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Sammanfattning 
De problem som relaterar till navigering i komplexa miljöer kan alla på ett eller annat sätt 

knytas till den information som finns tillgänglig i miljön. Den information som finns i 

komplexa miljöer måste vara anpassad till många olika behov vilket innebär att mängden 

information ofta blir stor. Detta ställer höga krav på människans kognitiva förmågor vilket 

innebär att det ofta går åt mycket tid och energi för att lösa problem som relaterar till 

navigering. För att komma till rätta med dessa problem är det nödvändigt att information 

utformas och presenteras på ett sätt som tar hänsyn till människans kognition och dess 

begränsningar. Detta examensarbete kommer presentera ett antal riktlinjer som är tänkta att 

användas för att utforma information rörande navigering i komplexa miljöer. Dessa riktlinjer 

är anpassade till den specifika kontext som råder på Danderyds sjukhus och bygger på teorier 

som relaterar till människans kognitiva förmågor och begreppet wayfinding som kommer ha 

en central betydelse i detta arbete.   

Nyckelord: wayfinding, kognitionsvetenskap, kognitiva förmågor, perception, 

uppmärksamhet, minne 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Alla som har besökt ett sjukhus är nog medvetna om att det inte alltid är helt lätt att hitta dit 

man ska. Detta beror till stor del på att sjukhus är komplexa miljöer som måste vara 

anpassade till många olika behov vilket betyder att den mängd information som måste 

placeras ut i sjukhusmiljön ofta blir stor. Det här innebär att man som besökare ofta har svårt 

att hitta rätt information vilket i sin tur leder till att det blir svårt att hitta rätt. Det är svårt att 

minska mängden information som finns i sjukhusmiljön men det är möjligt att utforma och 

presentera den på ett sätt som gör det lättare att hitta rätt information. Detta examensarbete 

kommer att presentera ett antal riktlinjer som kan användas för att göra just detta.  

Problem som rör navigering i komplexa miljöer kan ses som kognitiva problem då de kan 

kopplas till människans kognitiva förmågor. Detta innebär att det är nödvändigt att ta hänsyn 

till dessa när riktlinjer för att lösa dessa problem tas fram. De kognitiva förmågor som 

kommer att behandlas i detta arbete är framförallt perception, uppmärksamhet och minne. 

Dessa kognitiva förmågor kommer även att kopplas till begreppet wayfinding som kommer 

vara centralt genom hela arbetet. Det är även viktigt att ta hänsyn till den kontext som råder 

kring besökare eftersom den kan påverka hur väl dessa kognitiva förmågor kan hantera den 

information som finns i miljön. Detta har inneburit att det varit nödvändigt att studera 

besökare i en sjukhusmiljö för att skapa en djupare förståelse för de problem som de har när 

det gäller att hitta rätt. 

För att undersöka de problem som besökare har när de ska navigera i en sjukhusmiljö har en 

kvalitativ undersökning genomförts på Danderyds sjukhus. Denna undersökning har innefattat 

observationer av miljön, observationer av besökare, intervjuer med besökare och personal 

samt en brainstormingsession där personal fick komma med förslag på hur dessa problem 

skulle kunna lösas.  Resultatet från denna kvalitativa undersökning visar på att det framförallt 

finns tre anledningar till att besökare har svårt att hitta rätt på Danderyds sjukhus. Den första 

anledningen är att det finns för mycket information vilket gör det svårt att hitta rätt 

information. Den andra anledningen är att besökare uppfattar att det på vissa platser finns för 

lite information vilket gör det svårt att ta sig vidare. Den tredje och sista anledningen är att det 

finns en brist på landmärken i sjukhusmiljön vilket gör det svårt att ge vägbeskrivningar och 

bedöma vart i sjukhusmiljön man befinner sig. 
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1 Inledning 
Under hösten 2014 utförde Clinical Innovation Fellowship (CIF) en åtta veckor lång 

observationsstudie på hjärtkliniken. Syftet med studien var att identifiera problem som det var 

möjligt att arbeta vidare med. CIF är en del av Center for Technology in Medicine and Health 

(CTMH) som i sin tur är ett samarbetsorgan mellan, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska 

Institutet och Stockholms läns landsting. CTMH har som huvudsyfte att med hjälp av nya 

innovativa lösningar lösa problem inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Observationsstudien som utfördes av CIF resulterade i fem förslag på examensarbeten och 

denna rapport kommer att behandla ett av dessa.  

Arbetet kommer att vara fokuserat på att utreda de problem som finns rörande navigering på 

Danderyds Sjukhus och närmare specifikt de miljöer som relaterar till hjärtkliniken. 

Danderyds sjukhus tillhör ett av de större akutsjukhusen i Sverige. Sjukhuset ligger i framkant 

när det gäller bland annat förlossningsvård och vård av strokepatienter. På Danderyds sjukhus 

finns även Sveriges största hjärtklinik där det varje år vårdas ca 60 000 patienter. 

Hjärtkliniken består av ett flertal vårdavdelningar som finns samlade i en huskropp med 14 

våningar. Här finns bland annat en akutmottagning för hjärtpatienter, mottagningar för mindre 

akuta besvär och ett flertal vårdavdelningar med olika inriktningar.   

För att kunna hitta rätt i komplexa miljöer är det viktigt att de stöd som finns utplacerade i 

miljön är anpassade efter människans kognitiva förmågor. De kognitiva förmågor som har 

störst relevans när det gäller att navigera i en miljö är perception, uppmärksamhet och minne. 

Perception och uppmärksamhet är viktiga förmågor som används för att kunna ta in 

information från omgivningen som kan vara till hjälp för att hitta rätt väg. Minnet är viktigt, 

dels för att kunna lagra information som samlats in från omgivningen men även för att kunna 

hantera och bearbeta den information som är relevant i den aktuella situationen. Dessa 

kognitiva förmågor kan knytas till begreppet wayfinding som har en central roll i detta arbete. 

För att undersöka problemet ytterligare samt för att besvara den frågeställning som detta 

arbete bygger på har en kvalitativ undersökning genomförts. Denna undersökning har 

innefattat tre olika metoder, observationer, intervjuer och brainstorming. Fokus för 

undersökningen har varit att identifiera problem i sjukhusmiljön som gör det svårt för 

besökare att hitta rätt på sjukhuset. Besökare definieras i detta arbete som alla de personer 

som rör sig i sjukhusmiljön som inte är inlagda på en avdelning eller genomgår behandling på 

en mottagning dessa personer definieras istället som patienter. Personal som arbetar på 

sjukhuset är inte heller att betrakta som besökare. Denna undersökning har resulterat i tre 

specifika problem som kan knytas till flera platser i sjukhusmiljön. Dessa problem, i 

kombination med den teoretiska bakgrund som ligger till grund för detta arbete har sedan 

använts för att ta fram fem riktlinjer som är tänkta att användas för att designa ett 

wayfindingsystem som kan lösa de problem som identifierats. Dessa riktlinjer har sedan 

använts för att designa ett koncept på ett system som skulle kunna testas i sjukhusmiljön. Om 

detta koncept skulle visa sig lösa de problem som identifierats skulle detta innebära stora 

vinningar för såväl personal som patienter och besökare.  
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2 Problemområde 
Det problemområde som identifierades av CIF under den inledande observationsstudien är för 

stort för att undersöka i ett arbete av den här storleken. Den specifikation som CIF tagit fram 

är följande. 

“Examensarbetet ska hjälpa hjärtklinikens ledning att ta fram ett koncept för hur 

man på bästa sätt kommunicerar avdelningars olika rutiner och underlättar för 

besökare att hitta på kliniken.”   

Vid en första anblick kan specifikationen tyckas vara väl specificerad men efter en 

noggrannare undersökning visar det sig snart att den innefattar ett stort område. På ett sjukhus 

finns det många olika typer av rutiner. Det kan röra sig om rutiner som enbart rör personal 

eller rutiner som rör patienter och besökare. Det finns även en skillnad i hur viktiga olika 

rutiner kan anses vara. Det finns exempelvis rutiner som talar om för en patient vad som 

gäller innan och efter en operation vilka kan anses vara viktiga men det finns även mindre 

viktiga rutiner, exempelvis rutiner som anger vilka mattider som gäller på en avdelning. Även 

när det gäller aspekten “att hitta på kliniken” är någonting som inte är helt enkelt att definiera. 

Det kan exempelvis innebära hur patienter och anhöriga hittar till ett specifikt rum på en 

avdelning eller hur dessa faktiskt hittar till en specifik avdelning. Det skulle även kunna gälla 

hur patienter ska bära sig åt för att komma kontakt med den personal som arbetar på kliniken. 

För att projektet skulle vara möjligt att genomföra var det nödvändigt att avgränsa och 

definiera problemet ytterligare. I praktiken innebar detta att det var nödvändigt att genomföra 

en explorativ pilotstudie på kliniken för att kunna ringa in problemområdet ytterligare. 

2.1 Pilotstudie 
Eftersom det var viktigt att snabbt kunna avgränsa och definiera problemet genomfördes en 

kvalitativ studie på hjärtkliniken. En av styrkorna med att använda sig av kvalitativa metoder 

är att det går snabbt att komma igång och arbeta och att designen på studien till viss del kan 

anpassas efter rådande omständigheter (Patton, 2002). Pilotstudien genomfördes som en 

kvalitativ observationsstudie på hjärtkliniken under tre dagar och utfördes av två av varandra 

oberoende observatörer. Under pilotstudien hade observatörerna fri tillgång till alla 

avdelningar, kliniker och övriga områden som på något sätt kan knytas till hjärtkliniken. 

Syftet med studien var att avgränsa problemet så att det i ett senare skede kan undersökas 

ytterligare. Eftersom pilotstudien var begränsad till tre dagar var det viktigt att ha en tydlig 

ingång som kunde ge den information som krävdes för att tydligare avgränsa problemet. Den 

taktik som användes var att varje dag inleddes med att skugga en sjuksköterska på en av 

hjärtklinikens avdelningar för att identifiera potentiella problem. Dessa problem undersöktes 

sedan ytterligare genom att observatörerna rörde sig mer fritt på hjärtkliniken. Eftersom 

skuggning innebär att det är möjligt att ställa frågor till den som observeras är det en teknik 

som med fördel kan användas för att skapa djupare förståelse för varför någonting är på ett 

visst sätt (Langemar, 2008). Att denna teknik användes innebar att observatörerna snabbt kom 

in i arbetet och kunde observera den kommunikation som skedde mellan personal och patient 

men även den kommunikation som skedde med hjälp av text och symboler på avdelningen. 

Detta gjorde det lättare att identifiera potentiella problem som kunde vara intressanta att 

undersöka ytterligare. Enligt Patton (2002) är denna typ av tillvägagångssätt vanligt när det 

gäller kvalitativa undersökningar eftersom det inte alltid är möjligt att veta hur en kvalitativ 

undersökning kommer att utvecklas. Det kan komma fram nya fakta som innebär att den 

design som valts behöver justeras och förändras för att det ska vara möjligt att nå ett bra 

resultat. Detta var någonting som togs med i beräkningen när pilotstudien planerades vilket 

innebär att observatörerna inte höll fast vid den ursprungliga planen längre än nödvändigt. 
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Detta medförde att observationerna i ett tidigt skede kunde fokuseras på de potentiella 

problem som upptäcktes i studiens initiala skede.  

Den sjuksköterska som skuggades utsågs av den kontaktperson som tilldelats projektet, denna 

kontaktperson har en framträdande roll på hjärtkliniken och har därför stor kunskap om vilken 

personal som är lämplig för denna typ av studier. För att nå ett bra resultat var det viktigt att 

den sjuksköterska som skuggades hade stor erfarenhet och att denne hade arbetat på kliniken 

under en längre tid. Enligt Patton (2002) är en styrka med kvalitativa metoder att det är 

möjligt att använda informationsrika fall. I en kvantitativ undersökning är inte detta möjligt 

eftersom det skulle äventyra studiens validitet men när det gäller kvalitativa metoder är det 

istället en styrka att kunna observera personer som har djup förståelse för den kontext som 

studeras. Resultatet av en kvalitativ undersökning är svårt att dra generella slutsatser ifrån 

men ger en djupare förståelse för den specifika kontext som studerats.  

Det finns alltid en risk att observatören påverkar den kontext som ska observeras. Att veta att 

man är observerad påverkar beteendet och därför är det troligare att observera ett naturligt 

beteende vid dolda observationer (Patton, 2002). Dolda observationer kan därför i många fall 

ses som en idealisk observationsmetod men det finns etiska aspekter som är viktiga att vara 

medveten om. Utifrån en etisk synvinkel är det i många fall svårt att motivera dolda 

observationer, detta gäller i synnerhet när det gäller observationer av personer som kan anses 

vara i en beroendeställning. De patienter som vistas på hjärtklinikens avdelningar kan i hög 

grad anses vara i en beroendeställning och det var därför viktigt att ta med detta i beräkningen 

vid valet av observationsmetod.  

Det är svårt att komma ifrån att det finns en tydlig risk att observatören påverkar kontexten 

genom att observera öppet, det går att komma runt detta problem men det kräver att 

observationerna sker under en längre tid vilket inte var möjligt i det här fallet (Patton, 2002). 

Med andra ord vore det i det här fallet idealiskt att använda dolda observationer i den mån det 

var möjligt. Detta var någonting som framfördes till CIF och till hjärtklinikens ledning vilka 

ansåg att det inte var något problem att använda dolda observationer vid denna studie. 

Danderyds Sjukhus är ett universitetssjukhus där man ofta har studenter som utför olika typer 

av studier och dolda observationer är en metod som är väl förankrad. Hjärtklinikens personal 

är medveten om att dolda observationer brukar användas och de patienter som vistas på 

kliniken är informerade om att studenter ofta befinner sig på kliniken. Som observatör gäller 

även tystnadsplikten vilket innebär att den enskilda patienten är skyddad enligt lagen. Med 

detta i åtanke finns det utifrån ett etiskt synsätt ingenting som förhindrar användandet av 

dolda observationer. 

Under observationerna var observatörerna klädda i sjukhuskläder för att smälta in i miljön på 

ett bra sätt. Observatörerna hade även namnbrickor som identifierade dem som studenter med 

anknytning till Clinical Innovation Fellowship. I de flesta situationer fungerade dolda 

observationer bra men vid vissa tillfällen var det nödvändigt att tala om vilket syfte besöket 

på en avdelning hade. Detta gällde i synnerhet när observatörerna rörde sig fritt på kliniken 

och inte hade en specifik person att skugga. De verktyg som användes för att samla in 

information från observationerna var anteckningar, skisser, ljudinspelningar och foton i den 

mån det var möjligt. När det gäller att fotografera i en sjukhusmiljö finns det särskilda regler 

som säger att det inte är tillåtet att fotografera patienter och att personal endast får fotografers 

om de ger sitt tillstånd till detta. Därför användes fotografering enbart för att dokumentera 

information som fanns i sjukhusmiljön som exempelvis skriftlig information och skyltar samt 

för att ha någonting att diskutera utifrån i ett senare skede.  
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2.2 Analys och resultat av pilotstudien 
Den information som samlades in under pilotstudien analyserades till största delen efter det 

att observationerna avslutats. Det insamlade materialet bestod till största delen av handskrivna 

anteckningar och fotografier. Fotografierna som var ca 100 till antalet sorterades med hänsyn 

till vart i sjukhusmiljön de var tagna. Anteckningarna från observationerna sorterades sedan 

på liknande sätt vilket gjorde det möjligt att knyta ihop anteckningar och fotografier. Detta 

gjorde det lättare att analysera materialet eftersom fotografierna då kunde användas för att 

hålla miljön färsk i minnet. En annan fördel med att strukturera materialet på detta sätt var att 

fotografierna då kunde användas som underlag när resultatet av pilotstudien skulle diskuteras 

och presenteras för CIF och ledningen på Danderyds Sjukhus. Anteckningarna bearbetades 

sedan ytterligare för att hitta mönster i det insamlade materialet vilket sedan ledde till ett 

resultat. Det fanns dock aspekter i det insamlade materialet som var tydligt återkommande 

vilket gjorde det svårt att helt hålla isär genomförande och analys. Detta är enligt Patton 

(2002) någonting som är vanligt när det gäller kvalitativa studier och detta kan även ses som 

en styrka eftersom metoden som används då kan modifieras för att bättre passa den rådande 

situationen.  

Resultatet av pilotstudien visar i huvudsak på 3 olika typer/kategorier av problem som rör 

kommunikation och informationsöverföring. Först finns det problem som uppfattades som 

problematiska utifrån observatörernas synvinkel men som inte är något problem för de som 

faktiskt arbetar på kliniken. Till exempel uppfattades den muntliga överrapportering som sker 

mellan olika skiftlag som rörig och de anteckningar som fördes utgick inte utifrån någon 

standardmall. Detta var någonting som upplevdes som problematiskt sett från utsidan men 

efter att ha studerat detta ytterligare och frågat personalen om detta visade det sig att det inte 

var någonting som upplevdes som ett problem. Personalen anpassade helt enkelt sina 

anteckningar utefter hur de själva arbetade vilket innebär att problemet lösts på egen hand. 

Eftersom problemet redan lösts internt känns det inte relevant att undersöka det ytterligare.  

Det andra problemet som uppmärksammades under observationerna var att patienterna som 

ligger på kliniken tilldelas stora mängder skriftlig information. Informationen kan röra 

alltifrån förhållningsregler inför en undersökning till information om en specifik hjärtsjukdom 

som exempelvis hjärtsvikt. Det anses från personalens sida vara viktigt att patienterna tar till 

sig denna information men utifrån de observationer som genomförts finns det en upplevelse 

av att det inte alltid är på det sättet. En fråga angående detta ställdes till en anställd på 

avdelningen som hade arbetat på sjukhuset under en längre tid som svarade. 

“de flesta patienter läser den information som vi ger dem, kanske för att det inte 

finns så mycket annat att göra här”. 

Utifrån detta kan man ställa sig frågande till hur mycket av den information som delas ut som 

verkligen tas in av patienten och om tristess verkligen är optimalt för att motivera inlärning. 

Det här är ett problemområde som skulle vara intressant att undersöka ytterligare men det 

finns aspekter som gör att det inte är lämpligt för just denna studie. Att mäta huruvida en 

patient förstått information eller inte kan vara problematiskt. Dels finns det etiska aspekter att 

ta hänsyn till när det gäller att studera patienter men det finns även praktiska problem som 

exempelvis hur möjligheterna för att få kontakt med redan utskrivna patienter ser ut. För att 

uppnå ett bra resultat skulle det även krävas en ingående kunskap om den information som 

förmedlas till patienterna. Med detta i åtanke finns det en risk att det skulle vara svårt att 

uppnå ett bra resultat under den relativt korta tid som projektet sträcker sig över. Detta gäller i 

synnerhet om målet är att förbättra omständigheterna kring problematiken vilket är ett 

önskemål ifrån ledningen på hjärtkliniken och CIF.  
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Det tredje och kanske det tydligaste problemet involverar orienteringen på sjukhuset. Att 

Danderyds Sjukhus är stort är någonting som är uppenbart innan man kommit in på sjukhuset. 

Sjukhuset har en egen tunnelbanestation vilket innebär att det rör sig mycket folk i och runt 

sjukhuset. När besökare kommer in genom dörrarna till sjukhuset möts de av en stor entréhall 

där det rör sig mycket folk. Rakt fram finns det en stor reception, den är dock väldigt anonym 

med tonade rutor och är därför inte det första som läggs märke till. Vid ett flertal tillfällen 

observerades personer som letade efter just receptionen även fast den ligger centralt i 

entréhallen. Till vänster finns det rader med stolar som är avsedda för personer som väntar på 

färdtjänst och lite längre bort vid entréhallens vänstra vägg finns det toaletter för besökare till 

sjukhuset. På höger sida av sjukhusentrén finns det en informationstavla vars syfte är att leda 

patienter och besökare till rätt plats. Informationstavlan består av ett flertal skyltar. Det finns 

dels skyltar som listar olika avdelningar, vilken hiss som bör användas för att ta sig dit samt i 

vilken zon avdelningen finns. Det finns även en tavla som består av en karta som visar hela 

sjukhusområdet. Sjukhuset består av ett flertal olika huskroppar som är färgkodade på kartan 

för att representera olika zoner. Denna tavla är rörig och det är svårt att skapa en tydlig plan 

för vilken väg som bör väljas för att komma till rätt plats. Vid ett flertal tillfällen observerades 

personer som efter att ha konsulterat tavlan kom tillbaka ytterligare en gång eftersom de inte 

hade hittat till rätt plats.  

Hjärtkliniken ligger in en egen huskropp och enligt kartan betecknas den som den gröna 

zonen. Hjärtkliniken är precis som nämnts tidigare Sveriges största och består av ett antal 

avdelningar och mottagningar fördelade på 14 våningar. På plan 2 ligger akutmottagningen 

och här finns även en särskild akutmottagning för patienter med hjärtproblem. Från början 

fanns det inte någon medveten tanke om att utföra observationer i detta område men efter att 

vid ett flertal tillfällen fått frågan om vilken väg som leder ut togs ett beslut att observera i 

anslutning till detta område. Akutmottagningen består i grova drag av en lång kulvert där det 

finns ett flertal olika akutmottagningar. Tanken är att patienter först ska besöka den så kallade 

triagen för att sedan slussas till rätt mottagning. I taket löper rör och ibland hörs rörposten 

susa förbi i taket. På golvet finns linjer målade i olika färger, linjerna leder uppenbarligen 

någonstans men det är svårt att säga vart. Observatörerna valde att följa en av de röda linjerna, 

det finns nämligen två röda linjer och hamnade då på hjärtakuten framför en receptionsdisk. 

Det finns en skylt där det står att patienter ska anmäla sig vid receptionen men framför disken 

har flera vagnar med utrustning placerats vilket innebär att det inte går att komma fram till 

receptionen. Receptionen ligger vid rummets bortre vägg och härifrån syns hela hjärtakuten. 

Det är ett stort fyrkantigt rum med sängar längs väggarna och det hänger blåa draperier runt 

sängarna som går att dra för. Flera av de patienter som låg i sängarna längs väggarna syns 

härifrån och det var möjligt att höra de konversationer som fördes mellan personal och 

patienter. Det ingav på något sätt en känsla av olust att stå där mitt i rummet och vara 

medveten om allt som skedde runt omkring. Observationerna fortsatte sedan i anslutning till 

den så kallade triagen. När observationerna pågick var det relativt lugnt och det verkade inte 

som att det kom in alltför många patienter, trots detta får observatörerna vid ett flertal 

tillfällen frågan om hur vilken väg som leder ut eller vilken väg som leder till en viss plats. 

Det är vid ytterst få tillfällen som en person observeras i anslutning till detta område som 

verkar vara omedelbart medveten om vilken väg som leder rätt. 

De problem som observerades här togs senare under dagen upp med personal på hjärtkliniken 

och en kontaktperson ifrån CIF. Alla uppger att de är medvetna om dessa problem och att 

vissa förändringar har gjorts för att komma till rätta med problemet men det är oklart exakt 

vilka förändringar som utförts. Det förefaller dock klart att de förändringar som genomförts 

inte har varit tillräckliga för att komma till rätta med dessa problem. Enligt den personal som 
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tillfrågats är detta ett problem som tar förvånansvärt mycket tid och energi i anspråk. Personal 

får ofta avbryta det de håller på med för att visa patienter och besökare rätt vilket i slutändan 

innebär att personalen kan spendera mindre tid med patienterna.  

Problematiken som rör navigering i sjukhusmiljön är intressant utifrån ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv eftersom det tydligt kan knytas till människans 

grundläggande kognitiva förmågor. För att kunna navigera i en komplex miljö är det 

nödvändigt att kunna ta till vara på den information som finns i miljön. Perception och 

uppmärksamhet är i allra högsta grad involverade när det gäller att samla in information från 

omgivningen och människans minne är av central betydelse när det gäller att lagra denna 

information. Minnet är även viktigt när det gäller att hantera och använda den information 

som samlats in (Smith & Kosslyn, 2009). 

Sjukhus är komplexa miljöer och omständigheterna som råder kring patienter och besökare är 

ofta inte optimala vilket ställer höga krav på människans kognitiva förmågor. Ett system vars 

syfte är att leda patienter och besökare rätt i en sjukhusmiljö bör vara anpassat efter 

människans kognitiva förmågor och ta hänsyn till de begränsningar som dessa förmågor har. 

Detta förefaller inte vara fallet med det system som används idag på sjukhuset. Eftersom 

problematiken i allra högsta grad påverkar patienter och besökare och även i viss mån 

personalen som arbetar på sjukhuset så är problemet även intressant att undersöka ytterligare 

utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

2.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur information rörande navigering i komplexa 

miljöer kan eller bör utformas med hänsyn till människans kognition. Målet är att denna 

undersökning ska mynna ut i ett koncept som kan testas i sjukhusmiljön. Den frågeställning 

som undersökningen kommer att utgå ifrån är följande. 

Hur bör information rörande navigering utformas för att förstås av mottagaren med tanke på 

den kontext och de omständigheter som råder kring patienter och besökare på sjukhus? 

Det första steget i denna undersökning kommer att vara att genomföra en litteratursökning för 

att skapa en förståelse för det område som ska studeras och denna kommer att presenteras i 

nästföljande kapitel. Därefter kommer en kvalitativ undersökning att genomföras för att 

identifiera och skapa en djupare förståelse för de problem som besökare har när det gäller att 

hitta i sjukhusmiljön. Resultatet av detta kommer vara ett antal riktlinjer som talar om hur 

information bör utformas och presenteras för att den ska förstås av mottagen i den kontext 

som råder på Danderyds sjukhus. Dessa riktlinjer kommer sedan användas för att tillsammans 

med en master student från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg skapa ett 

koncept på ett system vars syfte är att leda besökare rätt i sjukhusmiljön.  
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3 Bakgrund 
För att det ska vara möjligt att hitta rätt i en komplex och obekant miljö är det nödvändigt att 

använda information i omgivningen som stöd. De kognitiva förmågor som framförallt är 

involverade när det gäller att samla in information från omgivningen är människans 

perception och uppmärksamhet. Den information som samlats in lagras sedan i människans 

minne och när informationen behövs för att lösa en uppgift hämtas informationen till 

arbetsminnet. Dessa tre kognitiva förmågor är av avgörande betydelse för att det ska vara 

möjligt att hitta rätt väg i en obekant miljö. Detta innebär att det är viktigt att vara medveten 

om hur dessa förmågor fungerar och vilka begränsningar som finns kopplade till dessa. Det 

begrepp som är närmast kopplat till att hitta rätt väg till en specifik plats är wayfinding. Detta 

begrepp involverar ett flertal teorier som kan knytas till de kunskaper som finns inom 

kognitionsvetenskapen och tar därmed hänsyn till människans kognitiva förmågor. Detta 

avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av de tre kognitiva förmågor som har störst 

relevans när det gäller det problemområde som studeras. Sedan kommer begreppet 

wayfinding att presenteras och ett antal teorier som är relevanta för den frågeställning som 

arbetet bygger på kommer att diskuteras.   

3.1 Perception och uppmärksamhet 
Syftet med perception är enligt Smith och Kosslyn (2009) att samla in information som finns i 

omvärlden och sedan bearbeta denna information för att skapa en mening. Människans 

perception utgörs av top-down-processer och bottom-up-processer. Bottom-up-processer är 

starkt förknippade med den mänskliga hjärnans fysiska uppbyggnad och är i hög grad 

omedvetna. Detta är någonting som gestalt psykologerna under det tidiga 1900-talet tagit fasta 

på och de har utvecklat ett antal lagar som talar om hur uppmärksamheten fungerar (Benyon, 

2010). Dessa gestaltlagar anses vara medfödda och är därmed ett resultat av hjärnans fysiska 

uppbyggnad. De 5 getaltlagar som Benyon (2010) beskriver är: 

 The law of proximity 
Objekt som befinner sig i varandras närhet kommer att uppfattas som tillhörande 

samma enhet. 

 The law of continuity 
Objekt som tillsammans bildar ett mönster tenderar att uppfattas som ett och samma 

objekt. 

 The law of part-whole relationships 
Ett objekt består av flera delar som tillsammans bildar en helhet. De delar som 

används för att bilda en helhet kan kombineras på andra sätt för att skapa en annan 

helhet.  

 The law of similarity 
Objekt som liknar varandra tenderar att uppfattas som att de hör ihop. 

 The law of closure 
Det är lättare att uppfatta kompletta objekt och om ett objekt inte är komplett tenderar 

människan att själv bidra med den information som saknas för att objektet lättare ska 

uppfattas. 

Den information som samlas in med hjälp av bottom-up- processer saknar egentlig mening 

och består i själva verket av exempelvis konturer, färger och rörelser. För att denna 

information ska kunna behandlas och få mening krävs top-down-processer. Enligt Smith och 

Kosslyn (2009) representerar den information som samlas in via bottom-up-processer inte den 

värld som vi faktiskt uppfattar. Färg är exempelvis någonting som påverkas av de 

ljusförhållanden som råder. En vägg har exempelvis olika färg beroende på om den ligger i 
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skugga eller inte men detta är inte den tolkning som görs av hjärnan. Baserat på tidigare 

erfarenheter finns det en medvetenhet om att väggen med största sannolikhet enbart består av 

en färg och att färgskiftningen beror på förändrade ljusförhållanden. Den tolkning som görs 

kommer att baseras på detta och uppfattningen kommer vara att väggen har en och samma 

färg trots att den information som samlas in säger någonting annat. Perception har en stark 

förankring till uppmärksamhet eftersom denna till stor del styrs av perceptionen och den 

information som samlas in. 

Uppmärksamhet är en av de kognitiva förmågor som gör det möjligt för oss människor att 

fungera i samhället. Världen är fylld av olika typer av information och det är inte möjligt för 

den mänskliga hjärnan att hantera all denna information på en gång. Uppmärksamheten 

fungerar som ett filter som gör det möjligt att fokusera på en hanterbar mängd information 

samtidigt som annan information stängs ute (Smith & Kosslyn, 2009). I grunden finns det två 

olika typer av uppmärksamhet, endogen och exogen uppmärksamhet. Endogen 

uppmärksamhet kommer inifrån individen och är målinriktad och styrs av den kunskap och de 

mål som individen har. Denna form av uppmärksamhet kan även anses vara frivillig så till 

vida att den är viljestyrd. Exogen uppmärksamhet kommer från någon form av stimuli som 

existerar utanför individen och har en förmåga att dra uppmärksamheten till sig och kan 

därför inte anses vara frivillig. Ofta består dessa stimuli av saker som sticker ut ifrån 

omgivningen som exempelvis höga ljus, starka färger eller starka ljus (Smith och Kosslyn, 

2009). Ett klassiskt exempel som beskriver skillnaden mellan dessa två olika typer av 

uppmärksamhet är när man söker av ett rum efter en specifik person. Att söka efter någon 

innebär att det finns ett mål och att det säkerligen finns särskilda kännetecken hos den individ 

som eftersöks som kommer att prioriteras när rummet söks av. Det finns dock en risk att yttre 

faktorer gör så att uppmärksamheten dras till andra saker. Om någon exempelvis tappar en 

bricka i golvet är risken stor att uppmärksamheten dras mot denna händelse.  

Uppmärksamheten är inte perfekt och det finns situationer då människan har svårt att hantera 

den information som finns i omvärlden. Oro är en aspekt som kan påverka uppmärksamheten 

negativt. Denna aspekt är vanlig hos t.ex. patienter och anhöriga inom sjukvården och då 

kanske i synnerhet när det gäller så pass allvarliga sjukdomar som rör hjärtat. Enligt Perski 

och Osika (2012) visar 7 av 10 patienter som insjuknat i någon form av hjärtsjukdom tecken 

på rädsla eller oro under de 2 första dagarna på sjukhus.  

Enligt Eysenck, Derakshan, Santos och Calvo (2007) är det svårare att styra 

uppmärksamheten när det finns en känsla av oro inblandad. Detta påstående grundar sig i en 

teori som kallas för attentional control theory. Den definition av oro som Eysenck et al. 

(2007) använder är att oro är en känsla som uppkommer när någonting hotar ett aktuellt mål. 

Detta hot behöver inte vara någonting som fysiskt finns i omvärlden utan kan även bestå av 

tvivel angående huruvida en uppgift kan slutföras eller inte. Eysenck et al. (2007) grundar sin 

teori på sex hypoteser som relaterar till oro och uppmärksamhet och de presenterar ett antal 

experiment som utförts av olika forskare som bekräftar dessa hypoteser. De experiment som 

Eysenck et al. (2007) använder för att bekräfta sina hypoteser är uteslutande experiment som 

genomförts i laboratorium. De sex hypoteser som presenteras är följande. 

Hypothesis 1: Anxiety Impairs Processing Efficiency to a Greater Extent 

Than Performance Effectiveness on Tasks Involving the Central Executive 

(Eysenck et al., 2007 s. 340). 

Med denna Hypotes menar Eysenck et al. (2007) att oro har en negativ påverkan på 

effektivitet när det gäller uppgifter som involverar centralexekutiven. Centralexekutiven är en 
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del av arbetsminnet och kommer att diskuteras mer ingående lite senare. Att effektiviteten 

minskar innebär inte att resultatet försämras men uppgifter som involverar centralexekutiven 

upplevs som svårare och mer krävande av personer med oro. Detta beror på att dessa personer 

använder strategier för att kompensera för den negativa påverkan som oro har och detta kräver 

större resurser.  

Hypothesis 2: Adverse Effects of Anxiety on Performance Become Greater 

as Overall Task Demands on the Central Executive Increase (Eysenck et al., 

2007 s. 341). 

Denna hypotes har nära anknytning till föregående hypotes. Här menar dock Eysenck et al. 

(2007) att eftersom uppgifter som innefattar centralexekutiven kräver större resurser av 

personer med upplevd oro bör ett sämre resultat uppnås om uppgiften ställer större krav på 

central exekutiven. Eysenck et al. (2007) menar att detta beror på att människans bara har en 

viss mängd kognitiva resurser att tillgå och därför är kompensation inte en hållbar strategi när 

kraven blir för höga. 

Hypothesis 3: Anxiety Impairs Attentional Control by Increasing the 

Influence of the Stimulus-Driven Attentional System (Eysenck et al., 2007 s. 

342). 

Med denna hypotes menas att oro i vissa fall kan ge bättre resultat på sekundära uppgifter. 

Enligt Eysenck et al. (2007) innebär en känsla av oro ett ökat inflytande när det gäller exogen 

uppmärksamhet. Om en sekundäruppgift presenteras som enbart kräver perceptuell 

bearbetning bör oroliga personer därför uppnå ett högre resultat än personer utan oro. 

Hypothesis 4: Anxiety Impairs Efficiency (and Often Effectiveness) on Tasks 

Involving the Inhibition Function, Especially With Threat-Related 

Distractors (Eysenck et al., 2007 s. 344). 

Eysenck et al. (2007) menar med denna hypotes att den funktion som används för att 

undertrycka irrelevant information från omvärlden påverkas negativt av oro. Detta innebär att 

oroliga personer i större grad kommer att distraheras av information som inte är relevant för 

att lösa det aktuella problemet. 

Hypothesis 5: Anxiety Impairs Processing Efficiency (and Often 

Performance Effectiveness) on Tasks Involving the Shifting Function 

(Eysenck et al., 2007 s. 346). 

Att kunna växla mellan två eller flera olika uppgifter är en funktion som är viktigt för att det 

ska vara möjligt att hantera den stora mängd information som finns i omvärlden. Eysenck et 

al.(2007) menar att denna funktion påverkas negativt när det finns en känsla av oro inblandad. 

Normalt sett innebär det en viss kostnad att växla mellan olika uppgifter och denna bör enligt 

Eysenck et al. (2007) öka om det finns en känsla av oro involverad.  

Hypothesis 6: Anxiety Impairs Processing Efficiency (and Sometimes 

Performance Effectiveness) on Tasks Involving the Updating Function Only 

Under Stressful Conditions (Eysenck et al., 2007 s. 347). 

Att uppdatera information i arbetsminnet är en uppgift som utförs av centralexekutiven. 

Normalt sett påverkas denna funktion inte av en känsla av oro. Eysenck et al. (2007) menar 

dock att om det finns både stress och oro inblandad blir kraven på centralexekutiven alltför 

höga för att det ska vara möjligt att bibehålla effektivitet. Därför är det möjligt att säga att oro 

har en inverkan på uppdateringsfunktionen under vissa omständigheter  
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Av de sex hypoteser som presenteras av Eysenck et al. (2007) är det framförallt fyra som är 

relevanta för detta arbete, två av dessa är intressanta i relation till uppmärksamhet. Dessa två 

hypoteser är hypotes nummer fyra och hypotes nummer fem. Övriga hypoteser relaterar till 

minnesfunktioner och kommer att diskuteras senare i denna rapport. 

Den första hypotesen som är relevant för detta arbeta och kan knytas till uppmärksamhet är 

hypotes nummer fyra. Denna hypotes hävdar att förmågan att stänga ute information minskar 

när en känsla av oro finns involverad. Detta innebär att risken för att uppmärksamheten dras 

till information som i sammanhanget inte är relevant ökar. Som nämnts tidigare är endogen 

uppmärksamhet målinriktad och frivillig medan exogen uppmärksamhet är stimulusdriven 

och ofrivillig. Känslan av oro rubbar förhållandet mellan dessa två olika typer av 

uppmärksamhet till förmån för den exogena uppmärksamheten. Detta innebär att hjärnan 

måste bearbeta information som egentligen inte är relevant i situationen vilket innebär att det 

blir svårare att lösa den aktuella uppgiften. Eysenck et al. (2007) visar på 31 experiment 

utförda av olika forskare som antyder att den hypotes som tagits fram stämmer. Ett av dessa 

experiment är utfört av Alting och Markham (1993). Syftet med experimentet var att 

undersöka huruvida personer med hög oro lättare distraherades än personer med låg oro. 

Experimentet gick ut på att testdeltagarna skulle lösa anagram, svårighetsgraden på dessa 

anagram hade genom ett pilottest definierats som svåra. Testgruppen fick innan experimentet 

information som innebar att de kände sig pressade att få ett bra resultat. Under testet 

presenterades även information för deltagarna som var avsedd att störa deras uppmärksamhet.  

Resultatet visade på att de personer som var satta under press hade lättare att distraheras än 

övriga testdeltagare vilket överensstämmer med Eysenck et als (2007) hypotes.   

Den andra hypotesen som är relevant för arbetet och kan knytas till uppmärksamhet är den 

som av Eysenck et al. (2007) benämns som hypotes nummer fem. Denna hypotes hävdar att 

förmågan att skifta uppmärksamheten mellan olika uppgifter försämras om det finns en känsla 

av oro involverad. Förmågan att kunna skifta uppmärksamhet mellan olika uppgifter är viktig 

för att människan ska kunna fungera i samhället. Att skifta uppmärksamhet är dock förenat 

med en viss kostnad när det gäller hur snabbt eller hur väl de olika uppgifterna kan 

genomföras. Normalt sett är denna funktion någonting som används medvetet men det finns 

gott om situationer när detta händer automatiskt. Monsel (2003) menar att i många fall när 

uppmärksamheten dras mot någonting så kommer vi omedvetet att genomföra olika mentala 

uppgifter. Dessa uppgifter utförs vanemässigt och därför är de svåra att styra över. Ett 

exempel på detta som tas upp av Monsel (2003) är hur vi omedvetet läser text när vi 

uppmärksammar denna. Ett test som ofta används för att visa på denna problematik är så 

kallade strooptest. Dessa test går ut på att testpersonerna presenteras namnet på olika färger 

skrivet med färger som är i konflikt med ordets mening. Exempelvis kan ordet röd presenteras 

skrivet i blått. Den uppgift som testpersonerna har är att säga det ord som står skrivet och 

ignorera den färg som ordet är skrivet i. Detta är dock någonting som visar sig svårt eftersom 

färgen på ordet omedvetet kommer att bearbetas vilket innebär att fokus måste skifta mellan 

de två uppgifterna. Detta kommer medföra att det tar längre tid att genomföra uppgiften. 

Enligt Eysenck et al. (2007) visar tidigare forskning på att de kostnader som är kopplade till 

att växla mellan olika uppgifter är större när det finns en känsla av oro. Med tanke på att 

uppmärksamheten i större grad tenderar att dras mot icke relevant information när det finns en 

känsla av oro inblandad innebär det att uppmärksamheten i högre grad kommer att skifta 

mellan olika aspekter i miljön. Detta innebär en dubbel negativ påverkan på hur väl 

uppmärksamheten kan hantera den information som finns i omvärlden.  
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3.2 Minne 
Minnet är antagligen den kognitiva förmåga som är viktigast för att människan ska överleva 

och kunna fungera i samhället. Minnet ligger till grund för i stort sett allt det som definierar 

oss som människor. Om människans inte hade ett minne där information kunde lagras skulle 

inlärning vara omöjlig. Detta skulle exempelvis innebära att det skulle vara omöjligt att lära 

sig att gå och kommunicera med hjälp av språket och det skulle även vara omöjligt att 

navigera i komplexa miljöer. 

I grunden finns det två olika typer av minnesfunktioner som tillsammans gör det möjligt för 

människan att fungera i sin omvärld. Dessa två olika typer är långtidsminnet och arbetsminnet 

(Smith & Kosslyn, 2009). 

3.2.1 Långtidsminne 

Långtidsminnet är kanske den funktion som de flesta tänker på när man talar om minnet, det 

är här all den information som exempelvis rör en persons identitet finns lagrad. Precis som när 

det gäller uppmärksamhet finns det två olika typer av långtidsminne. Den första minnestypen 

kallas för deklarativa minnen. Dessa minnen är sådana som medvetet kan användas och kan 

exempelvis handla om specifika situationer eller specifika kunskaper. Den andra typen av 

minne kallas för icke-deklarativa minnen och rör information som används omedvetet. Här 

finns mycket av den information som styr olika beteenden lagrat och även mycket av den 

information som definierar en individ finns lagrad här (Smith & Kosslyn, 2009). Olika typer 

av minnen och olika typer av minnesfunktioner styrs av olika delar av hjärnan. Detta är inte 

någonting som kommer att diskuteras närmare i detta arbete men det kan vara värt att notera 

att det är möjligt att förlora specifika minnesfunktioner till följd av exempelvis en hjärnskada 

utan att andra minnesfunktioner påverkas nämnvärt.  

För att minnet ska fungera som det är tänkt är det framförallt två aspekter som är relevanta. 

Dels måste inkommande information lagras som ett minne, detta brukar inom 

kognitionsvetenskapen kallas för encoding. Att informationen finns lagrad som ett minne har 

dock liten betydelse om informationen inte kan återhämtas för användning i arbetsminnet. 

Detta är den andra aspekten som är viktig och denna brukar kallas för retrieval (Smith & 

Kosslyn, 2009). Att inte komma ihåg någonting behöver med andra ord inte bero på att 

informationen inte finns lagrad utan kan lika gärna bero på att informationen inte kan 

återhämtas. 

Det finns ett flertal aspekter som påverkar hur väl ett minne lagras i hjärnan, den kanske 

viktigaste aspekten är dock uppmärksamhet. Om inte tillräcklig uppmärksamhet fästs vid en 

händelse när den sker är det mycket svårare att utifrån denna information skapa ett minne som 

kan lagras. Detta är någonting som de flesta av oss är medvetna om men detta har även visats 

i ett flertal experiment. Genom att utsätta testpersoner för experiment där de tvingats dela 

uppmärksamheten mellan två olika uppgifter har man visat på att det finns en signifikant 

skillnad när det gäller lagring till minnet beroende på om uppmärksamheten varit fokuserad 

eller delad. Forskare har även kunnat visa på skillnader i hjärnaktivitet beroende på om 

uppmärksamheten är fokuserad eller delad mellan olika uppgifter (Smith & Kosslyn 2009). 

En annan aspekt som visat sig ha betydelse när det gäller hur väl ett minne lagras är hur 

mycket bearbetning som sker när minnet skapas. Enligt levels-of-processing theory är chansen 

betydligt större att ett minne lagras om den information som minnet baseras på behandlas på 

en djupare nivå vid tillfället för inkodning. Det är med andra ord betydligt lägre chans att 

komma ihåg någonting som enbart fästs perceptuell uppmärksamhet mot än någonting som 

kräver en djupare bearbetning för att förstås (Smith & Kosslyn, 2009). Ett exempel som skulle 

kunna användas för att illustrera denna teori är att det är lättare att komma ihåg ord än 

bokstäver eftersom ord kräver en djupare bearbetning. 
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Som nämnts tidigare är det för att långtidsminnet ska vara till någon nytta viktigt att 

information kan återhämtas från långtidsminnet för användning i arbetsminnet. Detta är 

någonting som görs naturligt hela tiden, ofta utan att vi är medvetna om det. En aspekt som är 

viktig för att kunna återhämta information ifrån långtidsminnet är de ledtrådar som finns i 

omvärlden. Vilken information som återhämtas från långtidsminnet beror med andra ord till 

stor del på vad som finns runt omkring oss. När det inte finns någon tillgänglig ledtråd till ett 

visst minne innebär det att det blir mycket svårare att återhämta detta minne (Smith & 

Kosslyn, 2009). Knutet till levels-of-processing theory innebär detta att om information 

behandlats på en djupare nivå vid tillfället för lagringen av minnet kan det knytas till flera 

aspekter som kan fungera som ledtrådar för att aktivera detta minne. Det är med andra ord 

lättare att återhämta ett minne som bearbetats på en djupare nivå än ett minne som enbart 

lagrats via en stimuli från omvärlden. En ledtråd som är mycket effektiv när det gäller att 

återhämta information ifrån långtidsminnet är kontext. Om kontexten matchar den kontext 

som fanns när minnet lagrades är chansen att informationen ska kunna återhämtas från 

långtidsminnet betydligt större. Detta har bland annat studerats av Godden och Baddeley 

(1975) som genomförde ett experiment där man lät testdeltagare lära sig listor med ord i olika 

kontexter för att sedan testa hur många av dessa ord deltagarna kunde komma ihåg. Resultatet 

visade på att deltagarna hade lättare att komma ihåg dessa ord om kontexten var den samma 

för lagring och hämtning. Detta visar tydligt på kontextens betydelse när det gäller hämtning 

av information från långtidsminnet. En slutsats som kan dras utifrån detta är att inte enbart 

information som har en uppenbar koppling till ett minne kan fungera som ledtrådar utan även 

den information som omedvetet lagras tillsammans med minnet. Långtidsminnet är som 

nämnts tidigare bara en av människans minnesfunktioner. När information återhämtas från 

långtidsminnet för användning är det en annan minnesfunktion som används som vanligtvis 

brukar kallas för arbetsminnet.  

3.2.2 Arbetsminnet 

Arbetsminnet hanterar sådan information som behöver hållas aktiv för att kunna lösa en 

uppgift. För att räkna ut ett matematiskt problem måste exempelvis flera tal hållas i minnet 

samtidigt för att det ska vara möjligt att komma fram till en lösning. Detsamma gäller när 

människan ska navigera igenom en fysisk miljö, då hålls information som är relevant för att 

nå det aktuella målet i arbetsminnet. Den kanske största skillnaden mellan arbetsminnet och 

långtidsminnet är att medan långtidsminnet i princip har oändlig kapacitet har arbetsminnet en 

begränsad kapacitet (Smith & Kosslyn, 2009). 

Miller (1956) hävdar i sin artikel att den maximala mängd information som kan lagras i 

arbetsminnet är 7 +/- 2 enheter. Det är dock uppenbart att det är möjligt att hålla betydligt fler 

än 7 siffror eller bokstäver i minnet samtidigt. Anledningen till detta är enligt Miller (1956) 

att människan använder strategier för att gruppera information i större hanterbara grupper. 

Exempelvis kan vi istället för att tänka på bokstäverna K O G N I T I O N som enskilda 

bokstäver gruppera dessa till ordet KOGNITION för att det ska ta mindre plats i arbetsminnet. 

Detta skulle även kunna förklara varför människan generellt har lättare att hålla verbal 

information i arbetsminnet än annan information. Att gruppera bokstäver till ord är någonting 

som görs naturligt medan det i många fall inte är lika naturligt att skapa grupper av siffror. 

Även om den mängd information som föreslås av Miller (1956) har debatterats genom åren så 

har artikeln ändå satt en standard för hur arbetsminnet betraktas idag och de flesta forskare är 

överens om att det finns en gräns för hur mycket information som kan hanteras av 

arbetsminnet (Smith & Kosslyn, 2009). I det här arbetet är det inte relevant att veta var 

gränsen för hur mycket information som kan lagras i arbetsminnet går. Det som är relevant att 
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vara medveten om är att det finns en gräns och att detta i vissa fall kan vara en källa till 

problem. 

Tversky (2003) beskriver en rad problem som kan uppstå när det gäller spatial navigering som 

är relaterade till arbetsminnets begränsade kapacitet. Enligt Tversky (2003) är de mentala 

bilder som rör spatiala uppgifter ofta förenklingar av verkligheten. Detta är direkt relaterat till 

arbetsminnets begränsade kapacitet. Ett exempel som Tversky (2003) nämner är att när det 

gäller kartor tenderar människan att förenkla dessa genom att göra linjer rakare än vad de i 

själva verket är. Bland annat har det visat sig att taxi chaufförer som har stor kunskap om den 

stad de arbetar i tenderar att göra gatorna betydligt rakare än de i själva verket är när de 

ombeds rita en karta över ett område. Det som händer är att information som inte anses 

tillräckligt relevant plockas bort för att den mentala bilden av kartan ska kunna hanteras av 

arbetsminnet. Miller (1956) pratar om gruppering som en strategi som används för att anpassa 

information efter arbetsminnets kapacitet och enligt Tversky (2003) är detta även en strategi 

som används när det gäller spatiala kartor. Tversky (2003) menar exempelvis att byggnader 

på en karta uppfattas vara närmare varandra om de är av samma typ än om det är två olika 

typer av byggnader. Byggnader av samma typ anses tillhöra en grupp och därför bedöms 

avståndet mellan dessa byggnader vara mindre viktigt. Detta är med andra ord information 

som inte behöver prioriteras när informationen ska anpassas till arbetsminnets kapacitet. 

Enligt Tversky (2003) är ytterligare en konsekvens av arbetsminnets begränsade kapacitet att 

spatial information som återhämtas till arbetsminnet ofta saknar kontext och som nämnts 

tidigare är kontexten viktig när det kommer till att återhämta information ifrån 

långtidsminnet. Detta medför att det är svårt att skapa en tydlig bild över en miljö med enbart 

den information som finns tillgänglig i arbetsminnet. 

Den modell av arbetsminnet som har störst inflytande idag är den modell som tagits fram av 

Allan Baddeley och Graham Hitch. Den ursprungliga modellen delade upp arbetsminnet i tre 

olika delar men idag ingår även en fjärde del i modellen. Alla delarna arbetar tillsammans för 

att skapa ett fullständigt system som kan hantera den information som behöver hanteras i 

arbetsminnet. De tre ursprungliga delarna som tas upp i modellen är den fonologiska loopen, 

det visuospatiala skissblocket och centralexekutiven (Smith & Kosslyn, 2009). 

Den fonologiska loopen har som syfte att hålla information aktiv i arbetsminnet under den tid 

som krävs för att informationen ska kunna användas för att lösa en aktuell uppgift. Detta görs 

genom att information bearbetas och görs om till ljud som sedan kan höras som ljud inne i 

hjärnan. För att förstå vad som menas är det kanske lättast att använda ett exempel. När du 

läser den här texten och tar in informationen som förmedlas visuellt görs den via den 

fonologiska loopen om till ljud som du kan höra inom dig. Den fonologiska loopen gör det 

möjligt att hålla denna information i arbetsminnet under en längre tid genom att återupprepa 

den. Smith & Kosslyn (2009) liknar detta vid att ha en sinnets röst och ett sinnets öra. Den här 

funktionen är exempelvis användbar vid konversationer när man väntar på ett bra tillfälle att 

tillföra något till konversationen eller när man letar efter en penna för att skriva ner ett 

telefonnummer som någon precis gett dig. 

Det visuospatiala skissblocket hanterar visuell information och beskrivs av Smith och 

Kosslyn (2009) som sinnets öga. När vi tänker på en plats som är bekant för oss är det denna 

aspekt av arbetsminnet som används. Denna funktion är central när det gäller att hantera 

information som på något sätt har med att navigera i en fysisk miljö att göra. Det är möjligt att 

mentalt navigera i en bild som är lagrad i det visuospatiala skissblocket och det finns 
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forskning som visar på att det även är möjligt att fästa uppmärksamheten på specifika aspekter 

i bilden för att på så sätt kunna öka den perceptuella förmågan när man fysiskt befinner sig på 

samma plats (Smith & Kosslyn, 2009). Det finns forskning som visar på att det visuospatiala 

skissblocket även är involverat när det gäller lexikala uppgifter som hanterar spatial 

information Ett sätt för att studera denna och liknande aspekter är genom experiment med ett 

dual-task upplägg. Tanken bakom ett dual-task upplägg är att testpersonerna ska utföra två 

uppgifter samtidigt som antas använda sig av samma resurser och att det därmed ska gå att 

identifiera en påverkan på resultatet. Beni, Pazzaglia, Gyselinck, och Meneghetti, (2005) har 

genomfört ett sådant experiment där deltagarna fick utföra en spatial uppgift samtidigt som de 

fick lyssna på en text med spatialt innehåll. Resultat av detta experiment visade på att 

deltagarna hade svårare att komma ihåg innehållet i texten när både text och uppgift hade 

spatial anknytning. Detta antyder enligt Beni et al. (2005) att det visuospatiala skissblocket 

även är aktivt vid lexikal bearbetning om informationen har spatial anknytning.  

Den sista av de ursprungliga delarna i Baddeley-Hitch modellen av arbetsminnet är 

centralexekutiven. Centralexekutivens uppgift är att styra informationen rätt i arbetsminnet. 

Denna del har även till uppgift att se till så att kognitiva resurser läggs på det som är relevant 

och att information som inte är relevant undertrycks för att inte ta upp kognitiva resurser. 

Enligt Eysenck et al. (2007) påverkas centralexekutivens förmåga att utföra sin uppgift 

negativt när en känsla av stress och oro introduceras. Detta är någonting som framförallt 

framförs i hypotes ett och hypotes två. Med den första hypotesen menar Eysenck et al. (2007) 

att oro i de flesta fall inte innebär någon negativ påverkan på resultatet av en uppgift men att 

oro däremot påverkar hur effektivt en uppgift kan lösas. Ett exempel på detta är enligt 

Eysenck et al. (2007) att personer med en känsla av oro ofta upplever uppgifter där 

centralexekutiven används som svårare än icke oroliga personer. Det är dock inte möjligt att 

finna några skillnader i resultat i dessa fall vilket innebär att det är effektiviteten som påverkas 

och inte resultatet. Anledningen till detta är enligt Eysenck et al. (2007) att personer tenderar 

att använda sig av olika strategier för att hantera den negativa påverkan som oro har och detta 

medför att mer resurser måste läggas på en uppgift. Att inte resultatet försämras skulle då bero 

på att centralexekutivens resurser räcker till för att lösa uppgiften genom att använda dessa 

strategier. Den andra hypotesen som tas upp av Eysenck et al. (2007) hävdar att om uppgiften 

som ska utföras ställer onormalt högra krav på centralexekutiven kommer detta leda till ett 

försämrat resultat. Man menar här att centralexekutivens kapacitet påverkas negativt av oro 

och i vissa fall där centralexekutiven måste sköta särskilt svåra uppgifter räcker dess kapacitet 

inte till för att lösa en uppgift och detta leder till minskad effektivitet och ett sämre resultat.  

Den episodiska bufferten är en del av arbetsminnet som tillkom i ett senare skede som ett 

komplement till Baddelley-Hitch-modellen av arbetsminnet. Den ursprungliga Baddeley-

Hitch-modellen hade svårt att förklara resultatet av vissa experiment vilket antydde att 

någonting i modellen saknades. Baddeley (2000) nämner som ett exempel att vid ett test där 

testpersonerna ombeds hålla slumpmässiga ord i minnet brukar ofta de första felen dyka upp 

efter fem eller sex ord. Om orden däremot struktureras i meningar brukar inte felen komma 

förrän efter 16 eller fler ord. För att Baddeley-Hitch-modellen ska kunna förklara detta resultat 

krävs det ytterligare en komponent som kan lagra information och detta är den funktion som 

tillskrivs den episodiska bufferten.  

3.3 Wayfinding 
Wayfinding är ett begrepp som innefattar ett flertal olika aspekter som rör navigering på ett 

eller annat sätt. Det finns flera olika definitioner som används för att förklara begreppet, detta 
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arbete kommer att utgå ifrån den definition som görs av Gary Allen. Han beskriver 

wayfinding på följande sätt. 

“it refers to purposefull movement to a specific destination that is distal 

and, thus cannot be perceived directly by the traveler (Allen, 1999 s. 47).  

Denna definition innebär att wayfinding kan ses som någonting som innefattar navigering till 

en specifik plats som ligger någonstans utanför det område som kan uppfattas med 

människans sinnen. Allen (1999) hävdar vidare att eftersom wayfinding i allra högsta grad 

involverar en interaktion mellan människa och omgivning bör varje wayfindinguppgift anses 

vara unik. Vad Allen (1999) menar är att både människa och miljö förändras över tid. Miljöer 

förändras exempelvis som en följd av ombyggnationer och människor förändras till följd av 

ålder och sjukdom men det finns även tillfälliga förändringar som kan påverka 

förutsättningarna för att hitta rätt. En sådan tillfällig förändring som diskuterats tidigare i 

denna rapport är oro.  

För att wayfinding ska kunna studeras utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det viktigt att det 

finns en definition för vad som kännetecknar en wayfindinguppgift (Allen, 1999). Idag finns 

det inte någon entydig definition vilket kan innebära ett problem när exempelvis resultat från 

olika studier ska jämföras (Wiener, Büchner & Hölscher, 2009). Ytterligare ett problem är att 

eftersom olika wayfindinguppgifter skiljer sig åt i fråga om de kognitiva resurser som används 

är det svårt att veta vilka kognitiva aspekter som ska studeras när det inte finns någon 

definition att utgå ifrån. Det är med andra ord svårt att veta vad som faktiskt studerats i ett 

experiment som hänvisar till wayfinding utan att faktiskt sätta sig in i hur experimentet 

genomförts. Detta innebär i sin tur att det är svårt att dra några generella slutsatser av 

resultaten från dessa experiment (Wiener et al., 2009). 

Den mest utförliga definitionen av olika wayfindinguppgifter görs enligt Wiener et al. (2009) 

av Allen och det är därför denna definition som kommer att användas i detta arbete. Allens 

(1999) definition är tydlig och funktionell och delar upp wayfindinguppgifter i tre olika 

kategorier baserade på syfte och tidigare kunskaper. Den första kategorin i Allens (1999) 

definition är att färdas mot ett mål som är bekant för individen. Att färdas till och från jobbet 

är ett exempel på en uppgift som faller under denna kategori. Den andra kategorin är att 

utforska en miljö med målet att i ett senare skede återgå till ursprungspunkten. Allen (1999) 

nämner här att utforska en ny stad som exempel. Oavsett om en person nyligen flyttat till en 

stad eller om denne är på besök i en stad är det troligt att man kommer att vilja återgå till 

utgångspunkten vid ett eller annat tillfälle. Den tredje kategorin är att färdas mot ett mål som 

individen inte är bekant med. Den här typen av uppgift är vanlig när det gäller att hitta i 

komplexa miljöer som exempelvis sjukhus eller andra offentliga byggnader. För detta arbete 

är det framförallt kategori två och tre som kommer vara relevant.  

3.3.1 Wayfindingstrategier 

Allen (1999) menar att det i huvudsak finns sex olika strategier som människor använder för 

att ta sig till olika platser beroende på vilken typ av wayfindinguppgift som ska utföras och 

dessa finns listade i tabell 1.  
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Tabell 1 - Översikt över wayfindingstrategier 

Orienterad 

sökning 

Vid orienterad sökning utgår navigationen från någon typ av information för att inleda 

sökningen. Metoden är mest effektiv när det gäller att utforska en miljö för att sedan återgå till 

utgångspunkten. Metoden är enbart effektiv när det gäller korta avstånd och när den 

omgivande miljön inte förändras.   

Följa en 

markerad rutt 

En markerad rutt kan bestå av många olika saker. Det kanske tydligaste exemplet på en 

markerad rutt är en väg som leder till en specifik plats men denna strategi kan även användas i 

en inomhusmiljö. I detta fall används ofta olikfärgade linjer eller skyltar för att markera en 

rutt. 

Navigera med 

hjälp av 

landmärken 

Att färdas genom en miljö genom att navigera med hjälp av landmärken är en metod som är 

vanlig när det gäller sekventiella vägbeskrivningar. För att denna strategi ska fungera krävs 

det dock att det antingen finns tidigare kunskap om de vägmärken som ska användas eller att 

denna kunskap förmedlas på annat sätt. 

Väg integrering Detta sätt att navigera innebär att människan skapar en bild av vart hon/han befinner sig och 

kan därmed dra slutsatser utifrån detta. Särskilt effektiv är denna strategi när det gäller att 

identifiera vägen tillbaka till en viss plats och strategin kan därmed användas både för att 

utforska en miljö eller för att hitta en snabbare väg tillbaka till en känd plats.   

Vanemässig 

förflyttning 

Denna strategi fungerar enbart när det gäller att navigera till en plats som är välbekant. 

Genom att kunskap om vägen till en specifik plats integreras kan resan dit automatiseras och 

därmed frigörs kognitiva resurser.  

Hänvisa till 

kognitiva kartor 

Kognitiva kartor är ett begrepp som används inom kognitionsvetenskapen och som hänvisar 

till de mentala representationer som människan skapar av platser och miljöer. En mental karta 

kan användas för att navigera i en miljö men för att strategin ska fungera krävs det en tidigare 

kunskap om miljön. 

Flera av dessa wayfindingstrategier kan kopplas till navigering i komplexa miljöer men för 

detta arbete är det framförallt fyra strategier som är relevanta. Dessa strategier är orienterad 

sökning, att följa en markerad rutt, att navigera med hjälp av landmärken samt väg 

integrering.  

3.3.2 Vägbeskrivningar 

En central aspekt när det gäller att hitta i obekanta miljöer och som har en nära anknytning till 

de strategier som tagits upp tidigare är vägbeskrivningar. I detta arbete definieras en 

vägbeskrivning som information som på ett eller annat sätt kan bistå en person att hitta rätt i 

en komplex miljö. Vägbeskrivningar kan knytas till vad som inom situerad kognition kallas 

för scaffolds. Detta begrepp visar på att det i den värld vi lever i finns information som kan 

underlätta vid problemlösning (Kirch, 2009). Denna information måste inte bestå av fysiska 

artefakter utan kan även bestå av andra personer som finns i omgivningen. Denna typ av 

information är enbart värdefull till en viss punkt och detta innebär att när ett problem 

bemästrats behövs inte informationen längre. Kirsch (2009) liknar detta vid hur 

byggställningar används för att komma åt platser som annars skulle vara svåra att nå. När 

arbetet är slutfört kan byggställningen monteras ner eftersom den inte längre behövs. Kopplat 

till de wayfindingstrategier som Allen (1999) presenterar kan scaffolds ses som nödvändiga 

ända till den punkt då den som navigerar i miljön har samlat på sig tillräckligt med erfarenhet 

för att använda sig av vanemässig förflyttning. Denna strategi kräver att den som använder 

den är expert på det område som denne navigerar i och därmed är de vägbeskrivningar som 

rör det aktuella området inte längre nödvändiga. 
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Vägbeskrivningar kan förmedlas på olika sätt, i detta arbete är det framförallt muntliga 

vägbeskrivningar, skyltar och andra markeringar som är relevanta. Vägbeskrivningar kan 

även innehålla olika typer av information som kan innefatta alltifrån specifika väderstreck till 

landmärken i omgivningen. Vilken typ av information som föredras och vilken typ av 

information som är mest effektiv för att visa vägen är någonting som har studerats i ett flertal 

experiment. Ett av de senaste experimenten vars avsikt var att studera detta genomfördes av 

Padgitt och Hund (2012) och resultatet från detta experiment visade på att personer föredrar 

vägbeskrivningar med mycket information. Resultatet visade även på att landmärken var 

någonting som uppskattades och då särskilt i relation till platser där ett val angående väg 

kunde göras. Detta resultat kan relateras till hur hämtning av information från långtidsminnet 

fungerar (se avsnitt 3.2.1). Om en vägbeskrivning innehåller mycket information bör det 

innebära att den kräver en djupare bearbetning, detta bör i sin tur innebära att det finns fler 

ledtrådar som kan användas för att hämta information till arbetsminnet. 

Vägbeskrivningar och landmärken kan även knytas till kognitionsvetenskapen och då 

framförallt till situerad kognition genom begreppen triggers och placeholders. Nästintill alla 

handlingar som utförs kan knytas till en handling som utförts tidigare men det är inte säkert 

att dessa handlingar sker direkt efter varandra. När en handling väl utförs finns det alltid 

någon aspekt som utlöser denna handling. Enligt Dix, Ramduny-Ellis och Wilkinson (2004) 

är denna utlösande faktor att betrakta som en trigger. Triggers talar med andra ord om att 

någonting måste göras. Dix et al. (2004) presenterar 5 olika typer av triggers. 

 Omedelbara 
En handling följer direkt efter att en tidigare handling slutförts. Här är den tidigare 

avslutade handlingen  

 Temporala 
En handling sker på en specifik tid. 

 Sporadiska 

En handling sker spontant för att någon tänker på den. 

 Yttre händelser 

En händelse som exempelvis ett telefonsamtal leder till att en handling utförs. 

 Ledtrådar i omvärlden 

Någonting i omvärlden fungerar som en ledtråd vilket leder till att en handling utförs. 

Den typ av trigger som kan kopplas till vägbeskrivningar och då specifikt till landmärken är 

ledtrådar i omvärlden, Om ett landmärke ingår i en vägbeskrivning kan detta landmärke 

betraktas som en trigger. Om vägbeskrivningen exempelvis säger, sväng höger vid den röda 

fontänen innebär det att detta landmärke kommer att trigga handlingen sväng höger. 

En placeholder beskrivs av Dix et al. (2004) som någonting som talar vad som ska utföras 

härnäst. Detta innebär att placeholders kan ge en översikt över en handlingskedja och tala om 

vilket steg i handlingskedjan som är aktuellt. Ett exempel på en placeholder skulle kunna vara 

en checklista men enligt Dix et al. behöver inte en placeholder bestå av en fysisk artefakt utan 

kan exempelvis existera som ett minne. Detta innebär att en vägbeskrivning kan ses som en 

placeholder eftersom den ger en sekventiell beskrivning över de steg som måste tas för att nå 

ett specifikt mål. Genom att följa vägbeskrivningen är det möjligt att bedöma vilka handlingar 

som har genomförts och vilka handlingar som måste utföras för att nå det aktuella målet.  

 När det gäller landmärken har dessa även betydelse för den wayfindingstrategi som Allen 

(1999) kallar för vägintegrering (Philbeck & O'Leary, 2005) Väg integrering handlar om att 
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bedöma vart den egna kroppen befinner sig i en miljö (Philbeck & O'Leary 2005). För att 

testa denna förmåga är det vanligt att konstruera uppgifter där en testperson ska ta sig från en 

plats till en annan utan att ha tillgång till sina sinnen. Ett sätt att göra detta är att låta 

testpersoner ta sig igenom ett rum i totalt mörker. För att denna uppgift ska vara möjlig att 

slutföra är det nödvändigt att testpersonen kan bedöma sin position i rummet trots att denne 

inte har tillgång till några synintryck. Philbeck och O'Leary (2005) menar att det är lättare att 

använda denna strategi om landmärken finns närvarande och har även visat på detta genom ett 

experiment där deltagare skulle bedöma sin position i ett rum. Testdeltagarna ombads att ta 

sig till en specifik plats i rummet som angavs med hjälp av en kon samtidigt som de bar en 

ögonbindel. Resultatet visade på att om det fanns flera koner i rummet hade deltagarna lättare 

att navigera till den indikerade platsen. Enligt Philbeck och O'Leary (2005) beror detta på att 

när det finns flera landmärken i en miljö är det enbart nödvändigt att hålla den information 

som krävs för att ta sig mellan två landmärken aktiv. Detta innebär att belastningen på 

arbetsminnet minskar. Landmärken bör även kunna relateras till långtidsminnet genom att de 

kan användas som ledtrådar för att hämta information därifrån. Detta innebär att om det finns 

landmärken i miljön när ett minne lagras bör det även vara lättare att återhämta denna 

information för användning arbetsminnet.  

Den kanske vanligaste metoden för att leda människor rätt i komplexa miljöer är att medvetet 

placera ut information i omgivningen som har som syfte att leda en person till en specifik 

plats. Denna information består oftast av skyltar av olika slag men kan även bestå av andra 

markeringar som exempelvis färgade linjer i golvet eller landmärken som diskuterats tidigare. 

Att det finns information som på något sätt kan leda personer rätt har en tydlig effekt vilket 

har visats i ett flertal studier. Vilar, Rebelo och Noriega (2014) genomförde ett experiment där 

testpersoner ombads att navigera till en specifik plats i en virtuell miljö. Testpersonerna fick 

ha på sig virtualreality glasögon under experimentet för att upplevelsen skulle bli så lik 

verkligheten som möjligt. Syftet med experimentet var egentligen att studera huruvida det var 

lämpligast att använda ett wayfindingsystem som bestod av färgade linjer på golvet eller ett 

mer traditionellt system baserat på skyltar och piktogram. Det fanns även en kontrollgrupp 

med i experimentet där det inte fanns något wayfindingsystem alls närvarande i den virtuella 

miljön. Vilar et al. (2014) fann genom sitt experiment att det fanns signifikanta skillnader 

mellan kontrollgruppen och övriga grupper vilket visar på att det är viktigt att det finns någon 

typ av wayfindingsystem närvarande. När det gäller de två olika wayfindingsystem som 

jämfördes gick det inte att identifiera några signifikanta skillnader. Testpersonerna som 

använde det linjebaserade wayfindingsystemet hade något snabbare tid, något kortare resväg 

samt färre pauser än testpersoner som använde det traditionella skyltbaserade 

wayfindingsystemet men skillnaderna var inte tillräckligt stora för att anses signifikanta. En 

slutsats som Vilar et al. (2014) drar är att anledningen till att inga signifikanta skillnader gick 

att identifiera var att det linjebaserade systemet var svårare att förstå. Testpersonerna som 

använde detta system ägnade generellt mer tid åt att försöka förstå systemet innan de började 

röra sig än de testpersoner som använde det mer traditionella skyltsystemet. Ytterligare en 

studie som visar på vikten av att ha ett wayfindingsystem har genomförts av Tang, Wu och 

Lin (2009). I detta experiment så testades två olika typer av skylar relaterade till 

utrymningsvägar mot varandra samt ett scenario där det inte fanns några skyltar, även detta 

experiment genomfördes i en virtuell miljö. Resultatet av detta experiment visade att det fanns 

vissa skillnader i den tid som det tog att hitta till utgången mellan de olika skyltsystemen men 

framförallt så visade resultatet på att det fanns en signifikant skillnad mellan att ha ett system 

gentemot att inte ha ett system.  
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I detta kapitel har den teoretiska bakgrund presenterats som ligger till grund för den empiriska 

undersökning som kommer att presenteras och diskuteras i kommande kapitel. 

Sammanfattningsvis är wayfinding det område som är närmast förknippat med de problem 

som kan uppstå när människan navigerar i en komplex miljö men det har även en avgörande 

betydelse när det kommer till att finna lösningar på dessa problem. Vidare kan wayfinding 

relateras till människans kognitiva förmågor och de möjligheter och begränsningar som 

förknippas med dessa. Det är därför viktigt att komma ihåg att navigering i komplexa miljöer 

i grunden är ett problem relaterat till människans kognition och är därför att betrakta som ett 

kognitivt problem. Därför bör människans kognitiva förmågor ha en central roll när denna typ 

av problem undersöks och åtgärdas.  
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4 Metod 
Baserat på den explorativa studie som genomförts (se avsnitt 2.1) och den teoretiska bakgrund 

som presenterats i föregående kapitel genomfördes ytterligare en studie. Valet av de metoder 

som användes är kopplat till den frågeställning som arbetet bygger på (se avsnitt 2.3). 

För att det ska vara möjligt att utforma information på ett sätt som tar hänsyn till den kontext 

och det omständigheter som råder kring patienter och besökare på sjukhus är det nödvändigt 

att studera dessa aspekter ytterligare. Syftet med denna studie var därmed att skapa en djupare 

förståelse för den problematik som tidigare identifierats (se avsnitt 2.2) samt att identifiera 

platser i sjukhusmiljön som förefaller vara extra problematiska när det gäller aspekter som rör 

navigation. Med detta i åtanke föll valet på att använda kvalitativa metoder eftersom dessa 

med fördel kan användas för denna typ av undersökningar (Langemar, 2008). För att det ska 

vara möjligt att skapa en så tydlig bild av problemområdet som möjligt har tre kvalitativa 

metoder använts. 

1. Observationer av miljön och besökare 

2. Kvalitativa intervjuer med besökare 

3. Brainstorming med personal 

Den kvalitativa studie som genomförts har varit en iterativ process där metod, genomförande 

(se kapitel 5) och analys (se kapitel 6) har påverkat varandra (se figur 1). Detta innebär att de 

metoder som har använts fått anpassas efter rådande omständigheter. Aspekter som har 

påverkat har bland annat varit rekrytering av deltagare, tidsbrist och detaljer i det insamlade 

materialet. 

 
Figur 1 - Metod, genomförande och analys har varit en iterativ process. 

De metoder som har använts kommer att beskrivas närmare i följande kapitel. Därefter 

kommer en beskrivning av hur metoderna har använts och hur de har anpassats till rådande 

omständigheter (se kapitel 5) och slutligen kommer den metod som har använts för att 

analysera det insamlade materialet beskrivas (se kapitel 6).    

Metodval Genomförande Analys
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4.1 Observationer 
Enligt Patton (2002) är det ofta svårt att förstå ett problem utan att själv ha observerat eller 

utsatts för problemet i fråga. Detta var en av anledningarna till att observationer valdes som 

en av de insamlingsmetoder som ingick i den kvalitativa undersökningen. Langemar (2008) 

menar även att många av de processer som styr hur människan agerar i omvärlden är 

omedvetna och därmed inte kan fångas på annat sätt än genom observation. En annan 

anledning till att denna metod valdes var att observationer tillåter observatören att vara 

flexibel och att fokus för observationen kan skifta beroende på den data som samlas in 

(Patton, 2002). Den främsta anledningen till att flexibilitet var viktigt var att det fanns en viss 

osäkerhet angående hur lämpliga deltagare skulle identifieras, för mer information angående 

detta se avsnitt 5.1.  

Observationer kan antingen vara dolda eller öppna. Ofta är idealet att genomföra dolda 

observationer eftersom chansen då är störst att ett naturligt beteende kan fångas. En nackdel 

med dolda observationer är dock att det enbart är det som observeras som kan registreras 

vilket innebär att den observerades egna tankar och känslor går förlorade. Det kan även vara 

svårt att motivera användandet av dolda observationer utifrån ett etiskt perspektiv (Patton, 

2002). I detta fall togs ett beslut om att använda öppna observationer vilket berodde på två 

faktorer. Den första bidragande faktorn var att dolda observationer aldrig kan fånga de tankar 

och känslor som en individ har och denna information ansågs vara alltför viktig för att gå 

förlorad. Den andra bidragande faktorn har med de etiska aspekter som finns kopplade till 

dolda observationer att göra. Vid den tidigare genomförda pilotstudien användes dolda 

observationer för att minimera risken för att observatörernas närvaro skulle påverka de 

personer som observerades (se avsnitt 2.1). Utifrån ett etiskt perspektiv ansågs det inte finnas 

några problem med att använda dolda observationer under pilotstudien. Denna studie skiljer 

sig dock från pilotstudien på framförallt två punkter. För det första var den tidigare 

pilotstudien en explorativ studie där fokus inte låg på att observera ett visst fenomen vilket 

innebar att ingen detaljerad information om specifika individer samlades in. Den andra 

punkten som skiljer pilotstudien ifrån den nuvarande studien var att den tidigare studien var 

fokuserad på hjärtkliniken medan denna studie även sträcker sig utanför hjärtkliniken. Att 

observera och samla in information om personer som befinner sig i en utsatt situation kan 

vara svårt att motivera från ett etiskt perspektiv. När studien var lokaliserad till hjärtkliniken 

fanns det en viss kontroll över vilken typ av patienter och besökare som befann sig i miljön 

vilket inte är fallet när studien sträcker sig utanför hjärtkliniken och innefattar övriga delar av 

sjukhuset. När studien var kopplad till hjärtkliniken var även personalen medveten om de 

observationer som genomfördes vilket innebar att dessa kunde meddela observatörerna om 

det fanns patienter eller besökare som inte var lämpliga att observera. Med detta i åtanke 

ansågs det i det här fallet svårt att utifrån ett etiskt perspektiv motivera dolda observationer  

Att dokumentera det som observerats när det händer eller i nära anslutning till när de händer 

är någonting som är väldigt viktigt. Patton (2002) menar att de observationer som inte 

dokumenterats är förlorade eftersom det är omöjligt att återkalla en objektiv bild av ett 

observerat fenomen. Detta innebär även att det är viktigt att hålla isär observatörens egna 

tolkningar av ett observerat fenomen och det som faktiskt observerats när dokumentationen 

sker. Det finns flera olika sätt att dokumentera observationer och enligt Langemar (2008) är 

det kanske bästa sättet att använda videoinspelningar eftersom de kan studeras mer ingående i 

ett senare skede. Detta är dock inte möjligt i sjukhusmiljön eftersom det inte är tillåtet att 

fånga patienter och besökare på bild. Valet föll istället på att använda penna och papper för att 

beskriva det som observerats med hjälp av ord och skisser. I den mån det var möjligt hölls 

tolkningar och observationer isär genom att observationer skrevs på papprets vänstra sida 
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medan tolkningar skrevs på papprets högra sida. Det är dock svårt att säkerställa att en 

observationer hålls helt objektiva med tanke på att tolkningar alltid görs på ett eller annat sätt.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Patton (2002) menar att risken med att enbart använda observationer som 

datainsamlingsmetod är att det kan skapa mer frågor än det besvarar. Att observera en person 

leder ofta till frågor som rör varför en viss handling utförs och dessa frågor kan inte besvaras 

med hjälp av observationer. Det innebär att resultatet ifrån en observationsstudie alltid är 

beroende av observatörens förmåga att tolka det som observeras. Genom att använda 

kvalitativa intervjuer är det dock möjligt att fånga de tankar och känslor som en deltagare har 

angående ett specifikt fenomen. Därför kan kvalitativa intervjuer anses vara ett bra 

komplement till observationer och detta var den främsta anledningen till att denna metod 

valdes.  

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de frågor som ställs inte har något givet svar vilket 

innebär att respondenten själv måste reflektera över sitt svar. Enligt Patton (2002) är det lätt 

att tro att en fråga har ett öppet svar bara för att det inte anges några svarsalternativ i frågan 

men detta är inte sant. Att fråga en person hur bra de anser att någonting är antyder 

exempelvis att det finns en förväntad skala att förhålla sig till vilket innebär att frågan i 

realiteten inte har ett öppet svar. För att frågan ska anses vara öppen så bör frågan istället 

fokusera på någonting som inte kan kvantifieras som exempelvis hur en respondent skulle 

beskriva upplevelsen av att använda en tjänst. En fördel med att använda frågor med öppna 

svarsalternativ är att de svar som ges kan leda vidare till ytterligare frågor vilket inte är fallet 

när det finns ett svarsalternativ att förhålla sig till.   

Enligt Patton (2002) finns det i huvudsak tre olika typer av kvalitativa intervjuer. Den första 

typen är det informella samtalet som kan liknas vid en vardaglig konversation. Den största 

fördelen med denna metod är att den är mycket flexibel och att samtalet kan anpassas efter 

den situation som råder. En nackdel är dock att denna metod ofta kräver mer tid och att 

materialet som samlas in kan bli väldigt omfattande vilket försvårar analysen av materialet. 

Den andra typen av kvalitativ intervju som beskrivs av Patton (2002) är intervjuguiden. 

Denna metod liknar på många sätt det informella samtalet men skillnaden är att denna typ av 

intervju utgår ifrån ett antal teman som diskuteras. Dessa teman fungerar som en 

utgångspunkt för samtalet och säkerställer på så sätt att de mest relevanta delarna täcks in av 

samtalet. Även med denna metod finns det en risk att samtalet glider in på aspekter som inte 

är relevanta vilket kan innebära att materialet blir mer omfattande än nödvändigt. 

Den sista varianten av kvalitativa intervjuer är den strukturerade intervjun där ett 

standardiserat frågeformulär används för att få svar på specifika frågor. Detta är det mest 

strukturerade sättet att genomföra kvalitativa intervjuer på vilket betyder att det insamlade 

materialet inte blir större än nödvändigt. Denna metod kräver dock mycket förberedelser 

eftersom det är nödvändigt att den som intervjuar vet exakt vilken information som är relevant 

för den aktuella frågeställningen. Om en fråga inte finns med på frågeformuläret kan den 

heller inte besvaras vilket innebär att det finns en risk att viktig information går förlorad.  

Med tanke på att alla tre typer av intervjuer har fördelar och nackdelar beror valet av 

intervjutyp till stor del på de omständigheter som råder kring den aktuella studien och vad 

målet med studien är. I det är fallet var det viktigt att skapa en djupare förståelse för de 

känslor besökare har i relation till navigering i sjukhusmiljön. Den metod som antagligen 

lämpar sig bäst för att nå denna djupare förståelse är det informella samtalet. Tidsaspekten 
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talar dock emot användandet av denna typ av intervju. Tiden för studien är relativt kort och de 

som intervjuas kommer med stor sannolikhet att vara under tidspress vilket innebär att risken 

är stor att det material som samlas in inte kommer att innehålla tillräckligt med värdefull 

information. För att komma till rätta med denna problematik skulle det vara möjligt att 

använda ett standardiserat frågeformulär men nackdelen är att den data som då samlas in är 

låst till de specifika frågor som ställs. Detta innebär att det är viktigt att säkerställa att de 

frågor som ställs täcker in rätt information vilket inte ansågs vara möjligt i det här fallet.  

Langemar (2008) föreslår att det tillvägagångssätt som ofta är lämpligast att använda är att 

kombinera olika metoder för att på så sätt kunna utnyttja de fördelar som de olika 

intervjutyperna har samtidigt som det är möjligt att kompensera för de nackdelar som finns. 

Med tanke på att både det informella samtalet och det standardiserade frågeformuläret har 

fördelar som är lämpliga för att nå det resultat som önskas förefaller det logiskt att kombinera 

dessa. Resultatet blir då vad Langemar (2008) kallar för en semistrukturerad intervju där det 

finns ett fåtal standardfrågor som används som utgångspunkt och dessa frågor kan sedan 

kombineras med följdfrågor för att nå djupare. Detta medför att chansen för att det insamlade 

materialet ska innehålla den information som eftersöks ökar samtidigt som den tid som krävs 

för att nå ett resultat hamnar på en lämplig nivå.   

Enligt Patton (2002) är det av yttersta vikt att de faktiska svar som ges av en respondent 

fångas i dokumentationen. Att sammanfatta eller förenkla det som sägs är med andra ord inte 

en bra idé eftersom citat kan vara viktiga att ha tillgängliga i ett senare skede. Idealiskt är om 

intervjuerna kan spelas in, antingen med hjälp av video eller enbart genom ljud. Video var 

som nämnts tidigare inte ett alternativ i denna miljö men ljudinspelningar kan användas om 

den som intervjuas ger sitt tillstånd. Det var dock osäkert huruvida de som intervjuades skulle 

ge sitt tillstånd till detta eller inte och därför var det viktigt att ha en alternativ plan i 

beredskap. Alternativet blev att använda skriftliga anteckningar för att fånga det som sades 

under intervjun. Det kan vara svårt att intervjua och sköta dokumentation samtidigt men 

eftersom undersökningen genomfördes av två personer ansågs det vara möjligt att en person 

skötte dokumentationen och en person skötte intervjun för att på så sätt se till att samtalet 

kunde föras utan avbrott.  

4.3 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som framförallt brukar användas för att generera idéer inriktade på 

att lösa ett specifikt problem. Ordet brainstorming är ett ord som deltagare ofta är bekanta 

med vilket innebär att acceptansen för denna metod ofta är hög. Enligt Wilson (2013) bygger 

brainstorming i grunden på tre principer. 

1. Sikta på kvantitet. 

2. Ta inte hänsyn till kvalitén på de idéer som genereras. 

3. Uppmuntra nya och kreativa lösningar. 

Dessa tre principer syftar alla på ett eller annat sätt till att generera så många idéer som 

möjligt utan att ta hänsyn till om dessa idéer är genomförbara eller inte. Enligt Wilson (2013) 

finns det nästan alltid någonting av värde även i de idéer som inte rent praktiskt går att 

genomföra vilket innebär att dessa idéer kan hjälpa det kreativa tänkandet framåt. Med tanke 

på att ett av målen med detta projekt var att ta fram ett koncept som skulle kunna lösa de 

problem som besökare kan ha för att hitta rätt på sjukhuset ansågs detta vara en lämplig metod 

som skulle ge värdefull information som kunde användas vid designarbetet. En annan 

anledning till att metoden ansågs lämplig var att brainstorming är ett bra sätt att involvera 
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personer som annars inte skulle varit direkt delaktiga i projektet. Med tanke på att målet med 

projektet är att ta fram prototyper som kan testas i sjukhusmiljön ansågs det vara viktigt att 

personalen i någon mån kände sig delaktiga. Delaktighet i ett projekt är någonting som visat 

sig påverka acceptansen av nya system (Hartwick, & Barki, 1994) vilket innebär att om 

personalen känner sig delaktiga i projektet bör acceptansen för de koncept som tas fram öka. 

Den största anledningen till att denna metod valdes var dock att de idéer som togs fram skulle 

kunna användas för triangulering med data från övriga insamlingsmetoder. Om det finns idéer 

som kan knytas till ett problem som återkommer i övrig data kan det öka studiens validitet.  

Enligt Wilson (2013) är brainstorming ett koncept som är lätt att förstå vilket i många fall kan 

vara en fördel. Det finns dock en risk med detta och det är att en konsekvens av att 

brainstorming som koncept är lätt att förstå ofta förknippas med att det även är en metod som 

inte kräver några större förberedelser. Detta är dock inte sant eftersom bristande förberedelser 

ofta leder till att resultatet av sessionen inte lever upp till förväntningarna. Det är därför 

viktigt att den som är ansvarig för en brainstorming session är väl förberedd och att den 

information som ges till deltagarna är genomtänkt. Detta bidrar till att inge förtroende till 

deltagarna vilket ofta leder till fler och bättre idéer. 

En brainstormingsession består oftast av tre faser. I den första fasen informeras deltagarna om 

vad det är som kommer att ske under sessionen. Det är framförallt tre aspekter som bör finnas 

med i den information som ges till deltagarna. Deltagarna måste förstå vilket problem eller 

vilket område som brainstorming sessionen ämnar hitta en lösning på. Vidare så måste 

deltagarna förstå hur de idéer som genererats kommer att användas i utvecklingsarbetet och 

slutligen måste deltagarna få information om hur en brainstorming session går till. I den andra 

fasen genereras idéer genom att deltagarna får skriva ner sina idéer på ett papper eller på post-

it lappar. Detta ska göras individuellt eftersom det annars finns en risk att deltagarna påverkar 

varandra vilket kan leda till färre idéer (Wilson, 2013). I den tredje och sista fasen bearbetas 

de idéer som genererats genom att de presenteras för gruppen. Detta leder ofta till 

diskussioner som kan leda vidare till nya idéer. Denna fas används även för att sortera, 

strukturera och utvärdera de idéer som kommit fram för att på så sätt skapa en bättre överblick 

över materialet (vid genomförandet visade det sig att detta sista steg inte var möjligt att 

genomföra, mer om detta i avsnitt 5.4).   
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5 Genomförande 
Studien genomfördes på Danderyds Sjukhus under en tre dagars period av två av varandra 

oberoende personer. När datainsamlingen var färdig gjordes ingen åtskillnad mellan vilket 

material som samlats in av vilken person. För att det insamlade materialet skulle bli 

tillräckligt omfattande för att kunna användas för att besvara frågeställningen användes 

metoderna löpande under de tre dagar som fanns avsedda för studien. Vilken metod som 

användes vid ett specifikt tillfälle berodde i hög grad på hur tillgången på deltagare såg ut. 

Den kortare beskrivning som följer avser att ge en överblick över genomförandet av de olika 

metoderna och deras omfattning (för en sammanställning se tabell 2). I avsnitt 5.1-5-4 

kommer sedan genomförandet av respektive metod beskrivas närmare. 

De observationer som genomfördes hade två inriktningar. Dels observerades sjukhusmiljön 

och fokus låg då inte på de personer som befann sig i miljön utan på miljön i sig. De miljöer 

som observerades hade alla på något sätt en koppling till hjärtkliniken (se avsnitt 5.1). Den 

andra delen av observationerna fokuserade istället på de besökare som befann sig på 

sjukhuset. Fokus låg då på att observera hur besökarna agerade för att navigera i miljön (se 

avsnitt 5.2). Totalt observerades 30 besökare och det stora flertalet av dessa observerades på 

sjukhusets entréplan. Under observationerna fördes även informella samtal med personal som 

arbetar på sjukhuset. Observationer är den metod som getts störst utrymme under de tre dagar 

som undersökningen pågick. Detta beror till stor del på att det var möjligt att genomföra 

observationer av miljön även då det inte fanns lämpliga deltagare tillgängliga.  

De intervjuer som genomförts har framförallt genomförts med besökare på sjukhusets 

entréplan (se avsnitt 5.2). Totalt har 15 personer intervjuats under studiens gång. Intervjuernas 

omfattning var varierande och de sträckte sig mellan 1-15 minuter. Inga planerade intervjuer 

har genomförts med personal på sjukhuset, informella samtal har dock förts med personal 

vilket har lett till insikter som skulle vara svåra att nå på annat sätt. 

Brainstormingsessionen genomfördes med personal som arbetar på avdelning 94 (se avsnitt 

5.4). Den personal som deltog var den personal som arbetade vid tillfället för brainstorming 

sessionen och dessa var ca 30 till antalet. Personalgruppen innefattar undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare. Sessionen ledde till strax över 150 förslag på lösningar på problem 

som kan kopplas till wayfinding. Dessa förslag har sedan dels använts för att skapa det 

koncept som beskrivs i avsnitt 6.4 men även för triangulering mot övrigt material för att 

identifiera problem.   

Tabell 2 - Översikt över de metoder som använts, vart de har använts, vem som deltagit och i vilken omfattning metoden har 

använts. 

Metod Plats Typ av 

deltagare 

Antal 

deltagare 

Omfattning 

Observationer av 

miljön. 

Entréplan, kulvertar, 

trapphus 

- - 6 timmar 

Observationer av 

besökare 

Entréplan, trapphus Besökare 30 st 9 timmar 

Intervjuer Entréplan Besökare 15 st 5 timmar 

Informella samtal Entréplan, 

personalutrymmen 

Personal 10 – 15 st 3 timmar 

Brainstorming Avdelning 94 Personal Ca 30 st 1 timme, ca 150 

förslag 
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5.1 Observationer av miljön 
På Danderyds sjukhus finns många olika typer av avdelningar och även på hjärtkliniken finns 

det flera avdelningar att besöka. Med tanke på den begränsade tid som fanns tillgänglig för 

denna studie var det nödvändigt att begränsa undersökningen på ett eller annat vis. Den 

begränsning som valdes i det här fallet var att fokusera på en specifik rutt och de miljöer som 

är relevanta för att navigera längs denna rutt. Startpunkten för den valda rutten var sjukhusets 

huvudentré och målet för rutten var avdelning 94 som ligger på 14:e våningen på hjärtkliniken 

(se figur 2). 

 
Figur 2 – Det streckade området är det område som varit i fokus under observationerna. Kartan är ett foto av den karta som 

idag finns på informationstavlan.  (©Rickard Granholm) 

Huvudentrén valdes som startpunkt eftersom det är den naturliga startpunkten för merparten 

av de besökare som kommer till sjukhuset. Att avdelning 94 valdes som mål beror framförallt 

på två faktorer. För det första fanns det redan en etablerad kontakt med personalen på denna 

avdelning vilket underlättade eftersom observationerna då kunde ske ostört. För det andra är 

avdelning 94 den avdelning på hjärtkliniken som ligger längst ifrån huvudentrén vilket 

innebär att besökare till denna avdelning måste röra sig över ett något större område vilket 

ansågs vara en fördel. Det primära syftet med att observera miljön var att skapa en förståelse 

för miljön samt identifiera lämpliga platser där observationer av besökare kunde genomföras. 

Miljön har även observerats efter det att observationer av besökare genomförts. Syftet var då 

att skapa en djupare förståelse för de platser där besökare haft problem rörande wayfinding.  
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Danderyds Sjukhus består som många andra svenska sjukhus av ett flertal olika huskroppar 

(se figur 3). Sjukhuset har genom åren byggts ut vilket på många sätt gör det svårare att hitta 

på sjukhusområdet. 

 

 
Figur 3- Översikt över sjukhusets olika huskroppar. Huvudentrén till sjukhuset ligger i det gröna området i centrum av 

kartan. Den svarta pricken ovanför symbolen som ser ut som ett T markerar huvudentrén. (©Rickard Granholm) 

Den logiska utgångspunkten för ett besök på sjukhuset är sjukhusets huvudentré som ligger i 

direkt anslutning till tunnelbanan (se figur 4). En snurrdörr leder in till sjukhuset och när 

besökare kommer in på sjukhuset är det första de ser en lång skylt i taket som visar vägen till 

olika platser som finns på entréplan. När besökaren sänker blicken syns det en 

informationstavla som ligger på höger sida. Det finns även en reception som ligger lite till 

vänster men även om den är stor så är den svår att lägga märke till.  
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Figur 4- Huvudentrén (©Rickard Granholm) 

Informationstavlan består av ett flertal olika skyltar som visar olika typer av information (se 

figur 5). Det finns även en LCD-skärm som visar aktuell information relaterat till sjukhuset. 

Det finns två olika kartor vid informationstavlan, den ena kartan visar hela sjukhusområdet 

och de olika huskroppar som sjukhuset består av och den andra kartan visar sjukhusets 

entréplan. Sjukhusområdet är enligt översiktskartan uppdelat i fyra olika områden som alla 

har olika färger, de färger som används är grön, lila, orange och röd. Det område som 

hjärtkliniken ligger i är markerat som det gröna området. Det finns även fyra separata skyltar 

som visar namnet på alla de platser som går att besöka på sjukhuset samt i vilket område 

platsen ligger och vilken hiss som leder till den aktuella platsen. En av skyltarna har rubriken 

“avdelningar” och här finns alla vårdavdelningar samlade. De resterande skyltarna har alla 

rubriken “övrigt” och innefattar allt som inte är en avdelning vilket innefattar allt ifrån olika 

mottagningar och administration till kommersiella platser som exempelvis pressbyrån.  
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Figur 5 – Informationstavlan (©Rickard Granholm) 

Vid vissa tidpunkter finns även en representant ifrån röda korset närvarande vid 

informationstavlan som kan hjälpa besökare att hitta rätt, denna service är dock enbart 

tillgänglig på vardagar under några timmar på förmiddagen. Det är även möjligt för besökare 

att fråga om vägen vid informationsdisken men denna är inte heller bemannad dygnet runt och 

på helgerna är bemanningen begränsad vilket innebär att besökare kan få klara sig på egen 

hand.  

Hissar är någonting som är centralt för att kunna hitta på sjukhuset, varje plats på sjukhuset 

har en hiss knuten till sig och dessa benämns med bokstäver och sträcker sig från A till Z (se 

figur 6). Tanken med denna uppdelning är att hissarna ska fungera som landmärken men 

eftersom hissarna är så pass många till antalet är det tveksamt om de fungerar som det är 

tänkt. Texten på informationstavlan talar om vilken hiss som hör till vilken plats samt i vilket 

område som hissen ligger. Informationstavlan talar dock inte om åt vilket håll dessa hissar 

ligger. Detta anges istället på de skyltar som finns i taket. För att komma till avdelning 94 ska 

besökare använda sig av hiss B som enligt skyltarna i taket finns till vänster. Genom att följa 

skyltarna mot hiss B så passeras först hiss A som i själva verket består av fyra olika hissar, två 

hissar som är avsedda för sängtransporter och två hissar som är avsedda för besökare. Innan 

man kommer fram till hiss B passeras även en pressbyrå som ligger på höger sida. Precis 

innan hiss B finns det ett antal bänkar att sitta på och platsen verkar användas som någon 

form av väntrum. I detta område finns även ett akvarium med ett antal fiskar som besökare 

kan titta på.  
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Figur 6 – Här passeras hiss A på väg mot Hiss B (©Rickard Granholm) 

Själva hisshallen består av ett kvadratiskt område med två sänghissar på vänster sida och en 

sänghiss på höger sida (se figur 7). På dörrarna till sänghissarna står det att hissar även finns i 

trapphuset.  Rakt fram finns det en glasdörr, vad som finns bakom denna dörr är svårt att se 

eftersom ljuset reflekteras i glaset. Ovanför dörren finns ett antal skyltar som talar om vad 

som finns på andra sidan glasdörren, vissa av dessa skyltar döljs av lamporna som hänger ner 

ifrån taket. Genom att öppna glasdörrarna så visar sig ett trapphus och personhissarna som hör 

till hiss B, att personhissarna finns här är inte någonting som nämns på skyltarna ovanför 

glasdörren. Både personhissarna och sänghissarna leder till samma platser men 

personhissarna går snabbare och tanken är att sänghissarna enbart ska användas av personalen 

för just sängar. I trapphuset finns även en trappa som leder nedåt samt en trappa som leder 

uppåt och det finns även ytterligare en glasdörr rakt fram som leder vidare in i sjukhuset.  
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Figur 7 - Hisshallen vid hjärtkliniken (©Rickard Granholm) 

Utanför alla hissar finns en tavla där alla avdelningar som kan nås via hissen finns listade 

samt på vilken våning avdelningen ligger. Avdelning 94 ligger på våning 14 vilket är den 

högsta våning som kan nås via hissen. När besökare kliver ut från hissen på 14:e våningen så 

befinner de sig i ett trapphus där det finns en trappa som leder uppåt samt en trappa som leder 

neråt. På höger sida finns det även en glasdörr som leder ut ifrån hisshallen (se figur 8). Vad 

som finns bakom denna dörr är oklart eftersom det inte finns någon skylt som talar om detta. 

Bakom glasdörren finns ytterligare en hisshall där det finns tre stycken sänghissar. Till höger 

och vänster finns det korridorer och dessa utgör tillsammans avdelning 94. Det finns en öppen 

dörr som leder in i varje korridor och där finns en datautskriven lapp som anger att detta är 

avdelning 94 och att på denna sida finns rum 1-7 respektive 8-12. Korridorerna kantas av ett 

antal patientrum och även ett antal kontor avsedda för personal och det finns även en 

reception där besökare ska anmäla sitt besök.     

 
Figur 8 - Utanför hissen vid avdelning 94 (©Rickard Granholm) 

En plats som egentligen inte ligger inom det område som var fokus för observationerna är 

kulverten som binder ihop de olika huskropparna med varandra. Anledningen till att 

observationer även genomfördes på denna plats är att patienter som besöker 

akutmottagningen ofta skickas till lättakuten som finns i en annan huskropp. För att ta sig dit 

måste man antingen lämna sjukhuset eller gå igenom kulverten. Det finns flera platser där det 
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går att ta sig ner i kulverten. I huset där hjärtkliniken finns är det dock enbart en väg som 

leder ner till kulverten. Denna väg är inte helt lätt att hitta eftersom den skylt som visar vägen 

varken är placerad särskilt bra eller är särskilt tydlig (se figur 9).  

 

Figur 9 - Skylten ovanför dörren indikerar att kulvertförbindelsen finns någonstans i detta område. (©Rickard Granholm) 

Väl nere i kulverten finns det skyltar som visar åt vilket håll lättakuten ligger (se figur 10). 

Dessa skyltar finns placerade på flera platser i sjukhusmiljön och då ofta i anslutning till de 

platser där det går att ta sig in och ut från kulverten. Det innebär att det ibland är långt mellan 

skyltarna. 
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Figur 10 - Skyltar som visar åt vilket håll lättakuten ligger. (©Rickard Granholm) 

Kulverten består av flera långa korridorer som sträcker sig under sjukhusområdet, i taket på 

dessa korridorer löper rör och kablar vilket ger området en industriell känsla (se figur 11). 

Detta innebär att det inte är möjligt att sätta skyltar i taket och därför finns de flesta skyltar 

placerade på väggarna. Detta gör att det ofta är svårt att se de skyltar som ska visa vägen på 

avstånd. 

 

Figur 11 - En av korridorerna i kulverten som leder mot lättakuten (©Rickard Granholm) 
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5.2 Observation av besökare 

Det är svårt att säga exakt hur mycket tid som lades på observationer av besökare med tanke 

på att framförallt observationer och intervjuer användes växelvis under studiens tre dagar. 

Observationer har dock använts under studiens samtliga tre dagar och är den metod som tagit 

mest tid i anspråk. Totalt har ca 30 personer observerats som haft relevans för 

undersökningen. Ytterligare ett antal personer har observerats som inte haft någon relevans 

för undersökningen. Detta har antingen berott på att de inte rört sig i rätt område eller att de 

avböjt från att medverka i undersökningen. Kön och ålder är relativt jämnt fördelade över de 

besökare som observerats. Detta är naturligt med tanke på att Danderyds sjukhus är ett stort 

sjukhus som erbjuder vård till en mängd patientgrupper. En av anledningarna till att valet föll 

på att använda öppna observationer var att det skulle vara möjligt att ställa frågor till 

besökarna om deras tankar och känslor medan de rörde sig i sjukhusmiljön. Detta visade sig 

dock inte fungera särskilt bra eftersom de besökare som observerades ofta var stressade och 

angelägna om att nå sin destination. Vid de få tillfällen som det fungerade var dock den 

information som kunde samlas in värdefull.  

Observationerna utgick ifrån ett antagande om att det skulle vara möjligt att fokusera 

observationerna på besökare som hade avdelning 94 som mål eller som åtminstone hade 

hjärtkliniken som mål. Redan tidigt i observationsstudien visade sig dock detta vara 

problematiskt. Det främsta skälet till detta var att merparten av de besökare som besöker 

sjukhuset inte har hjärtkliniken som mål vilket innebär att det var svårt att fånga upp de 

relativt få besökare som faktiskt hade hjärtkliniken som mål. På grund av detta var det 

nödvändigt att ta ett ställningstagande till huruvida målet för en besökare var relevant för 

resultatet förutsatt att besökaren fortfarande rörde sig i samma miljöer. Stora delar av 

entréplan är gemensamt för besökare oavsett vilket mål de har och informationstavlan som 

finns vid huvudentrén är även denna gemensam för alla besökare. Detta innebär att oavsett 

vilket mål en besökare har bör den ställas inför samma problem när det gäller navigationen på 

sjukhuset.   

Den nya strategin blev därför att observera besökare vid informationstavlan och sedan 

fortsätta observera dessa besökare om de rörde sig i samma riktning som hjärtkliniken. Om en 

besökare visade sig röra sig i riktning mot hjärtkliniken presenterade sig observatörerna för 

besökaren och frågade om det gick bra att de observerade medan denne rörde sig mot sitt mål. 

Den presentation som användes för att informera besökaren bestod av en kort standardfras 

vilket innebar att alla besökare fick samma information. Standardfrasen var som följer: 

Hejsan vi är två studenter som just nu håller på med vårt examensarbete som handlar om hur 

besökare gör för att hitta rätt här på sjukhuset. Vi undrar om vi skulle kunna få följa efter dig 

och observera lite när du försöker hitta dit du ska. Vi kommer att föra anteckningar under 

tiden men din medverkan kommer vara helt anonym. 

Ibland bad de som tillfrågades om att få veta mer om syftet med observationerna och i dessa 

fall gavs en tydligare beskrivning av arbetets fokus och vad det skulle kunna leda till. Denna 

förklaring var inte förutbestämd utan gavs spontant till besökarna. Av de som tillfrågades var 

det endast ett fåtal som inte ville delta i studien. De allra flesta var positiva till att bli 

tillfrågade och tyckte att det verkade vara ett intressant arbete.    

 



35 

 

Ytterligare en strategi som provades var att vänta vid receptionen och då låta personalen som 

arbetar där presentera observatörerna för de besökare som hade hjärtkliniken som mål. Detta 

visade sig dock vara svårt eftersom besökarna då förväntade sig att få en vägbeskrivning 

antingen av personalen i receptionen eller av observatörerna vilket motverkade syftet med 

observationerna.  

5.3 Kvalitativa intervjuer 
Den initiala tanken med intervjustudien var att intervjua anhöriga till patienter på 

hjärtkliniken. Detta visade sig dock vara svårt eftersom det inte fanns tillräckligt med 

besökare under den tid som studien pågick. Ett annat problem var att de anhöriga som fanns 

tillgängliga inte var villiga att delta i studien eftersom de inte ansåg sig ha tid till detta. 

Lösningen på detta problem blev att förlägga intervjustudien till entréplan på Danderyds 

Sjukhus och då istället fokusera på att intervjua de besökare som av en eller annan anledning 

satt och väntade. Även om den information som samlats in med hjälp av observationer i detta 

skede inte var sammanställd och analyserad fanns det indikationer på att problemen rörande 

navigering var mer påtagliga på sjukhusets entréplan än på övriga platser i sjukhuset. 

Entréplan är även gemensam för många som besöker sjukhuset oavsett vilket ärende de har 

vilket innebär att en besökares mål inte bör påverka resultatet.  

Med tanke på att den främsta anledningen till att anhöriga inte ville delta i studien var att de 

inte ansåg att de ville lägga tid på det så var det angeläget att intervjuerna skedde så 

tidseffektivt som möjligt. Samtidigt var det viktigt att den data som samlades in täckte de 

områden som var relevanta för studien. Ett antagande var att besökare skulle vara mer 

angelägna att delta i studien om frågorna var så få som möjligt. Idealet vore om enbart en 

fråga kunde användas som täckte in den information som var viktigast men som även 

uppmuntrade till ytterligare diskussion. Detta skulle innebära att även om besökaren valde att 

enbart besvara den fråga som ställdes skulle det vara tillräckligt för att få in den information 

som krävdes för att nå ett resultat. Om frågan ledde vidare till en ytterligare diskussion skulle 

detta vara bra men inte helt nödvändigt. Tanken bakom intervjustudien var att den skulle 

fungera som ett komplement till observationsstudien genom att ge en insikt i hur besökare 

känner när de rör sig mot ett mål i sjukhuset. Det bästa hade varit om det var möjligt att 

intervjua besökare medan de rörde sig mot ett mål men som beskrivit tidigare visade sig detta 

vara svårt. Som tidigare nämnts kan känslor som relaterar till oro bidra till att det blir svårare 

att hitta rätt i komplexa miljöer vilket är den främsta anledningen till att just denna 

information är relevant för studien. Att besvara en fråga gällande känslor bidrar även till 

reflektion vilket antogs öka chansen att frågan ledde vidare till ytterligare diskussion. Med 

detta i åtanke formulerades följande fråga: 

“Kan du beskriva de känslor du har när det gäller att hitta till den plats du skulle besöka?” 

Om svaret på denna fråga ledde vidare till en ytterligare diskussion skulle det vara en fördel 

om diskussionen inriktade sig på vilka eventuella brister som besökare upplever i det 

nuvarande systemet. Detta skulle innebära att det skulle vara möjligt att genom triangulering 

jämföra det insamlade materialet från de olika metoderna för att säkerställa att de 

problemområden som observerats faktiskt upplevs som problem av besökare till sjukhuset. 

Det ansågs inte nödvändigt att ta fram en specifik fråga för detta ändamål men en riktlinje var 

att de följdfrågor som ställdes i första hand skulle ställas på ett sådant sätt att denna 

information blev tillgänglig.   
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Den alternativa strategi som beskrivits visade sig fungera bra och de allra flesta besökare som 

tillfrågades var villiga att ställa upp på en intervju och ofta ledde svaret på den inledande 

frågan vidare till en ytterligare diskussion. När det gäller dokumentationen av intervjuerna 

användes framförallt skriftliga anteckningar eftersom många av de som intervjuades inte ville 

att samtalet spelades in. Vid de tillfällen där det var möjligt användes dock ljudinspelningar 

eftersom det ansågs vara en fördel att samtalet skulle kunna spelas upp igen i ett senare skede. 

Totalt genomfördes ca 15 intervjuer med besökare på sjukhuset, kön och ålder var relativt 

jämnt fördelat över dessa 15 deltagare. Utöver de intervjuer som genomfördes med besökare 

genomfördes även ett antal intervjuer med personal som arbetar på sjukhuset. Dessa intervjuer 

var inte planerade och genomfördes som informella samtal och det är därför svårt att säga 

exakt hur många av dessa intervjuer som genomfördes. En uppskattning är dock att det var 

mellan 10 och 15 personer som intervjuades på detta sätt och den personal som intervjuades 

var framförallt sjuksköterskor, läkare och administrativ personal i anslutning till 

informationsdisken vid huvudentrén.  

5.4 Brainstorming 
Brainstorming sessionen genomfördes på Danderyds Sjukhus tillsammans med personal ifrån 

avdelning 94 på hjärtkliniken. Anledningen till att personalen valdes som målgrupp för denna 

session var att personalen under pilotstudien gett uttryck för att de ofta fick frågor angående 

hur man tar sig till olika platser på sjukhuset vilket tog tid ifrån patienterna. Personalen borde 

därför ha kunskap om vilka problem som är mest framträdande och då kanske även ha förslag 

på hur dessa problem kan avhjälpas. Det fanns tankar innan genomförandet att även 

genomföra en brainstormingsession tillsammans med patienter och besökare men det visade 

sig i det här fallet vara alltför svårt att rekrytera lämpliga deltagare för detta ändamål.   

Att få till en brainstormingsession var svårare än väntat eftersom det av naturliga skäl är svårt 

för personalen att komma ifrån sitt arbete. Den tidpunkt under dagen som flest personal är 

tillgänglig samtidigt visade sig vara under förmiddagen när personalen har en gemensam 

fikapaus. Fikapausen pågår under ca en timme och det är då inte alla i personalen som fikar 

samtidigt, detta är någonting som sker i mån av tid. Att hinna med de moment som 

traditionellt sett ingår i en brainstormingsession på en timme är svårt även när alla deltagare 

är tillgängliga under hela denna tid. I det här fallet var varje individ tillgänglig under 

maximalt 30 minuter vilket innebar att det var nödvändigt att modifiera metoden på ett eller 

annat sätt. Valet föll på att fokusera på brainstormingsessionens andra fas som är 

idégenerering och stryka den tredje och sista fasen. Naturligtvis hade det varit värdefullt att 

bearbeta de idéer som framkommit i en större grupp men med tanke på omständigheterna var 

detta inte möjligt. Denna fas fick istället genomföras senare som en del av analysfasen och då 

utan de som deltagit i sessionen.      

Personalen på avdelningen hade fått förhandsinformation om att det skulle genomföras en 

brainstormingsession under förmiddagsfikat och att det var en del av ett examensarbete. 

Brainstormingsessionen hade förberetts genom att placera ut post-it lappar och pennor i 

lokalen. Eftersom tiden för förmiddagsfikat inte är exakt fastställd var det inte möjligt att 

börja sessionen på en specifik tid. Startpunkten fick istället anpassas efter det antal personer 

som befann sig i lokalen. Hur många personer som behövde vara närvarande för att sessionen 

skulle kunna påbörjas var något av en bedömningsfråga men tumregeln var att sessionen 

skulle påbörjas när personalen hade satt sig och kommit till ro och när inte fler personer kom 

in i rummet. Sessionen inleddes med en presentation av syftet med brainstormingsessionen 

samt en övergripande presentation av problemet och projektet. Personalen fick sedan 

information angående sessionens upplägg och att det var viktigt att de inte censurerade sig 
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själva eftersom alla idéer kan tillföra någonting. Informationen avslutades med att påpeka att 

syftet med en brainstorming session är att få fram så många idéer som möjligt och att dessa 

idéer verkligen kan vara till hjälp när det gäller att komma fram till en lösning på problemet. 

Denna information upprepades ytterligare en gång när ungefär halva fikapausen hade passerat 

eftersom det då hade tillkommit ett antal personal. Totalt deltog ca 30 personer i 

brainstormingsessionen varav den stora merparten av dessa var kvinnor.    

Efter sessionen samlades alla idéer ihop för att kunna bearbetas och analyseras i ett senare 

skede. Det var flera ur personalen som dröjde sig kvar efter sessionens slut och ville diskutera 

vidare. Detta var inte någonting som hade planerats men den information som kunde samlas 

in var värdefull eftersom den bidrog till att få en tydligare bild av hur personalen såg på 

problemet.  
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6 Analys och resultat 
Någonting som är karaktäristiskt för kvalitativa studier är att det ofta är svårt att dra en 

distinkt gräns mellan vad som är datainsamling och vad som är analys. Det är svårt att inte 

värdera och tolka den data som samlas in under insamlingsfasen, detta är också en av 

fördelarna med kvalitativa studier eftersom metoden som används kan anpassas utefter den 

data som samlats in (Patton, 2002). Detta har även varit fallet med denna studie och som 

beskrivits tidigare har metoderna som använts anpassats utefter de förutsättningar som rått (se 

kapitel 5). Större delen av analysarbetet har dock skett efter det att datainsamlingen slutförts 

och de metoder som använts för analys har varit de samma oavsett vilken metod som använts 

för att samla in det aktuella materialet. Värt att notera är att även om materialet samlats in av 

två av varandra oberoende personer har analysen till största delen skett enskilt. Delar av det 

analysarbete som skett på fältet har dock skett gemensamt. 

Det första material som analyserades var det som samlades in med hjälp av observationer. 

Detta material innefattade både de observationer som varit inriktade på miljön och det 

material som varit fokuserat på besökare. I enlighet med Langemars (2008) rekommendation 

inleddes analysfasen med att materialet tolkades för att på så sätt skapa en djupare förståelse 

för vilken betydelse materialet hade för den aktuella undersökningen. Tolkningen av datan 

gjorde det möjligt att identifiera den data som var relevant för undersökningen samt sortera 

bort data som inte var relevant. Den data som bedömdes vara relevant innehöll information 

som på ett eller annat sätt antydde att besökare hade problem med att hitta rätt i miljön. 

Exempel på sådana observationer var besökare som spenderade mycket tid på att hitta 

information eller som tvekade vid ett vägval. I de fall som observationer skett utan att det 

funnits en besökare att observera gjordes en bedömning om det fanns något i miljön som 

kunde anses vara problematiskt för besökare. Tolkningen av materialet gjorde det möjligt att 

identifiera kategorier som materialet kunde struktureras efter för att på så sätt skapa en bättre 

överblick av materialet. Att strukturera materialet med hjälp av kategorier innebär även att 

materialet kan betraktas utifrån en högre abstraktionsnivå vilket gör det lättare att få en känsla 

för hur en specifik aspekt påverkar helheten. De kategorier som användes för att strukturera 

materialet är framförallt knutna till specifika platser i sjukhusmiljön där problem kopplade till 

wayfinding observerats (se tabell 3). Anledningen till att dessa kategorier användes var att det 

ger en översikt över problemen som väl stämmer överens med hur besökare tenderar att röra 

sig i sjukhusmiljön. Detta sätt att strukturera information innebar även att de observationer 

som skett av miljön när inte en besökare varit närvarande kunde knytas till observationer av 

besökare som skett i samma miljö vid ett annat tillfälle. Slutligen ansågs dessa kategorier 

kunna användas som vägledning vid utvecklingen av ett framtida koncept inriktat på att 

underlätta för besökare när det gäller att hitta rätt på sjukhuset.  

Materialet från intervjuer och brainstormingsessionen bearbetades sedan på ett liknande sätt 

med den skillnaden att de kategorier som tagits fram i och med tolkningen av den data som 

samlats in med hjälp av observationer användes som utgångspunkt. Detta innebär att 

materialet först tolkades och strukturerades efter de kategorier som redan identifierats och 

sedan följde ytterligare en tolkning av det material som inte passade in under någon av dessa 

kategorier. Detta innebar att detta material kunde användas för att skapa ytterligare kategorier 

som inte identifierats i övrigt material. Ett exempel på en kategori som tillkommit på detta sätt 

är hisshallen. Denna kategori kunde inte identifieras i materialet ifrån vare sig observationer 

eller intervjuer men materialet ifrån brainstormingsessionen antydde att det fanns ett problem 

här. Genom att skapa denna kategori var det möjligt att titta på materialet ifrån observationer 

och intervjuer ytterligare en gång och därmed identifiera aspekter som kunde knytas till denna 
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kategori. För en sammanställning av de kategorier som kommit fram och viket material som 

kan knytas till dessa kategorier se tabell 3.   

Tabell 3 – Denna tabell visar en översikt över de kategorier som tagits fram under analysarbetet samt vilket material som 

kan knytas till respektive kategori. 

Kategori Observationer av 

besökare 

Observationer av 

miljön 

Intervjuer Brainstorming 

Informationsdisk X X X  

Informationstavla X X X X 

Huvudentré X X X X 

Hisshall B X X  X 

Trapphus B Entréplan X X   

Trapphus B Våning 14 X X   

Akutmottagning plan 2 X X X  

Kulvert mot lättakuten  X X  

Genom att analysera materialet och strukturera det efter de kategorier som tagits fram 

framkommer det att det framförallt är tre platser i sjukhusmiljön som uppfattas som särskilt 

problematiska. Dessa områden är området kring huvudentrén, hisshallen utanför hjärtkliniken 

och trapphuset. Genom att analysera den information som finns i dessa miljöer och koppla 

detta till den teoretiska bakgrunden har det varit möjligt att identifiera tre huvudsakliga 

problem som kan knytas till människans kognitiva förmågor. Dessa tre problem är för mycket 

information, för lite information och brist på landmärken. Att problemen går att knyta till 

människans kognitiva förmågor innebär att det är möjligt att utefter den teoretiska bakgrunden 

skapa riktlinjer för hur ett framtida wayfindingsystem bör utformas för att det ska stödja 

människans kognitiva förmågor.  

Fortsättningen på detta kapitel kommer ägnas åt en närmare presentation av de tre 

problemområden som identifierats samt de riktlinjer som tagits fram för att komma till rätta 

med dessa problem. Kapitlet kommer att avslutas med en presentation av ett koncept som 

tagits fram och som designats utefter de riktlinjer som tagits fram. 

6.2 För mycket information 
Det första problemet som kanske även är det som ställer till med mest problem för besökare 

på sjukhuset är att det ofta finns alldeles för mycket information vilket gör det svårt att avgöra 

vilken information som är relevant för att lösa den wayfindinguppgift som besökaren står 

inför. En av de besökare som intervjuades uttryckte sig så här om detta problem, 

“Det är så mycket skyltar överallt och då måste man stanna upp för att ta in allt 

och ja då glömmer man liksom bort vad man höll på med”. 

Detta citat är representativt för flera av de besökare som intervjuats och någonting som är 

extra framträdande på framförallt två platser på vägen till avdelning 94. Den första platsen där 

detta problem framträder tydligt är vid informationstavlan där besökare blir presenterade med 

stora mängder information. Detta leder till att besökare ofta måste spendera lång tid för att 

hitta den information som de söker vilket leder till att besökarna uppvisar tecken på stress och 

oro. Det finns data i det insamlade materialet som antyder att den stress och oro som 

uppkommer av att inte hitta rätt information påverkar hur väl en wayfindinguppgift kan lösas. 

Ett exempel på detta är att besökare som spenderat lång tid med att försöka hitta rätt 

information påfallande ofta återkommer till informationstavlan vilket antyder att de inte 

lyckats lösa sin wayfindinguppgift.  
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Som nämnts tidigare består informationstavlan av ett antal skyltar som presenterar olika typer 

av information för besökaren och problemet med den stora mängd information som 

presenteras återkommer hos alla dessa skyltar (för en närmare beskrivning av miljön se 

avsnitt 4.1). De skyltar som besökare oftast använder är de skyltar som listar alla de platser 

som kan besökas. Dessa skyltar är fyra till antalet, en av dessa skyltar listar alla avdelningar 

som finns på sjukhuset och resterande tre skyltar listar alla övriga platser. Denna uppdelning 

innebär ett problem eftersom besökare ofta inte förstår varför det är uppdelat på detta sätt. 

Detta innebär i sin tur att uppdelningen inte stämmer överens med de förväntningar som en 

besökare har vilket gör det svårare för besökaren att hitta rätt information. De intervjuer som 

genomförts visar på att de allra flesta besökare förväntar sig att informationen ska stå i 

bokstavsordning. Detta stämmer till viss del överens med verkligheten men eftersom alla 

avdelningar är listade på en särskild skylt innebär det att dessa ofta missas. Med tanke på att 

informationen enbart är strukturerad med hjälp av två olika kategorier innebär det att 

mängden information som måste gås igenom är stor, detta gäller i synnerhet för kategorin som 

man valt att kalla för övrigt. Observationer och intervjuer visar på att detta leder till att 

besökare får svårt att skapa sig en översikt vilket ofta leder till osäkerhet och/eller oro.  

Sett från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv kan denna problematik kopplas till 

uppmärksamhet och arbetsminne. Som nämnts tidigare fungerar uppmärksamheten som ett 

filter som reglerar vilken information som ska bearbetas (se avsnitt 3.1). När det gäller den 

medvetna uppmärksamheten (endogen uppmärksamhet) är det mål och förväntningar som styr 

vilken information som ska tas in. Om inte målet eller förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten innebär det att risken är stor att viktig information filtreras bort. I det här fallet 

innebär det att de flesta besökare kommer att söka efter information med antagandet att den 

står i bokstavsordning och när inte detta stämmer överens med verkligheten kommer det 

innebära att risken är stor att relevant information filtreras bort. Data ifrån intervjuer visar på 

att den stora mängden information innebär att det är svårt att få en överblick vilket kan 

innebära att det är svårt att skapa sig en ny utgångspunkt för uppmärksamheten att förhålla sig 

till vilket gör det svårare att hitta rätt information. Eftersom informationsmängden är så pass 

stor är det med tanke på arbetsminnets begränsade kapacitet omöjligt att hålla informationen 

aktiv vilket ytterligare försvårar uppgiften att hitta rätt information. Att inte kunna få en 

överblick och inte hitta den information som eftersöks kan ses som ett hot mot det mål som 

besökaren har vilket enligt Eysenck et al. (2007) kan leda till oro. Eftersom oro påverkar den 

endogena uppmärksamheten negativt innebär det ytterligare en faktor som gör det svårare att 

hitta rätt information.  

Med tanke på att uppmärksamhet även är en av de viktigaste faktorerna för huruvida ett minne 

ska lagras eller inte finns det även en risk att den stora mängden information som finns på 

informationstavlan gör det svårare att komma ihåg den information som förmedlas (se kapitel 

3.2). Eftersom besökare har svårt att hitta den information som de söker innebär det att 

uppmärksamheten hela tiden dras mot olika delar av informationstavlan. Detta innebär att 

uppmärksamheten kan anses vara delad vilket gör det svårare att lagra ett minne. Detta 

innebär i sin tur att den information som krävs för att lösa den wayfindinguppgift som 

besökaren står inför inte kan hämtas till arbetsminnet. 

På informationstavlan finns även två kartor som visar hur sjukhuset är uppbyggt. Den ena 

kartan visar en översikt på alla de hus som ingår i sjukhuset samt vilket område som dessa hus 

tillhör. På kartan är alla hus numrerade vilket ska göra det lättare för besökare att genom att 

jämföra informationen på kallelsen med informationen på kartan hitta rätt hus. Detta är 

någonting som inte fungerar särskilt väl eftersom det stora flertalet av besökarna inte 
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förknippar numret på kartan med numret som finns på kallelsen. Flertalet besökare som 

intervjuats har istället uttryckt en förvirring när det gäller dessa nummer eftersom de tror att 

numret ska kunna jämföras med en lista som ger siffran en djupare innebörd. Vad de menar är 

att de förväntar sig att det ska finnas en lista som talar om vad exempelvis siffran 23 är för 

någonting men eftersom det inte finns någon lista innebär det att kartan inte används som det 

är tänkt. Ytterligare ett problem med denna karta är att den är onödigt detaljerad och visar en 

mängd information som inte är relevant för att hitta till rätt plats. Detta är någonting som även 

återkommer på den andra kartan på informationstavlan som visar en översikt över sjukhusets 

entréplan. Kartan stämmer väl överens med verkligheten men den är alldeles för detaljerad för 

att det ska vara möjligt att hålla den i minnet någon längre tid. Ett exempel på en detalj som 

kartan visar som inte har någon relevans när det gäller att hitta rätt är att den visar åt vilket 

håll dörrar öppnas. Ofta är inte dessa dörrar relevanta för att kunna hitta rätt eftersom det ofta 

är dörrar som inte är avsedda för besökare till sjukhuset. Med tanke på att arbetsminnet har en 

begränsad kapacitet (se avsnitt 3.2.2) är det inte bra om detaljer som inte är relevanta tar upp 

onödig plats eftersom det gör det svårare att hålla det som är relevant i minnet. Eftersom 

människan har en tendens att eliminera onödig information och förenkla information för att 

den ska få plats i arbetsminnet finns det en risk att relevant information plockas bort vilket gör 

det svårt att hitta till rätt plats. Detta kan vara en av anledningarna till att besökare ofta 

återkommer till informationstavlan. Detta har dock inte kunnat bekräftas i det insamlade 

materialet eftersom det varit svårt att få dessa personer att svara på frågor angående detta.   

Den andra platsen där problemet med den stora mängden information är extra tydligt är i 

hisshallen utanför hjärtkliniken. Med tanke på att hissarna är tänkta att fungera som 

landmärken så kan denna plats ses som någon form av nav där information finns som leder 

vidare till andra platser i sjukhuset. Detta innebär att det finns mer information på denna plats 

än på många andra platser i sjukhuset. Här ligger dock inte problemet i att det finns för 

mycket information utan snarare i att det finns information som drar uppmärksamheten ifrån 

annan information. I detta område finns det tre hissar varav två som är tillgängliga för 

besökare till sjukhuset. Dessa två hissar är tydligt markerade, dels finns bokstaven B tryck på 

väggen men hissarna omges även av en kant av marmor som drar blicken till sig. Som 

besökare till hjärtkliniken är målet att ta sig till Hiss B för att sedan ta sig vidare till rätt 

våning och avdelning. Eftersom endogen uppmärksamhet är beroende av mål och 

förväntningar (se avsnitt 3.2) bör detta innebära att uppmärksamheten kommer att dras till 

hissarna. Data från observationerna visar att detta stämmer och att en majoritet av de som ska 

besöka hjärtkliniken går direkt fram till hissarna och trycker på hissknappen redan innan de 

har konsulterat informationstavlan som visar vilken avdelning som finns på vilket 

våningsplan. Detta är en strategi som förvisso fungerar men problemet är att dessa hissar 

egentligen är tänkta att användas för att transportera sängliggande patienter. Som besökare ska 

man istället fortsätta in genom de glasdörrar som finns i hisshallen för att på så sätt nå 

personhissarna. På sänghissarna finns det en text tryckt som säger att personhissarna finns på 

andra sidan glasdörrarna men denna text är det väldigt få som uppmärksammar.  Att använda 

sänghissarna är inte ett stort problem för besökare till sjukhuset eftersom det löser den 

aktuella wayfindinguppgiften. Problemet ligger istället i att när en besökare väljer att använda 

sänghissen så innebär det att den inte kommer att vara tillgänglig för de som faktiskt behöver 

använda dessa hissar. Materialet från brainstorming sessionerna visar på att detta är ett 

problem för personalen eftersom flera av de förslag som kommit in fokuserar på just detta 

problem. De samtal som förts med personal i samband med observationer och brainstorming 

visar på att detta problem ses som en källa till stress eftersom personal ofta får vänta på 

hissarna när en patient behöver förflyttas till en annan våning. Detta är någonting som får 

konsekvenser för både personal och patienter. Personalen upplever en känsla av stress när de 
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väntar på hissen och patienter som i många fall befinner sig i en utsatt position uppskattar inte 

att ligga och vänta på att hissen ska komma. Detta är även någonting som tar tid ifrån 

personalens egentliga arbete och i slutändan påverkar detta vården eftersom personalen får 

mindre tid till att ta hand om patienterna.  

6.3 Upplevelsen av att det finns för lite information 
Intervjuer, observationer och brainstorming visar på att besökare har en uppfattning om att det 

på vissa platser i sjukhusmiljön saknas information som de skulle ha nytta av för att kunna 

hitta rätt. Detta problem återfinns i materialet ifrån samtliga insamlingsmetoder som använts 

under den kvalitativa undersökningen. I materialet från intervjuerna finns det flera svar som 

visar på att besökare skulle vilja att det fanns fler skyltar som visade vart de ska ta vägen 

någonstans. Detta är någonting som även kan ses i materialet från brainstormingen där 

förslaget ”sätt upp fler skyltar” nämns vid ett flertal tillfällen. För att identifiera de platser där 

detta problem är som mest påtagligt är det nödvändigt att använda den data som samlats in 

med observationer.  

Observationer visar på att besökare inte hittar den information som de söker. Som nämnts i 

föregående kapitel så beror detta ofta på att det finns för mycket information men det finns 

tillfällen då orsaken snarare är att det inte finns tillräckligt med information. En sådan plats är 

trapphuset som ligger i anslutning till trapphuset. I trapphuset så finns det dels två hissar som 

kan användas för att nå andra våningar och sen finns det även en trapp som leder uppåt och en 

som leder neråt. Den information som finns i trapphuset är att hissarna har beteckningen B, att 

detta är plan 3 (som är entréplan) samt en översikt över de avdelningar som finns i huset och 

vilken våning som dessa ligger på. Hissarna i trapphuset är ofta upptagna och detta kan leda 

till att besökare ofta får vänta på dessa vilket ofta leder till att besökare hellre använder sig av 

trapporna för att ta sig vidare. Detta gäller i synnerhet om de ska besöka akuten eller 

hjärtdagvården som bara ligger en, respektive två våningar under entréplan. Observationer 

visar dock på att besökare ofta spenderar mycket tid med att försöka hitta information om 

vilken trapp de bör ta vilket ofta leder till att de antingen tar ett felaktigt beslut eller att de 

istället väljer att stanna kvar och vänta på att hissen ska komma. Problemet här är att det inte 

finns någon information om vart trapporna leder någonstans. Besökare skulle kunna använda 

sig av den våningsöversikt som är avsedd för hissarna men observationer visar på att besökare 

inte kopplar ihop denna översikt med trapporna. Vad detta beror på är oklart men utifrån ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv skulle det kunna kopplas till perception genom 

gestaltlagen om närhet (se kapitel 3.1). Detta innebär att eftersom översikten är placerad i 

anslutning till hissarna antas den höra ihop med dessa vilket innebär att det för besökare är 

svårt att se att den även skulle kunna användas i samband med trapporna.  

Observationer vid informationsdisken (se avsnitt 5.2) visar också på denna problematik. En av 

de vanligaste arbetsuppgifterna som de som arbetar i informationsdisken har är att förklara 

hur besökare ska ta sig till specifika platser på sjukhuset. Det innebär att de har stor kunskap 

om hur väl personer hittar i sjukhusmiljön samt vilka vägbeskrivningar som fungerar bäst för 

att besökare ska hitta rätt. Vid flera tillfällen så kom besökare fram och frågade efter platser 

som ligger i andra huskroppar än den som huvudentrén ligger i. Den beskrivning som då gavs 

av personalen i informationsdisken var att besökaren skulle lämna sjukhuset för att sedan 

navigera till rätt huskropp utomhus. Med tanke på att det enligt informationen på 

informationstavlan ska vara möjligt att ta sig till i princip alla platser på sjukhuset utan att 

lämna sjukhuset föreföll denna beskrivning vara aningen märklig. När en fråga om detta 

ställdes så blev svaret, 
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”Ja det är riktigt att det går att ta sig överallt innevägen men ofta måste 

man ta sig ner i kulverten och där finns det typ inga skyltar så folk hittar 

sällan rätt. Tar man utevägen så är det mycket lättare att hitta.” 

Under de tre dagar som användes för denna studie så fördes även ett samtal med en läkare 

som arbetade på akuten. Samtalet skedde spontant under en lunchrast och var därmed inte 

planerat men det ledde ändå till värdefull information. Läkaren sa bland annat så här 

”Om ni tittar på hur det är att hitta på sjukhuset så borde ni försöka ta er 

mellan triagen och lättakuten. Det är väldigt vanligt att vi skickar personer 

till lättakuten och de hittar nästan aldrig rätt.” 

På Danderyds sjukhus finns det flera olika akutmottagningar som alla är tänkta att ta hand om 

olika typer av akuta sjukdomar. Triagen är den plats där man som patient ska anmäla sig för 

att sedan bli slussad till rätt akutmottagning. Lättakuten ligger inte i samma hus som triagen 

vilket innebär att en besökare som ska ta sig dit antingen måste gå ut från sjukhuset för att ta 

sig dit eller ta sig dit genom kulverten som går under sjukhuset. Med tanke på att både 

personalen i informationsdisken och akutläkaren menade på att det var svårt att använda 

kulverten för att ta sig mellan de olika husen ansågs det vara viktigt att skapa en uppfattning 

om denna miljö. Under observationerna fanns det inga besökare att observera i anslutning till 

kulverten men det är en miljö som kan kännas ogästvänlig vilket kan leda till en känsla av 

obehag. Som beskrivits i avsnitt 5.1 finns det skyltar som talar om åt vilket håll besökare ska 

gå för att ta sig till olika platser i kulverten. Eftersom dessa skyltar nästan alltid finns i 

anslutning till de platser där besökare kan komma in eller ut ur kulverten innebär det att det 

ibland är långt mellan skyltarna. Detta innebär att flera av de korridorer som finns i kulverten 

helt saknar information vilket kan innebära ett problem för besökare (se figur 11 – 12).   

 

Figur 12 - En av korridorerna i kulverten som leder mot lättakuten (©Rickard Granholm) 

Under observationerna var det uppenbart att bristen på information i kombination med den 

ogästvänliga miljö som råder i kulverten bidrar till en känsla av oro och osäkerhet. Det är lätt 

att känna en osäkerhet inför huruvida rätt väg valts eller inte eftersom det inte finns någon 

information som bekräftar vart korridoren leder. Sammantaget innebär detta att det är både 
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krävande och svårt att hitta genom kulverten till lättakuten. Med tanke på att observatörerna 

fann det svårt att hitta även då de inte befann sig under någon tidspress eller hade ett specifikt 

ärende är det troligt att en patient som ska besöka lättakuten kommer ha betydligt svårare att 

hitta rätt.  

Behovet av att ha tillgång till information är central när det gäller att lösa 

wayfindinguppgifter. Detta kan knytas till framförallt två av de wayfindingstrategier som 

Allen presenterar (se avsnitt 3.3.1). För att en orienterad sökning ska kunna genomföras krävs 

det att det finns någon typ av information att utgå ifrån och med tanke på att denna strategi 

enbart är effektiv när det gäller korta avstånd krävs det att det finns återkommande 

information längs vägen för att strategin ska fungera. Att följa en markerad rutt utgår ifrån att 

det finns information som anger att det är en rutt som leder till en specifik plats, om denna 

information inte finns tillgänglig är det inte möjligt att använda denna strategi. Med tanke på 

att besökare upplever att det inte finns tillräckligt med information för att leda dem rätt 

innebär det att dessa två strategier blir direkt olämpliga att använda för att kunna hitta till en 

specifik plats. Värt att notera är att det är just upplevelsen av att det inte finns tillräckligt med 

information som är relevant i det här fallet. Det är möjligt att ta sig mellan triagen och 

lättakuten med hjälp av de skyltar som finns men det är en svår och krävande uppgift som 

enligt den personal som intervjuats, besökare ofta misslyckas med. Att besökare upplever att 

det saknas information i kulverten kan kopplas till attentional control theory (se kapitel 3.1). 

Enligt Eysenck et al. (2007) påverkas den målinriktade uppmärksamheten negativt av oro. 

Oro uppstår enligt den definition som Eysenck et al. (2007) använder som en konsekvens att 

ett aktuellt mål hotas. Med tanke på att information har en central betydelse för att lösa 

wayfindinguppgifter kan bristen på information anses hota det aktuella mål som en besökare 

har. Detta påverkar enligt attentional control theory den målinriktade uppmärksamheten 

negativt vilket innebär att besökare får svårare att fästa uppmärksamheten på den information 

som faktiskt finns i kulverten. 

6.4 Brist på landmärken 
Det tredje och sista problemet som går att identifiera i det insamlade materialet är att det finns 

en brist på landmärken i sjukhusmiljön vilket ofta kan göra det svårare att hitta rätt väg. 

Problemet framgår tydligast i materialet från observationerna men det finns även indikationer 

i intervjumaterialet som visar på att detta är ett problem. Problemet är tydligast vid de 

situationer där en person har observerats som försökt förklara vägen till en specifik plats. De 

allra flesta situationer som kan knytas till denna typ av situation kan kopplas till 

informationsdisken eller till informationstavlan. Personalen som arbetar i informationsdisken 

ger ofta vägbeskrivningar till besökare och detta är någonting som observerats vid ett flertal 

tillfällen. Ofta följer inte dessa vägbeskrivningar den väg som beskrivs på informationstavlan 

eller de skyltar som finns i miljön vilket kan verka underligt. Det visar sig dock att personalen 

är medveten om detta men att de av erfarenhet vet med sig att om de beskriver den väg som 

egentligen är närmast så kommer det bli svårt för besökaren att hitta rätt. När frågan om 

varför de tror att det är på detta vis ställs till personalen blir svaret  

"Jag vet inte egentligen men det är helt enkelt svårt att beskriva den vägen 

så att andra förstår vad man menar". 

Personalen är med andra ord inte medvetna om var problemet ligger men de är medvetna om 

att det finns ett problem. 
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Liknande observationer har gjorts vid informationstavlan där det under vissa tider finns en 

frivillig från röda korset som har som uppgift att leda folk rätt på sjukhuset. Eftersom 

uppgiften att visa besökare rätt är den enda uppgift som denna person har är det ibland möjligt 

för denna person att lämna platsen för att följa med en person till rätt plats. Observationer 

visar på att detta oftare sker när platsen som besökaren ska ta sig till ligger längre från 

huvudentrén. Detta tyder på att det är svårare att ge en bra vägbeskrivning om avståndet är 

längre. Detta är någonting som personen som arbetade där även bekräftade men han/hon 

kunde inte sätta fingret på varför det är på detta sätt.  Problematiken har även upplevts av 

observatörerna själva eftersom besökare ofta frågade om vägen under observationerna. 

Observatörerna fann det då ofta svårt att beskriva vägen till en specifik plats även fast de var 

bekanta med miljön. Vid flera tillfällen valde observatörerna istället att följa med besökaren 

till rätt plats. 

Allt detta tyder på att det finns ett problem när det gäller att ge vägbeskrivningar, vad detta 

beror på är inte helt lätt att säga men en trolig anledning är att det skulle kunna bero på att det 

inte finns tillräckligt med landmärken att basera vägbeskrivningen på. Som nämns i avsnitt 

3.3.1 - 3.3.2 är landmärken centrala för två av de wayfindingstrategier som beskrivs av Allen 

och landmärken har även en central betydelse när det gäller vägbeskrivningar. En av Allens 

wayfindingstrategier kallas för navigation med landmärken och den innebär att en sekventiell 

vägbeskrivning ofta är uppbyggd av olika landmärken. Om det inte finns tillräckligt med 

landmärken i miljön innebär det att det inte finns något bra sätt att dela upp en vägbeskrivning 

på vilket gör det svårare att beskriva vägen. Detta sätt att bygga upp vägbeskrivningar med 

hjälp av landmärken kan även kopplas till arbetsminnets begränsade kapacitet. Genom att dela 

upp en vägbeskrivning i mindre delar med hjälp av landmärken är det möjligt att minska den 

information som måste hållas i arbetsminnet samtidigt vilket gör det lättare att komma ihåg 

den väg som beskrivs.  

Ytterligare en wayfindingstrategi där landmärken används är vägintegrering. Denna strategi 

används för att orientera sig i en miljö och därmed kunna dra slutsatser om en lämplig 

väg. Landmärken kan användas som referenspunkter i miljön och kan därmed underlätta 

användandet av denna strategi. Ett exempel på hur denna strategi kan användas är för att ta sig 

tillbaka till utgångspunkten efter att ha rört sig till en specifik plats. Landmärken kan då 

fungera som ledtrådar för att hämta information från långtidsminnet som sedan kan användas 

för att hitta tillbaka. Denna strategi kan även användas för att dra slutsatser om nya vägar som 

leder till samma plats, att ta en genväg som inte tagits vid ett tidigare tillfälle är ett sådant 

exempel. En av de intervjuer som genomfördes visade på att det är svårt för besökare att 

använda denna strategi eftersom de har svårt att bedöma vart de befann sig. Under intervjun 

ställdes en följdfråga till en besökare som handlade om vilket det största problemet när det 

gäller att hitta på Danderyds sjukhus är och svaret blev då 

"att hitta ut, jag får alltid fråga efter vägen ut". 

Följdfrågan blev då, varför tror du att det är svårt att hitta ut? 

"det är så stort här och man blir ofta skickad både hit och dit så jag har 

svårt att veta vart jag är någonstans och då är det inte så lätt att veta hur 

man ska hitta ut". 

Det som tyder på att anledningen till att bristen på landmärken kan vara en anledning till att 

det ibland är svårt att beskriva vägen är att de vägbeskrivningar som ges av personalen nästan 
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uteslutande innehåller någon typ av landmärken. När vägen från huvudentrén till 

akutmottagningen beskrivs används hiss B som landmärke. Den närmsta vägen till 

akutmottagningen är dock inte denna väg utan det är att ta trappan en våning ner. Trappan 

finns i anslutning till entréhallen och det finns en skylt som anger att akutmottagningen finns 

på våningen under så det förefaller logiskt att detta är den vägbeskrivning som skulle 

användas. 

 

Figur 13 - Närmaste vägen till akutmottagningen är nerför trappen (©Rickard Granholm) 

Problemet är dock att det är svårt att beskriva den väg som leder vidare mot akutmottagningen 

efter det att en besökare lämnat trapphuset. Området där akutmottagningen finns består av en 

kulvertliknande korridor (se figur 14) och här finns det inte några direkta landmärken som kan 

användas för att beskriva vägen (för en närmare miljöbeskrivning se avsnitt 2.2). 
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Figur 14 - Kulverten där akutmottagningen ligger, i korridorens slut finns dörren till trapphuset som leder till huvudentrén. 

(©Rickard Granholm) 

Att beskriva vägen med hiss B som landmärke är lättare eftersom besökaren efter att ha tagit 

hissen enbart behöver ta höger och gå ut genom en dörr för att nå akutmottagningen. 

Ytterligare landmärken som ofta används i vägbeskrivningar är pressbyrån som ligger på 

entréplan och rulltrappan som finns i anslutning till kvinnokliniken. Dessa landmärken har 

inte någon medveten wayfinding funktion men används ändå för att beskriva vägen. Detta är 

inte ett problem i sig men det finns för få sådana landmärken i sjukhusmiljön för att det ska 

vara möjligt att ge bra vägbeskrivningar, i synnerhet till platser som ligger långt ifrån 

huvudentrén.  

Sammanfattningsvis visar analysen av det insamlade materialet på att det framförallt finns tre 

orsaker till att besökare har problem med att hitta rätt på sjukhuset. Dessa tre problem kan alla 

på ett eller annat sätt knytas till den information som finns eller inte finns i sjukhusmiljön. 

Information och informationsbearbetning kan kopplas till människans kognitiva förmågor (se 

kapitel 3) vilket innebär att dessa tre problem i grunden kan anses vara kognitiva problem. 

Detta innebär att om dessa problem ska kunna lösas är det nödvändigt att ta hänsyn till 

människans kognitiva förmågor och de begräsningar som finns kopplade till dessa. Den 

frågeställning som ligger till grund för detta arbeta är: 

Hur bör information rörande navigering utformas för att förstås av mottagaren med tanke på 

den kontext och de omständigheter som råder kring patienter och besökare på sjukhus? 

Svaret på denna fråga är baserat på den kvalitativa undersökning som genomförts samt den 

teoretiska bakgrund som detta arbete bygger på och består av ett antal riktlinjer. Tanken är att 

dessa riktlinjer ska kunna användas för att designa ett nytt wayfindingsystem som ska lösa 

många av de problem som identifierats. Dessa riktlinjer kommer att beskrivas i nästa kapitel 

(avsnitt 6.3) och efter det kommer ett koncept beskrivas (avsnitt 6.4) som har tagits fram 

utifrån dessa riktlinjer.  
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6.3 Riktlinjer 
De riktlinjer som tagits fram bygger på det resultat som erhållits genom den kvalitativa 

undersökningen samt den teoretiska bakgrund som legat till grund för detta arbete. Genom att 

använda dessa riktlinjer bör det vara möjligt designa ett wayfindingsystem som kan komma 

till rätta med många av de problem som identifierats och därmed förbättra den upplevelse som 

besökare har när de försöker hitta rätt i sjukhusmiljön. Riktlinjerna är formulerade på ett 

sådant sätt att de ska gå att använda för att designa lösningar även till de delar av sjukhuset 

som inte legat i fokus under denna undersökning. Detta innebär även att det är möjligt att 

använda dessa riktlinjer för att designa wayfindingsystem som gäller helt andra kontexter än 

den som råder på Danderyds sjukhus. Värt att poängtera är dock att riktlinjerna är framtagna 

med hänsyn till de omständigheter som råder på Danderyds sjukhus vilket innebär att det inte 

är självklart att wayfindingsystem som tas fram för exempelvis ett annat sjukhus kommer ha 

önskvärd effekt.  

 Se till att besökarens förväntningar matchar det wayfindingsystem som används. 

Detta är viktigt med tanke på att det under undersökningens gång visat sig att 

besökares förväntningar ofta inte stämmer överens med hur det wayfindingsystem som 

används idag är konstruerat. Detta leder ofta till problem eftersom besökare har svårt 

att hitta den information som krävs för att lösa den uppgift de står inför. Detta kan 

kopplas till uppmärksamhet som är en av de kognitiva förmågor som presenterats i 

detta arbete (se avsnitt 3.1). En stor del av människans uppmärksamhet är målinriktad 

och styrs därför av de förväntningar som människan har. Genom att designa ett 

wayfindingsystem där den information som presenteras stämmer överens med de 

förväntningar som en besökare har bör innebära att det blir lättare för besökaren att 

hitta den information som eftersöks. 

 

 Strukturera information så att det är lätt att få en överblick över den 

information som är relevant.  

Undersökningen har visat på att det ofta är svårt för besökare att hitta information 

även när den information som eftersöks faktiskt finns tillgänglig. Även detta problem 

kan kopplas till uppmärksamhet men till viss del även till perception. Eftersom 

perception till stor del är mekanisk och styrs av de gestaltlagar som presenterats i 

avsnitt 3.1 innebär det att de informationstavlor som finns idag kommer att betraktas 

som en enhet. Om gestaltlagarna användes på ett effektivare sätt skulle det vara 

möjligt att strukturera informationen till mindre enheter vilket skulle göra det lättare 

att få en överblick över den information som presenteras.  

 

 Eliminera onödig information. 

Detta gäller på alla platser där information finns. Information som inte har relevans för 

att hitta rätt väg tar upp värdefull plats i arbetsminnet som annars skulle kunnat 

användas till att lagra relevant information (se avsnitt 3.2.2). Arbetsminnets kapacitet 

är mycket begränsad och detta innebär att enbart en viss mängd information kan lagras 

där vid ett specifikt tillfälle. För att komma runt detta problem använder människan 

ofta strategier för att minska den mängd information som måste hållas i arbetsminnet 

för att lösa en specifik uppgift. En sådan strategi är att förenkla information genom att 

exempelvis ta bort spatial information som inte är relevant. Ett exempel på detta som 

tas upp i avsnitt 3.2.2. är hur taxichaufförer tenderar att återge vägar som rakare än de 

i själva verket är när de ombeds att rita ner vägen på en karta. Eftersom dessa 

strategier används finns det en risk att en förenkling innebär att relevant information 

sorteras bort. Genom att medvetet designa ett wayfindingsystem på ett sätt som gör att 
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mängden information blir mindre kommer dessa strategier inte att behöva användas i 

samma utsträckning vilket innebär att risken för att relevant information sorteras bort 

minskar. Ett exempel där denna riktlinje skulle kunna användas är på de kartor som 

finns på sjukhuset. 

 

 Se till att besökaren alltid har den information som är nödvändig för att hitta 

rätt tillgänglig. 

Att besökare upplever att det inte finns tillräckligt med information tillgänglig är ett 

problem eftersom det innebär att det då är svårt att ta sig vidare mot det mål som 

besökaren har. Med tanke på att detta problem är tydligast när en besökare redan 

påbörjat vandringen mot ett mål innebär problemet i värsta fall att besökaren måste 

återvända till utgångspunkten igen. Detta är ett problem som kan åtgärdas genom att 

placera ut information på de platser i sjukhusmiljön där besökare upplever att 

information saknas. Bristen på information kan kopplas till attentional control theory 

som beskrivs i avsnitt 3.2.2. Enligt denna teori uppstår oro som en konsekvens av att 

ett aktuellt mål hotas. För att det ska vara möjligt att lösa en wayfindinguppgift i en 

obekant miljö är information av central betydelse. Detta innebär att om det inte finns 

någon information som kan hjälpa till att lösa en wayfindinguppgift kan det aktuella 

målet anses vara hotat vilket då kan leda till oro. Känslan av oro påverkar både 

uppmärksamhet och arbetsminne negativt vilket kan innebära att wayfindinguppgiften 

försvåras ytterligare.    

 

 Konstruera och placera ut landmärken i sjukhusmiljön.  

Det finns en brist på landmärken i sjukhusmiljön och de landmärken som finns är 

sådant som inte medvetet placerats ut för att hjälpa besökare att hitta rätt. Landmärken 

som finns i en miljö kan kopplas till flera av de wayfindingstrategier som tas upp av 

Allen (1999) (se avsnitt 3.3.2.). Forskning visar även på att landmärken har betydelse 

för hur väl människan kan orientera sig i en miljö. Enligt Philbeck och O'Leary beror 

detta på att landmärken kan användas för att dela upp en sträcka i mindre delar vilket 

innebär att enbart den information som krävs för att navigera mellan två landmärken 

måste hållas i arbetsminnet. Genom att medvetet placera ut landmärken i 

sjukhusmiljön är det möjligt att skapa ett system som kan användas för att ge 

vägbeskrivningar på ett sätt som stämmer överens med de wayfindingstrategier som 

besökare använder.  

6.4 Koncept 
De konceptskisser som kommer att presenteras i detta avsnitt är framtagna i samarbete med en 

student som skriver sin masteruppsats inom design på Högskolan för design och 

konsthantverk i Göteborg. Konceptet är framtaget utefter de riktlinjer som presenterats i 

föregående avsnitt vilket visar på att det är möjligt att använda dessa riktlinjer som ett stöd 

under designprocessen. Att konceptet är framtaget utefter de riktlinjer som presenterats i detta 

arbete visar sig framförallt i hur informationen har strukturerats och de platser i miljön som 

tas upp i konceptskisserna. De riktlinjer som tagits fram och som har använts under 

designarbetet ger inga anvisningar angående hur specifika element ska utformas vilket innebär 

att det funnits utrymme för konstnärlig frihet. Detta innebär att de färger och former som 

använts inte kan härledas till de resultat som presenterats i detta arbete. Det har dock funnits 

en dialog genom hela designprocessen angående dessa aspekter eftersom designen av detta 

koncept varit ett samarbete.  
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Den första delen av konceptet rör främst den informationstavla som finns i sjukhusets 

huvudentré (se figur 5). Här har samtliga de informationstavlor som finns omarbetats för att 

bättre stödja människans kognitiva förmågor (se figur 15). Den första tavlan och den som 

kanske besökare har mest nytta av är den tavla som listar alla de platser som kan besökas på 

sjukhuset. Denna tavla var tidigare svår att tyda och det var svårt att skapa en överblick över 

den information som finns. Ett sätt att komma till rätta med detta problem skulle kunna vara 

att ta bort information från tavlan för att på så sätt göra det lättare att skapa en överblick. I det 

här fallet är dock all den information som finns på tavlan relevant vilket innebär att det skulle 

vara svårt att ta bort någon information. Den lösning som istället använts är att informationen 

har strukturerats efter olika kategorier som relaterar till vart i sjukhuset en plats ligger samt 

vilken typ av vård som besöket gäller (se figur 15, för en mer detaljerad bild se bilaga 1). 

 

Figur 15 - Den nya informationstavla som listar alla de platser som finns på sjukhuset. (©Rickard Granholm och Anja 

Popovic) 

Det finns flera olika nivåer av strukturer på den nya informationstavlan vilket bör göra det 

lättare att hitta rätt information. Den högsta nivån är den färg som finns kopplad till det 

område som en specifik plats befinner sig på. Den andra nivån är den huvudkategori som en 

specifik avdelning faller under. Den tredje nivån är den symbol eller det piktogram som finns 

associerat med en specifik kategori. De piktogram som används i konceptet har tidigare testats 

av Lee, Dazkir, Paik, och Coskun och det har då visat sig att personer kan känna igen och 

koppla dessa piktogram till det som de är avsedda för. Den fjärde nivån är den form som 

symbolen eller piktogrammet har. I detta koncept används de två formerna hexagon och 

cirkel. Hexagonerna representerar avdelningar och cirklar representerar mottagningar. Den 

metod som använts för att strukturera informationen på informationstavlan kan kopplas till de 

två gestaltlagarna the law of proximity och the law of similarity (se kapitel 3.1). Genom att 

gruppera avdelningar och mottagningar i kategorier och placera dessa nära varandra samt 

lämna ett större mellanrum till övriga kategorier kommer dessa att betraktas som en enhet. 

När det gäller avdelningar och mottagningar kommer dessa att betraktas som två separata 

enheter för att de representeras av olika former. Denna strukturering av information är central 

genom hela konceptet.  

Tanken är att denna information ska finnas redan på den kallelse som patienter får när de ska 

besöka sjukhuset. Här spelar distribuerad kognition in. Enligt Hutchins (2000) är kognition 

inte enbart någonting som sker inne i människans huvud utan även någonting som är 

distribuerat mellan individer och mellan en individ och artefakter i miljön. Detta innebär även 

att kognition är distribuerad över tid så till vida att tidigare erfarenheter kan påverka aktuella 

handlingar. Detta har exempelvis visats av Hutchins och Klausen (1996) vid en undersökning 

av vad som sker i en flygplanscockpit. Vad man kunde se var att vissa handlingar påbörjades 

som en reaktion på det svar som förväntades komma från flygledning redan innan detta svar 
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hade kommit. Detta visar på att kunskap som har internaliserats kan påverka ett framtida 

beteende. Genom att se till så att besökare har rätt information redan innan de kommer till 

sjukhuset är det möjligt att styra deras förväntningar vilket bör göra det lättare att hitta den 

information som eftersöks. Om en besökare exempelvis ska besöka avdelning 94 så ska 

följande finnas med på kallelsen, färgen röd, kategorin hjärtmedicin, piktogrammet för 

hjärtmedicin och formen hexagon. Detta innebär att besökarens sökbeteende kommer att 

påverkas så till vida att det är de aspekter som finns i kallelsen som kommer att fästas störst 

uppmärksamhet vid vilket bör innebär att det blir lättare att hitta rätt information.  

Detta koncept bör även göra det lättare för besökare som inte har fått någon kallelse eftersom 

informationen delats upp i mindre grupper vilket innebär att mängden information som måste 

gås igenom blir mindre. När en besökare utan kallelse hittat rätt information har denne 

tillgång till samma information som en besökare som har en kallelse och kan därmed fokusera 

på den information som är relevant för att nå det aktuella målet. 

Detta sätt att strukturera information talar emot de förväntningar om att informationen ska 

vara strukturerad i bokstavsordning som besökare har idag. Det skulle vara möjligt att 

strukturera informationen i bokstavsordning men om en besökare inte exakt vet var denne ska 

någonstans innebär det att det är en stor mängd information som måste sökas igenom och det 

kan då vara svårt att hitta information som kan hjälpa till att lösa den aktuella 

wayfindinguppgiften. Genom att dela upp informationen i mindre delar innebär det att det 

räcker med att en besökare exempelvis vet att det besök denne ska genomföra är relaterat till 

hjärtsjukvård för att den information som måste sökas igenom ska bli betydligt mindre. 

Informationstavlan vid huvudentrén innefattar även två kartor, en översiktskarta över 

sjukhusområdet samt en karta som visar entréplan. Det främsta problemet med dessa kartor 

var att de var för detaljerade vilket innebar att det var svårt att använda dessa kartor för att 

navigera i sjukhusmiljön. Detta har åtgärdats i detta koncept genom att eliminera information 

som inte är relevant samt genom att förenkla vissa aspekter (se figur 16 och 17, för tydligare 

bilder se bilaga 2 och 3).  
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Figur 16 - Översiktskarta över sjukhusområdet (©Rickard Granholm och Anja Popovic). 

Den översiktskarta som ingår i detta koncept innehåller betydligt färre detaljer än den tidigare 

översiktskartan (figur 16, bilaga 2). Funktionaliteten är dock densamma och det går att få en 

bra överblick över hur sjukhuset ser ut och vart i sjukhuset olika platser ligger. Samma sätt att 

strukturera information återkommer på denna karta genom de färger, symboler och färger som 

används på kartan. Detta innebär att det är möjligt att koppla den information som finns på 

denna karta med den information som finns på den översiktsplan som tidigare beskrivits. Den 

översiktskarta som presenterats här är inte helt komplett eftersom det saknas platser på kartan 

som bör finnas med i en slutgiltig version och de benämningar på de olika områdena som ska 

finnas i kartans övre vänstra hörn saknas också.  

 

Figur 17 - Karta över sjukhusets entréplan (©Rickard Granholm och Anja Popovic). 
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På den karta som visar en översikt över huvudentrén har information som inte är relevant 

plockats bort (figur 17, bilaga 3). Även här återkommer samma sätta att strukturera 

information vilket innebär att informationen som finns på kartan kan kopplas ihop med övriga 

informationstavlor. Kartan har även förenklats genom att enbart visa vägen med hjälp av raka 

linjer. Detta innebär att kartan inte helt stämmer överens med verkligheten men 

funktionsmässigt är den lättare att tyda. Detta kan liknas vid hur tunnelbanekartor designas, 

dessa kartor stämmer inte helt överens med hur verkligheten ser ut men likheten är dock 

tillräckligt stor för att det ska gå att dra slutsatser om vart olika hållplatser ligger i förhållande 

till varandra.  

Ytterligare ett problem som identifierats var att besökare upplevde att det på vissa platser 

fanns för lite information. Trapphuset som finns i anslutning till hjärtkliniken är en sådan 

plats (se figur 8). Detta gjorde det svårt för besökare att veta vilken väg de skulle ta om de 

inte ville använda sig av hissen. För att komma till rätta med detta problem krävs det att 

information placeras ut i trapphuset som kan leda besökaren rätt. 

 

Figur 18 - Konceptskiss som visar på hur trapphuset skulle kunna designas (©Rickard Granholm och Anja Popovic) 

I trapphuset finns det idag mycket utrymme som inte används till någonting vilket innebär att 

det går att använda de väggar som finns för att förmedla information till besökare. I det 

koncept som tagits fram har en av väggarna målats i den färg som finns kopplad till det 

aktuella området (se figur 18). På denna vägg finns även den våning besökaren befinner sig på 

tydligt markerad. På den vägg som befinner sig framför besökaren indikeras till vilken våning 

trappan leder samt vad som finns på denna våning. Även här används samma sätt att 

strukturera information som användes på informationstavlan vilket innebär att besökare 

snabbt kan hitta den information de behöver. Ovanför dörren som leder ut från trapphuset 

indikeras vad som finns på andra sidan dörren, i det här fallet rehabiliteringsavdelning 80.  

Den sista delen av detta koncept handlar om landmärken och hur dessa kan användas för att 

förmedla information till besökare. Ett landmärke kan bestå av väldigt mycket men det måste 

vara någonting som sticker ut från den omgivande miljön. Tanken bakom det system med 

hissar som används idag är att dessa ska fungera som landmärken men eftersom alla hissar ser 

likadana ut fungerar detta dåligt. Det är med andra ord en fördel om de landmärken som 
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används skiljer sig åt vilket innebär att olika landmärken med fördel kan användas på olika 

platser i sjukhusmiljön.  

 

Figur 19 - Ett väggbaserat landmärke som kan användas som referenspunkt i miljön samt som informationsbärare. 

(©Rickard Granholm och Anja Popovic) 

Ett landmärke måste inte nödvändigtvis vara informativt men det landmärke som beskrivs i 

detta koncept avser fungera både som landmärke och informationsbärare (se figur 19). Av 

praktiskt skäl är detta landmärke placerat på väggen, detta beror främst på att det var svårt att 

placera någonting på golvet utan att störa verksamheten. Detta problem skulle dock kunna 

lösas men med tanke på den tid som fanns tillgänglig för projektet var detta inte aktuellt. 

Landmärket är ett försök att använda tredimensionella former för att förmedla information om 

det aktuella området. Även på denna prototyp används samma former och symboler vilket gör 

att det känns som en del av konceptet. De tredimensionella formerna sticker ut från den 

annars platta väggen vilket gör att blicken dras mot dem. På grund av att det inte fanns någon 

möjlighet att skapa prototyper i full skala så fungerar denna prototyp inte som landmärke men 

i full skala är det mycket möjligt att den skulle göra det.  

För att skapa detta koncept har samtliga riktlinjer som presenterats i avsnitt 3.2 använts. 

Konceptet bygger i hög grad på den första riktlinjen i och med att mycket av det som gjorts 

avser att styra besökarens förväntningar så att det matchar det aktuella wayfindingsystemet. 

Den andra och den tredje riktlinjen har använts för att strukturera informationen på 

informationstavlan och ta bort onödig information från de kartor som finns på 

informationstavlan. För att designa trapphuset och komma till rätta med problemet med att 

besökare uppfattar att det finns för lite information har den fjärde riktlinjen använts. Slutligen 

så har den femte riktlinjen använts för att skapa ett landmärke som kan fungera både som 

informationsbärare och referenspunkt i miljön.  
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På grund av den begränsade tid som funnits tillgänglig har enbart en begränsad testning av 

detta koncept kunnat genomföras. Den främsta anledningen till att det inte varit möjligt att 

testa konceptet i full skala är att det skulle innebära att det nuvarande wayfindingsystemet 

måste påverkas. För att detta ska vara möjligt krävs det att många administrativa detaljer reds 

ut och detta har inte varit möjligt att göra under detta projekt. Vissa aspekter har dock kunnat 

testas i liten skala och ett antal prototyper har tagits fram för detta ändamål. Dessa prototyper 

har placerats ut i sjukhusmiljön för att ge en fingervisning om huruvida de skulle kunna 

fungera i den aktuella miljön eller inte (se figur 20). Ett fåtal observationer har även 

genomförts av besökare när de interagerat med den nya informationstavla som tagits fram (se 

figur 15 och bilaga 1). Det är svårt att dra några slutsatser av det material som dessa 

observationer genererat men det förefaller som att de besökare som har observerats inte haft 

några uppenbara problem när det gäller att hitta den information som eftersöks. Detta 

indikerar att uppdelningen av information i mindre grupper gör det lättare att få en överblick 

över informationen även fast det i det här läget inte varit möjligt att styra över besökarnas 

förväntningar. De observationer som genomförts har dock varit alltför få för att det ska vara 

möjligt att med säkerhet säga att det är på detta vis och därför behöver konceptet testas 

ytterligare. 

 

Figur 20 - Här har fysiska prototyper satts upp ovanpå de befintliga skyltarna för att skapa en uppfattning om hur konceptet 

ser ut i sjukhusmiljön. (©Rickard Granholm) 
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7 Diskussion 
Den frågeställning som detta arbete utgått ifrån är 

Hur bör information rörande navigering utformas för att förstås av mottagaren med tanke på 

den kontext och de omständigheter som råder kring patienter och besökare på sjukhus? 

För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ undersökning genomförts där det varit 

möjligt att identifiera platser i miljön där besökare har problem relaterade till navigering i 

sjukhusmiljön. Genom att analysera dessa platser och de problem som besökare har utefter 

den teoretiska bakgrund som arbetet bygger på har det varit möjligt att identifiera tre 

huvudsakliga problemområden. 

 För mycket information 

 Upplevelsen av att det finns för lite information 

 Brist på landmärken 

Med utgångspunkt från dessa tre problemområden har fem riktlinjer tagits fram som är tänkta 

att användas som stöd vid designen av ett nytt wayfindingsystem. 

 Se till att besökarens förväntningar matchar det wayfindingsystem som används. 

 Strukturera information så att det är lätt att få en överblick över den information som 

är relevant. 

 Eliminera onödig information. 

 Se till att besökaren alltid har den information som är nödvändig för att hitta rätt 

tillgänglig. 

 Konstruera och placera ut landmärken i sjukhusmiljön. 

Ett koncept på ett wayfindingsystem har även tagits fram utefter dessa riktlinjer vilket visar på 

att riktlinjerna fungerar så till vida att det är möjligt att använda dessa som stöd vid design 

arbetet. Konceptet har dock inte kunnat testas i stor skala vilket innebär att de riktlinjer som 

tagits fram får ses som det huvudsakliga svaret på den frågeställning som arbetet bygger på.  

7.1 Metoder som använts 

De tre metoder som har använts (se kapitel 4) har överlag fungerat bra för att samla in det 

material som krävdes för att besvara frågeställningen. Metoderna har fått anpassas under 

undersökningens gång utefter de förutsättningar som rått men detta bedöms inte ha påverkat 

resultatet negativt. Med tanke på att det med det ursprungliga upplägget var svårt att hitta 

deltagare finns det en risk att resultatet helt skulle ha uteblivit om metoderna inte hade 

anpassats.  

En aspekt som varit svår att fånga trots att metoderna har anpassats för att bättre passa 

kontexten är patienternas tankar om hur det är att hitta på sjukhuset. Detta finns flera orsaker 

till detta men den kanske främsta orsaken är att de patienter som vistas på hjärtkliniken ofta är 

svårt sjuka. Detta medför framförallt två problem. För det första måste den nytta och det 

förväntade resultatet av denna studie vägas mot de etiska aspekter som finns kopplade till att 

inkludera svårt sjuka patienter i en undersökning av det här slaget. I det här fallet är det ytterst 

tveksamt om nyttan är tillräckligt hög för att det ska vara etiskt försvarbart att inkludera dessa 

patienter. Även om det skulle kunna anses vara etiskt försvarbart att inkludera denna 
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patientgrupp skulle det med tanke på omständigheterna vara svårt att hitta deltagare som 

orkade delta i undersökningen.  

 En annan faktor som påverkar är att dessa patienter ofta kommer in akut till sjukhuset och 

sedan slussas mellan olika avdelningar. Detta innebär att de inte har någon egentlig erfarenhet 

av hur det är att hitta på sjukhuset och därför är det tveksamt om dessa patienter skulle kunna 

bidra med information som för arbetet framåt. Ett sätt att fånga in patientperspektivet hade 

varit att fånga in en annan patientgrupp men med tanke på de omständigheter som rådde var 

detta inte möjligt. Projektet som detta arbete är en del av utgick från hjärtkliniken och det var 

därför svårt att motivera att rekrytera deltagare från andra patientgrupper och även om det 

skulle ha varit möjligt att motivera detta var tiden alltför knapp för att det skulle vara möjligt.   

7.2 Diskussion angående resultatet 

En etisk aspekt som kommit upp under arbetets gång är huruvida det finns etiska 

konsekvenser av att göra den information som är ämnad för besökare mer synlig. Mycket av 

den information som rör patienter som besöker ett sjukhus är att betrakta som känslig 

information. Viss information kan anses vara mer känslig för patienten än annan information 

och det är inte säkert att patienter vill att andra som besöker sjukhuset ska veta vilket ärende 

de har. Det finns en risk att man genom att göra informationen mer tydlig även gör patientens 

intentioner tydligare för andra besökare. Detta innebär att det kan finnas en ökad risk att en 

besökare kan se vilken information en annan besökare söker efter vilket skulle kunna 

uppfattas som kränkande. Här är det nödvändigt att väga nyttan av att lätt kunna hitta den 

information som eftersöks mot risken att någon utomstående kan se vilken information som 

en person söker efter mot varandra. I de miljöer som presenterats i detta arbete är det troligt 

att nyttan skulle vara större än de etiska konsekvenserna men det är för den sakens skulle inte 

säkert att detta skulle vara fallet på andra platser i sjukhuset.  

När det gäller de riktlinjer som presenterats är det svårt att bedöma huruvida de kan användas 

för att lösa de problem som identifierats utan att först använda dessa för att designa ett 

wayfindingsystem och sedan testa detta i sjukhusmiljön. Det är dock svårt att testa ett 

wayfindingsystem baserat på dessa riktlinjer utan att förändra det wayfindingsystem som 

används idag vilket inte varit möjligt under detta projekt. Att det nuvarande 

wayfindingsystemet måste påverkas beror framförallt på den första riktlinjen som säger att 

besökarens förväntningar ska matcha det wayfindingsystem som används. Om en besökares 

förväntningar ska kunna styras så att det matchar det wayfindingsystem som används är det 

nödvändigt att detta system genomsyrar hela den miljö som ligger i fokus vilket är omöjligt 

om det nuvarande wayfindingsystemet inte döljs på ett eller annat sätt. Det skulle varit möjligt 

att introducera ny information i miljön men resultatet skulle antagligen inte gett en rättvis bild 

av huruvida denna information bidragit till att göra det lättare att hitta eller inte. Detta beror 

på att besökaren då skulle ha två system att ta hänsyn till vilket skulle kunna innebära 

ytterligare bekymmer. För att ge en rättvis bild är det nödvändigt att dölja det nuvarande 

wayfindingsystemet i det område som ligger i fokus. Med tanke på det administrativa arbete 

som detta skulle innebära har detta inte varit möjligt under detta projekt.  

Det finns dock mycket som talar för att dessa riktlinjer skulle kunna fungera för att ta fram ett 

bra wayfindingsystem. Riktlinjerna bygger på en omfattande kvalitativ undersökning som gett 

en klar bild över de problem som finns rörande navigering i sjukhusmiljön. Riktlinjerna är 

även framtagna med hänsyn till den teoretiska bakgrund som tagits fram vilket innebär att de 

är anpassade till människans kognitiva förmågor. Att riktlinjerna är specifikt framtagna för 

den kontext som råder på en specifik plats och att de tar hänsyn till människans kognitiva 
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förmågor får anses vara ovanligt. Mycket av den litteratur som rör wayfinding tar inte i någon 

egentlig mening hänsyn till varken kontext eller människans kognition vilket kan anses vara 

en svaghet. Slutligen har riktlinjerna använts för att ta fram ett koncept på ett 

wayfindingsystem som skulle kunna vidareutvecklas till ett system som skulle kunna testas i 

full skala. Att ett koncept tagits fram visar på att det är möjligt att använda de riktlinjer som 

tagits fram som grund under designarbetet. 

7.3 Framtida forskning 

Med tanke på att det visat sig vara möjligt att använda de riktlinjer som tagits fram som ett 

stöd under designarbetet vore det intressant att i framtiden genomföra ett mer omfattande 

designarbete och utforska huruvida dessa riktlinjer kan användas för att lösa de problem som 

identifierats. Med tanke på att den kvalitativa undersökning som genomförts enbart fokuserat 

på en begränsad del av sjukhuset finns det en risk att det finns problem i andra delar av 

sjukhuset som inte kunnat identifieras. Det vore därför önskvärt att genomföra observationer 

och intervjuer även på andra platser i sjukhuset. Om detta leder till att ytterligare 

problemområden identifieras skulle riktlinjer kunna tas fram för att även komma åt dessa 

problem.  

Trots att de riktlinjer som presenterats är baserade på den specifika kontext som råder på 

Danderyds sjukhus vore det även intressant att designa ett wayfindingsystem för en annan 

kontext. Det skulle exempelvis vara intressant att undersöka om dessa riktlinjer kan användas 

för att designa ett wayfindingsystem för en offentlig byggnad som inte kan kopplas till 

sjukvården. Riktlinjerna som tagits fram är formulerade på ett sådant sätt att detta skulle vara 

möjligt och med tanke på att riktlinjerna tar hänsyn till människans kognitiva förmågor är det 

möjligt att ett wayfindingsystem baserat på dessa riktlinjer även skulle kunna lösa problem i 

en annan kontext. 

Om det skulle visa sig att dessa riktlinjer kan användas för att lösa problem som relaterar till 

wayfinding i sjukhusmiljön skulle det innebära vinningar för såväl personal som patienter och 

besökare. Den kvalitativa undersökningen visar på att problem relaterade till wayfinding ofta 

leder till frustration vilket skulle kunna undvikas om det wayfindingsystem som används 

bättre stämmer överens med människans kognitiva förmågor. Detta skulle även leda till att 

personalen inte behöver dela sin tid mellan att ta hand om patienter och svara på frågor som 

besökare har angående hur man tar sig till olika platser på sjukhuset. Sett från ett 

samhällsperspektiv skulle detta med största säkerhet innebära ekonomiska vinningar och 

kanske det även skulle kunna minska den oro som patienter ofta känner när de ska besöka ett 

sjukhus.  
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