
 

 

HUR SER VÄNTRUMMET UT? 
 

ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT INVENTERA 

BARNAVÅRDSCENTRALENS VÄNTRUMSMILJÖ 

 

Väntrummet är ofta det första som möter besökaren på en 

barnavårdscentral (BVC). Väntrumsmiljön kan därför spela en viktig roll i 

den mer eller mindre medvetna upplevelsen av BVC. Det första intrycket 

har betydelse för hur välkommen en besökare känner sig. 

 

Väntrummet kan också fylla en viktig funktion genom att vara en 

mötesplats för föräldrar.  Här kan föräldrar knyta nya kontakter och 

utbyta erfarenheter, vilket många föräldrar efterfrågar [1].  

 

Syftet med denna checklista är att Ni som personal kan inventera hur det 

ser ut och vad som finns i väntrummet. Ta Dig tid, enskilt eller med en 

kollega, att med hjälp av checklistan inventera till vem eller vilka Ert 

väntrum vänder sig.  Vilka välkomnas och inkluderas? Längst bak finns 

förslag på möjliga förändringar av väntrummet, dessa kan fungera som ett 

diskussionsunderlag. Checklistan bygger på den metodik som användes i 

en granskning av svenska BVC-väntrum och på de resultat som framkom 

där [2]. 

 
www.akademiska.se/foraldrastod 

 

BVC:  ____________________________________________ 

DATUM: ____________________________________________ 



 

Information 
 
Nedan följer 32 frågor. Läs noggrant igenom och markera det svar Du tycker stämmer bäst överens med 
Din åsikt. Svar markeras antingen genom ett kryss i rätt kolumn, eller genom att det alternativ som bäst 
motsvarar din åsikt ringas in. I slutet av varje ”frågeområde” lämnas utrymme för kommentarer. 
 

Möjligheter att själv sköta, väga och mäta barnet 
 
1. Finns det i väntrummet, eller i direkt anslutning till det: 
 

  Ja  Nej 

Skötbord?         

Möjlighet att själv väga barnet?         

Möjlighet att själv mäta barnets längd?         
Möjlighet att sitta avskilt och amma/mata 
sitt barn?         

 
2. Går det att förbättra egenvårdsmöjligheterna? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
3. Kommentar: 
 
 
 

Möjligheter att umgås 
 
4. Finns det mikrovågsugn i väntrummet, eller i direkt anslutning till det? 
  Ja  Nej 

 
5. Hur många sittplatser för vuxna finns det i, och i direkt anslutning till, väntrummet? 
  Antal   

 
6. Hur är sittplatserna placerade i förhållande till varandra? 

• Markera med ett kryss om "uppsättningen" finns på ert BVC och om den finns i en eller flera 
”uppsättningar”. Det är möjligt att kryssa för flera alternativ. 

 
  En  Flera 

Sittgrupp (stolar och/eller soffor vända mot varandra)         

Stolar i rad (minst 2 bredvid varandra)         

Stol (ensam)         
 
7. Hur tror Ni denna placering påverkar besökarnas möjligheter att prata med andra som sitter 
och väntar? 
 

                    
                    

Underlättar 
mycket 

Underlättar 
något 

Gör varken till 
eller från 

Försvårar 
något 

Försvårar 
mycket 

 
8. Går det att förbättra besökarnas möjligheter att umgås i väntrummet? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
9. Kommentar: 
 
 



 

Lekmaterial 
 
10. Finns det ett särskilt område utformat för barns lek i väntrummet, eller i direkt anslutning till 
det? 
  Ja  Nej 

 
11. Här följer en lista av leksaker som är vanliga på BVC (men inget väntrum har alla). Markera 
med ett kryss om lekmaterialet finns på ert BVC. Antalet är inte viktigt. 
 

 
Finns på 
vårt BVC   

Finns på vårt 
BVC 

Babygym    Lego   

Boll    Lekmadrass   

Bultbräda med hammare    Lekmatta   

Böcker (inkl. pekböcker)    Leksakstelefon   

Docka    Litet bord med små stolar   

Docksäng    Mjukdjur   

Fordon - litet (bilar, båtar)    Plastdjur   

Fordon - stort, att sitta på 
(traktor, bil) 

   
Plocklåda (låda att stoppa 
klossar i) 

  

Garage    Pussel   

Djur - att dra runt (hund, 
anka, häst) 

   Ritmaterial   

Griffeltavla    Rutschkana   

Gunghäst    Skallra   

Klossar    Spis   

Kulbana (metallställning med 
kulor att dra omkring) 

   Stapelringar   

Kulram    Tågräls   

Köksredskap    Vagn   

Ladugård    Verktyg   

 
 
12. Tycker Ni att lekmaterialet inbjuder till lek? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
13. Går det att förbättra utbudet av lekmaterialet för barn i åldrarna: 
 

  Ja  Delvis  Nej 

0-12 mån           

13-23 mån           

2-4 år           

5-6 år           
 

14. Kommentar: 
 
 



 

På väggarna (konst, affischer, anslagstavlor) 
 
15. Hur många bilder finns det av barn och vuxna? 

• Titta på de bilder som finns på anslagstavlor och på väggen i form av konst och affischer. 
Broschyrer räknas bara om de hänger på anslagstavlorna – och då bara framsidorna. Inga andra 
broschyrer räknas.    

 

• Markera förekomsten med en frekvenspinne i rätt kategori (ex. "Barn", "Män", "Kvinna/kvinnor + 
barn"). Markera också förekomsten av bilder som visar individer med annan etnicitet än svensk. 
Gör samma sak med synligt handikapp.  

 

• Om det finns flera bilder på t.ex. samma affisch så räknas varje ”delbild” som en egen bild. 
 

• Ex. En bild med tre män, varav en man ser ut att ha annan etnicitet än svensk och en man har ett 
synligt handikapp, ger en frekvenspinne i kolumnen "Antal bilder", en pinne i kolumnen 
"Etnicitet" och en pinne i kolumnen "Synligt handikapp", samtliga på raden "Män". 

 
 

  Antal bilder  Etnicitet  Synligt handikapp 

Bild med en individ       
Barn             

Kvinna             

Man             

            
Bild med flera individer       
Barn             

Män             

Kvinnor             

Man/män + kvinna/kvinnor?             

Man/män + barn?             

Kvinna/kvinnor + barn?             

Man/män + kvinna/kvinnor + barn?             

Summa             

 
 

16. Går det att förbättra fördelningen av bilder av de olika grupperna vuxna och barn? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 

17. Kommentar: 
 
 
 

18. Vem riktar sig budskapet i texterna till? 
• Titta bara på den text som finns på anslagstavlorna, konsten och affischerna. Broschyrer räknas 

bara om de hänger på anslagstavlorna – och då bara framsidorna. Inga andra broschyrer räknas. 
 

• Texter som rör andra grupper än de specificerade ("Man/pappa", "Kvinna/mamma" eller 
"Föräldrar/familj") behöver inte tas med. 

 

• Markera vilken kategori texten tillhör och vem den riktar sig till med en frekvenspinne. Räkna 
varje text, även dubbletter. Summera i slutet av varje rad och kolumn. 



 

 Man/Pappa Kvinna/Mamma Föräldrar/familj 

Kategorier 
Uttalat i 
texten 

Ej uttalat 
i texten 

Uttalat i 
texten 

Ej uttalat 
i texten 

Uttalat i 
texten 

Ej uttalat 
i texten 

Summa 

Amning/Bröstmjölksdonation               

Barnsäkerhet  
(Bilsäkerhet, Plötslig spädbarnsdöd)               

Föreläsning/kurs/rådgivning  
(Babymassage, Babysim, COPE, 
Familjerådgivning, Nationella hjälplinjen, 
Psykoprofylax, Yoga)               

Föräldragrupp/Föräldraträffar/Öppna 
förskolan/Förskolor               

Information/Reklam  
(Apoteket, Försäkringskassan, 
Growingpeople)               

Kultur  
(teater, bibliotek)               

Kvinnofridslinjen/Kvinnojour                

Mansmottagning               

Pappagrupp               

Sjukvårdsinformation  
(Egenvårdsguide, Patientinformation)               
Övrigt               

Summa                

 
19. Är någon av texterna på annat språk än svenska? 
  Ja  Nej 

 
20. Hur många? 
  Antal   

 
21. Går det att förbättra fördelningen av texter som riktas mot de olika grupperna av vuxna 
och/eller barn? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
22. Går det att förbättra fördelningen av texter inom varje kategori? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
23. Kommentar: 
 
 
 

Tidningar 
 
24. Nedan följer ett antal grupper av tidningar som är vanliga i BVC-väntrum. Hur många olika 
tidningstitlar finns det inom varje grupp på Ert BVC? OBS! Grupperna fortsätter på nästa sida. 

• Ex. Tre nummer av "Föräldrar och barn" och två nummer av "Mama" ger två frekvenspinnar i 
gruppen "Föräldrar/gravid". 

 
  Antal 

Föräldrar/gravid/barn (Föräldrar och barn, Mama, Vi föräldrar)     

Kvinna (Amelia, Damernas värld, Elle)     

Hälsa (Fitness, Leva, MåBra)   

Veckotidningar (Svensk damtidning, Hänt i veckan, IcaKuriren)     



 

Antik, inredningsdesign, trädgård (Allt om trädgård, Sköna hem)     

  Antal 

Bil och båt (Auto Motor & Sport, Båtbörsen, Classic Motor)     

Sport och friluftsliv (Golf Digest, Ute Magasinet, Runner's world)     

Data/Teknik (Datormagazin, PC för alla)     

Vetenskap (Illustrerad vetenskap)     

Övriga     
 
25. Är någon av tidningarna på annat språk än svenska? 
  Ja  Nej 

 
26. Hur många? 
  Antal   

 
27. Går det att förbättra Ert tidningsutbud så att det finns tidningar för alla? 
 Ja, absolut Delvis  Nej, inte alls 

 
28. Kommentar: 
 
 
 

Reflektioner 
 
29. Tror du att väntrummet upplevs som välkomnande och trivsamt av: 
 
  Ja  Nej  Kommentar 

Barn             

Kvinnor/mammor             

Män/pappor             

Familjer (olika konstellationer)             

Föräldrar som inte kan svenska             

Föräldrar med handikapp             
 
30. Finns det några förändringar ni skulle vilja göra? 
 
 

 

 

 
 
31. Vilka möjligheter har ni att göra förändringar? 
 
 

 

 

 
 
32. Anteckningar och kommentarer: 
 
 

 

 

 



 

DISKUSSIONSUNDERLAG 

 

Information 
 
Ni har nu fyllt i checklistan och förhoppningsvis har det hjälpt er att se väntrummet med nya ögon. Kanske 
har ni upptäckt områden som ni är nöjda med och andra områden som ni inte är lika nöjda med. Kanske 
har checklistan också väckt tankar och diskussioner om fördelar och nackdelar med att förändra 
väntrummet respektive att fortsätta ha det som det ser ut nu.  
 
Utifrån den rapport om föräldrastödsinsatser som beställdes av Statens folkhälsoinstitut 2008 [1] har 
checklistan skapats för att undersöka väntrumsmiljön från olika perspektiv. Från pappans perspektiv kan 
följden av att kliva in i ett väntrum där enbart kvinnor/mammor är i fokus bli att han inte känner sig 
välkommen eller viktig som förälder. Samma känsla kan tänkas infinna sig hos den lesbiska partner som 
möter ett väntrum som i huvudsak riktar sig till kärnfamiljen, eller hos de föräldrar som inte kan svenska 
och därför inte kan ta del av den information som finns på t.ex. anslagstavlor. Att BVC-väntrummet 
välkomnar och inkluderar alla medlemmar i dagens olika familjekonstellationer är viktigt för att målet att 
nå så många föräldrar som möjligt, ska kunna uppnås.  
 
I rapporten [1] framkom också att det finns väntrum som vänder sig till hela familjen, s.k. familjepositiva 
väntrum. Dessa kännetecknas av att de riktar sig både mot kvinnors och mot mäns behov lika väl som 
barnens. Män, kvinnor och barn finns ungefär lika ofta på bild eller i text och det finns dessutom goda 
möjligheter till social interaktion och olika former av lek.   
 
Materialet som följer är tänkt att uppmuntra till reflektion över det som framkommit och att jämföra det 
med hur det kan se ut i ett familjepositivt väntrum. Materialet är indelat på samma sätt som checklistan. I 
slutet av varje område listas några konkreta förändringsförslag. Eftersom förändringar ibland kan vara 
kostsamma och innebära merarbete, är det som följer tänkt att vara just idéer och förslag för dem som 
önskar och har möjlighet till förändring.  
 

Möjligheter att själv sköta, väga och mäta barnet 
 
Var ni nöjda med de möjligheter att själv sköta, väga och mäta barnet som ert väntrum erbjöd? Fanns det 
något ni skulle vilja förändra? Är det något ni har möjlighet att förändra? I ett familjepositivt väntrum är 
skötbordet lättåtkomligt – gärna i anknytning till tvättmöjligheter. Det finns också en våg i väntrummet, 
liksom en mätsticka. Alla dessa saker gör det möjligt för föräldrar att komma till BVC för att sköta sitt barn 
även om de inte har en tid bokad med sjuksköterska eller läkare. Förutom att sköta sitt barn skulle de 
kunna träffa och prata med andra föräldrar. Att kunna sätta sig avskilt och mata sitt barn uppskattas också 
av föräldrar. 
 
Förslag på förändringar för att göra ett väntrum mer familjepositivt: 

• Placera skötbord i väntrummet eller i direkt 
anslutning till det 

• Placera våg i väntrummet eller i direkt anslutning 
till det 

• Placera mätsticka (eller dylikt) i väntrummet eller i 
direkt anslutning till det 

• Placera någon/några stolar lite avskilt/avgränsat 
för dem som vill amma/mata i lugn och ro 

 

Möjligheter att umgås 
 
Var ni nöjda med de möjligheter att umgås som ert väntrum erbjöd? Fanns det något ni skulle vilja förändra? 
Är det något ni har möjlighet att förändra? I ett familjepositivt väntrum finns tillräckligt många sittplatser 
för att fler än enbart de som har en tidsbokning ska få plats. Sittplatserna är gärna placerade i grupp som 
underlättar socialt umgänge. Det finns också en mikrovågsugn att samlas kring.  
 
Förslag på förändringar för att göra ett väntrum mer familjepositivt: 

• Placera mikrovågsugn i väntrummet eller i direkt 
anslutning till det 

• Möblera så att det finns gott om sittplatser 

• Placera sittplatserna i grupper eller på något sätt 
vända mot varandra 



 

Lekmaterial 
 
Var ni nöjda med lekmaterialet i väntrummet? Fanns det något ni skulle vilja förändra? Är det något ni har 
möjlighet att förändra? I ett familjepositivt väntrum finns det ett särskilt område för barns lek. Det finns 
också ett varierat utbud av leksaker som passar barn i de åldrar som kommer till mottagningen. 
Lekmaterialet inbjuder till lek.   
 
Förslag på förändringar för att göra ett väntrum mer familjepositivt: 

• Utforma ett område avsett för barns lek 
• Komplettera lekmaterialet så att det finns flera 

olika sorters leksaker 
• Komplettera lekmaterialet så att det finns leksaker 

för barn i alla åldrar som kommer till mottagningen 
• Satsa på lekmaterial ni själva kan rekommendera 

och presentera det på ett sätt som inbjuder till lek 

 

På väggarna (konst, affischer, anslagstavlor) 
 
Var ni nöjda med bilderna och budskapen på väggarna i väntrummet? Fanns det något ni skulle vilja 
förändra? Är det något ni har möjlighet att förändra? I ett familjepositivt väntrum finns det bilder på män 
och kvinnor, mammor och pappor, föräldrar/barn med olika etnicitet och föräldrar/barn med synliga 
handikapp. Alla syns inte lika ofta men fördelningen bör vara tillräckligt jämn för att alla ska känna sig 
välkomnade och att de hör hemma i väntrummet. Samma resonemang är sant för budskapen på väggarna. 
Alla sorters budskap kan inte riktas till alla grupper av människor, men det totala intrycket bör inkludera 
alla. Vissa budskap är översatta för dem som inte förstår svenska tillräckligt bra. 
 
Förslag på förändringar för att göra ett väntrum mer familjepositivt: 

• Leta efter material som visar bilder på de grupper 
det inte finns så mycket bilder på. Kanske finns 
material med samma innehåll utformat på olika 
sätt. 

• Leta efter material med budskap riktat till dem 
som det inte finns så många budskap riktade åt.  

Kanske finns det budskap som är mer 
inkluderande trots ett visst innehåll. 

• Leta efter översättningar av viktigt information. 
• Placera materialet på väggarna på ett sådant sätt 

att ingen grupp drunknar i en annan grupp. Alla vill 
känna sig välkomnade och inkluderade. 

 

Tidningar 
 
Var ni nöjda med tidningarna i väntrummet? Fanns det något ni skulle vilja förändra? Är det något ni har 
möjlighet att förändra? I ett familjepositivt väntrum finns det tidningar som passar alla som vistas där. 
Försäljningsstatistik visar att tidningar i grupperna "Föräldrar/gravid", "Kvinna", "Antik, inredningsdesign, 
trädgård", "Veckotidningar" och "Hälsa" i huvudsak kan sägas köpas av kvinnor. Tidningar i grupperna "Bil 
och båt", "Sport och friluftsliv", "Data/Teknik" och "Vetenskap" kan i huvudsak sägas köpas av män. Olika 
tidningar ur olika grupper, och kanske t.o.m. på olika språk, ökar känslan av välkomnande och 
inkluderande för alla som besöker väntrummet. Tidningarna är inte alltför gamla eller kantstötta. 
 
Förslag på förändringar för att göra ett väntrum mer familjepositivt: 

• Komplettera tidningsutbudet så att det passar flera 
grupper av besökare. (Tips: Mat- och 
resetidningar tycks tilltala män och kvinnor i lika 
hög grad.) 

• Undersök vad olika besökare i väntrummet 
uppskattar för tidningar – antingen genom att läsa 

försäljningsstatistik [3] eller genom att göra en 
liten undersökning 

• Komplettera så att det finns någon tidning på 
annat språk än svenska 

• Gå igenom tidningarna och sortera bort alltför 
gamla eller kantstötta exemplar 
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