebba Högström har varit ett led för att förstå hur man kan på 

bästa sätt kan möta upp patienters upplevelse av den personliga sfären, avskildheten och intimiteten med vissa 

inredningselement och hur man kan arbeta med rummet som helhet. Utifrån tidigare kunskapsläge samt vad 

Ebba Högström menar gällande personlig sfär, avskildhet och intimitet vill vi låta pröva om ändrad 

rumsutformning och införande av fästpunkter i ett väntrum på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning 

bidrar till att patienterna upplever att deras personliga sfär, avskildhet och intimitet påverkas. 

Rumsutformning och fästpunkter beskrivs följande; med rumsutformning menas i studien val av möbeltyper och 

hur dessa placeras. Med fästpunkter menas i studien vikväggar, tavlor, matta, växter och tidningar. 
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Våra hypoteser i studien är; 

H1: Rumsutformning och ändring av möbler påverkar patienternas möjligheter att skapa sig en personlig sfär.  

H2: Rumsutformning och ändring av möbler påverkar patienternas upplevelse av avskildhet och intimitet.  

H3: Fästpunkter påverkar patienternas upplevelse av avskildhet och intimitet.  

För att dessa hypoteser skall kunna falsifieras bör deltagarnas upplevelse av den personliga sfären, avskildheten 

och intimiteten upplevas som lika tillgodosedda i den befintliga väntrumsmiljön såsom i den manipulerade, eller 

upplevas som mer tillgodosedda i större utsträckning i den befintliga än i den manipulerade. I den befintliga 

väntrumsmiljön bör deltagarna under intervjuerna påpeka att deras upplevelse av avskildhet och intimitet 

tillgodoses lika mycket eller mer i den befintliga väntrumsmiljön än i den manipulerade väntrumsmiljön. Vid 

intervjuer med deltagarna bör det även framkomma att den personliga sfären tillgodoses lika mycket eller mer i 

den befintliga väntrumsmiljön tack vare dess rumsutformning och möbler.  

  

5 Metod 

5.1 Forskningsmetod 

Studien är av experimentell design då syftet med studien var att undersöka om rummets utformning och 

fästpunkter såsom vikväggar, växter, tavlor och tidningar påverkade patienternas upplevelse av deras personliga 

sfär, avskildhet och intimitet. Studien saknar dock element som karaktäriserar en fullständig experimentell 

studie då studien inte uppfyller de krav ett riktigt experiment ska ha. Ett riktigt experiment har en slumpmässigt 

utvald experimentgrupp och en kontrollgrupp (Bryman, 2008). Då vi ej hade den möjligheten att utföra en 

matchning så att bägge grupperna hade en likartad sammansättning liknar studien mer ett kvasiexperiment. I ett 

kvasiexperiment benämner man kontrollgruppen som en jämförelsegrupp istället (a.a.). Det kvasiexperimentella 

experimentet genomförs dock på liknande sätt som det klassiska laboratorieexperimentet (Descombe, 1998) 

men ett kvasiexperiment kan inte som ett klassiskt experiment diktera villkoren i samma utsträckning. Detta på 

grund av att undersökningspersonerna inte är valda slumpmässigt. Vår studie saknar slumpmässigt urval och 

liknar mer ett bekvämlighetsurval.  

Ett experiment innebär att man manipulerar med nyckelvariabler (Denscombe1998). Forskaren identifierar 

viktiga faktorer för att senare införa eller utestänga dem så att faktorernas effekter går att observera (a.a., 1998, 

s.75). Experimentets nyckelvariabler i denna studie är baserade på den forskning samt expertintervju vi tagit del 

av, som visat sig vara viktiga faktorer som påverkar den personliga sfären, avskildhet och intimitet såsom 

fästpunkter och rummets utformning i form av möblering och val av möbler.  

Descombe (1998, s.77) menar att det enklaste sättet att isolera en variabels inverkan är att samtidigt som man 

inför denna variabel ska man säkerställa att andra relevanta faktorer hålls densamma, det vill säga oförändrade. 

Det väntrum som utgjorde experimentets undersökning var detsamma för både jämförelsegruppen och 

experimentgruppen och i det manipulerade väntrummet ändrades inget annat än de nyckelvariabler som vi 

undersökte. Det vill säga, rumsutformingen med hjälp av möblerna, och de inredningselementen såsom 

vikväggar, växter, tavlor och tidningar. Genom att dela in patienterna i två grupper, en experimentgrupp och en 
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jämförelsegrupp kunde vi jämföra de två gruppernas upplevelse av den personliga sfären, avskildheten och 

intimiteten. Som teknik för insamling av data utförde vi semistrukturerade intervjuer med samtliga deltagare. Vi 

har valt att inte kvantifiera våra resultat som brukligt är inom experimentella studier. Vi har istället valt att göra 

en kvalitativ analys av intervjuerna för att få en mer nyanserad bild av hur patienterna upplever sin personliga 

sfär, avskildhet och intimitet i de olika miljöerna.  

 
5.2 Litteratursökningar 

Vetenskapliga artiklar till studien söktes i databaserna; Academic Search Premier, SocIndex, Psychinfo och 

Diva. Samtliga sökningar genomfördes mellan tiden 2014-02-14-2014-05-01. Sökningarna i databaserna utgick 

från sökorden personal space och privacy som sedan kombinerades med; environmental psychology, hospitals, 

psyciatric, architecture, hospital environment. Vi sökte specifikt via CINAL Plus with full text efter en rapport 

vi redan kände till sedan tidigare då vi ansåg den vara relevant för studien. En sista sökning genomfördes via 

databasen Google scholar och utgick från sökorden personal space, relationship, privacy vilket resulterade i en 

artikel som hade relevans för studien. 

Efter att artiklarnas titlar granskats utifrån problemområdet valdes de artiklar som inte bedömdes handla om 

ämnet bort. I de artiklar där titeln motsvarade problemområdet lästes sammanfattningen igenom och de som 

svarade mot syftet valdes ut. Totalt genomlästes 26 stycken sammanfattningar. Nio stycken artiklar beställdes 

via Ersta sköndals högskolebibliotek. 

5.3 Urvalsmetod 

Väl på plats på mottagningen gjorde vi ett bekvämlighetsurval då alla patienter som var besökare på den 

vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen under våra experimentveckor var välkomna att delta. 

Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna består av de personer som finns tillgängliga för forskaren 

(Bryman, 2008).  

Resultatet av en studie med bekvämlighetsurval kan inte jämföras med ett sannolikhetsurval då vi inte innan 

experimentets gång säkerställde gruppernas likheter. Det vill säga vi kan inte med säkerhet säga att de patienter 

som deltog i studien inte skiljde sig åt alltför mycket. Vår studies urvalsmetod var det enda sättet som 

möjliggjorde att vi kunde få tag på patienter inom vuxenpsykiatrin inom den begränsade tidsram vi hade på oss 

för studien.   

 
5.4 Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet presenteras nedan i termer av reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

   Reliabilitet syftar till en fråga om resultatens reproducerbarhet vad gäller olika tidpunkt och olika forskare, 

men undersökningens reliabilitet kan även diskuteras i sammanhang med ledande frågor, transkribering och 

tematisering (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2008, s. 49) menar att reliabilitet handlar om att en 

undersökning ska bli detsamma om en identisk undersökning genomförs på nytt och inte påverkas av 

slumpmässiga betingelser. Under de två experimentveckorna har vi utfört intervjuerna vid samma tidpunkter på 

förmiddagen och eftermiddagen måndag till och med fredag.  
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Att miljön i väntrummet orsakade en förändring gällande upplevelsen av personliga sfären, avskildhet och 

intimitet kan vara att deltagarnas psykiska ohälsa som varierade i grader. Detta kan i sin påverka reliabiliteten i 

studien då man ej med säkerhet kan säga om det var interventionen i miljön som gav upphov till resultatets 

orsaksförhållande eller deltagarnas mående.  

   Vi har försökt så långt som möjligt att vara två personer närvarande under intervjuerna. Under vissa intervjuer 

fick vi dela upp oss och ha enskilda intervjuer då det vid vissa tillfällen var flera intervjudeltagare som anmält 

sitt intresse att delta i undersökningen samtidigt och då vi inte ville låta patienterna vänta. Wragg (ref i Bell, 

1999, s. 89) frågar sig om två intervjuare som använder samma frågeschema kan få fram identiska resultat eller 

om en och samma intervjuare får liknande resultat. Detta är något som vi diskuterat under processens gång 

under intervjuerna och transkriberingen av samtliga 41 stycken intervjuer. Vi märkte tydligt att vi intervjuat på 

olika sätt och att intervjuerna många gånger mer likande ett samtal än en intervju. Detta i sig kan ha påverkat 

reliabiliteten då vissa intervjudeltagare påpekat efter intervjuns slut att de upplevde det behagligt att prata med 

oss och att det kändes som ett terapeutiskt samtal. Detta menar vi påverkar studiens reliabilitet då vi kan jämföra 

det med vad Bell (1999, s.89) skriver, att då man frågar efter åsikter kan händelser som man varit med om eller; 

är med om påverka personens åsikter.  Med andra ord kan intervjun som är “händelsen” som uppfattats 

terapeutiskt av många ha påverkat deltagarnas svar. Vi kom att stärka patientens självbild och autonomi, något 

som är förknippat med empowerment begreppet (Starrin & Askheim, 2007). Många patienter berättade att de 

uppskattade att bli sedda och lyssnade till gällande den miljö som välkomnar de inför deras besök. Hur detta har 

påverkat studiens resultat vet vi ej. Vi vet inte om vi hade fått annorlunda svar om vi bara hade utgått från våra 

redan färdiga frågor utan att ha ställt följdfrågor eller bekräftat patienterna. 

   Vi har i studien använt oss av en semistrukturerad intervjuform med en tydlig uppsättning frågor som skulle 

besvaras gällande den personliga sfären, avskildhet och intimitet. Intervjun som sådan var flexibel som tillät 

kompletterande frågor vilket vi menar stärker studiens validitet då de kompletterande frågor utgjordes för att 

säkerställa att deltagarna gav svar på det som vi ämnade undersöka.  

   Den externa validitet inbegriper huruvida resultatet i studien kan generaliseras i andra sammanhang än den 

kontext som undersökningen ägde rum i (Bryman, 2008, s. 51). Det finns begränsningar gällande studiens 

externa validitet som är besläktat med det urval vi gjort då urvalet är i viss mån målstyrt och gjordes med 

hänsynstaganden gällande deltagarnas psykiska mående. Ett slumpmässigt urval skulle även ha medfört en 

större intern validitet. Dock måste framhållas att stickprovet i vår studie avspeglar populationen på enheten och 

på så sätt kan anses vara representativt. Även om deltagarna i respektive grupp inte valdes ut slumpmässigt eller 

på ett randomiserat sätt så var de bägge grupperna i flera avseende jämförbara med varandra. Genom att 

grupperna valdes ut på detta sätt kallas experimentet för ett kvasiexperiment (Bryman, 2008, s. 63). Vi 

utformade en beskrivning av studiens syfte i form av ett PM som behandlade såväl studiens syfte, bakgrund 

samt inkluderade kontaktinformation till oss vid eventuella frågor eller gällande andra aspekter gällande studien 

ifråga. Detta PM lämnades till de anställda som i egenskap av behandlare även hade kontakt med de patienter 

som kommer till den vuxenpsykiatriska mottagningen. Detta i sin tur kan ha påverkat den interna validiteten på 

så sätt att deltagarna redan visste om att det skulle göras en undersökning om väntrummet och var därför 

förberedda på experimentet.  
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Resultaten i studien menar vi är generaliserbar gällande patienter som innefattas av liknande psykisk ohälsa i 

andra väntrumsmiljöer inom psykiatriska öppenvårdsmottagningar, vilket innebär att den externa validiteten kan 

betraktas som hög då deltagarna i studien har varit många och de båda grupperna har enligt vår bedömning varit 

jämförbara.   

Frågan om replikerbarhet är aktuell i bedömningen som handlar om att en studie kan reproduceras vilket 

förutsätter att den är möjlig att upprepa. För att möjliggöra en replikerbar studie kräver detta att 

tillvägagångssättet är detaljerat beskrivet (a.a., s.49). Vi menar att studien i sig är replikerbar men att det finns 

brister i och med att de kompletterande frågor som ställdes under intervjuerna inte finns dokumenterat. 

5.5 Avgränsningar 

Vår urvalsmetod var målstyrd på så sätt att vi hade i avsikt att undersöka patienter inom just vuxenpsykiatrin 

och om deras upplevelser gällande den personliga sfären, avskildhet och intimitet respekteras och tillgodoses i 

väntrumsmiljön. Bryman (2008) skriver att kvalitativa forskare vanligtvis väljer urval på detta sätt då det 

handlar om att välja ut specifika individer eller enheter, avdelningar, verksamheter som är direkt kopplade till de 

forskningsfrågor som ämnas utforskas.  

De metodval vi ämnade göra hade sina begränsningar då vi var beroende av verksamheten ifråga, eftersom vi 

valde att avgränsa oss i vår studie till endast en vuxen psykiatrisk mottagning och inte flera. Detta kan härledas 

till tidsfaktorn som vår undersökning verkade under. Vi hade en begränsad tid att utföra vårt experiment vilket i 

sig krävde mycket research kring hur personlig sfär, avskildhet och avskildhet kunde upplevas samt hur man 

konkretiserade dessa begrepp i den fysiska miljön. Vår avgränsning till endast en väntrumsmiljö gav oss 

möjligheten att avsätta längre tid för experimentet än om vi använde oss av flera verksamheter. På detta sätt 

kunde vi avsätta mer tid för att skapa den manipulerade väntrumsmiljön.  

5.6 Population/undersökningsgrupp 

Den undersökningsgrupp studien bygger på är patienter inom en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Patientgruppen domineras av bipolärt syndrom, psykossjukdom, återkommande depressioner samt 

neuropsykiatriska funktionshinder. Åldrarna på deltagarna i studien är mellan åldrarna 18-70 år både män och 

kvinnor där det kvinnliga könet dominerade. 

5.7 Verksamhetsbeskrivning 

Den verksamhet vi utförde vår studie på är en vuxenpsykiatrisk mottagning som tillhör Capio. Capio 

psykiatrins uppdrag är att tillhandhålla utredning, bedömning, diagnostik och behandling av patienter med 

psykiatriska-, beroende-, - och ätstörningssjukdomar i flera olika vårdformer.  AO Capio består idag av fyra 

bolag som har avtal med olika regioner/landsting i varierande antal år. Antal besökare i veckan på den 

mottagning vi utförde vårt experiment är ca 300 patienter i veckan. Mottagningen är en specialistpsykiatrisk 

enhet dit patienterna remitteras för utredning eller fortsatt behandling.  

Ålder på besökarna är mellan 18-70 år där gruppen unga vuxna ökar (18-25 år). Det kön som dominerar 

mottagningen är kvinnor. 

Antal personal på verksamheten är 19 st. De olika professionerna i verksamheten består av specialistläkare 
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(psykiater), sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer, arbetsterapeut, kuratorer, sekreterare och receptionist. 

Läkarna på mottagningen har specialistkompetens i psykiatri, sjuksköterskorna har vidareutbildning i 

psykiatrisk omvårdnad, psykologerna har steg-1 kompetens i KBT, arbetsterapeut har AMPS-utbildning 

(bedömningsinstrument vid funktionsbedömningar), mentalskötare har Case Management utbildning (patientens 

språkrör utåt, mot myndigheter etc.). De behandlingsformer som mottagningen erbjuder är individuell 

läkemedelsbehandling, KBT-terapi individuellt/grupp med preventivt innehåll (förhindra återinsjuknande, 

förmåga att hantera sjukdom/symtom/tillstånd), ADHD-grupp, FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept). Utöver 

behandling erbjuds psykoedukationsgrupper (informationsträffar för patienter), patient- och 

närståendeutbildning riktad mot diagnos, stödsamtal, läkemedelsutdelning med uppföljning. 

Enhetschefen är Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatrisk omvårdnad, grundläggande steg-1 

utbildning, KBT, ledarskapsutbildning. 

5.8 Etiska överväganden och komplikationer 

Tre veckor innan experimentet deltog vi i ett personalmöte där vi informerade om studiens syfte, utformning 

och att studien var inom ramarna för vår utbildning i form av en kandidatuppsats på Ersta Sköndal högskola, 

detta enligt nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131). Detta möte planerades i samarbete med enhetschefen för 

verksamheten vi valde att utföra vårt experiment inom. Genom detta tillvägagångssätt var vår förhoppning att nå 

patienter och väcka deras intresse av att delta i den experimentella studien. Detta indirekta sätt hoppades vi 

skulle möjliggöra att patienterna ville medverka frivilligt i experimentet än om vi själva frågade patienterna om 

de ville delta i studien. Att använda oss av behandlarna som informatörer om studien kan problematiseras 

gällande aspekter rörande patientens tillit till och för behandlaren. För att undvika att patienten deltog i studien 

på grundvalarna att denna har en relation till och för behandlaren så gjordes förfrågan om att delta i studien 

långt innan den experimentella studien startade för att möjliggöra eventuella avhopp.  

Under experimentets gång togs det beslut gällande etiska aspekter rörande vår undersökning. Vi gjorde valet att 

inte intervjua patienter som visade tydliga tecken på att må väldigt dåligt. De gånger vi frågade patienter som 

senare under intervjuernas gång visade indikationer att må för dåligt med förändrad verklighetsuppfattning tog 

vi ett gemensamt beslut att inte använda oss av intervjuerna i vår undersökning av två anledningar. Ett, de 

uppfattade inte vad intervjuerna handlade om, två, publicering av deras svar kanske skulle uppfattas som ett hot 

mot deras självbild. Något som kan sättas i relation till Blennbergers (2005, s.40) hänvisning till utvecklande av 

Kants kategoriska imperativ utifrån dennes resonemang att istället för att se människan som ett medel så ska 

man betrakta henne som ett mål i sig själv med ett eget värde. Utifrån detta resonemang som vi nämnt har vi 

gjort vissa ställningstaganden gällande vår studie där vi valt att låta patienternas väl och ve sättas i främsta 

rummet. 

Eftersom vi valt att anlägga ett miljöpsykologiskt perspektiv i vår forskning så är vi även av den åsikten att 

miljön har en inverkan på oss människor. Utifrån detta ställningstagande så medför det etiska komplikationer i 

form av hur vi valt att manipulera väntrumsmiljön. Vi har utifrån forskning och experter valt att inte använda 

oss av element i väntrumsmiljön som kan påverka patienter i en negativ riktning. Utformningen av den 

manipulerade väntrumsmiljön syftade till att påverka patienterna i positiv bemärkelse. 
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”Often, it´s an approach taken in the healthcare setting with one main goal in mind: Let the design help, not 

hurt.” (Craig Zimring, ref i Nate, 2013, s. 49).  

 Presentationen av empirin har också föregåtts av diskussioner kring vad som skulle publiceras när det framkom 

ovanliga svar som indikerade att patienterna inte förstått frågan. Vi har valt att publicera dessa svar för att 

tydliggöra hur vi tolkar dem. 

De etiska överväganden vi gjort utgår från de forskningsetiska huvudkrav gällande inom svensk forskning 

såsom de presenteras av Bryman (2008) vilka är centrala förutsättningar att bedriva en etisk forskning. Detta för 

att säkerställa att studien tog hänsyn till patienternas väl och ve såväl som respekterade den personliga 

integriteten. De fyra huvudkraven är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 

konfidalitetskravet, (Bryman, 2008, s. 131-132). Vi har även använt oss av Vetenskapsrådets (2011) etiska 

rekommendationer gällande forskning. 

Att patienterna deltog i en studie av experimentellt slag framkom inte under studiens gång eftersom detta skulle 

kunna påverka studiens tillförlitlighet. Vår intention var att efter avklarade intervjuer informera om studiens 

upplägg i form att de deltog i ett experiment men detta gjordes inte. 

Vi använde ett skriftligt samtyckes dokument (se bilaga 3) för att ge en klar och tydlig bild om vad studiens 

deltagande innebar på ett klart och tydligt sätt. Detta samtycke i dokumentet gavs även information gällande 

möjligheten att när som helst kunna dra tillbaka sitt samtycke (Bryman, 2008, s. 132).  

Intervjutillfällena inleddes med tydliggörandet av syftet med studien samt möjligheten att kunna avbryta sitt 

deltagande. 

 I vetenskapsrådets etiska bestämmelser (2011) gällande forskning framkommer att de metoder man valt i sin 

studie ska på ett distinkt sätt besvara och belysa syftet med studien. Vidare ska metoderna som används i 

undersökningen tydligt förklaras och hanteras korrekt samt besvara de frågor som rests i studien (a.a.). Studien 

som sådan med en jämförande och – en kontrollgrupp har vår förhoppning varit att denna utformning skall ha 

gynnat vårt empiriska material. 

Vi har dock valt att inte ta med de deltagare som inte skrev på samtyckesbrevet trots att de forskningsetiska 

huvudkrav gällande inom svensk forskning såsom de presenteras av Bryman (2008) muntligen gavs till 

intervjupersonerna där de även fick svara om de godkände att intervjuerna spelades in och användes i syftet för 

vår studie. Detta på grund av en studie där en aktiv insats görs skall alltid samtycke inhämtas (Bryman, 2008, 

132). Då vi valde att inhämta detta samtycke skriftligen anser vi det mer korrekt att inte ta med de vi missade få 

påskrivna. 

Vi har valt att inte presentera var verksamheten vi undersökt är lokaliserad utan valt att presentera under vilken 

organisation verksamheten lyder under. Detta har vi gjort för att säkerställa att deltagarna i undersökningen ges 

största möjliga anonymitet.  

Enligt Informationskravet (Bryman, 2008, 131) informerades samtliga berörda i undersökningen dess syfte samt 

informerades om den aktuella studiens alla inslag. Deltagarna informerades att uppgifterna som framkom av 

undersökningen endast skulle användas i forskningssyfte.  Deltagarna blev även informerade om att studien 

byggde på frivillighet. Det vill säga undersökningsdeltagarna kunde när som helst avbryta sin medverkan såsom 

är skrivet i (Bryman, 2008, s. 131). 
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5.9 Förförståelse 

Då vi under termin fyra skrev vår B uppsats om ämnet miljöpsykologi kom vi att intressera oss för ämnet som 

sådant. Den studie vi då gjorde behandlade den fysiska och rumsliga miljöns betydelse inom socialt arbete. Vår 

intention i studien var att förstå och generera kunskap kring vilka känslor som den fysiska miljön kan 

åstadkomma. Intresset och förståelsen inom disciplinen miljöpsykologi är inte på något sätt fullständig men vi 

vill gärna påstå att vi har som en konsekvens av vår tidigare uppsats uppnått en djupare kunskap inom ämnet.   

En av oss gjorde sin praktik på BUP (Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen) där många kom med olika 

typer av problematik. Vissa dagar kunde dessa patienter mötas av ett hav av människor i väntrummet och var 

ibland tvungna att gå ut och vänta i korridoren utanför för att uppnå någon form av avskildhet eller personlig 

sfär. Behandlarna tog emot patienterna i väntrummet på olika sätt. Några ropade upp patienternas namn emedan 

andra frågade högt i rummet vem som skulle träffa en viss behandlare. Att respektera patienternas integritet var 

inte en självklarhet hos alla behandlare. Vi två författare diskuterade mycket kring detta under terminens gång 

och (upplevde att vi) i relation till att vi båda hade viss kunskap kring miljöpsykologi och det faktum att vi 

studerat som studenter vid socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola resonerat kring och om etikens roll 

i socialarbetarens vardag så kom diskussionerna kring etikens roll i fysiska miljöer fram. Vi har båda 

förförståelse gällande väntrumsmiljöer och dess fysiska utformning och är av uppfattningen att väntrumsmiljön 

är eftersatt och ger uttryck för allt annat än en varm och välkomnande miljö som utgår från besökarens behov.  

 
5.10 Utgångspunkter för experimentet 

Vi valde även att intervjua en arkitekt kring dessa miljöpsykologiska begrepp, varav dennes utsaga kom att 

förtydliga de teoretiska utgångspunkterna för vår studie. Detta för att konkretisera de teoretiska begreppen i 

form av hur vi kunde använda oss av dessa i den manipulerade väntrumsmiljön. Expertintervjun hade även som 

syfte att skapa djupare förståelse för fenomenet väntrum. Hur tänker de som skapar miljön kring detta? Vad 

anser de vara av vikt gällande den personliga sfären, avskildheten och intimiteten i ett väntrum?  

5.11 Tillvägagångssätt vid materialinsamling/genomförande 

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med de patienter som besökte vuxenmottagningen. Innan 

intervjuerna ägde rum fick deltagarna svara på ett frågeformulär (se bilaga 2) under tiden de satt i väntrummet. 

Detta formulär hade som syfte att vara en stödmall inför de intervjuer som sedan ägde rum i ett separat rum. 

Intervjuerna med deltagarna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide (se bilaga 1). En sådan 

intervju innebär att intervjuaren kan röra sig fritt mellan de teman som valts ut till studien (Bryman, 2008). Det 

frågeformulär som patienterna tog del av i väntrummet var något vi skrev för att deltagarna skulle svara på vissa 

frågor under tiden de satt i väntrummet. Detta för att deltagarna skulle komma ihåg väntrummet och deras 

upplevelse när de steg in i intervjurummet som var beläget precis intill. Anledningen till att vi inte kunde 

intervjua deltagarna i väntrummet var av etiska skäl, de fanns risk att andra patienter skulle höra.  

  De resurser som vi kom att behöva i vår studie gällande skapandet av den manipulerade miljön framkom 

tydligare efter vår intervju med lektor Ebba Högström då hon gav oss svar på vilka rumsliga funktioner som 

kunde bidra till att patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet tas tillvara i väntrummet samt tidigare 

forskning kring begreppen och miljöpsykologi. Då vi tidigare skickat ett informationsbrev (se bilaga 3) som 
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lades ut i receptionen var förhoppningen att många hade anmält sig till undersökningen. Men väl på plats för 

experimentets start var det endast en deltagare som anmält sig och detta via telefon direkt till oss.  

Då antal anmälda patienter var lågt resulterade det i att vi själva frågade patienter som vi fick möjlighet till den 

första veckan. Många tackade nej på grund av tidsbrist eller annat och många var vi själva tvungna att välja bort 

på grund av för stor psykisk ohälsa, detta utifrån vår bedömning. Totalt antal deltagare första veckan var 15 

stycken som slutade på 12 stycken efter vår bedömning att inte använda oss av deras svar då de saknade 

relevans för studien syfte.  

Den andra experimentveckan var det total 26 stycken intervjuade deltagare som slutade på 21 stycken som 

liksom ovan saknade relevans för studien. Samtliga intervjuer spelades in.  

Både den befintliga och den manipulerade miljön dokumenterades noggrant utifrån samma fotografiska vinklar. 

Detta för att tydliggöra de förändringar interventionen innebar.  

Antal deltagare i experimentet i den befintliga väntrumsmiljön på mottagningen var 12 stycken patienter varav 

sex var kvinnor och sex var män. 

Populationens antal under experimentets första vecka i den befintliga miljön var 136 stycken patienter vilket ger 

ett patientdeltagande på 8,82 % i undersökningen. Fördelningen av kvinnor och män var 50 %. Antal deltagare i 

den manipulerade väntrumsmiljön på mottagningen var 21 stycken patienter varav 15 stycken kvinnor och 6 

stycken män.  

Populationens antal under experimentets andra vecka i den manipulerade väntrumsmiljön var 135 stycken 

patienter vilket ger ett patientdeltagande på 15,5 % i undersökningen. Fördelningen av kvinnor och män var 

kvinnor ca 71 % och män 29 %.  

5.12 Experimentets utförande 

Manipuleringen skedde på så sätt att vi ingrep i väntrumsmiljön för att undersöka om rumsutformningen och de 

fästpunkter såsom vikvägg, tavla, växter m.m. inverkade på patienternas upplevelse kring den egna integriteten i 

form av personlig sfär, avskildhet och intimitet. Patienterna var indelade i en experiment- och i en 

jämförelsegrupp där experimentgruppen utsattes för den experimentella betingelsen.  

I samarbete med IKEA och ICA kunde vi möjliggöra den förändring vi önskade skapa. Vi manipulerade 

väntrumsmiljön med växter, tavlor, tidningar, lampor, matta och vikvägg för att höja patienternas personliga 

integritet i form av personlig sfär, avskildhet och intimitet. Val av fästpunkter styrdes av den expertintervju samt 

den forskning vi tog del av inför experimentet. Rumsutformningen utgjordes även den utifrån tidigare 

kunskapsläge som har rapporterats tidigare. Utifrån tidigare forskning som menar att personlig sfär, avskildhet 

och intimitet påverkas av rumsutformningen skapade vi fler enskilda platser i väntrummet. Detta för att ge 

möjlighet till att själv kunna få välja önskvärd social interaktion eller inte. Utifrån de 15 patient intervjuer som 

gjordes under första veckan fick vi inblick i hur patienterna upplevde möbleringen i väntrummet. Utifrån detta 

valde vi exempelvis att ta bort den tresitssoffa som var placerad med ryggen mot korridoren då denna upplevdes 

göra intrång på den personliga sfären och avskildhet. Vi valde att låta en soffa vara kvar i väntrummet samt 

skapade en grupp med stolar vända mot varandra för att främja intimiteten, med andra ord främja en social 

interaktion i väntrummet.  
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Växter, vikväggar, tavlor valdes ut och var menat som en möjlighet att skapa avskildhet. 

Intervjuerna var mellan 12-15 minuter långa varav var och en av oss ansvarade för att leda intervjun varannan 

gång emedan den andre av oss säkrade att varje fråga ställdes men även för att säkerställa att vi fått rikligt med 

svar på de frågor vi ställt. Datum för experimentets utförande var vecka 13 och vecka 14, 2014 med exakta 

datum; 24 mars tom den 4 april 2014. Tiden intervjuerna ägde rum var mellan klockan 09-00-16-30 måndag till 

fredag.  

 

5.13 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår ansats är av deduktiv karaktär där tonvikten ligger på att beskriva hur rumsutformning samt fästpunkter 

(inredningselement) påverkar patienternas upplevelse av deras personliga sfär, avskildhet och intimitet i 

väntrummet. Med deduktion menar Bryman (2008) att utifrån det som forskaren redan vet inom ett område 

deducerar forskaren sedan ned i en hypotes eller flera som sedan prövas empiriskt (Bryman, 2008, s. 26).  

Forskning visar att både rumsutformning och fästpunkter (inredningselement) påverkar människans upplevelse 

av den personliga sfären, avskildhet och intimitet. Dessa begrepp är centrala inom miljöpsykologin och är de 

begrepp som studien översatt till utforskningsbara företeelser, såsom enligt Bryman (2008) menar är en 

deduktiv forskningsansats. Angreppsättet i studien har i fokus haft att beskriva hur rumsutformningen och 

fästpunkter påverkar upplevelsen av den personliga sfären, avskildheten och intimiteten i ett väntrum. 

Informationen som samlats in i studien har svarat på hur patienterna upplevt den manipulerade väntrumsmiljön i 

jämförelse med den befintliga väntrumsmiljön, då den manipulerade miljön möblerats och inretts med de 

hypoteser som vi rest i studien. Dessa hypoteser har deducerats ned utifrån den forskning som vi tagit del av.  

5.14 Bearbetning av data, tolkning, analys 

Undersökningen resulterade i 41 stycken intervjuer och 41 frågeformulär. Dessa delades upp för att 

transkriberas. Under transkriberingen framkom att vissa intervjuer saknade relevans för att uppnå studiens syfte. 

Det fanns också intervjuer där det tydligt framkom att patienterna inte förstod våra frågor. På basis av detta så 

valde vi att inte använda detta material vilket slutligen resulterade i 33 stycken intervjuer som hade relevans för 

studiens syfte. Materialet lästes i sin helhet i flera omgångar för att vi skulle få en helhetsbild av intervjuernas 

innehåll och patienternas upplevelse av de begrepp vi avsett att undersöka. Sedan ströks de svar under som 

direkt svarade på frågorna kring personal personlig sfär, avskildhet och intimitet. Varje transkribering 

numrerades från 1-33 där 1-12 var deltagare från den befintliga miljön och där nummer 12-33 var deltagare från 

den manipulerade väntrumsmiljön.  

5.15 Metodologiska överväganden/komplikationer 

Studien byggde på ett kvasiexperiment där de personer i vår undersökning fördelades på två grupper som 

intervjuades gällande väntrumsmiljön, en experimentgrupp och en jämförelsegrupp. Vi hade som ambition vid 

starten att utföra ett experiment där vi istället för en jämförelsegrupp skulle ha en så kallad kontrollgrupp, men 

vi hade inte möjlighet att göra ett slumpmässigt urval så slutresultatet blev mer liknande ett kvasiexperiment.  

För att denna undersökning skulle kunna gjorts på ett korrekt och klassiskt experimentellt sätt så skulle de 
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deltagare som intervjuats i studien varit förstagångsbesökare. Detta för att undvika att de skulle ha mött den 

väntrumsmiljö som vi manipulerat tidigare. Vi har heller inte kunnat göra en förmätning (en matchning) på de 

två grupperna för att säkerställa att bägge grupperna hade likvärdig psykiatriskt problematik. Detta har inte 

kunnat göras då vi inte velat ställa den frågan innan till deltagarna av respekt för deras integritet. Valet att dela 

upp oss under vissa intervjuer gjorde det svårare att säkerställa att den andre ställde de frågor som var 

nedskrivet på intervjuguiden. Vid vår research av väntrummet så fann vi att väntrummet ifråga enbart främjade 

den sociala dimensionen av de begrepp vi valt att undersöka. Det befintliga väntrummet var öppet, kalt och den 

möblering som fanns främjade enbart intimiteten och inte avskildheten. Väntrummets utformning och val av 

möbler var av sådan karaktär så det enbart främjade social interaktion. Utifrån detta påverkade det oss till att 

mer fokusera på avskildheten i undersökningen, då det var just bristen på avskildhet vi trodde skulle vara den 

mest framträdande bristen hos deltagarna. Efter att vi fördjupat oss än mer i begreppets betydelse började vi 

analysera vårt material med nya glasögon och fann att intimitets faktorn även den var högst relevant.  

6. Bild dokumentation av befintlig väntrumsmiljö 

I den befintliga väntrumsmiljön var sittplatserna placerade som i en halvcirkel. Det fanns två stycken enskilda 

fåtöljer samt två stycken soffor där samtliga möbler hade sin riktning mot toaletterna. Rumsutformningen erbjöd 

föga möjlighet till att kunna dra sig tillbaka eller fästa blicken på något annat än kala väggar och toaletterna. Det 

fanns en liten vägg tv men som dock alltid var avstängd vid tiden för experimentet.  

 

 
 Väntrummet i den befintliga miljön, två soffor samt två fåtöljer vända mot varandra, en möblering som 
enbart främjar den sociala interaktionen. 
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                       Fåtöljer vid hörnet vid toaletterna utan piedestaler med blommor 

                                          
                                                                    Soffa med rygg mot korridor och personaldörr 
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                                  Enskild fåtölj mittemellan korridor och personaldörr 

      Fåtölj utan vikvägg längs korridor 
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Soffa mittemot toaletterna i väntrummet   

6.1 Resultat av befintlig väntrumsmiljö 

Vad som framkommer tydligt av intervjuerna i den befintliga väntrumsmiljön är att sofforna upplevs som 

besvärande och upplevs inkräkta på patienternas personal space. Deltagare 12 säger “ Jag tycker inte om att det 

är gjort som en soffgrupp eller ett vardagsrum där man sitter vända mot varandra”. Något som även 

framkommer i intervjuerna är behovet av avstånd till andra människor. Deltagare 12 säger att han placerar sig i 

fåtöljen med motiveringen: “ Fåtöljer är bäst då det är tomt på båda sidor”. Deltagare 9 säger att han inte 

placerar sig i tvåsitssoffan med motiveringen: “ (...) om det finns en ledig fåtölj”. 

Det finns flera strategier som framkommer i intervjuerna som deltagarna har när det gäller var de placerar sig i 

väntrummet för att uppnå att deras personal space inte invaderas.  

Flera deltagare säger att om de sätter sig i soffan väljer de en placering som möjliggör att de har avstånd till 

andra människor som att placera sig i den andra änden av soffan eller i hörnet av soffan. Soffan det 

huvudsakligen talas om är en soffa som är placerad mot en vägg vilket bidrog till att ryggen var mot en vägg. 

Deltagare 9 säger, “ sätter mig i hörnet av soffan för att ta upp så lite plats (...)” 

 

“Deltagare 8 säger, “Om alla väntar på en tid, exempelvis klockan 10.00 blir det väldigt många i 

väntrummet och då blir det så att man sitter flera i stycken i soffan. Jag sätter mig inte mitt i soffan utan 

jag sätter mig i ett hörn om jag måste sitta i en soffa”.  

 

“Om det var mycket folk så vore det obehagligt. Den där placeringen av möblerna känns 

obehagligt”. Jag tycker inte om att sitta i en soffa i en offentlig miljö för man vet aldrig vem som 

sitter nära dig. Oj, de sitter lite för nära då”(deltagare 5). 
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“Jag tycker inte om att det är mer soffor än enskilda fåtöljer. Kommer jag in och det står lite folk 

här och var och det inte är ledigt på stolarna då blir jag såhär, Åh nej vart ska jag ta vägen. Det 

känns jätteobekvämt att sätta sig bredvid någon annan i soffan” (deltagare 10). 

 

Andra deltagare menar att de kan bibehålla sin personliga sfär genom att sätta sig i ett hörn där det finns en 

enskild fåtölj placerad. Deltagare 2 säger, “Jag satte mig i hörnet liksom, avskilt, låtsades som om jag var någon 

annanstans liksom”.  

Andra nämner också att vad som skulle inkräkta på deras personliga sfär är om antalet människor i väntrummet 

ökar. Då skulle de uppleva ett obehag och bli stressade. Deltagare 2 säger, “Hade det varit så att det var 10-15 

personer här samtidigt hade det varit svårt. Då hade det varit obehagligt tror jag för då hade det känts som om 

man suttit i knät på varandra” 

Några av deltagarna nämner att de sätter sig vid en vägg eller hörn vilket möjliggör att de har utsikt över 

rummet för att uppnå kontroll någon slags kontroll. “ (...) jag sätter mig gärna mot hörnan så jag ser när doktorn 

kommer och har de andra framför mig” (deltagare 9) 

“ (...) hörnet helst i en fåtölj där jag har ryggen mot väggen så jag har överblick över allting (deltagare 8).  

Flera deltagare nämner också att flödet av personal är en faktor som upplevs som besvärande och inverkar på 

deras upplevelse av väntrummet. Deltagare 5 säger “ alla passerar, man ska in och ut... läkare passerar här och 

där” Deltagare 11 säger, “(...) det är inte en avslappnad miljö. Det är folk som springer fram och tillbaka (...) det 

känns inte särskilt privat och när man sitter i korridoren så är det folk som springer förbi en”. En av deltagarna 

uttrycker sig i termer av utsatthet och beskriver väntrummet som en knytpunkt mitt i en omgivning som 

deltagaren beskriver som kaosartad. 

“(...) man är väldigt utsatt, för det kommer personal från vänster och patienter från höger. Det 

korsars mitt i. Det pratas och surras i rummet där personalen håller till... alltså det kommer folk 

från två håll… jag skulle uppskatta om man inte syntes” (deltagare 10). 

Flera av deltagarna upplever att de känner sig utelämnade i väntrumsmiljön. Emedan ett fåtal är av en annan 

åsikt. “Nej det ligger ju i sitt lilla hörn… skulle det vara något som händer eller om någon mår dåligt så är det 

alltid någon som kommer och lägger märke till det” (deltagare 7). Möblernas arrangemang upplever några 

deltagare främja den sociala interaktionen och ger upphov till associationer såsom en hemmiljö i både positiv 

och negativ bemärkelse.  

“ (...) jag tycker inte om att det är gjort som ett vardagsrum när man sitter mot varandra (...) det 

finns inga möjligheter att vända sig åt ett annat håll det gillar jag inte, man sitter som hemma i 

vardagsrummet med besök”   
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Emedan en annan deltagare menar att han kan slappna av i väntrumsmiljön då miljön känns hemlik “ (...) 

eftersom det är soffor så känner man sig mer som hemma typ” (deltagare 3). Även om möblernas arrangemang 

upplevs vara förknippat med positiva känslor av några av deltagarna så nämner majoriteten av dem att de inte 

skulle sätta sig i sofforna om någon satt där om det fanns en ledig fåtölj.  Deltagare 3 nämner trots att han 

upplever soffgrupperingen som positiv väljer han att inte sätta sig där om någon sitter i sofforna “ Om jag ser att 

någon sitter i en soffa så sätter jag mig inte där. men jag; kan sätta mig där…” (deltagare 3). En annan deltagare 

menar att sätta sig i sofforna inte alls är några problem ” (deltagare 5). Jag skulle inte bry mig om någon satte 

sig i soffan, de mår ju också dåligt” (deltagare 5).  

En deltagare säger att hen inte har någonstans att ta vägen, en annan menar att man tvingas sitta mittemot 

varandra då möblernas placering är riktade mot varandra vilket skapar en påtvingad interaktion. Deltagare 10 

säger, “Det är väldigt tight därinne… på ett sätt är det väldigt intimt det där lilla utrymmet som är för du har 

ingenstans att ta vägen”.  En intimitet som en av deltagarna förknippar med positiva känslor “ Jag tycker det är 

litet och mysigt härinne” (deltagare 3).  

Vad ett flertal av deltagarna menar inkräktar på upplevelsen av avskildhet är väntrummets planlösning som 

beskrivs som för öppen och på så sätt främjar interaktion emedan deltagarna uttrycker en önskan att inte bli 

sedda. “Det är väldigt öppet, så man kan inte sitta här utan att bli sedd… man kan liksom inte gömma sig på 

något sätt” (deltagare 3). Planlösningen i väntrummet ger inga möjligheter till att minimera sin synlighet som 

besökare. “Jag skulle önska att det var mer som ett rum, att det fanns väggar och mer fristående platser, och 

väggar å inte den där toan där” (deltagare 10). En deltagare uttrycker en önskan om mindre öppen yta: “Jag 

tycker man kan skärma av lite för då blir det som man stänger av allt annat som stör” (deltagare 8). 

   Möblernas placering som främjar interaktion är något som ger upphov till olika känslor. Vissa deltagare 

upplever det vara besvärande och förknippat med obehag. Flera av deltagarna menar att möblernas placering 

minskar möjligheterna till avskildhet. Deltagare 4 säger “det är som att alla sittplatser är vända mot varandra”. 

En deltagare uppmärksammar att andra patienter kanske har behov av en mer avskild plats och säger “ (...) det 

kanske inte är alla som vill det. Man kanske vill gå till ett annat rum där man kan sätta sig i lugn och ro och inte 

bli uttittad” (deltagare 2). 

   Vad som även tydligt framkommit i resultatet gällande avskildhet och intimitet i den befintliga miljön är 

betydelsen av hörnet som ett skyddande element som främjar avskildheten hos några av deltagarna. Tidningar 

menar en deltagare har som funktion att skydda hens avskildhet. “ (...) då smyger jag runt och prasslar med 

någon tidning” (deltagare 10). En annan ser tidningar som ett sätt att fördriva tiden ett sätt att slappna av. 

En annan deltagare beskriver att hen inte tänker på miljön i sig. 

“Jag kan tänka mig att många som kommer hit och inte vill bli sedda på såna här ställen vill ha det lite 

mer avskilt och kanske en lugnare miljö för att de redan är stressade för att komma till såna här ställen. 

Men jag känner inte så. Jag håller på med min mobil… alla håller på med sin mobil, det är helt sjukt” 

(deltagare 6). 
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7. Bild dokumentation av manipulerad väntrumsmiljö  

 
    Väntrummet med ditsatta piedestaler med blommor, nya vita bord, tidningar, matta och borttagen soffan som 
       stod placerad med ryggstödet mot korridoren. Två stycken enskilda fåtöljer ditplacerade samt två piedestaler bakom. 
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    Fåtöljer vid hörnet vid toaletterna med ditsatta piedestaler med blommor 

 

       

 

           
          Borttagen soffa, två ditsatta enskilda fåtöljer, upphängd ny tavla med naturmotiv, en vikvägg samt två  
                                                                   piedestaler med blommor 
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   Tavlan och piedestaler med blommor från en annan vinkel 

 

 

                    
                                Enskild fåtölj med ny vikvägg samt växt 
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                             Närbild på nya tidningar, piedestaler med blommor, nya bord och matta utanför toaletter 

 
7.1 Resultat manipulerade väntrumsmiljö 
Vad som framkommer tydligt i resultatet är att då väntrummet erbjöd fler enskilda fåtöljerna som placerats ut 

upplever patienterna att deras personliga sfär tillgodoses och skyddas. Flertalet av deltagarna ställer sig positiva 

till den nya möbleringen med många enskilda fåtöljer då flera av deltagarna menar att den nya utformningen av 

möbleringen ger valmöjligheter till alternativ placering, vilket bidrar till att behovet av både avskildhet samt 

intimitet och att den personliga sfären tillfredsställs. “Det känns mer luftigt, inte som vi sitter på varandra 

eftersom man har tagit bort en soffa och om jag sätter mig i fåtöljerna har jag mer space” (deltagare 15). 

Deltagare 21 är av samma åsikt men menar att fåtöljerna innebär att hen själv kan välja placering beroende hur 

hens mående är för dagen och menar att väntrummet ger hen den möjligheten. 

 

“(...) jag gillar det här med stolar… sitta i en soffa å det är mycket folk då blir det för tight. Det är 

en sån stor skillnad vilka dagar man mår bra och inte, då är det skönt att ha det här väntrummet” 

(deltagare 21) 

 

Deltagare 18 menar att hen väljer att sitta i de enskilda fåtöljerna med hög rygg för det ger en mer omringande 

känsla och tillägger att hon inte satt sig där om fåtöljerna hade låg rygg och menar att hen känt sig utlämnad då. 

“Jag hade nog känt mig mer utlämnad om det varit lägre fåtöljer” (deltagare 18). 

Flera deltagare uppskattar och påpekar valmöjligheten i väntrummet med möbleringen, med andra ord att 

bestämma själv vilken om man vill ha avskildhet eller inte. “Man får bestämma själv om man vill sitta i en stol 

eller soffa, om jag kommer med min man kan vi ju sitta tillsammans i samma soffa”(deltagare 19). 
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“Att det fanns en möjlighet att gå och sätta sig någon annanstans och läsa var väldigt skönt. Det är mer 

möblerat, det känns som lite smårum här och där nu, det känns bra” (deltagare 11). 

 

“ (...) man kanske inte vill sitta bland andra och då finns det möjligheter till det (...) man har 

tänkt på att vissa inte alls har några problem att sitta nära andra emedan vissa inte vill ha folk 

nära sig, så då har man också tänkt till där. Att alla tycker olika” (deltagare 10).  

 

En deltagare nämner att de enskilda fåtöljer tillgodoser möjligheten till avskildhet då man även kan 

flytta på fåtöljerna om det skulle behövas.  

 

“Man kanske inte vill sitta bredvid någon som man inte känner och sitta och trängas i en soffa. 

Att man då kan välja en fåtölj är bra, man kan ju även flytta på fåtöljen och sätta sig lite vart 

man känner för, en bit bort om man känner för det. Så det är positivt att man då har tänkt på att 

vissa kanske inte alls har några problem att sitta nära andra emedan vissa inte alls vill ha folk 

nära, så då har man tänkt till där. Att alla tycker olika”(deltagare 11). 

 

En deltagare menar att då man inte behöver sitta i centrum bidrar det till en reglering av avskildhet, 

intimitet och personlig sfär.  

 

“Det finns stolar lite här och där, man behöver inte sitta i centrum om man inte vill. Jag vill ju 

sitta i centrum men det finns ju folk som inte vill och då finns det stolar bakom hörn och sådär. 

Så de kan sitta där om det gör dem trygga, om de vill sitta ensamma” (deltagare 14).  

 

“(...) jag satte mig i hörnet med ryggen mot en vägg… om det sitter för mycket folk här bakom mig, det 

tycker jag inte om” (deltagare 21). En deltagare menar att det inte alls är svårt med miljön i väntrummet 

och menar att hen inte tycker att det är så viktigt med en personlig sfär, avskildhet eller intimitet.  

 

“(...) jag kan sitta där i hörnet och jag behöver inte titta på dem som kommer. Då kan jag koppla 

av. Jag är rätt så bra på att avskärma mig såhär. till exempel om jag sitter och läser en tidning 

eller en bok, då läser jag bar den, då bryr jag mig inte om vad det kommer för folk. Och säger 

dem hej så svarar jag såklart. Jaha det där var en trevlig människa, den kan jag prata med… sån 

är jag”(deltagare 11). 

 

Den gruppering i väntrummet som främjar social interaktion menar ett fåtal deltagare upplevs som både positiva 

och negativa. En av deltagarna förkastar miljön och menar att hotet mot upplevelsen av personlig sfär är 

möblernas placering med soffan och fåtöljernas gruppering som ger upphov till för mycket social interaktion 

och medför att alla blickar möts.  
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“(...) vilket gör att alla tittar på varandra, sitter och tittar på varandra om jag sitter mittemot en totalt 

främmande människa och jag är stressad då befinner jag mig i en jobbig situation om personens 

blick hamnar på mig, då blir man ganska utlämnad” (deltagare 11). 

  

Rummets yta upplever få deltagare vara problematisk emedan en majoritet inte upplever det som något problem. 

En deltagare i studien nämner att om det blir för mycket folk i väntrummet så leder det till att hens personliga 

sfär hotas och upplever då en påtvingad trängsel. “Jag tycker det är för lite space… om det är tre eller fler så 

tycker jag att det börjar bli trångt här (deltagare 15). En annan deltagare är av en annan åsikt “ ytan är 

tillräcklig… det finns mycket plats för att man kan sitta själv” (deltagare 10). En annan deltagare förknippar 

antalet människor med obehag om det är människor som är obekanta. 

   Inslagen av växter i väntrummet gav ett positivt gensvar hos nästan samtliga deltagare. Växterna beskrivs i 

positiva ordalag som rogivande, harmoniserande och ger en känsla av liv, påpekar flera deltagare. ”Det känns 

som om det finns liv, att nån tar hand om dem hela tiden, man har inte bara ställt ett bord och några stolar där 

utan att det är folk som tar hand om det hela tiden”(deltagare 10).  

“Vad signalerar växterna för mig? Att det inte är dött, det finns liv så att säga” (deltagare 12)  

Några av deltagarna nämner växterna som en faktor som bidrar till deras upplevelse av avskildhet i 

väntrumsmiljön tillgodoses.“ Förut kände det som mer öppet och nu känns det som alla inte ser en på en gång 

(...) folk tittar nog mer på blommorna än mig känns det som” (deltagare 15).  

“De gröna växterna gör mig tryggare och att vi är avskilda från dem som ska utforska oss nu” (deltagare 9). En 

annan deltagare nämner växterna som något att fästa blicken vid. 

“Ja det finns ju något att fästa blicken vid (...) det är ju trevligt med växter och gör att det inte är så stelt” 

(deltagare 14)  

En stor del av deltagarna nämner att blommorna hade den effekten att de kände sig avslappnade i väntrummet.  

“växterna dem ger ett lugn och harmoni”(deltagare 17).  

 

“Det var skönt att inte ha klockan rakt på längre och naturen, det verkar som om någon har 

förstått liksom, tavlan och växterna. Det var skönt, det var skönt, som när man kommer ut i 

naturen, då blir man ju avslappnad”(deltagare 9). 

 

“Jag känner mig lugnare och jag tycker också om blommor, och vad ska jag säga... när 

jag ser blommor så blir jag glad, jag tycker om blommor och växter och helst naturliga 

växter, inte konstgjorda. Jag såg att de här var naturliga”(deltagare 11). 

 

 Fästpunkter har för flera deltagare en funktion som tankeavledare. Alla deltagare uppmärksammade inte tavlan 

men för några deltagare hade tavlan med naturmotiv inte bara en estetisk funktion. En deltagare menar att den 

hjälper hen att avleda ångest och grubblerier: 

“(...) då kan det vara bra att ha en tavla att titta på och ögat får fastna i det… motivet var behagligt… det finns 

något positivt fast det är jobbigt” (deltagare 19).  
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Deltagare 18 för ett resonemang kring vilken typ av konst som hon föredrar och säger:  

 

“Jag som har mycket ångest tycker om att ha saker jag kan fokusera på, är det någon tavla med 

abstrakt konst så kan man titta på den för att försöka dämpa ångesten… jag föredrar naturmotiv, 

djur natur verkliga bilder, när jag är nervös eller orolig så fungerar abstrakt konst bättre” 

(deltagare 18). 

 

En annan deltagare visar entusiasm kring tavlan och dess motiv och beskriver att skogsmotivet ger henne en 

känsla av lugn “Skog, jag älskar skog för mig blir det lugnande och jättepositivt” (deltagare 21). En deltagare 

menar att tavlan är något att fästa blicken på och på så sätt slippa möta andra patienters blickar. En av 

deltagarna menar att tavlan ger en känsla av avkoppling och en möjlighet att associera vidare kring tavlans 

motiv. 

”Den stora tavlan med träd och solsken får mig att koppla av och associera vidare (...) då kan man tänka solljus, 

sommar… tänker vidare på någonstans man varit” (deltagare 16). 

En annan fästpunkt är tidningarna som även det är något som ger en känsla av avskildhet för flera deltagare. 

Deltagare 19 säger: “Radio och tidningar och sånt gör att det är rogivande”. Deltagare 12 menar att tidningarna 

är en faktor som gör att hen inte känner sig utlämnad i miljön “ Ja tidningar bland annat bidrar till den 

ombonade känslan”. En deltagare ser tidningar som ett medel att ta till då hen vill gömma sig: “ Tidningar är bra 

att gömma sig i” (deltagare 18). En annan deltagare menar att tidningarna är en del som ger hen en möjlighet till 

avskildhet “Det finns mycket att engagera sig i under den lilla stund man är här… det finns tidningar (...) att 

sätta sig att läsa tidningen” (deltagare 10).   

   För några av deltagarna så är hörnet den plats de väljer att sätta sig och där deras personliga sfär inte kan 

invaderas och några nämner även att det är där de får kontroll över miljön.  

“Där ser jag överallt, och eftersom det är en fåtölj kan ingen sätta sig bredvid mig, det är ett bord emellan. Jag 

ser vad alla människor gör och ser alla läkare i korridoren”(deltagare 8).  

“Ja visst i hörnet får jag mitt “personal space” (...) jag sätter mig där jag satte mig idag för då ser jag vilka som 

kommer” (deltagare 11).  

Fästpunkter som vikväggen och blompiedestalerna upplevdes som positiva element hos några av deltagarna. 

Deltagare 9 menar: “ att ni ställt blommorna som en vikvägg var bra och gav mer avskildhet”. En annan menar 

att hen har möjlighet till avskildhet just genom vikväggen och att samma vikvägg tillgodoser deltagarens 

personliga sfär. En annan nämner att hörn inte är en plats där hen väljer att placera sig då hen förknippar hörn 

med obehag vilket hen menar är en konsekvens av hens problematik. Trots detta kan hen sätta sig vid vikväggen 

i glas. “Hörn är inte min grej… jag kunde se igenom vikväggen liksom” (deltagare 17).   

Mattan nämndes av några få deltagare som mer ombonat och gav en varmare känsla. “Lugn och ro, jag hörde 

bakgrundsmusik och såg blandade tidningar som alltid passar nån och mycket trevligt med mattan. Nu var det 

varmare, känns inte så institutionsaktigt, det här känns mer ombonat” (deltagare 16).  
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8. Analys  
Syftet med studien var att genom ett kvasiexperiment undersöka hur väntrummet på en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning inverkar på patienternas integritet i form av deras personliga sfär, avskildhet och 

intimitet. Helheten av den manipulerade väntrumsmiljön är något som flera deltagare uppger bidrar till att deras 

avskildhet och intimitet tillgodoses. Musik, tidningar, vikväggar och växter är något som uppmärksammas av 

många deltagare som element som bidrar till upplevelsen av avskildhet. Några av deltagarna beskriver den 

manipulerade miljön som ombonad där matta, växter och skärmar har en ljudisolerande verkan vilket bidrar till 

att det har en positiv inverkan på hens upplevelse av avskildhet. Radion och tidningarna gjorde en deltagare lugn 

vilket kan handla om att dessa element tillsammans passar in i väntrumsmiljön och skapar en passande helhet, 

vilket kan kopplas till det Küller menar, att människan alltid kommunicerar med omvärlden med alla våra sinnen 

på, såsom doft, känsel, lukt, ljud och syn (Johansson & Küller, 2005, s. 23). Kuller menar att helhet definieras 

som vår upplevelse av hur delarna i en miljö förhåller sig till varandra och att helheten sjunker om det är 

störande element som inte passar in i miljön (a.a. 231). I detta fall var den manipulerade väntrumsmiljön delar av 

en helhet som utgjordes av de fästpunkter som var placerade i miljön och inverkade positivt för nästan samtliga 

deltagare i form av avskildhet och intimitet.  

   Tavlan i den manipulerade miljön är en faktor som bidrar till vissa av deltagarnas upplevelse kring att 

avskildheten stärks, detta genom att den avleder deltagarna från anledningen till besöket och ger en av deltagarna 

möjligheten att associera vidare kring tavlans motiv. Samma motiv ger en lugnande inverkan för en annan av 

deltagarna. Lundin menar (2007)  att en positiv tankeledare såsom en tavla kan öka andelen positiva känslor. 

Tankeledaren fångar individens uppmärksamhet och intresse som hjälper till att mildra oroliga och negativa 

tankar (a.a.). I den manipulerade väntrumsmiljön menar vi att tavlan blir det hjälpmedel som bidrar till ett inre 

lugn, en tillflykt eller som en punkt där oroliga tankar dämpas såsom Lundin (a.a.) beskriver eller med andra ord 

en visuell möjlighet till avskildhet. Tidningarna i den manipulerade väntrumsmiljön upplever flera av deltagarna 

har en viktig funktion som inverkar på upplevelsen av avskildhet, som även det kan kopplas till Lundin (2009) 

som menar att tankeledare bidrar till att fånga intresset och uppmärksamheten. Utifrån detta resonemang så kan 

vi förstå att tidningarna har en funktion som stärker deltagarnas avskildhet i det sammanhang de befinner sig i. 

   Behovet av personlig sfär gällande psykiatrins patienter har klassificerats som högt (Schults, 1997 ref i Leino-

Kilpi, 2001) men patienterna har dessvärre begränsade möjligheter att påverka den fysiska miljön och upplever 

många gånger att deras personliga sfär hotas. Vad som framkommer i de båda miljöerna är rumsutformningen 

som är något som i hög grad påverkar hur deltagarna upplever sin personliga sfär. Då vi valt att ta bort en soffa 

och istället erbjuda enskilda fåtöljer i den manipulerade miljön påverkades patienternas upplevelse av deras 

personliga sfär. Många deltagare upplevde att genom att kunna ha en valmöjlighet var de kunde placera sig 

stärktes både deltagarnas personliga sfär, avskildhet och intimitet. Gifford (2007) menar att det inte är platser 

som främjar interaktion som alltid är att föredra utan menar vidare att ibland är det motsatta det som är mest 

lämpligt. Den manipulerade miljön hjälpte deltagarna att själva kunna påverka val av plats och på så sätt visade 

större förståelse för människors individuella önskningar eller behovet av intimitet eller avskildhet. 

 En deltagare som påpekade att det upplevdes som obehagligt att sitta i en ring i det befintliga väntrummet kan 

liknas med Ahlmark & Gregors studie (2001) där besökarna upplevde möbleringen som hotfull då stolarna var 
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placerade i en ring. Det omöjliggjorde valet av att kunna välja att sitta för sig själv. 

 I den befintliga miljön menade flera att det upplevdes som obehagligt med möbleringen och flera hade som 

strategi att placera sig i hörnet för att inte låta deras personliga sfär invaderas. Detta kan även kopplas till Wang 

& Boubekris studie som visade att hälften av studiens deltagare valde att placera sig i en enskild fåtölj i ett hörn. 

Detta för att bibehålla sin avskildhet och minska främjandet av social interaktion. Att alltför täta mänskliga 

kontakter upplevs som obehagliga är något som även Johansson & Küller (2005) påpekar. Lundin (2009) menar 

att det finns en gräns när vi tycker att någon har kommit oss för nära. Detta kan även kopplas till Sommer 

(2007) som utförde ett eget experiment på patienter inom mentalvården, där han satte sig bredvid patienterna 

som satt själva i en soffa. Efter en minut hade 30 procent av patienterna rest sig upp för att sätta sig på en annan 

plats och efter 10 minuter hade 55 procent flyttat på sig. Detta i sig ger indikationer på att människor inom 

sjukvården behöver sin personliga sfär, avskildhet och intimitet.  

   Genom att den manipulerade väntrumsmiljön erbjöd flera enskilda platser fick deltagarna en möjlighet till att 

ha själv kunna styra den process som avskildhet och intimitet innebär, såsom Altman menar när han beskriver 

avskildhet och intimitetsbegreppens innebörd, “selektiv kontroll av tillgång till sig själv eller till en 

grupp”(Altman ref i Gifford, 2007,s. 230). I den manipulerade väntrumsmiljön kunde deltagarna själva välja 

den typ av avskildhet de önskade, med andra ord avgöra om tillgången till sig själva var tillåten eller inte.   

Vad i den manipulerade miljön upplevdes som positivt i relation till upplevelsen av avskildhet och intimitet var 

valmöjligheterna, som fanns när det gäller var och i vad man kunde placera sig i väntrumsmiljön. Den 

manipulerade väntrumsmiljön erbjöd enskilda fåtöljer i både väntrummet och i korridoren som var i direkt 

anslutning till rummet. Detta kan härledas till Robson (2008, s. 373) som menar att risken för rumslig invasion 

kan påverka valet av plats. Individen väljer att använda sig av den fysiska miljön för att hjälpa till att reglera sin 

avskildhet (a.a.). För mycket interaktion med andra kan upplevas som en invasion på avskildheten emedan för 

lite interaktion kan leda till en känsla av ensamhet och en utanförkänsla (Pedersen, 1997). Den manipulerade 

väntrumsmiljön bidrog till att det blev en balans mellan just interaktion och avskildhet. Detta genom att skapa 

fler enskilda platser i väntrummet och i korridor samt införlivandet av vikväggar, växter, tavlor, matta och 

tidningar.  

   Växterna i den manipulerade väntrumsmiljön menar flera av deltagarna var en stark bidragande faktor till att 

avskildheten tillgodosågs vilket kan kopplas till (Curtis et-al, 2007, s. 594) som menar att införlivandet av 

naturliga element som växter och utsikt över naturscener åberopas ofta som terapeutiskt och helande för 

människan. Malkin (1992, s. 10) skriver att formella recept för att skapa en läkande miljö är inte troligt inom 

den närmaste framtiden, men vad man hittills vet med säkerhet är att en rad faktorer spelar in då det gäller 

människans fysiologiska reaktioner och det är förutom ljus, ljud och färg just naturelement. Lundin (2009, s. 

150) skriver att det inte finns något vetenskapligt som visar varför människan reagerar positivt på naturelement 

men många forskare tar ett evolutionistiskt perspektiv och menar att det har att göra med en genetisk förklaring. 

Studier har visat att människan föredrar natur framför urbana miljöer och att bara åsynen av naturelement ger en 

positiv effekt på människan (a.a.). Kvasiexperimentets resultat visar tydligt på att många av deltagarna i den 

manipulerade väntrumsmiljön upplevde växterna som en förstärkning av deras personliga sfär och avskildhet. 

Växterna nämndes även av en deltagare som trygghetsskapande och skapande av avskildhet från de som skulle 
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utforska hen. Detta kan kopplas till vad Curtis et.al (2007, s. 594) menar då han skriver att effektiva territoriella 

utrymmen måste avgränsas och respekteras när det gäller patienter med psykisk ohälsa. Inom den psykiatriska 

vården måste patienterna ha utrymmen där de inte känner sig begränsade i sitt beteende eller observerade av 

personal eller andra besökare (a.a.).  

   Väntrummets öppna planlösning såväl avsaknaden av väggar i den befintliga miljön upplevdes av flera 

deltagare som obehaglig och störde möjligheten till avskildhet. Detta kan kopplas till Ahlmark & Gregors studie 

(2011) där resultatet visade att för mycket synlighet i väntrummet skapar en brist på den personliga integriteten 

samt tenderar öka känslan av att vara utelämnad. 

   I den manipulerade väntrumsmiljön upplevde majoriteten av deltagarna en större valmöjlighet tack vare de 

nya möblerna och deras placering. Valmöjligheten att kunna sätta sig i en enskild fåtölj bidrog till att den 

personliga sfären tillgodosågs då deltagarna kunde placera sig längre bort ifrån varandra. Flera av deltagarna 

placerade sig även mot en vägg. Många ville ha ryggen fri för att få en kontroll framåt över vilka som befann sig 

i rummet. Detta behov av kontroll som deltagarna nämner styrks av Cassidy (1997, s.128) då han skriver att 

forskning visar att den personliga sfären inte är cirkulär utan elliptisk. Vi människor tolererar mer när någon 

invaderar vår sfär från sidan än rakt framifrån (a.a.). Personer som väljer att stå eller sitta bredvid väggar, 

mellanväggar eller andra funktioner i miljön skyddar de från rumslig invasion på minst en sida (Robson, 2008, 

s. 374). Territoriell kontroll beskrivs i Leino-Kilpis studie (2001) att den territoriella kontrollen är ett behov som 

tillhandahåller en känsla av autonomi, avskildhet, säkerhet och självidentitet. Ens eget territorium bidrar till en 

känsla av avslappning vilket är viktigt för människans välmående och det kan även bidra till att individen 

uppnår en känslomässig frisättning (Leino Kilpi, 2001, s. 665). Den manipulerade väntrumsmiljön gav 

deltagarna en ökad möjlighet till territoriell kontroll då väntrummet erbjöd fler platser mot väggar.  

Behovet av den personliga sfären skiljer sig mellan människor. Mer extroverta personer kräver en mindre 

“bubbla” runt sig än vad den mer introverta personen gör (Gifford ref i Cassidy, 1997, s. 131). Detta visade sig 

även stämma i den experimentella studie vi gjort då resultatet tydligt visar att det skiljer sig mellan olika 

personer då vissa av deltagarna menar att det inte spelar någon alls roll hur nära en annan människa kommer 

emedan andra anser att den personliga sfären hotas. Vad det gäller psykiatriska patienter generellt så visar 

forskning på att behovet av den personliga sfären är direkt knuten till patientens symptom och graden av 

problematik (a.a., s.137). 

 

9 Slutdiskussion 

9.1 Slutsats 
Syftet med studien var att genom ett kvasiexperiment undersöka hur väntrummet på en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning inverkade på patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet.  

De hypoteser som rests i studien verifierades snarare än falsifierades då resultatet visade på att den personliga 

sfären, avskildheten och intimiteten tillgodosågs i större utsträckning i den manipulerade väntrumsmiljön än i 

den befintliga.  

Den ändrade rumsutformningen i den manipulerade miljön gav deltagarna möjlighet till avskildhet och inte 
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enbart till social interaktion vilket rumsutformningen i den befintliga miljön endast erbjöd.  

Majoriteten av deltagarna i den manipulerade miljön upplevde även att den personliga sfären respekterades mer.  

I den befintliga miljön upplevde många deltagare att deras personliga sfär hotades då bland annat sofforna var 

en starkt bidragande faktor som omöjliggjorde valfria enskilda platser. Detta kunde den manipulerade miljön 

motverka då flera enskilda platser erbjöds och då även på fler platser än tidigare. 

 Den befintliga miljön upplevdes väntrummet bland annat som för synligt och för öppet, vilket hotade 

upplevelsen av avskildhet. Införandet av växterna, vikväggar minskade denna öppenhet och synlighet vilket gav 

deltagarna en upplevelse av att deras avskildhet tillgodosågs. Dessa fästpunkter som införlivades i den 

manipulerade väntrumsmiljön skapade en balans mellan avskildhet och intimitet då deltagarna gavs möjlighet 

att själva styra den process som handlar om social interaktion eller inte. Genom att kunna sätta sig på enskilda 

platser med ryggen mot en vägg utgjorde detta även en ökad kontroll för deltagarna. Många ville ha ryggen fri 

för att få en kontroll framåt över vilka som befinner sig i rummet.  

Tavlan gav vissa deltagare en lugnande effekt och blev ett hjälpmedel att drömma sig bort, en tankeavledare, en 

möjlighet att drömma sig bort. Mattan gav inte någon märkbar effekt i form av avskildhet utan sågs som ett 

trevligt inslag och gav en ombonad känsla i miljön. Tidningarna som fästpunkt hade viss effekt för vissa 

deltagare men gav inte någon märkbar inverkan på deras avskildhet. Vår slutsats är att rumsutformning och 

fästpunkter inverkar då det visat att i den manipulerade väntrumsmiljön skapades en balans mellan patienternas 

upplevelse av avskildhet och intimitet samt bidrog till att deltagarnas personliga sfär tillgodosågs. 

 

9.2 Diskussion 

Syftet med studien var att genom ett kvasiexperiment undersöka hur väntrummet på en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning inverkade på patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet. Vi har undersökt om 

de fästpunkter såsom vikväggar, växter, tavlor och tidningar och ändringen på rumsutformningen påverkade 

patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet. Vårt resultat visar på att man kan med små medel såsom 

fästpunkter kan skapa en miljö som inte enbart främjar social interaktion utan även ger människor möjligheten 

till avskildhet i en offentlig miljö som en väntrumsmiljö.  

   Tavlor och växter är fästpunkter som inte bara har en estetisk funktion utan ger människan en möjlighet att 

finna en inre avskildhet i en utsatt situation. Vi har inte haft som ambition att försöka påvisa att de ändringar 

som gjorts i rummet och de fästpunkter vi satt dit är de enda element som skyddar den personliga sfären, 

avskildheten och intimiteten men studien visar dock på att ändringarna har hjälpt många deltagare till att deras 

personliga sfär, avskildhet och intimitet har balanserats i den manipulerade väntrumsmiljön. Effekten av den 

förändrade möbleringen i väntrummet kan förstås utifrån det som Ebba Högström beskrev i intervjun, där hon 

menar att man inte behöver ha fysiska väggar för att skapa avskildhet i ett rum, utan man kan dela in 

väntrummet i mindre rum med bland annat hjälp av möbler och fästpunkter. Det Ebba Högström säger om att 

man inte kan ge några generella svar vid utformning av ett väntrum visar även vår studie då deltagarna uppvisar 

olika typer av behov, men vi håller med Ebba Högström om att det ändå bör ges rekommendationer om att ett 

väntrum bör erbjuda både soffor och enskilda fåtöljer. Detta eftersom vår studie visar att en stor del av 

deltagarna upplevde att de enskilda fåtöljerna var platser där deras personliga sfär tillgodosågs mer än de platser 
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som en soffa erbjöd.  

Då det står i de inledande bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen att en god vård skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet önskar vi att det vore en självklarhet att även detta skall gälla i ett 

väntrum. Att själv få bestämma om man vill vara delaktig i ett sammanhang som antingen främjar social 

interaktion eller inte borde vara varje patients rättighet. Vi är efter att ha tagit del av det empiriska materialet i 

studien av den uppfattningen att detta överensstämmer med verkligheten, då miljön på den psykiatriska 

mottagningen vi utfört studien på visar det motsatta.  

Psykisk ohälsa är ofta förknippat med maktlöshet och skam (Askheim & Starrin, 2012). De skriver att personer 

som lider av psykisk ohälsa ofta har antennerna inställda på en negativ självbild och att det inte krävs särskilt 

mycket för att de ska känna sig tillintetgjorda och illa behandlade (a.a.). Då studien bygger på patienter inom 

psykiatrin vill vi understryka det Johansson (2007) tar upp i sin rapport, att patienter med psykiska 

funktionshinder har ett behov av en större och mer utsträckt personlig sfär än de friska. Vilket behov vill man 

främja i väntrumsmiljöer? Gifford (2007) för ett resonemang om att det är en vanlig uppfattning att tro att 

främjandet av en social interaktion är att rekommendera men menar att det inte är gynnsamt i alla miljöer. 

Denna studie visar att det måste finnas en balans mellan behovet av social interaktion och avskildhet.   

Då de flesta deltagare som intervjuades i den befintliga miljön menade att det var störande att behöva sätta sig i 

en soffa bredvid någon annan gör vi antagandet att den befintliga väntrumsmiljön med två soffor utplacerade 

inte främjade en möjlighet till att reglera mängden kontakt med andra som befann sig i väntrummet. Detta kan 

förstås utifrån Johansson (2007) som menar att om avståndet riskerar att invaderas mot individens vilja hotas 

den personliga sfären.  

Att den manipulerade miljön bidrog till att deltagarna upplevde en mindre invasion i deras personliga sfär kan 

förstås utifrån att deltagarna erbjöds fler alternativa platser väntrummet än i det befintliga väntrummet. 

Väntrummet erbjöd även fler platser som var placerade längs en vägg och fler platser som var placerade längs 

med en korridor. Eftersom Cassidy (1997) menar att den personliga sfären inte är cirkulär utan elliptisk bidrog 

detta till att deltagarna upplevde en ökad kontroll och genom att deras personliga sfär inte invaderades bakifrån 

då de kunde placera sig mot en vägg. De hade kontroll över vilka som kom från sidan. När deltagarna placerade 

sig på enskilda fåtöljer i korridoren tillgodosågs deras upplevelse av avskildhet och personlig sfär. Detta kan 

förstås utifrån Osmond (ref i Gifford, 2007) som menar att en korridor inte främjar social interaktion emedan ett 

rum gör det. Med andra ord så kunde deltagarna själva styra över den process som handlar om främjandet av 

social interaktion eller främjandet av avskildhet genom att erbjudas valmöjligheter i väntrummets lokaler. 

 

9.3 Vidare forskning 

Vad som framkommit under arbetsprocessens gång är att deltagarna i de båda miljöerna använde sig av olika 

strategier för hur de förhöll sig till väntrumsmiljön, för att få sitt behov av den personliga sfären och behovet av 

avskildhet tillgodosett både i den befintliga och i den manipulerade väntrumsmiljön. Då sjukhus är en miljö där 

patienter har en begränsad möjlighet till kontroll över miljön och där patienter frekvent förlorar sin integritet 

(Johnson, ref i Leino-Kilpi et al. 2001) finner vi det högst intressant om ytterligare forskning kring hur 

människor tvingas skapa olika strategier i vårdsammanhang och hur dessa strategier tar sig uttryck.  
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Då patienterna inom psykiatrin har olika problematik, såsom exempelvis psykiatriska-, beroende-, 

ätstörningssjukdomar så vill vi lyfta frågan om den väntrumsmiljö som skapas passar alla.  Finns det 

överhuvudtaget med i beräkningen då man planerar miljöer inom psykiatrin? Hur upplever dessa patienter att 

mötas av en miljö som bygger på normer som utgår från de “friska”? 
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Bilaga 1 Patientintervju  
 

● Är det första gången du kommer till mottagningen? 

● Personlig sfär, avskildhet och intimitet, vad säger dessa begrepp dig? Har du hört dem tidigare? 

● Vad signalerar väntrummet?   

● Känner du dig utlämnad i miljön? 

●  Upplever du väntrummet som rogivande? Om inte, hur kommer det sig tror du? Om ja, på vilket sätt är 

det rogivande? 

● Varje människa har ett osynligt område som fungerar som en slags skyddszon, kallas för personlig sfär. 

Upplever du att din personliga sfär respekteras och tillgodoses i väntrummet? Om inte, hur kommer det 

sig tror du? Om, vad bidrar till det? 

● Hur upplever du möbleringen? 

● Är det viktigt för dig med möjligheten till avskildhet i väntrumsmiljön?  Det vill säga känner du att du 

har ett behov av avskildhet trots att du befinner dig i en väntrumsmiljö? Om inte, är det rummet som 

sådant som gör att din avskildhet tillgodoses? Något specifikt? Möbleringen? Fästpunkter? 

● Vart väljer du att placera dig/sätta dig i väntrummet? Hur kommer det sig? 

● Tidigare fick du svara på om du upplever tillräckligt med avskildhet i väntrummet. Upplever du en 

tillräcklig avskildhet till andra i väntrummet? Om inte, vad skulle kunna bidra till att den förstärks? Om, 

på vilket sätt bidrar den fysiska miljön till det? 

●  Upplever du att ytan är tillräcklig eller för liten i väntrummet? 

● Upplever du att du kan vara dig själv i väntrummet? Om inte, hur kommer det sig tror du? 

(individualitet) Vad får dig att känna så och hur skulle du kunna känna dig mer bekväm i dig själv? Om 

du kan vara dig själv, finns det något i väntrummet bidrar till det? 

● Upplever du att din personliga sfär hotas i väntrummet? Om; hur kommer det sig tror du? Vad är det i 

väntrummet som hotar den? 

● Upplever du att din personliga sfär skyddas i väntrummet? Om, på vilket sätt? Vad bidrar till det tror 

du? 

● Upplever du väntrumsmiljön som påträngande? 

●  Hur upplever du möbleringen i väntrummet? Saknar du något? 

●  Känner du att det finns utrymme för dig att dra dig tillbaka? Om ja, vad i väntrumsmiljön bidrar till 

detta? Om nej, vad i väntrumsmiljön motverkar möjligheten att dra dig tillbaka? 
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Bilaga 2 Frågeformulär i väntrummet 
  
  

1) Kan du beskriva väntrummet? 

  

  

2) Vad signalerar väntrummet?  Hur kommer det sig tycker du? 

  

  

3) Hur skulle du beskriva möblerna? 

  

  

4) Hur skulle du beskriva atmosfären i väntrummet? 

  

  

5) Får du en upplevelse av en känsla av att vara utelämnad? Vad i den fysiska miljön bidrar till det och vad i 

den fysiska miljön skulle kunna förhindra det? Om inte vad beror det på? 

  

6) Upplever du att du har möjlighet till avskildhet i väntrummet? Vad i den fysiska miljön bidrar till det? 

Möbler, tidningar, konst osv 

  

7) Upplever du att din personliga sfär tillgodoses i väntrummet? 
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Bilaga 3 informations brev  
 

Integritet, i väntans tecken 

 

Inbjudan till att medverka i en studie om väntrummets inverkan på patientens personliga integritet. Vi har i 

avsikt att undersöka hur väntrumsmiljön inverkar på patienters integritet i samverkan med Capio i X. Genom att 

delta i studien kan vi tillsammans bidra till ökad kunskap om och kring väntrumsmiljöer inom psykiatrin och 

hur miljön inverkar på dig som patient samt öka kunskapen om hur man kan arbeta för att göra din vistelse så 

angenäm som möjligt. 

Syftet med vår undersökning är att studera väntrummets inverkan och påverkan utifrån patienternas perspektiv 

och upplevelser inom ramen för en kandidatuppsats vid Ersta Sköndal högskola. Undersökningen bygger på 

frivilligt deltagande av dig som patient på mottagningen och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i 

undersökningen utan motivering. Att delta i studien innebär att resultaten från undersökningen kommer att 

publiceras i form av en kandidatuppsats och presenteras för de yrkesverksamma på Capios mottagning i X. 

Informationen från undersökningen kommer endast att användas i forskningssyfte. Vi önskar intervjua dig 

gällande väntrumsmiljön och dess inverkan på dig som patient. Studien behandlar enbart frågor som berör dina 

synpunkter på väntrummet. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna analyseras och användas i vår 

kandidatuppsats. De svar som vi refererar till i vår uppsats utifrån intervjuerna kommer att vara anonyma och 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att behålla ljudfilerna tills examination av vår 

kandidatuppsats vid Ersta Sköndal högskola är avklarad för att därefter raderas. All insamlad information 

kommer att förvaras inlåst och kommer endast att behandlas av oss studenter som skriver denna uppsats. 

Beräknad intervjutid är ca 20 min. Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på Ersta Sköndals högskola from 

juli 2014. 

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss: 

Anna Berg, tel:070-xxxxxx Lillemor Johansson: 070-xxxxx 

Ser fram emot din medverkan! 

 

Jag samtycker att till att delta i intervjun mot bakgrund av ovanstående information. 

 

 

……………………………………………  ……………………………………….. 

Underskrift      Ort & datum 
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Bilaga 4, intervjuguide expertintervju Ebba Högström 

Syftet med vår studie är att undersöka väntrummet inom psykiatrin och hur dess rumsliga funktioner inverkar på 

patienters integritet i form av personlig sfär, avskildhet och intimitet. Hur påverkar interiörerna och dess 

placering patienternas upplevelse av väntrummet? Nedan följer de frågor vi i vår nuvarande fas finner vara 

väsentligt för studien. Samtliga frågor utformas och konkretiseras för att uppfylla syftet, det vill säga frågor som 

söker svar på, om och i så fall hur de rumsliga funktionerna och den fysiska miljön i ett väntrum påverkar 

patientens personliga integritet, i form av begreppen; Personlig sfär (ett osynligt område runt människans kropp, 

ett individuellt område som separerar människor från varandra, en skyddszon) Privacy (avskildhet stillhet, 

privat, individualitet, behovet av personlig autonomi och intimitet, social interaktion;) 

Frågor: 

En studie vi tagit del av menar att människors varande och görande handlar om flera dimensioner och där flera 

faktorer inkluderas och belyses, bland annat att inte uppleva en invasion av sin privata sfär av andra patienter 

bidrar till patientens upplevelse av vårdmiljön. 

1a) Hur kan man enligt dig möta patienternas behov av avskildhet och intimitet och dess personliga sfär i ett 

väntrum inom psykiatrin, med hjälp av interiörer? 

1b) Hur kan man enligt dig tillgodose patientens personliga sfär, avskildhet och intimitet i ett allmänt utrymme 

såsom ett väntrum där det inte finns fysiska väggar som kan avskilja människor åt? 

1c) Vad ska man tänka på när det kommer till placering och användning av olika möbler eller material? 

1d) Vad ska man tänka på mer specifikt när man placerar soffor eller fåtöljer och vad är att föredra? En annan 

fråga är placering av bord, behövs bord? Hur ska de placeras? 

1e) Hur kan man trygga den personliga integriteten i form av kontroll över den miljö man befinner sig i? 

2) En experimentell studie visade på att personer föredrog att placera fåtöljer i hörnet av ett rum så att de 

blickade ut över rummet för att uppnå en känsla över territoriell kontroll. 

2a) Hur förhåller du dig till att möbler bör placeras så att patienter kan få kontroll över den situation de befinner 

sig och hur kan man med möblers placering se till att den personliga sfären både respekteras samt skapas i ett 

allmänt utrymme som ett väntrum? 

3) I ett avsnitt i en bok gällande Arkitektur som medicin (From och Lundin) hävdar en brukarrepresentant att 

det borde finnas generella principer i miljön som man borde ta i beaktande och vilka vara gällande för alla 

brukare. Några av principerna enligt henne är att psykiatrins byggnad ska uppvisa ett gott självförtroende, 

patienter ska slippa bli desorienterade och tappa kontrollen, undvika en överdesignad miljö. 

3a) Hur tänker du kring detta? 

3b) Hur tänker du kring ett väntrums generella principer? 

3c) Hur kan man trygga den personliga integriteten i form av kontroll över den miljö man befinner sig i? 

4) En annan studie vi tagit del av visar att en mer hemlik och omsorgsfull miljö skulle ta bort fokus på den 

annars så kala utformningen av ett väntrum och på så sätt ökaintegritetsbegreppet. 

5) Utefter valet av begreppet i vår uppsats och om du fick bestämma från start. Hur skulle det 

ideala väntrummet se ut, ett väntrum som tillgodosedde patientens personliga sfär, avskildhet och intimitet 


