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Abstrakt 
 

Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att 

säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig 

forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och 

närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk 

vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och 

arbetstillfredsställelse hos personalen. Inom begreppsramen för EBD ingår den visuella 

miljön som en variation av den fysiska miljön. Det finns redan mycket forskning som 

undersöker olika aspekter av den visuella miljön inom vården, men det finns dock lite 

forskning som beskriver åtgärder som syftar till att förbättra vårdmiljön på en 

akutmottagning. 

  

Syfte: Att beskriva personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen. 

  

Metod: En kvalitativ induktiv intervjustudie genomfördes vid två akutmottagningar i 

södra Sverige. Femton (n = 15) intervjuer med legitimerade sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare utfördes. Intervjuerna analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Personalen vid akutmottagningen upplevde att en balanserad visuell miljö 

främjar välbefinnande. Balansen består av en integration av klinisk funktionalitet och 

estetiska intryck. Den visuella miljön kan distrahera på olika sätt, vilket skapar en 

avledning från stressiga upplevelser. Det kan också uppmuntra nyfikenhet och 

reflektion. Aspekter av den visuella miljön kan emellertid vara distraherande på ett 

provocerande sätt vilket i sin tur kan ökar stress. En balanserad visuell miljön skapar 

atmosfär för vårdande. Den visuella miljön har en stimulerande känslomässig inverkan 

som kan vara både positiv och negativ samt stimulera delaktighet och dialog. 

 

Slutsats: Att skapa en balanserad visuell miljö på akutmottagningen kräver en 

helhetssyn som inkludera funktionella och personliga perspektiv. Man kan dra 

slutsatsen att en balanserad visuell miljö i slutändan kan förbättra atmosfären på 

akutmottagningen och därmed bidra till en stödjande miljö som främjar en känsla av 

välbefinnande hos personal, patienter och närstående. 

 

Nyckelord: Evidensbaserad design, vårdmiljö, miljö, visuell miljö, estetik, konst, färg, 

natur, ljus, akutmottagning, personal perspektiv, stödjande design, Ulrich. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Background: Evidence-based Design (EBD) is a process that has been developed to 

ensure that decisions on planning and design of the healthcare environment are based on 

credible research with the goal of creating the best possible outcomes for staff, patients 

and next-of kin. Research on health care design shows that a well-planned and thought 

out physical environment plays an important role in patient safety, patient satisfaction 

and job satisfaction for the staff.  Within the conceptual framework of EBD, the visual 

environment is included as a variation of the physical environment. There is a 

substantial amount of research that examines different aspects of the visual environment 

within healthcare, there is however little research describing interventions aimed at 

improving the healthcare environment in an emergency department (ED). 

  

Purpose: To describe the staff experiences of the visual environment at an ED. 

  

Method: A qualitative inductive interview study was conducted at two emergency 

departments in southern Sweden.  Fifteen (n=15) interviews including registered nurses, 

assistant nurses and emergency physicians were conducted. The interviews were 

analyzed using content analysis. 

Result: The staff at the emergency department experienced that a balanced visual 

environment promotes well-being. The balance consists of an integration between 

clinical functionality and aesthetic impressions. The visual environment can be 

distracting in various ways, creating a diversion from stressful experiences. It can also 

encourage curiosity and reflection. Aspects of the visual environment can however be 

equally distracting in a provocative manner, reinforcing stress. The visual environment 

has a stimulating emotional impact that can be both positive and negative as well as 

stimulating participation and dialogue. A balanced visuell environment creates an 

atmosphere which supports caring. 

Conclusion: Creating a balanced visual environment in the emergency requires a 

holistic approach incorporating practical and personal perspectives. It can be concluded 

that providing a balanced visual environment can ultimately improve the atmosphere of 

the emergency department and thereby promote a sense of well-being in staff, patients 

and next-of kin. 

 

Key words: Evidence based design, hospital environment, visual environment, 

aesthetics, colour, art, nature, lighting, emergency department, staff perspective, 

supportive design, Ulrich. 
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1 Inledning 

Akutmottagningar är utformade med fokus på effektivitet i patientflödet för att 

motverka överbelastning, öka patientsäkerheten och att klara av hantering av allvarliga 

händelser. År 2012 startades en nationell satsning i Sverige med fokus på flöden och 

effektivitet på akutmottagningen. De 27 akutmottagningarna som deltog i projektet 

visade resultat som höjt effektiviteten men trots det inte nått de uppsatta målen 

(Sveriges kommuner och Landsting, 2013). Arbetet med effektivitet och flöden bör 

inkludera den visuella miljön på akutmottagningarna. Evidensbaserad Design (EBD) är 

en process som har utvecklats för att säkra planeringen och utformningen av vårdmiljön 

grundas i trovärdig forskning. Målet med EBD är att skapa de bästa resultaten för 

personal, patienter och närstående (The Centre for Health Design, 2018). Detta 

magisterarbete är en del i ett EBD projekt som pågår på en akutmottagning i södra 

Sverige, där färgsättning, belysning samt visuell konst har tillämpats utifrån en 

evidensbaserad process för att öka känslan av välbefinnande för de som vistas där. 

 

Som blivande specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård har författarna funderingar 

kring hur den visuella miljön påverkar upplevelsen av det dagliga arbetet på 

akutmottagningen. Ett djupare intresse för området skapades då författarna är aktiva vid 

de byggprojekt som har och kommer bedrivas på de båda akutmottagningarna.  Att den 

visuella och arkitektoniska miljön påverkar människors upplevelse av stress och 

vårdkvalitén på sjukhus och andra vårdinrättningar beskrivs tydligt i tidigare forskning. 

Därför är författarnas övergripande mål med studien att förstärka EBD processen genom 

att bidra med forskning som kan skapa en förståelse för upplevelsen av den visuella 

miljöns påverkan på personalen, patienter och närstående på en akutmottagning. 

  

2 Bakgrund 
  

2.1 Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp 
Omvårdnadens metaparadigm består av konsensusbegreppen människa, miljö, hälsa och 

vårdande (Fawcett & De-Santo-Madeya, 2012). Redan 1861 betonade Florence 

Nightingale den fysiska miljön och dess betydelse för hälsa och vårdande. Hon beskrev 

vikten av en stimulerande och uppmuntrande miljö så att patienter skulle må bra. Hon 

identifierade också den goda påverkan av natur, ljus och frisk luft på patientens hälsa 

(Nightingale, 1861:1 989). Nightingales teori om miljö som ett vårdvetenskapligt 

begrepp har utvecklats av fler omvårdnadsteoretiker såsom Rogers (1992) och Watson 

(2008). Begreppet miljö ses som centralt och beskriver ett förhållande och en 

förutsättning som påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det ständiga samspelet 

och samverkan mellan människan och miljön betonas. Teoretiker Betty Neuman (1989) 

definiera miljö som alla interna och externa faktorer som omger individen. Det finns ett 

samspel mellan den yttre och inre miljön. Människan försöker anpassa sig till sin miljö 

och stimuli från miljön kan vara negativa eller positiva. I vården är vårdarens primära 

fokus att identifiera externa stressorer och förebygga att de påverkar människan negativt 

(Neuman, 1989). 

 

 Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskan reflektera över och utveckla en god 
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och säker vårdmiljö. Enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot akutsjukvård (Riksförening för Akutsjuksköterskor & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) ska specialistsjuksköterskor kunna ta fram vetenskapligt 

underlag för beslut och implementera evidensbaserad kunskap som innebär att de 

vårdsökande personerna får vård som baseras på bästa möjliga bevis. Vid planering och 

utformning av vårdmiljön har sjuksköterskor möjlighet att delta i planeringsprocessen, 

bidra med sin kompetens och evidensbaserad kunskap och säkerställa att vårdmiljön 

byggs utifrån patienters, närståendes och vårdpersonalens behov. Kunskap om hur den 

fysiska miljön på akutmottagning upplevs behövs dock ökas (Annemans, Van 

Audenhove, Vermolen, Arch, & Heyligen, under utgivning). Med denna studie vill 

författarna generera ny kunskap om aspekter av den fysiska miljön på en 

akutmottagning som kan sedan inhämtas av sjuksköterskor som representera sin 

akutverksamhet i framtida planeringar av vårdmiljön på akuten. 

 

 

2.2 Akutmottagning 
En akutmottagning är specialiserad på att ta hand om människor med akut sjukdom eller 

skada. Akutmottagningarna är ofta indelade i olika kliniker där de vanligaste 

indelningarna består av medicin, kirurgi och ortopedi. Patienterna söker till 

akutmottagningen på eget bevåg, vid kontakt med ambulans eller remitteras de in från 

andra instanser. Akutmottagningen handlägger allt från livshotande tillstånd till enklare 

skador. Arbete har en skiftande karaktär och situationen kan snabbt förändra sig från 

lugnt och stillsamt till dramatiskt med flera skadade och sjuka (Wikström, 2006).  

 

På en akutmottagning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare nära 

varandra. Läkarna ingår i teamet och på vissa sjukhus finns det akutläkare som är 

anställda på enheten medan på andra sjukhus är de anställd på en annan enhet men gör 

jourer och arbetspass på akutmottagningen. Sjuksköterskorna som arbetar på 

akutmottagningen är antingen grundutbildade med intern vidareutbildning eller så har 

de en specialistkompetens inom akutsjukvård, anestesi eller intensivvård (Wikström, 

2006). Akutmottagningen ses som en central punkt inom sjukvården och samarbetar 

med vårdcentraler, andra sjukhus, sjukhusets avdelningar, röntgen, laboratorierna, SOS 

och ambulans (Wikström, 2006) 

 

Personalen på en akutmottagning bör vara mentalt stark då arbetet kan vara frustrerande 

och påfrestande. Många gånger är akutmottagningarnas överbefolkade och patienter 

kommer in med olika skador och behov som ska tillfredsställas oavsett hur övriga 

arbetsbelastningen är. Detta medför att personalen behöver ha många bollar i luften 

samtidig, klara av en hög stressnivå och ha förmåga att prioritera arbetsuppgifterna efter 

den som har störst livshot (a.a.). 

 

Design av en akutmottagning ses som komplex eftersom den innefattar flera olika 

dimensioner (Majidi, Tabatabaey, Motamed, Motamedi, & Forouzanfar, 2014).  När 

författarna genomförde en litteratursökning noterades dock en brist på studier och 

litteratur som beskriver interventioner av design och estetik som syftar på att förbättra 

den visuella miljön på en akutmottagning. Litteratursökningen resulterade i studier som 

framförallt har fokus på effektivitet och planlösning (Fay, Carll-White, & Real, under 

utgivning) eller planering av den fysiska miljön för att förbättra patientens 
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konfidentialitet och integritet (Lin et al. 2013; Olsen, Cutliffe & O’Brien, 2008) samt 

planering av den fysiska miljön utifrån effektiva flöden och omhändertagande vid 

katastrofberedskap (Halpen, Goldberg, Keng & Koenig, 2012). Forskningen rör sig 

framåt när det gäller EBD men det finns lite som specifikt handlar om 

akutmottagningars design med inriktning på den visuella miljön. 

 

 

2.3   Evidensbaserad design  
Evidensbaserad design (EBD) innebär att planering av miljön inom hälso-sjukvården 

ska vara grundad på bästa tillgängliga kunskapen för att skapa de bästa resultaten för 

personal, patienter och närstående (McCullough, 2010). Att rätt beslut fattas kring 

arkitektur och gestaltning av miljöer är viktigt. Det påverkar alla som använder och 

vistas i lokalerna samt hur väl de kan facilitera arbete. Det innebär också långsiktiga 

ekonomiska investeringar och en ogenomtänkt planeringsprocess kan i slutändan 

resultera i sämre resultat, missnöje bland användaren och högre kostnader (Pemsel, 

Widén, & Hansson, 2010). 

 

 En framgångsrik EBD process är multidisciplinär och innebär ett interprofessionellt 

samarbete där representanter från hälso-sjukvården, konstruktion och arkitektur är 

delaktiga (Elf, Fröst, Lindahl & Wijk, 2015). I planering och design fasen inhämtas 

evidensbaserad kunskap från de olika disciplinerna med en fokus på användarens 

perspektiv och behov. Inklusion av sjukvårdspersonal i processen är centralt för att 

uppnå en integration av kunskap om hälsoprocesser i den arkitektoniska designen (a.a.).  

 

Sedan EBD ursprung under åttiotalet har det intentionerna skiftat från en 

funktionsfokuserad design till design som har utgångspunkt i användaren och grundar 

sig i ett teoretiskt koncept för det som kallas “stödjande” eller “helande” vårdmiljöer 

(Huisman, Morales, van Hoof & Kort, 2012). En stödjande vårdmiljö har sin 

utgångspunkt i användarens behov (Dellinger, 2010). EBD och kunskapen kring 

vårdmiljön växer snabbt och vårdmiljöforskning påtalar att en välplanerad och 

genomtänkt fysisk miljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, nöjdhet hos patienterna 

och arbetsro för personalen (McCullough, 2010). 

 

 

 

2.4  Visuell miljö  
I en begreppsram för EBD framtagen av Ulrich, Berry, Quan och Turner (2010) ses den 

visuella miljön som en variation av den fysiskt byggda miljön. En gedigen 

litteraturöversikt beskriver att det finns forskning som berör olika aspekter av den 

visuella miljön. Dessa aspekter som påverkar utformning av en stödjande vårdmiljö är 

estetik, ljus och belysning, färgsättning, tillgång till natur och konst samt tillgång till 

visuella stimuli som till exempel TV och TV spel (Dellinger, 2010, LaHood & Vanden 

Brink 2010).  

 

Estetik definieras som filosofin om skönhet och konst (Svenska Akademiens 

Ordböcker, 2018) eller ett uttryck för visuell kvalité (LaHood & Vanden Brink, 2010). 

Estetisk utformning av en miljö innebär applikationer av designprinciper och 
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integrering av olika design komponenter som färg, ljus, form och textur för att skapa ett 

visuellt helhetsintryck (LaHood & Vanden Brink, 2010). När vårdmiljön är ljus och 

inredd med sköna möbler och konstverk får de som vistas i miljön ett positivt intryck 

om vårdinrättningen och vårdkvalitén (Arnell & Devlin, 2002).  Upplevelse av att en 

vårdmiljö är estetisk tilltalande kan även minskar negativa känslor som stress och 

ångest hos betraktaren (Dijkstra, Peiterse & Pruyn, 2006, Beukeboom, Langevald & 

Tanja-Dijkstra, 2011). 

 

Tillgång till dagsljus och bra belysning ses som en väsentlig del av den visuella miljön 

och är viktig ur ett patientsäkerhetsperspektiv. För att personalen ska kunna se på ett 

tillfredsställande vis, behöver de bra belysning (LaHood & Vanden Brink, 2010). 

Utöver det, har dagsljus en stor betydelse för individens hälsa och välbefinnande. 

Studier har påvisat att ljuset har positiv påverkan på depression (Beauchemin & Hayes, 

1996), reglering av dygnsrytmen och på sömnkvalitén (Wakamura & Tokura, 2000).  

 

Färg är en av de mest subjektiva aspekterna i estetisk design (LaHood & Vanden Brink, 

2014). Det finns en generell konsensus inom design att naturliga, varma eller svala färg 

passar bäst i vårdmiljön. Trots påståenden att färg kan påverkar humör och känslan av 

välbefinnande, finns det otillräckligt med evidens som påvisar att färgval i en vårdmiljö 

har inverkan på patientens hälsa eller personalens effektivitet (Tofle, Schwarz, Yoon & 

Max Royale, 2004).  

 

Konst har setts som en viktig och betydelsefull del av den visuella vårdmiljön sedan 

1600-talet (Suter & Baylin, 2007). Konstens fördelaktiga påverkan på människors hälsa 

erkänns av både vårdmiljöforskare och hälso-sjukvårds experter (Lankston, Cusack, 

Fremantle & Isles, 2010). Ett kanadensiskt konstprojekt visar att när patienter får 

möjlighet att välja ut ett konstverk från en konstkatalog på sjukhuset för att inreda sitt 

rum med under sjukhusvistelse har det en positiv inverkan. Personal, patienter och 

närstående upplever en förbättring av den fysiska miljön, positiv påverkan på humör 

och en ökad känsla av gemenskap mellan alla på avdelningen (Suter & Baylin, 2007). 

Konstverk som avbildar naturmotiv är särskilt effektiva på att minska upplevelsen av 

stress, rastlöshet och ångest hos patienter och närstående som vistas i gemensamma 

utrymmen på sjukhus inrättning som till exempel i ett väntrum på akutmottagning 

(Nanda et al, 2012) eller ett dagrum på psykiatrisk vårdavdelning (Nanda, Eisen, Zadeh 

& Owen, 2011). 

 

Naturens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande är väl utforskat och 

dokumenterad inte minst inom sjukvårds kontexter (Kearney & Winterbottom, 2006). 

Exponering av natur framhävs i flera studier kunna ge en återställande påverkan på 

hjärnans kognitiva processer och stimulera vår förmåga att fokusera (Berman, Jonides, 

& Kaplan, 2008). Empirisk forskning visar att den fysiologiska responsen på stress 

minskar när vi exponeras för natur. I en studie mäts fysiologiska reaktioner hos 

försökspersoner i samband med att de fick se på videofilmer med natur. Resultaten 

visade att personerna hade mätbart minskad stress och snabbare återhämtning från stress 

jämfört med gruppen som fick titta på filmer med stadsvyer (Ulrich et al., 1991). En 

banbrytande studie bevisar naturens positiva påverkan på patienters hälsa. Två grupper 

av patienter följdes upp efter att de erhållit bukkirurgi. Alla patienter i 

undersökningsgruppen vårdas på eget vårdrum med fönsterutsikt på träd (natur), de som 
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ingick i kontrollgruppen hade fönsterutsikt som vätte mot en husvägg. Gruppen med 

utsikt på natur hade snabbare återhämtning, kortare sjukhusvistelse och krävde mindre 

smärtbehandling jämfört med kontrollgruppen (Ulrich, 1984).  

 

 

 

2.5 Teori om stödjande design  
Professor Roger Ulrich har sedan sjuttiotalet genomfört omfattande forskning kring 

design, planering och utformning av miljöer inom hälso-sjukvården. Stress är ett 

centralt tema i Ulrichs’ teori.  Stress ses som ett negativt tillstånd som bör undvikas 

eftersom den påverkar hälsa och välbefinnande på ett skadligt sätt (Han, 2003).  

Huvudprincipen i Ulrichs teori är att om vårdmiljön ska främja och stödja hälsa och 

välbefinnande måste utformning av vårdmiljön fokusera på att minska och förebygga 

stress hos patienter, närstående och vårdpersonal. Om sjukhusdesign ska uppnå det 

målet behöver den inkludera följande funktioner (Ulrich, 1991): 

  

 2.5.1 Känslan av kontroll 

Människor har ett stort behov att känna kontroll över sin situation och att de är 

självständiga (Ulrich, 1991). Situationer som uppstår som är bortom individens kontroll 

är ofta stressframkallande. Sjukdom och sjukhusmiljön är två av de främsta faktorerna 

till minskad känsla av kontroll hos patienter (a.a.). Att kunna reglera temperatur, 

belysning och ha tillgång till egen tv-apparat som patienten själv kan reglera under 

vårdtiden kan bidra till en ökad känsla av kontroll och därmed minska känslan av stress 

(Ulrich, Simons, & Miles, 2003).  

  

2.5.2 Positiv distraktion 

Positiv distraktion hjälper individen att fokusera på annat än sitt lidande (Campos 

Andrade & Sloan Devlin, 2015). Fönsterutsikt, naturligt dagsljus, konst, trädgårdar och 

växter, datorspel, internetuppkoppling och TV är exempel på olika former av positiv 

distraktion i den visuella miljön (Ulrich et al., 2010). Enligt Ulrichs teori har natur en 

återhämtande effekt på människor på grund av att den väcker en positiv emotionell 

respons och distraherar från negativa känslor av stress (Han, 2003).   

  

2.5.3 Socialt stöd 

Patienter mår bättre när de får stöd av släkt och vänner och ju mer tillgång till positiv 

distraktion, social stöd och känsla av kontroll i vårdmiljön desto mindre stress bör 

individen uppleva (Ulrich, 1991). Denna hypotes har testats och resulterade i att positiv 

distraktion och socialt stöd var mer signifikant än känslan av kontroll. Individer som får 

socialt stöd upplever mindre stress och ett ökat välbefinnande jämfört med individer 

utan socialt stöd. Sjukhusmiljön bör anpassas så att det finns plats för patientens 

närstående att närvara genom att det finns tillräcklig med sittplatser för släkt och vänner 

och tillgång till kommunikationsmöjligheter såsom telefon och internet (Campos 

Andrade & Sloan Devlin, 2015). 
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3 Problemformulering 
 

Akutmottagningen är en miljö där stressnivån och den mentala belastningen ofta 

upplevs som hög. De överbefolkade och ofta överbelastade mottagningarna har fokus på 

att vara flödeseffektiva och funktionella till uppdraget. Det övergripande målet med 

EBD är, med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag, skapa en stödjande 

miljö. Det innebär framtagning av en miljö som minskar och förebygger stress hos alla 

användare inklusive personal, patienter och närstående. I den övriga sjukhusmiljön finns 

flera studier som belyser den visuella miljöns positiva effekter. Det finns dock ett fåtal 

studier som beskriver upplevelsen av den visuella miljön på en akutmottagning. Genom 

att skapa en god visuell miljö på akutmottagningarna skulle upplevelsen av besöket eller 

arbetssituationen kunna optimeras till en positiv erfarenhet. Att studier kring den 

visuella miljön på akutmottagningen genomförs medför att det kan skapas en 

helhetsbild för framtida EBD som erbjuder en trygg och hälsofrämjande visuell miljön 

för personal, patienter och närstående på akutmottagningarna. 

4 Syfte 
Beskriva personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen. 

 

5 Metod 
En kvalitativ intervjustudie har genomförts på två akutsjukhus i Sverige. Ett stort 

akutsjukhus med patientflöde på ca 85 000 besök per år på akutmottagningen och ett 

mellanstort akutsjukhus med ca 35 000 besök per år på akutmottagningen. Studien har 

haft en induktiv ansats för att skapa ett så öppet förhållningssätt gentemot personalen 

som möjligt. Analysmetoden har genomförts enligt Graneheim och Lundman (2004) 

metod för innehållsanalys av studier med kvalitativ design.  

 

5.1 Kontext  
Det medelstora akutsjukhuset genomförde år 2011 en övergripande ombyggnation av 

akutkliniken. Under ombyggnationen startades ett forskningsprojekt av Centrum för 

Internationell Samverkan och sambruk inom Akutsjukvård (CISA) för att studera 

personalen, patienter och närståendes upplevelse av färg, ljus och vårdklimat före och 

efter ombyggnationen. Vid ombyggnationen skapades ett väntrum där patienten kan 

sitta bekvämt i en fåtölj eller soffa under sitt besök. I väntrummet finns ingen tv utan det 

har berikats med ett bildspel med naturbilder. I en pilotstudie som utförts på bildspelets 

effekt på patienter, anhöriga och personal, framkom det att bilder från närområdet 

önskades (Elmqvist, Lindahl, Bergman, Ekberg & Svensson. Under utgivning). Under 

2017 har ett fotoprojekt genomförs av Senior Net som resulterade i femtiosju stycken 

naturbilder från närområdet. Fotograferna och personalen på akutmottagningen har 

tillsammans valt ut tjugofem av dessa bilder och installerat dem på akutmottagningens 

undersökningsrum.   
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Det större akutsjukhuset håller på att bygga en ny akutvårdsbyggnad, inklusive en ny 

akutmottagning som beräknas vara klar för inflyttning 2019. De befintliga lokalerna på 

akutmottagningen är uppbyggda i fem olika sektioner och flertal olika ombyggnationer 

har skett genom åren vilket innebär att inköp och installationer i den visuella miljön har 

skett i olika etapper och i enlighet med kulturförvaltningens (SLL) urvals process. 

Visuell konst finns men utan ett uttalat tema eller gestaltning.  

 

5.2 Urval 
Inledningsvis inhämtades skriftligt godkännanden från verksamhetscheferna på de båda 

akutmottagningarna (bilaga 1).  

 

Urvalet sattes till en undre gräns, där minsta önskvärda antalet personal var två 

undersköterskor, två sjuksköterskor och två läkare per akutmottagning. Utöver det 

inkluderades en sjuksköterska i chefsposition per enhet. Den medelstora 

akutmottagningen har anställda akutläkare på akutkliniken medans läkarbemanningen 

på den stora akutmottagningen täcks av fyra olika kliniker. Medicinkliniken på det stora 

akutsjukhuset har frekvent bemanning på akutklinikens jourpass så de valdes att 

inkluderas i studien. Därför inhämtades även skriftligt godkännande från 

Medicinklinikens verksamhetschef på det stora akutsjukhuset.  

 

Tre veckor innan planerade intervjuer erhöll all personal som var i tjänst på de två 

akutmottagningarna information skriftligt via veckobrev och muntligt på morgonmöten 

som hålls av avdelningschefer dagligen. Medicinklinikens läkare på det stora 

akutsjukhuset fick ett informationsbrev skriftligt via mejl. Syftet med studien framgick  

tydligt och frivilligheten påtalades. Information till studier ska ges på ett sådant vis att 

personalen vet om vad deras uppgift är i studien och vilka förutsättningar som finns för 

dem att delta (Henricsson, 2017). Personalen fick anmäla sitt intresse till att delta i 

studien till författarna, muntligt eller skriftligt.  

 

Utifrån ett reflexivt förhållningssätt ville författarna att den som intervjuade inte skulle 

ha någon personlig relation till deltagarna. Intervjuer genomförs i en social kontext och 

det påverkar relationen mellan forskaren och informanten (Doody & Nooman, 2013).  

Då författarna arbetar på varsin akutmottagning valde de att genomföra intervjuerna 

enskilt på den arbetsplats som de inte är anställda på. Författarna satte upp datum för 

intervjuerna. Samtlig personal informerades om respektive datum. Den personal som 

aktivt tackat ja till studien bokades in på föreslagna tider. Då anmälningarna inte 

uppfyllde författarnas grundläggande urval så användes ett tillgänglighetsurval. Den 

personal som var i tjänst under de bokade dagarna erbjöds att delta av en person i 

personalgruppen som ansågs ha en neutral förhållning mellan personalen och 

författarna. Att rekrytera personal till studier genom ett tillgänglighetsurval kan vara 

tillämpligt när man vill rekrytera personal från ett specifikt kliniskt kontext (Polit & 

Beck, 2012). Personalen som tackade ja till att delta och som var i tjänst under intervjun 

blev avlösta av den författare som är anställd på respektive akutmottagning.  

 

Vid intervjuns start erhöll personalen ett informationsbrev och tid avsattes så att de 

kunde läsa informationen och ställa eventuella frågor till författaren innan påbörjad 

intervju. Informationsbrevet beskrev studiens syfte, frivillighet att delta samt att studien 
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kan avbrytas när som under processen om personalen så önskar (Bilaga 2). 

Informationsbrevet var författat på svenska och skriven med ett enkelt och tydligt språk 

såsom Henricsson (2017) förespråkar. Personalen har frivilligt skrivit under en 

samtyckesblankett där de delger medgivande till deltagande i studien (bilaga 3). Svensk 

lagstiftning förespråkar att dokumentation av samtycke görs i samband med studier 

(Henricsson 2017). 

 

Intresset för studien växte bland sjuksköterskor och undersköterskor men rekryteringen 

av läkare var komplicerad. Därför genomförde författarna intervjuer tills dess att de 

ansåg att antalet personal speglar fördelningen mellan de olika personalkategorierna, 

ålder och kön på ett representativt vis. Fokus på urval vid kvalitativa studier ligger på 

att skapa ett så variationsrikt urval som möjlig och då de efterfrågar erfarenheter krävs 

det att urvalet har upplevda erfarenheter om ämnet (Henricsson, 2017). 

 

Totalt genomfördes femton stycken intervjuer under fyra dagar. Två dagar per 

akutmottagning. Fördelning av deltagarna resulterade i åtta personal från den stora 

akutmottagningen respektive sju personal från den medelstora akutmottagningen. 

Sammanlagt deltog fem män och tio kvinnor. Åldersspannet låg mellan tjugofyra och 

sextiofyra år (median på fyrtionio år). Anställningstid på akutmottagningarna var från 

fyra månader upp till trettioett år (median på nio år). Yrkeskategorierna representerades 

av två sjuksköterskor i chefsposition, tre läkare med specialistkompetens, fem 

sjuksköterskor och fem undersköterskor.  

 

5.3 Datainsamling  
Författarna efterfrågade personalens upplevelse och därför ansågs en semistrukturerad 

intervju med öppna frågor vara rätt intervjumetod för studien. Intervjuerna genomfördes 

med en intervjuguide som utgångspunkt (bilaga 4). En intervjuguide för 

semistrukturerade intervjuer bör innehålla öppna frågor där ordningen kan anpassas allt 

efter intervjuns gång (Henriksson 2017). Övergripande frågor kring den visuella miljön 

på akutmottagningar skapades. För att validera intervjuguiden genomfördes två 

pilotintervjuer, en var av respektive författare, som transkriberades individuellt och 

granskades tillsammans med handledaren. Justeringar genomfördes för att frågorna 

skulle vara så öppna som möjligt. Pilotintervjuerna ansåg författarna höll en god kvalitet 

och har inkluderats i studien. 

 

Inledningsvis i intervjuerna efterfrågades ålder, yrkeskategori och antalet arbetade år på 

akutmottagningen. Följande frågor rörde personalens upplevelse av den generella 

visuella miljön på akutmottagningen. Utrymme att utveckla svaren gavs och författarens 

höll en passiv samtalsguidning för att låta personalen ha möjlighet till eftertanke mellan 

frågorna och svaren.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive sjukhus i lokaler som personalen känner till. 

Samtliga intervjuer hölls i enskilda rum tillsammans med författaren som de inte har 

någon personlig relation till. Den visuella miljön skiljer sig mellan de olika lokalerna. 

Två av intervjuerna genomfördes på personalens personliga kontor på grund av 

lokalbrist vid intervjutillfället. Författaren har kunnat förbereda rummen med teknik, 

säkra risken för avbrott och skapat en så god intervjumiljö som möjligt (Henricsson, 

2017).  
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Intervjuerna beräknades att ta en timme per personal och bokades in så att det fanns 

utrymme om det behövdes längre tid. Den slutgiltiga intervjutiden blev mellan 

trettiofem och fyrtiofem minuter per personal och genererade cirka tio timmars 

intervjumaterial. Intervjuerna avslutades då författaren ansåg att personalens svar inte 

gav några nya infallsvinklar. Samtliga intervjuer spelades in, efter godkännande av 

personalen, på författarnas privata mobiltelefoner. Ljudfilen raderades efter att 

transkriberingen avslutats.  

 

5.4 Analys 
Materialet som samlades in transkriberades ordagrant av den författare som deltagit vid 

intervjun. Nyanser samt olika känslomässiga ljud, så som skratt och suckar, noterades i 

texten. Den som varit delaktig vid intervjun minns kroppshållning och nyanser i talet 

och får en upprepning av intervjun så att det kan skapas en bättre grund för tolkning 

(Henricsson 2017). I samband med transkriberingen avidentifierades allt material och 

personalen benämns fortsättningsvis som Respondent 1-15 (R1-15). Efter 

transkribering, genomfördes en innehållsanalys i tre olika steg (Granheim & Lundman. 

2004).  

 

 Steg 1 - Bekanta sig med materialet och identifiera mening relaterad till syftet 

När all data transkriberats läste båda författarna igenom samtliga intervjuer var för sig. 

Efteråt byttes upplevelser mellan författarna så att stycken som innehöll nyanser och 

underliggande toner tolkades likvärdigt och fick samma mening för båda författarna. 

Författarna skiftade intervjumaterial och skapade meningsbärande enheter på det 

material som den andra författaren transkriberat. De meningsbärande enheterna som 

bildades omarbetades ytterligare en gång för att bryta ner de som initialt var för stora 

och för att säkra att alla enheterna var relevanta i relation till syftet. Ur insamlad data 

fann författarna 332 meningsbärande enheter. 

 

Steg 2 - Kondensation och kodning 

Författarna kondenserade de meningsbärande enheterna var för sig. Enheterna och 

kondenseringen noterades i en tabell i ett gemensamt Word dokument. Varje kolumn 

klipptes ut så att ett pappersark innehöll en meningsbärande enhet, kondenseringen, 

respondent och citatnummer. Pappersarken analyserades och skapade 36 koder. Efter att 

steg två slutförts, skickades dokumentet till handledaren. Handledarens råd att inte 

abstrahera för fort, då risken är att variationer i data kan förloras, resulterade i 

ytterligare en genomgång av de meningsbärande enheterna för att säkra att framtagna 

koderna innefattat all data som var relevant i relation till syftet. Koderna kondenserades 

ytterligare och resulterade i 24 koder.  

 

Steg 3 - Kategorisering och Tema 

Ur dessa 24 koder växte sex subkategorier fram. Subkategorierna representera den 

manifesta dataanalysen - det skrivna ordet. Subkategorierna genererade tre 

huvudkategorier innan de slutligen landade i två teman (bilaga 5). Huvudkategorier och 

temat representera den latenta dataanalysen - tolkning av meningen bakom orden. 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 
Studien har grundats på Helsingforsdeklarationen (2013) och dess forskningsetiska 

principer information, samtycke, konfidentialitet samt risk-nytta förhållandet. Ansatsen 

har varit att under hela studien skydda den enskilda personens integritet och 

självbestämmanderätt.  

 

1. Informationskravet: Tillstånd till studien har erhållits av samtliga berörda 

klinikers verksamhetschefer. Information har givits både muntlig och skriftlig 

till all personal.  

2. Samtyckeskravet: Samtlig personal har lämnat skriftligt medgivande i samband 

med aktivt deltagande av studien. 

3. Konfidentialitetskravet: Allt material har avidentifieras och kodats i samband 

med transkriberingen. Alla utskrifter förvarades inlåsta. För att undvika att 

personliga relationer skulle påverka personalens svar så har författarna valt att 

göra intervjuerna på den akutmottagningen som de inte är anställda på . 

4. Nyttjandekravet har beaktats i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningskrav. Resultaten presenteras i en magisteruppsats samt publiceras som 

en vetenskaplig artikel. 

 

 

Författarna inledde studien med en etisk egengranskning (bilaga 6). Initialt var 

ambitionen att studien skulle innefatta en enkät till patienter och närstående på de båda 

akutmottagningarna samt intervjuer med personal. En etisk ansökan skickades till Etik 

Kommittén Sydost. (Diarienummer: EPK 458-2018). Efter etik kommitténs rådgivande 

granskning omformulerades syftet med studien då arbetet ansågs vara för stort för att 

ligga på magisternivå samt att de ansåg att enkäten behövde en djupare etisk 

granskning. Utefter deras råd har författarna utformat studien så att den innefattar endast 

intervjuer med personal och att nivån anpassats till en magisteruppsats tidsram. 

Författarna avser att publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift och studien kommer 

följas upp med en enkätstudie efter etisk granskning på regional nivå.  

 

Det större akutsjukhuset krävde en ansökan enligt lokala riktlinjer “examensarbete, 

studier och projekt vid akutkliniken”. Ansökan krävde inskickande av fullständigt 

projektplan till akutklinikens patientsäkerhetscontroller som sedan granskade och 

diarieförde ärendet (Diarienummer: DS 2018-0147). Efter avstämning med 

patientsäkerhetscontroller godkändes ansökan av verksamhetschef för akutkliniken.  

Författaren som har anknytning till sjukhuset fick efter godkännande till sig att det var 

önskemål om intervjuernas upplägg. Dessa önskemål har uppfyllts av författarna till 

fullo genom att intervjuerna hölls av den författare som inte har personlig relation till 

sjukhuset samt att en oberoende personal hjälpte till med tillgänglighetsurvalet.  
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6 Resultat  
Analysen ledde fram till tre stycken huvudkategorier (tabell 2). Dessa kategorier 

mynnade ut i två teman som formulerades som En balanserad visuell miljö skapar 

förutsättning för välbefinnande samt En balanserad visuell miljö skapar atmosfär för 

vårdande. Genom att skapa en balans mellan den visuella miljön och 

akutmottagningarnas uppdrag så skapas det förutsättning för personal, patient och 

närstående att uppleva välbefinnande. Finns inte balans mellan dessa två kategorier kan 

den visuella miljön skapa motsatt effekt och bidra till negativa upplevelser. 

 

Tabell 2 

Tema  

Balanserad visuell miljö skapar förutsättningar för 

välbefinnande 

    

En balanserad Visuell miljön skapar      

atmosfär för vårdande 

Huvud- 

kategori 

Integrering Avledning Stimulering 

Sub-

kategori 

Klinisk 

funktionalitet 

Estetisk 

utformning 

Positiv 

avledning 

  

Negativ 

avledning 

  

Känslomässiga 

 intryck 

Delaktighet 

möjliggörs 

  

 

Resultatet av personalens upplevelse presenteras fördelat under de tre 

huvudkategorierna och subkategorierna. 

 

6.1 Integrering 
Den första kategorin benämns som Integrering och den växte fram ur två subkategorier. 

Klinisk funktionalitet och Estetiska utformning. De lyfter olika arkitektoniska problem 

och hinder som finns på en akutmottagning. Integreringen belyser behovet av att 

lokalerna är anpassade för uppdraget och att helhetstänkande vid utformningen av dem 

efterfrågas. En integrerad miljö skapar stolthet för personalen och värderar 

verksamheten som bedrivs där.  

 

6.1.1 Klinisk funktionalitet  

Akutmottagningarnas behov av undersökningsrum och tillgänglighet för många 

människor samtidigt gör det arkitektoniskt svårt att skapa tillgång till fönster på 

mottagningen. Avsaknaden av fönster medför att personalen som bemannar 

akutmottagningen dygnet runt upplever att det är svårt att ha en dygnsrytm och känna 

om det är dag eller natt. Belysningen som finns anser personalen inte kunna ersätta det 

naturliga dagsljuset. Att inte ha möjlighet att kunna öppna ett fönster och vädra påtalas 

av personalen som en brist i akutmottagningens lokaler. Avsaknaden av dagsljus 

upplever personalen som extra negativt under vintermånadernas mörka period. Att 

kunna se ut under dygnets ljusa timmar anses övergripande av personalen som positivt 

och när de har möjlighet till det så upplever de att de är gladare och piggare på sin 

arbetsplats. När de däremot inte kan se ut upplever personal att de känner sig instängda. 
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Upplevelsen av att de arbetar i en bunker medför att personalen anser sig vara mer trötta 

efter ett arbetspass än de skulle vara om det funnits naturligt dagsljus. 

 “När man jobbar ett 12 timmars pass på akuten och inte ser solen. Man blir ju mycket 

tröttare. Ljuset spelar ju en väldigt viktig roll.” (R4) 

Personalen anser att det är viktigt att det finns ett tema när en visuell miljö skapas på 

akutmottagningen. De konstverk eller visuella förändringarna som genomförs bör ha en 

röd tråd och all konst som placeras i mottagningens lokaler ska vara anpassade till dess 

utformning. Känns konsten missanpassad upplever personalen att den antingen skapar 

frustration eller att den inte syns bland allt annat runt omkring. När ett helhetstänk 

grundar renoveringar eller nybyggnationer så upplever personalen att miljön blir mer 

attraktivt och tilltalande än om det först byggs funktionella lokaler och sedan tillförs 

visuella inslag. Enhetlighet i utformningen av akutmottagningen gör det även enklare 

för ny personalen att hitta i lokalerna. Dämpas intrycket av långa korridorer som 

snirklar sig runt minskar upplevelsen för personalen av att de befinner sig i en labyrint.  

I vårdmiljön behövs enligt personalen teknisk utrustning och instrument vara 

lättillgänglig och utplacerade på flera ställen på akutmottagningen. Tillsammans med 

många små konstverk och skulpturer kan tekniken och konsten skapa en rörig känsla 

som försämrar upplevelsen av miljön. Personalen menar att det undviks om fasta och 

större installationer inrättas som är anpassade efter den tekniska utrustningen i samband 

med att lokalerna förändras i sin helhet.  

“Jag tror inte att våra patienter eller våra medarbetare ser särskilt mycket på 

den konsten som är där, för den är… den är inte särskilt synlig. Det är ganska lite konst 

och den kommer inte fram. Upplever jag liksom. Små konstverk kommer inte fram i den 

här miljön för det är så mycket skärmar och sladdar och apparater och grejer överallt 

liksom. Det försvinner i det där gyttret av saker. När det är smått. Det måste vara 

mycket större, tror jag.” (R6)   

Personalen poängterar att akutmottagningen är möblerad för att skapa effektiv vård och 

korrekt omhändertagande enligt vårdhygieniska rutiner. De är medvetna om att 

lokalerna behöver vara utformade så att det inte skapar några risker eller hot. Att 

installationer behöver vara väl förankrade och vissa typer av material undviks medför 

att akutmottagningarna upplevs av personalen som tråkiga, slätstrukna, kala och 

opersonliga. De saknar något som inspirerar dem i deras arbete. Där det finns en god 

visuell miljö upplever personalen att miljön skapar effektivitet genom att de som vistas i 

miljön mår bättre.  

 

“Det är klart att man påverkas av att vänta och så… Men om jag jämför med 

andra ställen jag har jobbat på så tycker jag att folk är betydligt mindre sura här efter 

fyra timmars väntan. Det är uppenbart att det finns en satsning på det här, att det finns 

en tanke med den visuella miljön som det kanske inte finns på andra ställen.” (R9) 

 

Personalen behöver finnas till hands för kritiskt sjuka patienterna. För att skapa dessa 

kontaktytor har många akutmottagningar övervakningsplatser med en öppen 

planlösning i nära anslutning till personalens arbetsplatser. Den öppna planlösningen 

upplevs av personalen som en ljus och luftig miljö. Närheten till kollegorna skapar 

utrymme för handledning och stöd vid svåra beslut. Samtidig upplever personalen att 
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den öppna planlösningen kan bli en plats med hög ljudvolym och turbulent miljö. 

Personalen upplever att en del patienter och närstående uppvisar ett tryggare beteende 

när de har en nära kontakt med personalen. Motsatt upplever de att det kan provocera 

patienten och närstående att personalen emellanåt inte synbart är aktiva i sitt arbete eller 

att de skrattar med varandra medans patienterna runt omkring är svårt sjuka. Personalen 

upplever att det kan vara svårt att utföra sitt arbete på ett korrekt vis i en öppen miljö 

och att risk finns att de bryter sekretessen när patienter och närstående är så nära inpå.  

“Det som har påverkat mest det är nog de öppna ytorna liksom att det ger 

liksom en kontaktyta på ett helt annat sätt, mellan oss, mellan personalgrupper, och 

olika personal och så men även just att vi har en sån närhet till många av patienterna 

och även öppnar upp för anhöriga att komma på ett naturligt sätt och fråga oss och det 

har betytt mycket.” (R10) 

 
6.1.2 Estetisk utformning 

Samtidigt som personalen uttrycker en önskan om en bättre visuell miljö finns en 

paradoxal attityd att akutmottagningen inte ska vara för estetisk tilltalande. Den primära 

fokusen för personalen ligger på att patienterna ska få vård snabbt och snabbt komma 

därifrån. Det behöver inte vara ombonat och trivsamt. Det finns en underliggande 

inställning hos personalen att om det är för fint och behagligt på en akutmottagning 

finns det en risk att patienterna inte kommer vilja lämna akuten.  

 

“Nä alltså det ska vara praktiskt och det ska vara lagom komfortabelt. Det ska 

inte vara... man är inte på ett femstjärnigt hotell när man är på en akut... Nä, ett 

akutsjukhus men det ska ju ändå vara att man inte får sittsår av att sitta i någon timme 

liksom men det tror jag är basic som det ska vara”.(R4) 

När den visuella miljön skapar en fräsch och ren miljö upplever personalen att de kan 

vara stolta över sin arbetsplats och att det är positivt att få vistas i lokalerna. När 

personalen känner sig stolta över sin arbetsplats menar de att det skapar en känsla av att 

de är värdefulla och att det satsas på deras arbetsplats. På motsatt vis upplever 

personalen att när lokalen inte är ren och fräsch utan sliten och eftersatt känner de att 

deras verksamhet inte är viktig och att det är svårt att arbeta på ett effektivt och 

funktionellt vis. 

“Det känns inte professionellt, alltså det känns ju… // Jag skäms för den miljön 

vi vårdar patienter i. Jag tycker det är jättetråkigt.” (R2) 

Personalen upplever att dagens ökade väntetider och växande patientantal skapar ett 

behov av utveckling av den estetiska miljön, samtidigt som det inte får skapa merarbete 

för de som ska upprätthålla standarden på mottagningen. Vilken typ av lokal som de 

befinner sig i anser personalen spelar roll för vilken typ av visuell miljö som krävs. I en 

korridor där de passerar kan den abstrakta konsten fungera på flera olika vis. Både 

genom att vara en färgklick eller att bistå som vägvisare där de kan hänvisa till konsten 

för att visa vägen till målet.  

 

  “Sedan finns det annan konst ute i korridoren och sånt [abstrakt], men där kan 

jag tycka att det är lite mer ok… att man liksom har det… det är ingenting som man 
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bara sitter och tittar på utan att man går förbi och reflektera över att det är en färgglad 

tavla ehm… så det tycker jag, lite olika vad man har för konst beroende på var på 

sjukhus liksom…”(R11) 

 

Där estetisk visuell miljö har utvecklats upplever personalen att det skapas en positivare 

miljö. De ser det som komplicerat att hitta en gemensam nämnare för den visuella 

miljön som tillfredsställer en stor personal- och patientgrupp. De uppfattar det som att 

det är enklare att skapa en god visuell miljö på de ställen där patientklientelet är mer 

ensidigt, till exempel på en gynekologiavdelning där patientgruppen uteslutande är 

kvinnor. Neutrala motiv anser personalen passar bäst i den visuella miljön på 

akutmottagning. Neutrala motiv beskriver de som motiv som är lättolkade, 

lättförståeliga, och som är mer åt det representativa än abstrakta. 

 

“Det är en väldigt bred blandning mellan personerna som jobbar på en 

akutmottagning, det är ju några hundratals som är här, så att alla skulle gilla samma 

saker har jag svårt att se, ja men… Så här … sådant som är glatt tror jag att alla skulle 

uppskatta. någon kanske gillar abstrakta grejer och någon kanske gillar en vacker sol 

med en båt på ett ha och alltså… nä, det är ju jättesvårt.” (R4) 
 

Personalen har många tankar om förändringar som kan genomföras för att skapa en 

bättre upplevelse av miljön. De handlar om att skapa hela, rena och ljusa lokaler och att 

tillföra olika stimuli i miljön för att minska känslan av sjukhusinrättning. En fåtölj i en 

harmonisk färg, möjlighet att sätta upp teckningar på en anslagstavla eller att det finns 

en tv att titta på tror personalen kan skapa en lugnande och hemtrevlig miljö. Personalen 

kan känna sig provocerad av att konst i vårdmiljön kostar mycket pengar när de anser 

att det saknas medel för basala arbetsmiljöproblem. Personalen anser att det fungerar 

lika bra med lågbudget alternativ som till exempel massproducerade planscher eller 

skulpturer många gånger.  

 

“Jag vet första gången, jag var på en privatklinik in i stan, alltså man kom in i 

väntrummet och det vara jättefina soffor, en kristallkrona, skön musik, en lite dryck med 

citronvatten. Man vill bara sjunka ner det var liksom… nej men har jag kommit hem till 

någon? Man var inte på ett sjukhus. Nu är det skillnad på en akutmottagning kanske, 

men man kan gör mycket. Det är en början i alla fall få in lite färg på väggarna lite 

bilder.” (R14) 

 

6.2 Avledning 
Den andra huvudkategorin belyser Avledning. Genom avledning kan den visuella miljön 

skapa tidsfördriv, välbefinnande och minska smärta och stress. Men det finns även 

avledning som kan provocera och väcka motsatta tankar. Subkategorierna som 

resulterade ur huvudkategorin var Positiv och Negativ avledning. När avledningen i den 

visuella miljön är i balans bidrar detta till ett ökat välbefinnande. 
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6.2.1 Positiv avledning  

Konstverk i vårdmiljön anser personalen ge positiv avledning. Stimuli som kan väcka 

fantasin, nyfikenhet och skapa positiva tankar ger personalen en möjlighet att under en 

kort paus släppa fokus. Natur- och djurmotiv anser personalen som specifikt bra 

alternativ på motiv. Ofta innehåller dessa många detaljer och det finns 

igenkänningsfaktorer för alla olika åldrar. Detaljrika foton tror personalen kan skapa 

nya tankar och upplevs som tilltalande. Om bilderna avspeglar miljön i närområdet kan 

det bidra till att upplevelsen blir mer positiv. Motiven kan väcka minnen eller skapa 

tankar till upplevelser som de varit med om tidigare. Även skulpturer av djur lyfts som 

tilltalande av personalen och en staty av material som gör att de vill ta på den upplever 

personalen kan skapa lugn och trygghet.  

När personalen är hos patienterna på undersökningsrummen under längre stunder, i 

samband med till exempel omvårdnads procedurer, upplever de att den visuella miljön 

kan skapa en positiv avledning. Ett foto eller en tavla som personalen kan leva sig in i 

kan skingra tunga tankar och skapar avledning från den stressande arbetsmiljön. 

Personalen upplever att om patienten har något att sysselsätta sig medan de väntar så 

uppvisar de mindre sjukdomsbesvär. Istället för att fokusera på smärta eller andra 

symtom så kan den negativa tankekedjan brytas och på så vis menar personalen att 

patientens lidande kan minska. 

“Jag tror att om man ligger och väntar, för det brukar jag säga ofta, varje minut 

som man väntar på en akutmottagning känns förmodligen som 10, eller det gör det. Det 

är JÄTTEtråkigt att sitta och vänta (...) Det är klart att om man då får vistas i en miljö 

som är trevlig och att det finns någonting att titta på, det är klart att det inte känns lika 

långtråkigt, tror jag.” (R3) 

Vissa patientgrupper har enligt personalen ett större behov av positiv avledning. Det 

uppmärksammas av personalen att miljön på akutmottagning är särskilt påfrestande för 

äldre personer med demenssjukdom. De befinner sig i en främmande omgivning med 

nya sinnesintryck, vilket kan leda till ökad desorientering och även agitation. Personalen 

har observerat att när det finns tillgång till en bild eller tavla kan patienten fokusera på 

den och bli lugnare. De beskriver exempel på när dementa, oroliga patienter har försökt 

att avvika från akutmottagning så har personalen lyckats avleda dem genom att fokusera 

på en bild och skapa en dialog kring det.  

 “Om det är en orolig dement, man bryter hon eller hans tillstånd då. -jag måste 

gå hem, jag kan inte vänta här länge. Du får dem att tänka på något annat just 

då”(R14) 

Även barn är en patientgrupp som personalen upplever har ett behov av avledning eller 

distraktion. Visuell miljö upplevs som viktigt för dem och deras respons på avledning är 

oftast positiv. Personalen upplever att barn får positiv distraktion genom Tv-tittande, 

TV- spel och detaljrika bilder på väggarna och i taket. Personalen använder sig även av 

visuella stimuli på undersökningsrummen för att flytta fokus från påfrestande 

läkarundersökningar. Ett foto på undersökningsrummen erbjuder en distraktion och 

hjälper personalen att ha en dialog med patienten och detta bidrar till att de kan få 

patienten kan medverka mer aktivt. 
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“... man får känna av barnet lite, en del kan man ju distrahera lite om man ska 

ta ett blodtryck eller något... tittar på saker, så visst använder man det. Olika, antingen 

är det en grej eller är det något man titta på. Där inne är det även en TV. Ibland titta de 

ju på en barnfilm. Det var någon som tittade på något som var så spännande så han 

brydde sig inte alls om att vi skulle ta ett blodtryck. Så det kan spelar roll.” (R13) 

De med defekt färgseende eller neuropsykiatrisk diagnos (NPD) är enligt personalen 

grupper som kan uppleva den visuella miljön annorlunda. De färger som bildar 

ledsagning på mottagningen kan för den med defekt färgseende inte alltid uppfattas 

korrekt. Personal med defekt färgseende kan bli konfunderade av färgmarkeringar och 

ha svårt att tolka motiv och konst. Personalen betonar att det är viktigt att ta hänsyn till 

denna funktionsnedsättning när den visuella miljön utformas. Belysning med lysrör på 

akutmottagningen kan enligt personalen göra att patienter med NPD upplevs som 

oroliga och stressade. Personalen menar att genom att släcka lysrören inne på 

undersökningsrummen så upplever de att patienter med NPD kan bli lugnare.  

6.2.2 Negativ avledning 

Samtidigt som visuell konst kan ge positiv avledning upplever personalen att ”fel” urval 

av konst ha motsatt inverkan. Konst kan väcka negativa tankar, vilken kan leda till att 

känslor av obehag, rädsla eller stress väckas eller intensifieras. Konstverk där det inte är 

tydlig vad de föreställer eller som innehåller motiv och färg som speglar död eller 

sjukdom upplever personalen kan vara skrämmande och orsakar en negativ upplevelse 

för dem.  

“Konstrådet hade hängt upp en tavla mitt på, helt plötsligt, på kirurgdelen. Den 

var ju så fruktansvärt gräslig så jag... de fick komma och ta bort den. Det var ett ansikte 

med en kvinna som hade jättesvarta ögon, alltså sådana där riktiga “galenpanne” 

ögon, såhär psykos stirrande blick och den, och den var hängd mittemot sjuksköterske, 

typ mot expeditionen där vi jobbar. Så att... man har ju ändå anhöriga och allting som 

står och stirrar och har dessutom hängt upp en tavla med en människa som såg HELT 

sjuk ut, var man inte sjuk innan så blev du sjuk av att titta på den tavlan” (R2) 

Mörka färger och lokaler som är grå och intetsägande benämns av personalen som två 

faktorer som kan ge negativ avledning. Även skrikiga väggfärger och tavlor som skapar 

många känslor är negativa visuella inslag. Personalen påverkas av den visuella miljö 

och de anser att de kan bli provocerade av den och uppleva ökad stress om den är för 

påtaglig i miljön. Allt för abstrakta konstverk som är menade att provocera eller utmana 

till tolkning anser inte personalen hör hemma på en akutmottagning. Om den visuella 

miljön upplevs som provokativ så kan det leda till att negativa känslor som personalen 

inte upplevde innan de kom till akutmottagningen väcks i stället för att lugn och 

harmoni skapas.  

  “Det handlar väl om vad den [visuella miljön] vill förmedla liksom, det här är 

ändå ett ställe där det finns en ganska hög stressnivå i bakgrunden, för oss och för 

patienter så det är bra om det finns en grundtanke med att det man ser inte ska stressa 

en ytterligare eller på något sätt provocera folk ytterligare.” (R9) 
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6.3 Stimulering 
Stimulering är den tredje huvudkategorin och är resultatet av två subkategorier som 

benämns som Känslomässig inverkan och Delaktighet möjliggörs. Den känslomässiga 

inverkan påverkar både positivt och negativ och skapar många känslor. Konsensus är att 

den känslomässiga påverkan kan vara omedveten och därför försvåra upplevelsen av 

delaktighet. När känslorna medvetandegörs och delaktighet tillåts så stimulerar detta en 

visuell miljö som skapar atmosfär för vårdande.  

6.3.1 Känslomässig inverkan 

När ny personal kommer till akutmottagningen första gången får de ett intryck av 

lokalens visuella miljö. Allt eftersom blir personalen successivt mer och mer 

hemmablinda.  Den visuella miljön är inte något som de går och berörs av dagligen utan 

personalen har fokus på andra saker. Enligt personalen så har de inte tid att reflektera 

över miljön. Trots att personalen inte reflekterar över miljön efter ett tag, är de enade 

om att den omedvetet påverkar deras upplevelse av arbetsplatsen dagligen.  

     “Sedan tror inte jag att… att… att det inte är så många medarbetare som går 

omkring och tänker på hur väggarna är målade så att säga eller att dörrarna är av trä 

men omedvetet så skapar det nog ett visst lugn i arbetsmiljön…” (R10) 

Den miljö som personalen har för att vila eller ta rast i ska skapa lugn och göra så att 

personalen har möjlighet att lämna den stressiga arbetsmiljön och återhämta sig. 

Personalen anser att den miljön ska vara ljus och lugn. Helst önskar de möjlighet att se 

ut genom fönster eller att de till och med har möjlighet att komma ut i friska luften för 

att komma ifrån känslan av instängdhet och institution. Dova färger och slitna 

utrymmen påverkar känslorna negativ för personalen. Om inte miljön känns hel och ren 

bidrar det till att personalen inte orkar hålla ordning på lokalerna, de känner att de gör 

arbete som inte syns. Personalen behöver ha fokus på sina arbetsuppgifter och negativa 

stimuli kan skapa frustration och uppgivenhet som bidrar till att de inte upplever att de 

inte kan göra ett gott arbete.  

“Sen har vi ju inne i personalrummet så har de ju två fotoväggar eller vad man 

ska säga. Den ena på någon björkskog och den andra på någon granskog. Det är fint. 

Det ger ju lugn. Det är ljust och, men det är enkla motiv som gör sig i den miljön tycker 

jag.” (R8) 

Personalen påtalar att de märker om patienter och närstående upplever att de är trygga 

och lugna i miljön. Då minskar deras behov av personalens stöd och det skapar en mer 

harmonisk arbetssituation för dem. Med ljus och färg känslan av sjukdom och obehag 

dämpas och miljön påminner om den som finns i hemmet. Genom att skapa en 

stimulerande miljö med möjlighet till att alternera sin omgivning eller att kunna reglera 

belysning eller tv kanal så kan enligt personalen upplevelsen av negativa känslor 

minska. Personalen ser att när patienten kan hantera situationen, minskar oron för deras 

sjukdom och de upplevs mer avslappnade. 

“Jag tror att man måste ha någon… harmoniska färger för det. Inte nog med att 

det är skönare att jobba i, men det dämpar ju också, lite typ ångest och rädsla och så. 

Om man känner att här är det lugnt och sansat, det här rummet, så tror jag att 

patienterna också kommer känna att det är bra.” (R8)  
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6.3.2 Delaktighet möjliggörs  

 Personalen påtalar att de gärna vill vara med att påverka den visuella miljön som 

inrättas på mottagningen. Genom delaktighet möjliggörs det att de upplever en mer 

positiv känsla för akutmottagningens utformning. Svårighet med att skapa delaktighet 

ligger på många nivåer. För det första är mottagningarna styrda av konstråd som sköter 

upphandling och budgetering av konst inom sjukvårdsmiljön. Den andra organisatoriska 

frågan är att personalgruppen är stor och består av många olika viljor. Men att kunna 

lämna sin åsikt som personal kring hur den visuella miljön ska utformas anses för 

många som viktigt och att det skapar en ökad känsla av delaktighet. 

“Jag det tycker jag, det är bara positivt. Och så var det när vi skulle välja 

bilderna, vi fick rösta. Det var inte ledning som kom och sade de här ska vi ha utan vi 

fick rösta.”(R14) 

Likaså upplever personalen att den visuella miljön kan påverka känslan av kontroll över 

deras arbetssituation. Inredningsdetaljer och stimuli som erbjuder variation och 

möjlighet till att justera efter önskemål välkomnas av personalen. Att kunna justera 

belysningen och att kunna erbjuda olika slags stimuli i miljön främjar personalens 

upplevelse att kunna ge en god vård. Personalen lyfter att de tycker att det är viktigt att 

den visuella miljön innehåller variation även för patienterna och närstående. Kan de 

erbjuda patienten och närstående att titta på tv, sitta i ett lugnare rum med sköna fåtöljer 

eller om de får lyssna på radio eller läsa tidningar anser personalen att patienten upplevs 

få en positivare attityd och att de visar en ökad förståelse för personalens 

arbetssituation.  

“Många vill hellre sitta i väntrummet för att de inte vill vara instängda på ett 

rum, sedan bidrar ju Tv:n till en stor del också som inte finns inne på rummen, det tror 

jag att det hade gjort rätt mycket att de hade kunnat varit sysselsatta” (R11). 

Personalen ger exempel på när konst i vårdmiljön stimulerar till delaktighet och 

fungerar som ett samtalsämne i mötet mellan personal, patient och närstående eller 

bland besökare sinsemellan. Personalen använder konstverk för att skapa kontakt med 

patienter och väcka uppmärksamhet hos patienten på olika sätt. Bilder som de känner 

igen sig i, till exempel fotografier tagna från närområdet, fungerar speciellt bra som 

samtalsämne enligt personalen. Abstrakt konst upplever personalen väcker intresse och 

nyfikenhet hos patienter och närstående. Ett förslag som kom fram under intervjuerna 

var att personalen skulle kunna få en rundvandring med konstrådgivare och få 

bakgrundsinformation om konstverken som installerats på mottagningen. Den ökade 

kunskapen tänker personalen skulle leda till fördjupade samtal och ytterligare kontakt 

med patienter och närstående. 

“Jag tror ändå på någon konst man kan kanske diskutera kring. Det kan ju vara 

olika, det behöver inte vara abstrakt, men jag tänker att… men jag menar något som 

man som patient kan fundera kring när man ändå har tid och ligga och titta på eller 

som man kan... men öppna en dialog eller en diskussion kring för att avleda patienten 

på olika sätt. Jag tror att det är något sådant, och sedan, men harmoniskt... inget 

provocerande.”(R8) 
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7 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen reflekterar över forskningsprocessens styrkor och svagheter och 

motiverar studiens design utifrån syfte. Diskussionen läggs upp under samma rubriker 

som i metoddelen. Studiens trovärdighet kommer att utvärderas med referens till 

överförbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet enligt bedömningskriterierna för validering 

av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Granheim och Lundman (2004). 

 

 Studiens syfte var att beskriva personalens upplevelse av den visuella miljön på 

akutmottagningen. En kvalitativ intervjustudie valdes eftersom den är bäst tillämpad till 

att utforska människors upplevelse och erfarenheter (Henricson, 2017). Syftet var inte 

att mäta objektiv data utan det var att få en djupare förståelse för den subjektiva 

upplevelsen av fenomenet visuell miljö. Eftersom båda författarna har erfarenhet från att 

jobba på en akutmottagning intogs ett reflexivt förhållningssätt. Det innebär en ökad 

medvetenhet för egna värderingar, fördomar och förförståelse. Genom att författarna har 

det i åtanke förebygger det att dessa skulle prägla forskningsprocessen och på så vis 

ökas kvalitén på studien. (Polit & Beck, 2012). 

 

7.1 Kontext  
Kontexten för datainsamling inkluderade två olika akutmottagningar i två olika delar av 

landet, en som är ganska nyligen ombyggd och den andra där en ny akutmottagning är 

under konstruktion med planerad inflytt nästa år. Det innebär att personalen som 

utvaldes till studien hade varierande bakgrund och erfarenhet av visuell miljö på en 

akutmottagning. Det stärker studiens pålitlighet eftersom en variation av erfarenheter 

ger många olika perspektiv och därmed belyser fenomenet på ett djupare sätt 

(Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan tillämpas på andra ställe och i olika 

kliniska kontexter (Bengtsson, 2016).  Istället för att jämföra de två akutmottagningarna 

med varandra och belysa olikheter valdes det att istället fokusera på den generella 

upplevelsen av den visuella miljön. Det gav mer utrymme för det gemensamma att 

komma fram. Det som uppgavs i intervjuerna på det ena akutmottagningen speglades 

ofta i det som sades på den andra akutmottagningen och därmed ökades resultatens 

överförbarhet.  Graneheim & Lundman (2004) däremot förklarar att resultatens 

överförbarhet bedöms av läsaren. För att facilitera läsarens bedömning har metoden, 

analysen och resultaten presenterats och beskrivits tydlig och illustrerats i tabeller och 

med aktuella citat från intervjuerna vilket ökar studiens trovärdighet (a.a.). 

 

7.2 Urval  
Personalen rekryterades genom ett tillgänglighetsurval. Då ett begränsat antal datum 

kunde erbjudas personalen för intervjuer var det ett smidigt sätt att rekrytera på.  

  

Urvalet slutade i totalt femton personal (n=15). Urvalets storlek i en kvalitativ studie 

bedöms utifrån syftet och grundades i personalens erfarenhet av fenomenet och på 

databehov (Polit & Beck, 2012). Urvalet gav en variation i kön, ålder och 

yrkeserfarenhet. Med chefsbefattning inkluderat representerades fyra olika 

yrkeskategorier. Av de totalt femton personal var tio stycken kvinnor och fem stycken 

män. En överrepresentation av kvinnor speglar verkligheten av bemanningen på de två 
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respektive akutmottagningarna. Såsom med kontexten, bidrar ett varierat urval till en 

rikare variation av upplevelser och perspektiv och därmed ökar pålitligheten av 

resultatet (Polit & Beck, 2012). 

 

  

7.3 Datainsamling  
Enskilda semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod och intervjuer 

bokades in under 2 heldagar på respektive mottagning. Att den författare som arbetar på 

akutmottagningen vanligtvis löste personal som ville delta i intervjun från deras 

arbetsuppgifter gjorde så att de kunde delat utan att bli avbrutna eller känna tidspress. 

Det är en viktig förutsättning för datainsamlingens kvalité (Doody & Noonan, 2013).  

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden som tagits fram och för att 

träna på upp författarnas intervjuteknik. Detta gav möjlighet till utvärdering av 

intervjuteknik, hur tekniken kunde förbättras vid kommande intervjuer samt för att 

bedöma om frågorna var tillräcklig öppna och uttömmande för att samla in data som 

behövdes för att uppnå syftet (Doody & Noonan, 2013). 

 

7.4 Analysen  
Tillförlitligheten innebär till vilken grad de valda kategorierna och teman lyckas fånga 

upp data så att ingen relevant information förloras på vägen (Granheim och Lundman, 

2004). Att transkribera intervjuerna personligen gjorde att författarna kom närmare 

datan och byte av material efter transkribering gav förnyade perspektiv - två faktorer 

som påverkar tillförlitligheten. Tillförlitligheten handlar också om att bedöma likheter 

och olikheter mellan kategorierna (Graneheim och Lundman, 2004). Oerfarenhet bidrog 

till att transkribering tog längre tid än initialt beräknad och påverkade tillgången av tid 

för analysen. Datan analyserades av två författare vilket gav olika perspektiv och 

minskade risken att viktig och relevant data tappades bort.  Materialet har 

genomarbetats ett flertal gånger och med vägledning från handledaren på universitetet 

har författarna stöpt fram kategorier och teman som belyser intervjuresultaten väl.  

 

7.5 Forskningsetiska aspekter  
Projektplanen för studien gick igenom en gedigen etisk granskning. Det inkluderade 

egen granskning, en granskning etikkommittén Sydost samt en granskning av 

patientsäkerhetskontroller. Alla tre granskningar gav värdefull och viktig vägledning till 

hur studien skulle utformas för att bli så etiskt korrekt som möjligt. Anpassningar 

gjordes utifrån de olika yttranden och upplevelsen efter att studien är slutförd är att de 

forskningsetiska principer har efterföljts.  Eftersom personalen blev avlösta av en 

författare för att gå på intervju finns det en risk att identitet på personalen har avslöjats. 

Därför avidentifierades all transkriberad text i direkt anknytning till transkriberingen 

och fortsättningsvis endast använda koder istället för namn på utskrivna dokument.   
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8 Resultatdiskussion 
Det som kommer tydligt fram i studien och under analysens gång är att alla kategorier 

egentligen är sammanflätade. Allting går in i varandra och påverkas av varandra. Den 

sterila sjukhusmiljön och flödesfokuserade mentaliteten påverkar den estetiska 

utformningen. Den estetiska utformning påverkar vilken typ av avledning som finns och 

avledningen påverkar vilken typ av känslor som väcks. Sammanflätningen illustrerar 

behovet av balans och samspel mellan det objektiva och subjektiva, den fysiska miljön 

och den psykosociala miljön. Resultatet kommer att diskuteras vidare under de två 

teman som bildades utifrån den latenta dataanalysen. 

 

 

8.1 Balanserad visuell miljö skapar förutsättningar för välbefinnande  
Fokusen hos personalen läggs initialt under intervjuerna på akutmottagningarnas 

funktionalitet och att miljön ska se ut på ett visst sätt för att de ska kunna utföra sitt 

uppdrag. Det finns en underliggande kultur hos personalen att det inte ska eller bör vara 

trivsamt och skönt på en akutmottagning. Akutmottagningen ska se steril ut därför att 

det är en del av ett sjukhus och det ska vara lättstädat och hygieniskt. Patienter ska inte 

stanna kvar på akutmottagningen och därför är det inte viktigt hur det ser ut. Personalen 

ser en risk med att utforma mottagningen till en estetisk tilltalande miljö. Upplevelsen 

av att patienterna kan trivas för bra och vilja stanna längre  

speglar den sedan länge kritiserade kulturen - en stark medicinskt inriktad och 

objektifierande kultur som saknar helhetssyn präglar akutsjukvården (Nyström, 2003). 

 

När personalen släpper kulturen och reflekterar över hur de som personal påverkas av 

den visuella miljön, framkommer behovet av något mer tilltalande, något “att titta på”, 

något att distraheras av, som kan avleda och inspirera och därmed öka känslan av 

välbefinnande för alla som vistas på akutmottagningen. Ulrich (1991) teori om 

stödjande design återspeglas i resultatet när personalen vittnar om hur visuell konst 

avleder patienter och närstående på ett positivt sätt. Den ger sysselsättning under 

väntetiden, distraherar från smärtan och ger ett alternativt fokus bort från det stressen 

som förknippas med ett besök på mottagningen.  

 

Precis som flera studier tidigare påvisat kring positiva effekter av natur i sjukvårdsmiljö 

upplever personalen på akutmottagningen att bildkonst som föreställer natur och djur är 

motiv som lämpar sig väl på akutmottagningen (Ulrich, Simons & Miles, 2003; Diette, 

Lechtzib, Haponik, Devrotes & Rubin 2003; Schneider, 2004; Nanda et al., 2012). 

Samtidigt som personal uppskattar och värdesätter konstens betydelse i vårdmiljön är de 

kritiska på placering och urval av konst. Abstrakt konst välkomnas om den upplevs som 

lättolkad medans konst som är mörkt och otydlig eller har potential att förknippas med 

sjukdom och döden undanbedes. Dessa reflektioner styrks av tidigare studier där 

tillämpning av konst i vårdmiljön diskuteras och slutsatsen är att abstrakt konst kan i 

vissa fall, vara stressframkallande och därmed inte hälsofrämjande (Lanktson, Cusack, 

Fremantle & Ises, 2010, Horwitz & Trucco, 2006). Helhetstänkande kring estetisk 

utformning efterfrågas och vikten av att ha en genomtänkt och funktionell visuell miljö 

betonas. Det behövs ett helhetstänk för att få till en balanserad miljö och på sätt skapa 

en estetisk utformning som alla berörda trivs i och mår bra av.  
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Personalen ser en bred patientgrupp som ett hinder till att anpassa miljön utifrån 

individuella behov och lyfter fram olika patientkategorier som anses sårbara eller 

känsliga för den visuella miljön. Resultatet understryker vikten om att ta hänsyn till 

dessa grupper vid framtagning av visuell miljö med mål att stödja välbefinnandet. De 

som nämns är barn, äldre, personer med neuropsykiatriska diagnoser och personer med 

defekt färgseende.   

 

Tidigare studier har belyst att äldre patienter oftast nedprioriteras på akutmottagningar 

och att det finns ett stort utrymme för förbättringar (Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 2005, 

Nydén, Petersson & Nyström 2003). Resultatet i denna studie bekräftar att den äldre, 

dementa patientgruppen har ett ökat behov av avledning och är mottaglig för bilder som 

föreställer natur eller landskap som väcker igenkänning hos dem. Det stöds av en äldre 

men signifikant studie. Duschrummet på ett demensboende identifierades som den 

miljön där patienterna blev agiterade och aggressiva. Rummet modifierades med 

naturmotiv i form av bilder och inspelade ljud från naturen vilket resulterade i att 

klienterna blev lugnare under stunden de duschades (Whall et al., 1997).  

Vårdmiljöforskning växer inom demenssjukvård och utformning av demensboenden 

(Wijk & Nordin, 2017) men positiva effekter och upplevelsen av den visuella miljön 

hos den äldre generationen på akutmottagningen är ett område som behöver studeras 

vidare.  

 

 Ett fynd i studien är att tid och sysselsättning är faktorer som påverkar upplevelsen av 

miljön. Personalen upplever att de inte har tid att uppmärksamma den visuella miljön. 

Samtidigt menar personalen att den visuella miljön är viktig för patienter och närstående 

och att de långa väntetiderna ger ett ökat behov av att ha något att titta på. Studier 

belyser hur väntetider kan upplevs som längre när man är sysslolös och att känslor av 

stress och ångest också bidra till en förlängd upplevd väntetid (Nairn, Whotton, 

Marshall, Roberts, Schwann, 2004). Detta styrks i denna studie och betonar vikten av 

positiv distraktion för att förbättra patienter och närståendes upplevelse under tiden de 

väntar på akutmottagningen. Upplevelse av tid och rum från patientens perspektiv på 

akutmottagning undersöks av Anneman et al. (under utgivning).  

 

Personalen påtalar att mottagningens lokalisation och utformning begränsar 

fönsterutsikt och dagsljusinsläpp för personalen. Att skapa en balans för personalen som 

arbetar under dygnets alla timmar genom att tillse möjligheten till dagsljus i lokalerna 

främjar välbefinnandet bland personalen. Tillgång till tillräckligt med naturligt dagsljus 

är en av de få faktorer i den visuella miljön som har kopplats med ökad 

arbetstillfredsställelse (Ulrich, et al 2008).  

 

8.2 Balanserad visuell miljö skapar atmosfär för vårdande 

 

Miljöns utseende skickar signaler och skapar olika känslomässiga stämningar på 

akutmottagningen. Positiv atmosfär skapar känslan av att vara sedd, att få vara delaktig 

och uppfattas som välkomnande. När den visuella miljön tillför dagsljus, är estetisk 

tilltalande, ser välvårdad eller hemtrevlig ut blir atmosfären lugn, trivsam och trygg 

(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). En smutsig, sliten akutmottagning 

förmedlar att ingen bryr sig och att lokalen inte är en viktig plats. Detta skapar en tråkig 
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och negativ atmosfär och påverkar patientens och närståendes upplevelse negativt 

(Gordon, Sheppard, Anaf, 2010).  

 

Den visuella miljön i personalutrymmen ska skapa möjlighet till återhämtning och vila. 

När atmosfären i där erbjuder dagsljus och möjlighet till friskluft blir personalen 

piggare och upplever att de får mer kraft till arbete. Känslan av att vara instängd 

minskar och möjlighet att uppleva dygnsrytm ges. Studien betonar vikten av tillgång till 

dagsljus och utsikt på natur. Om detta inte är möjligt i lokalerna blir det viktigt att skapa 

möjlighet i närheten till exempel i personalutrymmen (Dellinger, 2010). 

 

Miljön skapar stämningar och sprider en atmosfär som personalen omedvetet bär med 

sig in i mötet med patienten och närstående. Personalens fokus på att arbeta effektivt 

och patientsäkert gör att de inte har tid att reflektera över miljön aktivt. Tvärtemot har 

patienter och närstående gott om tid att känna av atmosfären som den visuella miljön på 

akutmottagningen erbjuder (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). Ett intressant 

resultat i studien är att när bildkonst i vårdmiljön finns och dessutom föreställer motiv 

med lokal anknytning så skapas det enklare samtalsämnen mellan personalen, patienter 

och närstående. Det lokala motivet upplevs bidra till att atmosfären blir mer hemtrevlig 

och det är lättare att känna igen sig i miljön. LaHood och Vanden Brink (2010) uppger 

att konst, eftersom den skapas av människor för andra människor att njuta av skapas det 

i sin tur ett mellanmänskligt samband och en känsla av gemenskap. Det konstateras i 

flera studier att konst i vårdmiljön stimulera till samtal och förstärker relationer mellan 

vårdpersonalen, patienter och anhöriga (Suter & Baylin, 2007, Wilson, Bungay, Munn-

Giddings & Boyce, 2016).  

 

Personal som får möjlighet att vara delaktig i utformningen av den visuella miljön 

känner sig stoltare över sin arbetsplats. Det bidrar till att atmosfären blir mer hemtrevlig 

och att personal, patienter och närstående kan hitta igenkänningsfaktorer som ger dem 

möjlighet att känna sig delaktiga i vårdmötet (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 

2005). Det handlar inte om att sjukhusmiljöer ska sträva efter att bli hemlika utan 

snarare att vårdmiljön ska ge en känsla av ett hem. Det handlar om att skapa en atmosfär 

av välkomnande genom en vacker omgivning där patienter och närstående möts av en 

omtanke i både design och i interaktion med personal (Wijk & Nordin, 2017). 

Personalen påtalade behovet om att få in mer färg och ljus i lokalerna för att bryta den 

kala, sterila och främmande känslan som den traditionella instutitionsestetiken kan ge. 

Mer färg och ljus i form av möbler, färgglad konst och justerbara belysning upplevde 

personalen skulle dämpa “sjukhuskänslan” och skapa en varmare, lugnare och mer 

harmonisk atmosfär. 

 

Personal erkänner att patienter och närstående hamnar i en beroendeställning när de 

kommer till akutmottagning och uppger att det är viktigt att de inte påtvingas titta på 

något som kan väcka negativa känslor. När patienten får möjlighet att påverka sin 

vistelse på akutmottagningen upplever personalen att atmosfären blir lugnare och bidrar 

till att patienternas behov av personalens uppmärksamhet minskar. Det medför att 

personalen får möjlighet att öka fokusen på att vårda och ge omsorg till dem som bäst 

behöver det. Genom att få personalen att må bra i miljön så har de mer ork till att vårda 

och bemöta patienten och närstående på ett positivt vis. Den positiva atmosfären skapar 
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också att patienter och närstående upplever en ökad tolerans och förståelse för 

situationen. (Yuan- Han, Sabljak & Puhala, 2018) 

 

 

Den visuella miljön har påvisats vara ett brett och komplext fenomen som omfattar en 

sammanflätning av de objektiva och psykosociala aspekterna av miljön. Denna studie är 

(till författarnas kännedom) den första i sitt slag att undersöka upplevelsen i sin helhet 

på akutmottagning och dessutom från personalens perspektiv. Studiens resultat ger 

värdefulla insikter i hur den visuella miljön upplevs av personalen på en akutmottagning 

och dess betydelse för alla som vistas där. Det är information som kan beaktas av den 

akutsjuksköterska som får möjlighet att delta och förväntas representera sin verksamhet 

i planeringen av ny och ombyggnationer av akutmottagningar framöver.  

Målet med evidensbaserad design är att integrera den bästa tillgängliga forskning för att 

skapa fysiska vårdmiljön som stödjer och stärker användarens välbefinnande. Om 

utgångspunkten för design ska vara person före funktion måste kunskapen om den 

subjektiva upplevelsen av den fysiska vårdmiljön på akutmottagningen ökas. Denna 

studie är en första studie i ett större forskningsprojekt och ska följas upp med en 

enkätundersökning som syftar på att beskriva den visuella miljön från patienter och 

närståendes perspektiv.  

 

9 Slutsats 
Akutmottagningarnas design har traditionellt lagt stor vikt vid funktion och effektivitet 

och mindre betoning på att skapa en estetiskt tilltalande miljö för sina användare. 

Behovet av en visuellt stimulerande miljö som framkallar positiva känslor och trygghet 

och skapar en atmosfär av lugn och harmoni är tydlig i denna studie. Att skapa en 

balanserad visuell miljö som ger förutsättningar för välbefinnande kräver en helhetssyn 

med respekt för både funktion och personcentrerade perspektiv. Uppfattningen av den 

visuella miljön är subjektiv, och det är svårt att tillgodose alla individuella preferenser. 

Bildkonst med motiv på natur, djur och landskap upplevs som tilltalande för många, 

speciellt om de har lokal anknytning. Införandet av bildkonst i undersökningsrum där 

patienter och närstående kan få vänta under en längre tid kan bryta monotoni i miljön 

och avleda från obehag och oroande tankar. Införande av färg är ett sätt att eliminera 

den vita, sterila och ofta skrämmande sjukhusmiljön på akutmottagningen och skapa en 

mer hemtrevlig och konventionell miljö för patienter och närstående medan de väntar. 

Frånvaron av fönster och naturligt dagsljus på akutmottagningen är ett stort bekymmer 

för personalen och de betonar behovet av tillgång till dagsljus och fönsterutsikt i 

närheten av mottagningen och i personalrum. Att tillhandahålla justerbar belysning och 

en variation på visuella stimuli som TV eller visuell konst i undersökningsrum och 

väntrum ger en känsla av val och kontroll, vilket minskar stress och frustration som ofta 

åtföljer ett besök på akutmottagningen. Slutsatsen blir att en balanserad visuell miljö 

kan förbättra atmosfären på akutmottagningen och därmed främja välbefinnandet hos 

personal, patienter och närstående. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till Verksamhetschefer  

 
 

Tillstånd för genomförande av en empirisk studie av visuell miljö på 

akutmottagningen i Växjö och akutmottagningen Danderyd. 

Härmed tillfrågas Du som verksamhetschef för akutmottagningen på Centrallasarettet i 

Växjö alternativt akutmottagningen Danderyd om tillstånd att genomföra studien 

”Patienter, närstående och personalens upplevelse av visuell miljö i väntrum och 

undersökningsrum på akutmottagningen.” 

 

Bakgrund och syfte 

Akutmottagningar är oftast utformade med fokus på effektivitet i patientflödet, 

överbelastning, säkerhet och hantering av allvarliga händelser. Det finns dock, väldigt 

lite dokumenterat om design som syftar till att förbättra patientens och närståendes 

upplevelse under tiden de väntar på en akutmottagning. Detta magisterarbete är en del i 

ett evidensbaserat design (EBD) projekt som pågår på akutmottagningen, 

Centrallasarettet Växjö där bilder på natur har installerats för att öka besökarens känsla 

av välbefinnande. Vårt syfte är att se om bilderna påverkar patienter, närstående och 

personal på något vis samt att jämföra patienters, närstående och personalens upplevelse 

av väntrums- och undersökningsrums miljön där det inte finns några naturbilder. 

 

Förfrågan om deltagande 

Med verksamhetens tillåtelse, delas informationsbrev ut till patienter och närstående i 

samband med att triagesköterskan triagerar patienten på akutmottagningen i Växjö och i 

Danderyd. Tydliga kriterier och information om studien kommer delges alla berörda 

Sjuksköterskor innan studien startar. 

 

Urval är patienter och närstående över 18 år, samt närstående till patienter under 18 år. 

Patienter som triageras till grön eller gul prioritering och som befinner sig i utvalt 

väntrummet eller på ett undersökningsrum under sin vistelse på akutmottagningen 

inkluderas i studien. Datainsamlingen kommer genomföras med en enkät som innehåller 

ca 20 frågor. Frågorna berör patienten och närståendes upplevelse av sin oro och 

ångestnivå i samband med besöket på akutmottagningen samt hur de upplever den 

visuella miljön som finns i undersökningsrum och i det inre väntrummet i Växjö 

alternativt det väntrum som tillhör medicin/kirurg sektionen i Danderyd. 

Vi vill även genomföra en intervju i grupp med sjuksköterska, undersköterska och 

läkare som arbetar tillsammans på akutmottagningen. Samt en enskild intervju med en 

avdelningschef eller chefsjuksköterska. Intervjun kommer vara ca 1, 5 h och frågorna 

handlar även de om den visuella miljön i väntrum och undersökningsrum. 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att 

ange skäl till detta eller att det kommer att påverka deras situation på något sätt. 
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Hur data behandlas och presenteras 

Insamlat material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. 

Resultatet kommer att sammanställas så att inga enskilda personer kan identifieras. 

Resultatet av studien kommer att presenteras vetenskapligt. 

Vid frågor kontakta: 

Sofie Wilhelmsson email: sw222sp@student.lnu.se telefon: 073-8066830 

Kate Cassidy email: kc22dy@student.lnu.se telefon:076-2484802 

Handledare 

Carina Elmqvist Docent Linneuniversitetet 

0470-70 83 65 email: carina.elmqvist@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Patienter, närstående och personalens 

upplevelse av visuell miljö i väntrum och undersökningsrum på akutmottagning.” 

 

Härmed ges tillstånd att genomföra datainsamling vid akutmottagningen i 
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…………………………………………………………………………………………… 

Verksamhetsområde och sjukhus/lasarett 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Datum och underskrift med befattning 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 Informationsbrev till Personal  

 
 

Till dig som är avdelningschef, läkare, sjuksköterska eller undersköterska på 

akutmottagningen. 

  

  

Väntetiden för patienterna på akutmottagningen kan kännas lång och stressig. 

Akutmottagningens design är mycket fokuserad på flöden, patientsäkerhet och 

effektivitet men vi vet lite om hur design och inredningsdetaljer påverkar personal, 

patienter och anhöriga som vistas i våra lokaler. 

  

Genom att erbjuda personalen att delta i en enskild intervju med frågor som berör ämnet 

visuell miljö och konst kan vi belysa personalens upplevda erfarenheter i vår studie. 

Därmed tror vi att vi kan få en förståelse för betydelsen av visuell miljö och konst i 

vårdmiljön i framtiden. 

  

 Syftet med intervjuerna är att beskriva hur personalen på akutmottagningen upplever att 

visuell miljö och konst i väntrum och undersökningsrum på en akutmottagning påverkar 

välbefinnandet för de som vistas i lokalerna. Intervjun beräknas ta ca en timma i 

anspråk. Vi föreslår datum och du väljer själv tid. Intervjun sker på respektive 

akutmottagningen. 

  

 Det är helt frivilligt att medverka i studien och du får avbryta din medverkan när som 

helst utan att ange något skäl. Intervjun kommer att spelas in och därefter avidentifieras 

och presenteras så att sekretess vidhålls. Insamlat material kommer förvaras 

avidentifierat på universitetet. När uppsatsen är färdig kommer allt material att förstöras 

och inspelningarna kommer att raderas. 

  

Målet är att resultatet skall bidra till att framtidens design blir mer fokuserad på den 

visuella miljön och att på så vis öka känslan av välmående under vistelsen på akuten för 

personal, patienter och närstående.   

  

Vi heter Sofie Wilhelmsson och Kate Cassidy. Vi går på Linnéuniverstitet och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning i akutsjukvård. I utbildningen ingår 

det att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervju kommer att 

göras. Resultaten kommer att redovisas i en magisteruppsats och presenteras 

vetenskapligt. 

  

För att vi ska kunna genomföra denna intervju behöver vi ditt samtycke. 

Har du några frågor eller synpunkter så hör gärna av dig. 

  

Stockholm/Växjö 2018 -01-23 
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Studerande   Studerande                    Handledare                                                                          

Sofie Wilhelmsson          Kate Cassidy                 Carina Elmqvist                  

Leg. sjuksköterska         Leg. sjuksköterska        Docent Vårdvetenskap             

Linnéuniversitet               Linnéuniversitet            Linnéuniversitetet                             

epost:                               epost:                             epost:                       

sw222sp@student.lnu.se   kc222dy@student.lnu.se    carina.elmqvist@lnu.se             

Tel: 073-806 68 30            Tel: 076-248 48 02                                               
                                                                                                                 
       
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 Samtyckesblankett Personal  

 
 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Personalens upplevelse av visuell miljö 

och konst i vårdmiljön på akutmottagningen.” 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Verksamhetsområde och sjukhus/lasarett 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Datum och underskrift med befattning 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 
   

   

 
 
 

 

mailto:kc222dy@student.lnu.se
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Intervjuguide - semistrukturerad intervju 

Information till deltagarna: med visuell miljö syftar vi på den materiella miljön och 

omgivningen som du kan SE runt omkring dig när du befinner dig på akutmottagningen.   

● Hur gammal är du? 

● Vad har du för yrkestitel? 

● Hur länge har du arbetat på akutmottagningen? 

● Hur upplever du den visuella miljön i sin helhet på akutmottagningen? 

● Vilken betydelse har den visuella miljön för dig i ditt arbete? 

● Finns det exempel där någon patient/ anhörig eller du som personal har reagerat 

negativt på den visuella miljön i väntrum eller undersökningsrum? 

● Finns det exempel där någon patient/ anhörig eller ni som personal har reagerat 

positivt på den visuella miljön i väntrum eller undersökningsrum? 

● Har du något förslag till hur den visuella miljön skulle kunna förbättras/ 

förändras? 

● Har någon patient eller anhörig påtalat några förändringar som de skulle önska i 

den visuella miljön på akutmottagningen? 

Med visuell konst menar vi bildkonst såsom : måleri ,teckning, grafik, skulptur, 

fotografi, film och textilkonst. 

● Hur upplever du den visuella konst som finns på akutmottagningen? 

● Vilken betydelse har visuell konst för vårdmiljön på akutmottagningen? 

● Finns det exempel där någon patient/närstående eller du som personal har 

reagerat negativt på den konsten som finns på akutmottagningen? 

● Finns det exempel där någon patient/närstående eller du som personal har 

reagerat positivt på den konsten som finns på akutmottagningen? 

● Har du något förslag på hur visuella konsten skulle kunna förbättras/förändras? 

● Vilken typ av visuell konst skulle du vilja se på akutmottagningen eller tycker 

saknas? 

● Hur värderar du den visuella konstens roll i skapandet av en god vårdmiljö? 

● Om du ta en stund att reflektera på den visuella konsten som finns på 

akutmottagningen finns det ett/ exempel som du tycker om eller som stickar ut? 

Varför tycker du om den? Hur skulle du kunna beskriva den? 

Följdfrågor: 

Hur menar du? 

Kan du utveckla detta? 

Vad innebär detta? 

Vad känner du när du ser det? 

Vad tänker du på när du beskriver…? 
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Bilaga 5 Analys tabell 

 

Cit

at 

ko

d 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Sub- 

Kategori 

Katego

ri 

Tema 

R7 Det är ju… det är 

ingenting som sticker ut 

åt något håll. Det är 

ganska slätstruket och 

ganska tråkigt, 

egentligen. Men 

samtidigt så är det ju 

väldigt ändamålsenligt. 

Vi har ju det som vi 

behöver. Det finns inte 

så mycket utsmyckning 

utan det är ju mest 

sådant som vi behöver 

för att arbeta. Inte 

jätteinspirerande men 

ändamålsenlig. 

  

Det är inte fint 

men det funkar 

  

Klinisk 

behov 

  

Klinisk 

Funktionalitet 

  

  

  

I 

N 

T 

E 

G 

R 

E 

R 

I 

N 

G 

  

  

  

  

  

  

  

Balanserad 

visuella miljö 

skapar 

förutsättninga

r för 

välbefinnande 

R1

5 

Det ska var enkelt att 

städa med, det är det 

som är grejen, och 

tvätta av så det får inte 

vara massa saker 

upphängda och så 

heller. Det är ju det. 

Men det är väl det 

därför det har alltid det 

varit så tråkigt på alla 

vård…på sjukhus. 

Ska vara lätt att 

städa men det 

blir tråkigt 

Sterilt/Hygienis

k 

R2 Ni måste gå in på 

närakuten för de har 

jätte, de har ny konst. 

Den är helt nyöppnad. 

Där har de satsat, det är 

så här pärlplattor, 

jättestora tavlor gjorda 

av pärlplattor. 

Jättevackert sen har de 

mobiler i taket med 

pärlor det är jättefint. 

Konst gör 

omgivning 

vackert 

Vackert   

Estetisk 

Utformning 

R4 … jag tycker det är 

positivt med inte bara 

vitt och sterilt och sådär 

utan lite färgklickar lite 

här och där. Jag 

personligen tycker att 

det är positivt 

Färg är positivt, 

bryter det sterila. 

Färg är positiv 

R1

4 

Det är skönt att 

fokusera på något annat, 

släppa de tankarna lite 

och fundera på något 

annat, låt huvudet vila 

ett tag 

Annat fokus 

släppa tankarna, 

vila huvudet. 

Avleder från 

Stress 

  

Positiv 

Avledning 

  

  

  

  

A 

V 

L 

E 

D 

N 

I 

N 

G 

R9 att man, får man att inte 

tänker på hur sjuk man 

är eller hur ont man har 

eller hur rädd man är… 

tror jag är bra… bryta 

den här negativa tanka 

kedjan lite… 

Avleda de 

negativa 

tankebanorna 

Avleder från 

obehag 

R1

0 

Det var en sådan tavla 

som vi kanske tänkte att 

det kanske finns en risk 

att folk kan reta upp sig 

på… 

Folk kanske reta 

upp sig på konst 

Provocerande   

Negativ 

Avledning 
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R1

4 

För det tror jag att det 

skulle sticka folk i 

ögonen om vi skulle 

sätta upp en tavla som 

kostar om inte mamma 

eller pappa den vården 

de behöver. Den jävla 

konsten kostar så 

mycket men det tog 

flera månader för mig 

att komma till röntgen. 

Så tror jag att det kan 

bli en del negativt. Så 

det behöver inte vara 

dyrt, det behöver inte 

kosta så mycket pengar 

och om det generera det 

då att du gör ett bra 

jobb. 

Dyr konst kan 

vara 

provocerande 

Provocerande   

  

  

  

  

R1

4 

Det är ett mycket 

trevligare rum när det är 

en liten färgklick//Jag 

menar om du har ett 

grått, tråkigt rum som 

här, de är rätt så 

intetsägande om man 

inte har haft stolarna 

här, det är lite 

deprimerande. Man blir 

gladare av lite färg 

Grått är 

deprimerande, 

intetsägande, blir 

gladare av lite 

färg. 

Deprimerande   

Känslomässig

a 

Intryck 

  

  

  

  

  

  

S 

T 

I 

M 

U 

L 

E 

R 

I 

N 

G 

  

  

Balanserad 

visuell miljö 

skapar 

atmosfär för 

vårdande 

R1 Det(konst) kan ha 

betydelse .. ehm … för 

att ha någonting … ehm 

… för att kanske få en 

rogivande miljön kan 

det ju vara konst eller 

textilier någonting så 

där som kan bli lite 

rogivande i miljön. Kan 

ju bli lite mer som 

hemma också utan att 

känna det som för 

spirituellt. 

 Konst kan ha en 

rogivande 

inverkan, kan 

bidra till att 

skapa en 

hemkänsla. 

Hemkänsla 

R7 Uppe på en 

hjärtavdelning som är 

en liten ballerina eller 

något som står i en 

nisch. Det är många 

patienter som samlas 

och tittar på den 

Samlas runt 

konst 

Möte   

Delaktighet 

Möjliggörs 

R1

1 

Alltså det är ändå vår 

arbetsmiljö också, 

givetvis är det viktigt att 

så många som möjligt 

är nöjda med konsten 

man har för att man är 

ändå liksom på jobbet 

rätt mycket och så att 

man känner sig delaktig 

i liksom att man har 

varit med och tagit fram 

vilka bilder vi ska ha... 

så det tror jag absolut. 

Viktigt att ha 

möjlighet att 

vara delaktig i 

framtagning av 

konst eftersom 

det vår 

arbetsplats. 

Vill påverka 
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Bilaga 6 Etisk egengranskning 

 

 

 Ja Kanske Nej 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  X 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  X 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

  X 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
X   

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).   

  X 

Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
X   

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga 

krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 

skolklasser.) 

X   
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Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg 

etc. 

X   

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 
X   

 

 

 


