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Sammanfattning

Att hitta rätt i den stora, komplexa miljön på Linköpings Universitetssjukhus är en utma-
ning.  I nuläget inns skyltning och information i miljön men denna fungerar inte på ett 
tillräckligt bra sätt. Det är så pass bristande att man har guider vid entrén för att vägleda 
besökare rätt, något som är både opraktiskt och oekonomiskt.

Sytet med denna designfallstudie var att utveckla ett wayshowingsystem för besökare på 
Linköpings Universitetssjukhus kring dess södra entré och i huvudbyggnaden. För att 
uppfylla sytet genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer och observationer i miljön samt 
insamling av data från tidigare studier som gjorts i ämnet. 

Det slutliga resultatet är en kravlista för viktiga parametrar att ha i åtanke vid wayshowing 
på sjukhuset samt en skyltmanual baserad på kravlistan, med en detaljerad grund kring 
hur ett skyltsystem på sjukhuset ska se ut. Kravlistan ska kunna ligga till grund för all 
framtida skyltning på sjukhuset och samtliga krav är tänkta att alltid vara uppfyllda vid ny 
skyltning. Kraven innefattar framför allt att wayshowingen bör baseras på fysiska skyltar, 
det ska vara enkelt och tydligt att tolka samt att mängden information ska begränsas så 
mycket det går för att bli enklare att tyda.  

För att kunna implementera det nya skyltsystemet på hela sjukhuset behöver skyltmanua-
len kompletteras med detaljplanering för samtliga plan och byggnader, i nuläget är endast 
plan 9 och 10 i huvudbyggnaden färdiga för direkt implementation.  



Abstract

Wayinding in a large and complex environment, as is found in Linköpings University 
hospital, is challenging. Presently there are signage and information in the environment, 
however it is lacking in its current state. Due to the unsatisfactory state of the signage 
there are personel to help show people the way by leading them to their destination, either 
by walking with them or describing the way. his is both impractical and uneconomical.

he purpose of this case study was to develop a wayshowing system for visitors at 
Linköpings University hospital, mainly around its southern entrance and the main build-
ing. his was done by conducting interviews and observations in the environment as well 
as gathering data from previous studies done in the subject. 

he inal result is a list of requirements regarding important parameters to keep in mind 
when designing the wayshowing of the hospital. his list is to be the foundation of all 
future wayshowing at the hospital and all of the requirements are to be met at all times. 
hese requirements include that the wayshowing should be facilitated by physical signs, 
the information should be simple and obvious to the visitor and the ammount of informa-
tion presented should be kept to a minimum. Additionally, a signage manual based on the 
list of requirements which contains a detailed foundation for how such a system should 
look, is developed.  

To implement the new wayshowing system in the entire hospital, the signage manual 
needs to be complemented with detailed planning for each loor and all buildings in the 
hospital. In this study, only the 9th and 10th loor of the main building is completed and 
ready for implementation. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Linköpings universitetssjukhus, även känt som US, har över 5000 medarbetare och 
över 40 000 patientbesök per år (Lio, 2013). Sjukhuset har spetskompetens inom lera 
områden och detta innebär att de i vissa fall får patienter från hela Norden. US ligger 
i toppklass internationellt när det kommer till vård och forskning och arbetar ständigt 
med att utveckla sjukvården.

På Landstinget i Östergötland inns det i dagsläget endast en person, Christine Sand-
berg, Skyltansvarig Landstinget Östergötland, som ansvarar för all skyltning och visu-
ell vägvisning (även kallat wayshowing) i samtliga verksamheter. Christine har iden-
tiierat ett problem då många besökare, främst på Universitetssjukhuset i Linköping, 
går vilse eller har problem med att hitta till den plats de ska till . Den stora mängden 
besökare, som i många fall inte är vana att vistas på sjukhuset, samt det faktum att det 
är en stor och komplex miljö, gör att en enkel lösning är svår att inna. 

I nuläget inns ett wayshowingsystem som inte är grundligt testat på grund av bland 
annat resursbrister. Det är så pass bristande att man har guider vid entrén för att väg-
leda besökare rätt, något som är både opraktiskt och oekonomiskt.

1.2 Problembeskrivning
Att hitta rätt i den stora, komplexa miljön på Linköpings Universitetssjukhus är en 
utmaning. Området kring dess södra entré och huvudbyggnad är speciellt svåra. Man 
tar här varje dag emot en stor mängd besökare med olika ålder, kulturella bakgrun-
der och funktionsnedsättningar vilket ställer komplexa krav på wayshowingsystem i 
miljön. Den stora målgruppen och dess breda spektrum på olika förutsättningar och 
behov gör det svårt att utforma ett system som alla kan utnyttja på ett tillfredsställan-
de sätt. 

I nuläget inns skyltning och information i miljön men denna fungerar inte på ett 
tillräckligt bra sätt. Forskning har tidigare gjorts på ämnesområdet vad gäller way-
showing och orientering på sjukhus och stora komplexa miljöer. Det inns dock 
en lucka i denna forskning vad gäller svenska sjukhus. Detta tillsammans med det 
faktum att varje miljö är unik och presenterar olika svårigheter gör att ett behov av 
vidare forskning inns. Ett otillräckligt skyltsystem skapar onödig irritation och kan 
även orsaka förseningar för både anställda som besökare.
 

1.3 Syfte
Sytet med denna designfallstudie är att utveckla ett wayshowingsystem för besökare 
på Linköpings Universitetssjukhus kring den södra entrén och i huvudbyggnaden. 
Detta system deinieras i nuläget som ett orienterings- och wayshowingsystem för 
sjukhusets besökare med avsikt att få dessa att hitta rätt på ett enkelt och snabbt sätt. 
Studien riktar sig alltså enbart till att hjälpa de personer som beinner sig på sjukhu-
set i form av patienter eller besökare till patienter och inte till de anställda. Studien är 
skriven för skyltningsansvariga på Linköpings US.
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1.4 Frågeställning
1. Vad krävs av ett wayshowingsystem på Linköpings Universitetssjukhus vid söd-

ra entrén och i huvudbyggnaden för att besökare ska hitta rätt?

Preciserade frågeställningar för fråga 1:
- Hur resonerar besökare kring wayinding och wayshowing i denna typ av miljö?
- Vad förväntar sig besökare av ett wayshowingsystem i denna miljö?
- Vilken typ av wayshowingredskap föredrar de?

2. Hur bör detta wayshowingsystem se ut?

Preciserade frågeställningar för fråga 2:
- Hur bör systemet utformas och planeras?
- Hur bör systemet fungera?
- Hur bör den graiska designen se ut?

1.5 Studiens disposition
Denna studie utgörs av två huvudsakliga delar. Den första delen handlar om att ge-
nom intervjuer och observationer skapa en kravlista för wayshowing vid Linköpings 
universitetssjukhus. I den andra delar används denna kravlista tillsammans med 
sekundära källor och designmetodiker av olika slag till grund för en skyltmanual, där 
en design för ett wayshowingsystem presenteras. I igur 1 visas studiens olika delar 
och hur de förhåller sig till varandra.

Som visas i igur 1 inleds studien med insamling och presentation av relevanta teorier. 
Sedan presenteras den metod som kommer användas för att inhämta datan i studien 
(intervjuer, observationer samt sekundärdata i form av rapporter och litteratur).

Då en första omgång data är inhämtad, med främsta fokus att besvara forskningsfråga 
1, görs en analys av den och ur denna sammanställs en kravlista för wayshowing på 
Linköpings Universitetssjukhus.  

Sedan insamlas en ny omgång data för designen av skyltmanualen. Detta kapitel blir 
relativt kortfattat. Designbesluten är främst tagna uteter de teorier som presenteras 
i kapitel 2 samt kravlistan som sammanställs i den första delen av studien snarare än 
data inhämtad via studien.   

Då den andra dataomgången är klar analyseras den och designskisser för ett way-
showingsystem görs. Dessa skisser resulterar sedan i ett färdigt system som presente-
ras i en skyltmanual.
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Figur 1. Studiens disposition

1.6 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts för studien är:

Studien har genomförts på en begränsad geograisk yta. Endast fyra plan har studerats 
på sjukhuset, dess nuvarande huvudentré och tre andra utvalda våningar. Detta beror 
på att Linköpings universitetssjukhus är väldigt stort och det inns därför inte tid att 
undersöka allt. Det beror också på att de lesta områden i huvudbyggnaden är väldigt 
lika, med vissa undantag, vilket gör att det blir överlödigt att undersöka allt. 

Sekundärdata
Intervjuer & 
observationer

Kravlista sammanställs Sekundärdata
Mätningar & observationer 
i miljön

Teorier

Analys

Analys & designskisser

Skyltmanual sammanställs
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Rapporten innehåller allt material som krävs för att implementera wayshowingsyste-
met på plan 9 och plan 10 i sjukhusets huvudbyggnad. För att använda systemet i sin 
helhet kommer man behöva komplettera med övriga plan och byggnader. För stu-
diens vetenskapliga utgångspunkt ansågs det inte nödvändigt att färdigställa systemet 
för ler områden då grunden är lagd och utifrån den kan resterande delar av systemet 
enkelt skapas.

Studien har genomförts med en målgrupp innehållande personer med normal kogni-
tiv förmåga, inga okorrigerade synfel och inga fysiska eller mentala handikapp. Inga 
besökare av annan kulturell härkomst har inkluderats i studiens observationer. Detta 
beror på att det inte har funnits tid att undersöka och ta hänsyn till alla de problem 
som kan uppstå på grund av individers bakgrund.

Wayshowingsystemet är enbart anpassat för sjukhusets besökare, ingen del av studien 
riktar sig till de som arbetar på sjukhuset. Detta beror delvis på tidsbrist men också då 
det är besökarna till sjukhuset som går fel.

Inget etertest kommer att genomföras för att se om kravlistan och det föreslagna 
systemet fungerar. Detta är för att det inte inns tid till det.

I studien kommer inget arbete att läggas på att undersöka vilka material som bör an-
vändas vid skyltningen utan enbart hur skyltarna kan se ut när dessa är färdiga. I och 
med detta kommer heller ingen del av undersökningen ta upp och rekommendera 
olika tryckmetoder eller övriga produktionsfrågor då detta inte ingår i studiens syte 
vilket också innebär att kostnader för att framställa och implementera systemet inte 
heller kommer att undersökas.

1.7 Begrepp
Nedan presenteras centrala begrepp och dess betydelse i studien:

- Aiming - att röra sig i riktning mot ett synligt mål 

- Educated seeking - att dra logiska slutsatser baserade på tidigare erfarenheter för att 
söka av en miljö eter ett mål

- Homing - att återvända till startpunkten i en miljö

- Inference - processen eller handlingen att dra logiska slutsatser från tidigare kända    
förutsättningar man vet eller antar är sanna

- Radavstånd - är avståndet från baslinje till baslinje i en text. Baslinje är den horison-
tella linjen som en textrad “står” på. Den linjerar med tecken som saknar underhäng, 
exempelvis x och d

- Route following - att följa en vägbeskrivning av någon typ för att hitta till en plats

- Screening - att söka av ett område systematiskt eter något speciikt

- Skylt - graisk meddelande i en miljö som underlättar för personer att ta sig fram
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- Toponym - ett namn på en geograisk plats, geograiskt egennamn

- Track following - att följa ett spår i en fysisk miljö med ett eller lera sinnen för att 
hitta till en plats

- Wayinding - innefattar alla sätt individer orienterar sig i en fysisk miljö och navigerar 
från plats till plats

- Wayshowing - innefattar alla aktiviteter och hjälpmedel som gör en fysisk miljö   
navigerbar

- X-höjd - är den höjd som motsvarar höjden på gemena x i en font
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2. Teoretisk bakgrund

De två huvudsakliga verken som rapporten hämtar sekundärdata, metod och 
teorier ifrån är “ Signage design manual” skriven av Edo Smitshuijzen och “Way-
showing>wayinding” av Per Mollerup. Dessa två verk valdes då de båda går in på 
djupet angående vad som krävs av ett wayshowingsystem och också hur människor 
orienterar sig i allmänhet. Båda böckerna används då de innehåller olika standarder 
och regler men också bekrätar vad den andra boken säger, vilket gör informationen 
trovärdigare.

Edo Smitshuijzen har studerat graisk design vid IVKNO i Amsterdam. Han har 
under stora delar av sin karriär arbetat med design och skyltning för bland annat den 
Holländska regeringen. Han har uppfunnit och utvecklat ett modulärt skyltpanels-
system som idag används i lera länder runt om i världen. Hans bok Signage design 
manual har citerats 16 gånger av författare från ett lertal olika länder, bland annat 
Sverige, Ryssland, Spanien och Kina (Google scholar, 2014). 

Per Mollerup är professor i design och kommunikation vid Swinburne University of 
Technology i Melbourne (Swinburne University, 2014). Han har tidigare drivit de-
signkonsultbyrå i Danmark, specialiserad på wayshowing. Den tidigare versionen av 
boken “Wayshowing>Wayinding” som heter “Wayshowing: A Guide to Environmen-
tal Signage” har citerats 34 gånger (Google scholar, 2014).

2.1 Wayfinding 
Wayinding är processen att hitta till en destination i en mer eller mindre bekant mil-
jö (Farr et al. 2012). Mollerup (2013) beskriver wayinding som en problemlösande 
process, en person går igenom en upprepande trestegsprocess då denna ska hitta från 
en plats till en annan. Processen inleds med att söka information för att planera sin 
wayinding. Denna information utgörs av bland annat kartor och verbala vägbeskriv-
ningar kombinerat med en persons förkunskaper om en plats. 

Nästa steg är att fatta ett beslut om vilken väg som ska väljas. Detta görs genom att ut-
värdera de olika vägar som presenterats i planeringsfasen och påverkas av bland annat 
avstånd, enkelhet och säkerhet.

Då beslut om väg fattats inleds det sista steget, rörelse. Detta innefattar att läsa av mil-
jön och röra sig till den plats som avses nås. Det är i detta steg en persons 
wayindingförmåga kombineras med wayshowingen i miljön. 

Denna trestegsprocess upprepas sedan ett antal gånger under en wayinding process. 

2.1.1 Strategier för wayfinding
Det existerar ett antal strategier som personer väljer mellan under en resa för att 
orientera sig vilket otast sker omedvetet. Dessa strategier baseras på rationella prin-
ciper för att gå igenom den trestegsprocess som beskrivs ovan. Vilken eller vilka 
strategier som väljs beror bland annat på mottagarens kunskap om platsen och vilka 
informationskällor som inns tillgängliga (Mollerup, 2013).   
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Strategi 1, track following, går ut på att med hjälp av sina sinnen följa ett spår av något 
slag för att nå sin destination. Exempel på detta är skyltar som indikerar riktning på 
en väg, om skyltarna följs vid varje vägskäl nås målet. Ett annat exempel är linjer eller 
markeringar på ett golv.

Strategi 2, Route following, går ut på att följa en förutbestämd rutt. Denna kan ges ge-
nom en verbal eller bildmässig instruktion. Exempel på detta kan vara en serie bilder 
som beskriver rutten eller en guidebok. Till skillnad från track following måste infor-
mationen fås på förhand snarare än att informationen fås under vägens gång. Som en 
del i route following inns det som kallas för homing. Homing går ut på att återvända 
till startpunkten för en rutt genom att komma ihåg vilken väg man tidigare gått och 
använda den inre karta man skapat i huvudet. Detta är svårt av ett antal anledningar, 
bland annat på grund av det faktum att man uppfattar rutten annorlunda då man går 
den baklänges samt att en rutt kan vara mer komplicerad att följa i en riktning än i en 
annan. 

Genom strategi 3, educated seeking, använder sig en person av tidigare kunskap om 
liknande platser för att på så sätt kunna göra en kvaliicerad gissning om vart ett mål 
bör innas. Ett exempel på detta är att man i en livsmedelsbutik kan anta att mejeriav-
delningen inns längst bak, trots att man aldrig besökt butiken förr, för att det vanligt-
vis är där den ligger.

Strategi 4 går ut på att använda sig av en platsnumrering på exempelvis gator och 
byggnader för att hitta och kallas inference. Ser man att numrering på en gata följer 
ett visst mönster, exempelvis bara jämna nummer dyker upp, kan man utifrån det dra 
slutsatser om vart man ska och hur långt det är kvar baserat på de nummer man sett 
hittills. Denna strategi är starkt kopplad till educated seeking, som beskrivs ovan, då 
man förväntar sig att vissa konventioner följs.

Strategi 5, att söka av ett område systematiskt för att hitta sin destination eller led-
trådar om vart denna kan innas, kallas screening. Strategin skiljer sig från educated 
seeking genom att vara säkrare för att ge ett resultat. Om destinationen man letar eter 
inns på platsen, kommer denna att hittas. Vid educated seeking letar man endast där 
man förväntar sig att hitta något.

Den enklaste av samtliga strategier för wayinding är strategi 6 och kallas aiming. 
Denna går ut på att helt enkelt fysiskt se målet för sin resa och röra sig mot det (direkt 
aiming) alternativt se något man vet är nära sitt mål och röra sig mot det för att sedan, 
då man närmar sig, byta strategi (indirekt aiming).

Strategi 7, kartor, involverar såväl handhållna kartor som stationära sådana. En 
karta kan ge en översikt på en plats med utvald, relevant information om platsen. En 
handburen karta kräver att användaren vet vart hon ska samt har kunskap om vart i 
miljön hon beinner sig. Det krävs även att kartan stämmer överens med verkligheten 
och går att jämföra med landmärken. En stationär karta visar ota, till skillnad från 
en handburen karta, vart personen beinner sig i miljön genom att markera kartans 
position. En svaghet för dessa är dock att de inte kan bäras med utan vägen måste till 
viss del memoreras.
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Strategi 8, Kompassriktningar, kan användas för wayinding. Denna strategi kräver 
att användaren känner till sin position i relation till sin destination samt att personen 
kan ta ut en kompassbäring på något vis. Detta kan ske genom en faktisk kompass 
eller genom att exempelvis namnge delar av en miljö eter vilken kompassriktning de 
motsvarar.

Slutligen kan strategi 9, social navigation, användas. Detta går ut på att använda sig av 
andra personers handlande i nutid eller dåtid. Exempelvis kan man följa den väg som 
lest andra personer verkar ta.   

2.2 Wayshowing 
Wayinding handlar om hur mottagaren behandlar wayshowing-information. Om 
wayinding handlar om att läsa av information handlar wayshowing om att sända den. 
Wayshowing har funnits så länge man kan minnas i någon form exempelvis genom 
att lämna markeringar på träd för att hjälpa andra hitta mat under förhistorisk tid 
(Mollerup, 2013).

Rooke (2012) säger i sin studie av wayshowing i gamla sjukhusbyggnader att en gene-
rell, grundläggande regel att ha i åtanke vid designen av wayshowingsystem är att be-
sökare behöver rätt information, korrekt paketerad på rätt plats för att kunna avkoda 
den på rätt sätt, när de behöver den.

För att visa vägen inns enligt Mollerup (2013) sju huvudåtgärder: Miljön, landmär-
ken, toponymer, skyltar, kartor, informationsdiskar och förhandsinformation. 

Den första och främsta är att miljön i sig är självförklarande. Detta uppnås genom att 
bland annat objekt och delar av miljön fungerar så som de förväntas fungera (exem-
pelvis ser en dörr ut som en dörr brukar se ut) samt synlighet av olika destinationer i 
miljön. 

Nästa handlar om landmärken. Dessa är anomaliteter i miljön som sticker ut och på 
så sätt bistår i wayinding. Dessa måste vara synliga, iögonfallande och lätta att beskri-
va. 

Toponymer är en annan viktig del i wayshowing. Logisk numrering samt bra namn-
givning på platser är till stor hjälp.

Skyltar är i många fall det viktigaste wayshowingredskapet. Dessa är bland de mest 
lexibla wayshowingåtgärderna och lätta att placera ut i eterhand då en byggnad upp-
förts. Skyltar har en mängd funktioner och tillämpningsområden och har en central 
roll i wayshowingsystem. 

Kartor inns i ett stort antal variationer och beskriver hur en miljö ser ut. För vägvi-
sande är det främst handburna kartor samt “du-är-här” (hädaneter “d-ä-h”) kartor 
som är relevanta. De handburna kartorna kan studeras i förhand innan man anlän-
der till en plats och sedan användas under resans gång för att underlätta wayinding. 
D-ä-h kartor är placerade i en miljö och på dessa är kartans (och därför besökarens) 
position utpekad. 
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Informationsdiskar brukar innas i miljöer för att ge extra hjälp då wayshowingsyste-
met inte räcker till. Dessa kan erbjuda verbala beskrivningar och i vissa fall personliga 
kartor. 

Slutligen kan förhandsinformation ges till besökare. Detta innefattar exempelvis att 
i förhand skicka ut information om lokaltraik till målet, vart man ska anmäla sig då 
man anländer och vilken avdelning man ska till. 

En studie gjord av Mandel (2013), som rör hur besökare vid ett bibliotek använder 
wayinding, visar på att mängden information och skyltar som besökare ges är väldigt 
påverkade för wayshowing. När informationsmängden blir för stor slutar nämligen 
besökare att försöka tolka den och navigerar hellre på egen hand.

2.3 Typografi i wayshowingsystem
Att ta fram typograi för skyltar skiljer sig i mycket inte från andra typer av design. 
Det inns dock vissa viktiga speciika aspekter att ta hänsyn till som presenteras 
nedan. Det faktum att en så bred massa av personer kommer utnyttja systemet gör 
också att det är nästan omöjligt att hitta ett typsnitt som passar alla användare perfekt 
(Smitshuijzen, 2007). Det viktigaste att understryka är att typsnittet som används ska 
vara så enkelt att ta till sig som möjligt, funktion går före mode (Mollerup, 2013).

Ett grundläggande kriterium för skyltarnas typograi är att bokstäver och ord är 
läsbara. Då läsbarhet påverkas av en mängd faktorer, där vana hos läsaren är en av de 
viktigaste, inns det endast ett fåtal riktiga regler kring läsbarhet att följa som gäller 
för skyltar i allmänhet (Smitshuijzen, 2007):

•	 Serifer, de små streck som avslutar bokstäver i vissa typsnitt, hjälper läsaren i 
texter genom att guida blicken längst med raderna. Dessa är därför att föredra i 
längre texter.

•	 Då bokstäver är mycket små eller ses från långt håll är det svårt att urskilja detal-
jer och de bör i dessa fall vara utformade på ett så enkelt sätt som möjligt. Vanligt-
vis brukar typsnitt med liten kontrast mellan de tjocka och tunna linjerna i bok-
stäverna fungera bäst för skyltar. Därför brukar linjärer, som saknar serifer och 
har en jämn tjocklek i sina linjer, fungera bättre än antikvor.

•	 Om en text läses på mycket långt håll behövs ett aningen större avstånd mellan 
bokstäverna. Generellt sett fungerar balanserade och jämna typsnitt bäst under 
dessa förhållanden. 

•	 Läsaren närmar sig ota en skylt utan att stanna upp etersom miljön kräver eller 
uppmuntrar detta vilket gör att typograin måste vara läslig även i rörelse och från 
många olika vinklar.

•	 Typsnittets storlek bestäms till stor del av läsavståndet men även för att fånga 
uppmärksamhet hos betraktaren. Läsavståndet, som testats fram, kan beräknas 
med en generell regel då x-höjden på bokstäverna gånger 500 ger läsavståndet. 
Inom sjukvården bör dock läsavståndet sänkas till 400 eller 300 gånger x-höjden 
(Mollerup, 2013).
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2.3.1 Layout av text
Följande riktlinjer inns för layouten av text på skyltar:

•	 Antalet ord bör vara så litet som möjligt per skylt. Människan kan uppfatta maxi-
malt fem objekt vid en anblick (Smitshuijzen, 2007).

•	 Förkortningar bör undvikas (Smitshuijzen, 2007).
•	 Radavståndet bör vara 2,5 gånger x-höjden för bokstäverna (Smitshuijzen, 2007).
•	 Mellanrummen mellan ord bör inte vara mer än en tredjedel av typsnittets storlek 

(Smitshuijzen, 2007). Om ett välkänt typsnitt används bör avståndet  
mellan bokstäver och ord vara detsamma eller aningen större än i vanligt  
textmaterial för att underlätta igenkänning (Mollerup, 2013).

•	 Endast ett typsnitt bör användas, helst även bara i en tjocklek (Smitshuijzen, 
2007).

•	 Olika tjocklekar försvårar läsligheten och bör därför endast användas i speciella 
situationer (Mollerup, 2013).

•	 Versaler används endast i början på ord och i korta rubriker (Smitshuijzen, 2007). 
•	 Sifror som skrivs i text ska vara gemener och i alfanumeriska koder skall de vara 

versaler (Smitshuijzen, 2007).
•	 Text bör vara vänsterställd. Detta gäller inte då text används för att visa en rikt-

ning då den bör vara ställd i den riktning den beskriver (Smitshuijzen, 2007).
•	 Gruppering av platser under en pil är att föredra från att ge varje destination en 

separat pil (Smitshuijzen, 2007).

2.4 Grafiska element i wayshowingsystem

2.4.1 Piktogram
Piktogram är en form av graiska element. Dessa är symboler som representerar en 
idé, objekt, funktion eller situation genom visuell likhet (Mollerup, 2013). 

Figur 2. Piktogramexempel

Det inns ett fördel att använda piktogram för wayshowing i en sjukhusmiljö. Detta 
främst på grund av  patienter som inte kan tilltalas verbalt på grund av olika språk-
kunnighet eller läskunnighet i allmänhet (Smitshuijzen, 2007). Piktogram kan också 
hjälpa de som är bekanta med språket då det går snabbare att tolka piktogrammet än 
att läsa texten (Mollerup, 2013). Det har gjorts försök att skapa standardiserade 
piktogram för sjukhusmiljöer tidigare och dessa grundar sig otast i de standarder 
som inns för wayshowing i transportbranschen (Smitshuijzen, 2007).

Det faktum att det inns en så stor mängd tjänster vid ett sjukhus samt att de består av 
allt från behandling av medicinska tillstånd till tekniker för diagnos gör det mycket 
svårt att skapa en visuell representation med piktogram (Smitshuijzen, 2007).
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Piktogram bör utformas så att det är uppenbart vad de visar så att de enkelt kan 
tolkas. De bör också vara standardiserade och användas på många platser så att den 
tänkta målgruppen förstår deras innebörd. Om piktogrammet inte kan uppfylla den 
ena av de båda aspekterna “enkelhet” och “standardisering” så blir den andra 
aspekten desto viktigare, går det inte enkelt att tolka den så måste piktogrammet vara 
välkänt och tvärt om (Mollerup, 2013). Det rekommenderas att piktogram används 
tillsammans med en förklarande text vilket skapar en kombination av snabb och enkel 
igenkänning med säkerheten som en text ger. Detta ger också en större frihet i hur 
piktogrammen ser ut (Smitshuijzen, 2007).

Det inns i dagsläget ett antal piktogram standards, bland annat AIGA och ISO, som 
har utvecklats för att fungera runt om i världen.

2.4.2 Kartor
Det viktigaste att ta hänsyn till vid design av kartor för wayshowing är att de bör 
framhäva viktiga och hjälpsamma objekt och landmärken i miljön och ignorera för-
virrande sådana (Smitshuijzen, 2007).

2.5 Färg i wayshowingsystem

2.5.1 Färg
Färg är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till wayshowing då det är vad 
som ska fånga uppmärksamheten och dessutom det som man ser först innan andra 
graiska element blir urskiljbara. 

Om inte skylten fångar uppmärksamheten hos målgruppen så är den oanvändbar, 
det är därför viktigt att tänka på kontrasten och i vilken miljö skylten placeras vid 
valet av färg (Mollerup, 2013). Generellt brukar det på skyltar antingen användas en 
vit bakgrund med svart text eller en mörk färgad bakgrund med vit text för att uppnå 
kontrast och uppmärksamhet. Det inns dock inget deinitivt bästa sätt att få upp-
märksamhet eller läsbarhet med färger, då omständigheterna varierar från fall till fall 
(Smitshuijzen, 2007). Bilden eller texten bör kontrastera starkt för att göra skylten så 
tolkningsbar som möjligt (Mollerup, 2013).

Då det redan inns en viss standard för hur färger används i förbuds- och traik-
skyltning där rött, blått, grönt och gult har en viss betydelse är det ota en bra idé att 
undvika dessa färger i ett wayshowingsystem för att inte skapa förvirring. Att använ-
da färgkodning i wayshowing är ota populärt men dess efektivitet kan ifrågasättas. 
Detta bland annat för att det inns ett begränsat antal färger, färgkoderna måste läras 
in och kommas ihåg, färgerna som används kan blandas ihop med färger i andra sam-
manhang och misstolkas, de fungerar inte för färgblinda samt riskerar öka kostnaden 
vid produktionen av skyltarna (Smitshuijzen, 2007).  

I en studie genomförd av Marcia Rangel (2011) visade det sig att aningen blekare fär-
ger med låg mättnad föredrogs av besökare i sjukhusmiljöer då de upplevdes som mer 
lugna och sanitära än mörkare färger. Majoriteten av deltagarna i studien var också 
överens om att färgkodade skyltar var användbart för wayshowing.
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2.6 Storlek & form på skyltar

2.6.1 Storlek
Skyltars storlek har olika uppgiter att fylla. Den viktigaste av dessa är att annonsera 
att skylten existerar, är den för liten syns den inte. För det andra så måste skylten vara 
stor nog för att dess innehåll ska få tillräckligt med plats för att synas. Och för det 
tredje så kan skyltarnas storlek användas för att skapa en hierarki och belysa vad som 
är viktigast. Det är också viktigt att tänka på att en för stor skylt kan förstöra miljön, 
bli en onödig kostnad, ge målgruppen känslan av att de får för mycket information 
eller bli så stor att den inte går att tolka enkelt (Mollerup, 2013).    

Skyltars storlek måste förhålla sig till tre parametrar:
- De måste vara stora nog att vara synliga i miljön
- De ska vara lättlästa
- De ska i vissa fall visa en hierarki där viktiga skyltar är större än andra (Mollerup, 
2013).    

2.6.2 Form
I vissa fall spelar en skylts form roll för dess betydelse. Detta är fallet då en skylt 
exempelvis är formad som en pil i den riktning den visar (Mollerup, 2013). I vissa 
länder, exempelvis Sverige, där vägskyltar har väldigt speciika former så kan man i 
wayshowing utnyttja detta. Formen från varningstrianglar, påbudsskyltar och liknan-
de kan förstärka budskapet som skylten förmedlar. I andra länder inns standards för 
skyltformar, exempelvis i USA så används en triangel för herrtoaletter och en cirkel 
för damtoaletter. Många skyltars form har dock sällan något med budskapet att göra 
(Mollerup, 2013). 

2.7 Placering av skyltar
Skyltar bör placeras där de behövs. Placeringen måste tillåta att en skylt upptäcks 
och identiieras som en skylt och sedan bli läst och förstådd. Skyltar bör placeras för 
att kunna ge information vid vägskäl, då en person anländer till en ny situation eller 
plats, om personen riskerar känna sig osäker samt om ett beslut från personen kan 
resultera i fara (Mollerup, 2013).

2.7.1 Gruppering
Om skyltar ska komma att grupperas är det bra om de är lika långa för att inte skapa 
en kaotisk känsla. Alla skyltsystem bör ha tydliga regler om hur skyltarna i systemet 
får och inte får grupperas. Skyltar som grupperas vertikalt bör ha samma bredd och 
om de grupperas horisontellt bör de ha samma höjd. En skylts innehåll påverkar 
också hur de bör grupperas. I grupperingar med pilar bör de pilar som pekar uppåt 
placeras överst och skyltar med en nedåtgående pil bör placeras underst. Pilar som 
pekar mot vänster bör placeras till vänster och de som pekar mot höger bör placeras 
till höger (Mollerup, 2013).
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3. Metod

3.1 Ansats
Studien är en kvalitativ designfallstudie. Denna ansats innebär mindre fokus på gene-
raliserbarhet i större sammanhang som kvantitativa studier ota fokuserar på, och går 
istället in på djupet i ett speciikt fall. Den kvalitativa ansatsen ledde till djupintervjuer 
och observationer som den främsta datainsamlingsmetoden kombinerat med sekun-
dära källor från bland annat tidigare studier. 

3.2 Upplägg
Upplägget för studiens två delar var följande (se även kapitel 1.5):

Under den första delen, som sytade till att främst besvara den första forskningsfrå-
gan, inledde vi med att bryta ned problemet med preciserade frågeställningar (se 
kapitel 2.3) för att lättare kunna utforma intervju- och observationsmaterial. Sedan 
genomfördes dessa intervjuer och observationer och datan sammanställdes.

Observationer var nödvändigt då datan behövde samlas in i den beintliga miljön som 
i sig är väldigt komplex och i hög grad unik på grund av de många till- och ombygg-
nationer som gjorts genom de många år sjukhuset har funnits. Observationer kunde 
ge en insyn i en besökares faktiska beteende och besökarens reaktioner i olika situa-
tioner som en enkät undersökning aldrig skulle kunna ge.

Intervjuer valdes som ett komplement till observationerna i syte att få mer uttöm-
mande svar och även för att kunna underlätta analysen av observationerna genom att 
få bekrätande data från intervjuerna.

Under den andra delen av studien användes metoden för utformning av wayshowing-
system som presenteras av Smitshuijzen (2007) för att samla in data som främst 
besvarar den andra forskningsfrågan. Även denna fråga delades in i preciserade 
frågeställningar (se kapitel 2.3). Data samlades in via främst sekundära källor samt 
observationer i miljön och sammanställdes. 

Till viss del sytade även den första delen av studien till att besvara forskningsfråga 
två, vilket innebär att viss datainsamling från intervjuer och observationer även rikta-
des mot att besvara denna.

3.3 Metod för intervjuer och observationer
Data samlades in på sju testpersoner via observationer i kombination med intervju-
er. Dessa sju individer valdes dels ur en bekvämlighetssynpunkt och dels för att de 
stämde in på de kriterier som satts upp som vi ansåg passade studies syte. De uppsat-
ta kriterierna var att testpersonerna skulle ha normal syn, naturligt eller med hjälp av 
glasögon, att de skulle ha normal kognitiv förmåga och läskunnighet samt kunna tala 
och läsa svenska lytande. Vidare så skulle testpersonerna även vara av varierad ålder 
och inom gruppen skulle det vara en relativt jämn könsfördelning så att dessa faktorer 
kunde elimineras vid analysen. 

De utvalda testpersonerna hade varierande erfarenhet av miljön sedan tidigare men 
ingen var så pass van vid den att de klarade sig helt utan ett wayshowingsystem för att 
hitta till de platser som de ick i uppdrag att inna i studien.  Testpersonerna valdes 
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via så kallat bekvämlighetsurval som innebar att testpersonerna på något sätt kände 
intervju- och observationsledarna redan före studiens genomförande. 

Testpersonerna ick på Linköpings Universitetssjukhus orienteringsuppgiter i miljön 
och alla observationer genomfördes individuellt. Uppgiterna gick i samtliga fall ut på 
att hitta en utvald punkt på sjukhuset. Testpersonen uppmanades att tänka högt och 
tala in allt som de sa i en diktafon, denna dokumentation valdes i syte att utvinna så 
mycket kvalitativ data som möjligt från varje person och även kunna gå tillbaka till 
ursprungsdatan (Eliasson 2010). Observatörerna var hela tiden närvarande men för-
sökte hålla sin inverkan på testpersonen och omgivningen så låg som möjligt vilket av 
Eliasson (2010) deinieras som en deltagande observatör. Inga skritliga anteckningar 
fördes under observationen då vi försökte hålla observationen så icke påverkande 
som möjligt (Eliasson 2010). När varje uppgit var slutförd genomfördes en kort in-
tervju om den avklarade uppgiten varpå nästa uppgit delades ut. 

Eter den slutgiltiga uppgiten satte sig observatörerna ned med testpersonen och 
genomförde en mer djupgående så kallad semistrukturerad intervju om hela observa-
tionen och personens övriga erfarenheter om orientering och wayshowing. Eliasson 
(2010) beskriver semistrukturerade intervjuer som intervjuer då intervjuaren har ett 
lertal färdiga frågor som ska ställas men även har möjlighet att ställa följdfrågor bero-
ende på vilka svar som ges. 

3.3.1 Metodetiska aspekter
Testpersonerna informerades inför observationen och sedan intervjun om att de skul-
le vara anonyma i studien. De ick även information om att de när som helst kunde 
avbryta observationen eller intervjun om de skulle bli obekväma eller av annan anled-
ning inte önskade fortsätta undersökningen. Observationer och intervjuer spelades 
in men eter studien slutförande raderades inspelningarna, dessa bevarades dock som 
transkriberingar samt sammanställningar. Testpersonerna var alla över 18 år.

Studien riktar sig främst mot personer utan speciella fysiska eller kognitiva handi-
kapp vilket speglas i urvalet av testpersoner. Detta innebär att en mängd potentiella 
nyttjare av slutresultatet till viss del lämnas utanför. Detta har hela tiden funnits med i 
bakgrunden vid studiens utförande, då slutresultatet är tänkt vara så pass lätt att mo-
diiera med enkla medel för att inkludera även exempelvis blinda med hjälp av bland 
annat taktila skyltar.  

3.3.2 Testpersoner
Testperson 1, “T1”
Man, 23 år
Datum och tid för observation och intervju: 14/4-14 kl. 10.00
Tidslängd för observation: 32 minuter 
Tidslängd för intervju: 6 minuter

Testperson 2, “T2”
Kvinna, 70 år
Datum och tid för observation och intervju: 14/4-14 kl. 14.00
Tidslängd för observation: 21 minuter
Tidslängd för intervju: 4 minuter
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Testperson 3, “T3”
Kvinna, 44 år
Datum och tid för observation och intervju: 14/4-14 kl. 16.00
Tidslängd för observation: 24 minuter
Tidslängd för intervju: 8 minuter

Testperson 4, “T4”
Man, 25 år
Datum och tid för observation och intervju: 14/4-14 kl. 18.00
Tidslängd för observation: 27 minuter
Tidslängd för intervju: 6 minuter

Testperson 5, “T5”
Kvinna, 24 år
Datum och tid för observation och intervju: 15/4-14 kl. 9.00
Tidslängd för observation: 20 minuter

Testperson 6, “T6”
Kvinna, 19 år
Datum och tid för observation och intervju: 15/4-14 kl. 10.00
Tidslängd för observation: 30 minuter
Tidslängd för intervju: 4 minuter

Testperson 7, “T7”
Kvinna, 24 år
Datum och tid för observation och intervju: 14/4-14 kl. 11.00
Tidslängd för observation: 27 minuter 
Tidslängd för intervju: 8 minuter

3.4 Metod för design av informationssystemet
För att utforma informationssystemet används de metoder Smitshuijzen (2007) pre-
senterar. Metoden är uppdelad i två delar där den första behandlar systemets utform-
ning, själva systemdesignen och placering av information. Den andra delen handlar 
om den visuella designen av informationen. Vissa delar av metoden utvecklas med 
förslag från Mollerups (2013) metodik.

Metoden har sin utgångspunkt i tre frågor som måste besvaras: 
- Hur många och vilken typ av skyltar eller annan information behöver vi? 
- Vart ska denna information placeras? 
- Vad ska varje skylt informera om och hur kommuniceras denna information på 
bästa sätt?

Datan har i denna del främst samlats in via andrahandskällor samt observationer i 
miljön. I vissa fall har även intervjusvar och data från observationer som utförts i den 
första delen av studien kunnat tillämpas för att ge data till denna del. 
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3.4.1 Metod för systemdesign
Som utgångspunkt vid designen av ett wayshowingystem bör kartor över besökslö-
den samt skyltplaceringar göras. Dessa kompletteras med en databas över vilka skyltar 
som behövs på de olika placeringarna som identiierats på kartan. Dessa delar skapar 
tillsammans en systemdesign för informationssystemet (Smitshuijzen, 2007).

Besökslödena markeras ut med linjer samt den huvudsakliga riktningen på lödet om 
en sådan inns (Smitshuijzen, 2007). Flödena identiieras genom att beinna sig fysiskt 
i miljön och observera hur personer rör sig.

Kartan över skyltplaceringarna färgkodas för att identiiera vilken typ av skylt som 
bör innas vid platsen. Skyltkategorierna är identiiering, riktning, beskrivning samt 
regler (Smitshuijzen, 2007). Identiierande skyltar visar en position för någonting 
och signalerar att man nått fram till ett mål. Riktningsskyltar informerar om vad som 
kommer innas i riktningen de visar. Beskrivande skyltar beskriver hur en miljö fung-
erar genom att bland annat visa öppettider. Regelskyltarna  reglerar hur en miljö får 
och bör användas genom bland annat nödutgångsskyltar (Mollerup, 2013). 

För att identiiera platser där skyltar behövs samt vilken typ används resultaten från 
observationer och intervjuer i den första delen av studien samt systematiska obser-
vationer i hela miljön och notera punkter där vägval uppenbarar sig. I denna studie 
ligger fokuset på wayshowing och att få besökaren att hitta rätt, därför har endast 
identiierande skyltar samt riktningsskyltar kartlagts, samt till viss del beskrivande 
skyltar i den mån de underlättar att hitta från en punkt till en annan. 

Slutligen görs en databas över innehållet på de olika skyltarna. Denna databas kopplas 
till kartorna över miljön.(Smitshuijzen, 2007)

Utöver detta görs vissa mätningar av miljön då bland annat längsta läsavstånd, bre-
daste och smalaste passagen för besökare samt takhöjd mäts upp. Dessa mätvärden 
blir sedan vad som främst annat styr begränsar skyltarnas storlek och på vilken höjd 
de kan placeras.

3.4.2 Metod för visuell design
Smitshuijzen (2007) hävdar att alla wayshowingprojekt av en viss skala involverar en 
mängd olika tekniker och element för den visuella designen. Det är viktigt att designa 
för en helhet snarare än bit för bit, för att få ett väl sammanhängande resultat. Därför 
föreslår han en arbetsplan att arbeta eter där nedanstående delar ingår. 

1. Först och främst läggs under designen av själva systemet (se rubrik 3.4.1) även 
grunderna för den visuella designen. Placeringen av skyltarna som fastslås då 
samt informationsinnehållet är viktiga för den visuella designen. Främst gäller 
detta listan över skylttyper som tagits fram. Denna lista ger en överblick för alla 
skyltar som måste designas individuellt (Smitshuijzen, 2007). 

2. Nästa steg är att skapa en samlad visuell identitet för alla objekt i informations-
systemet. Detta baseras på besökares förväntningar på hur en miljö ska se ut samt 
hur information brukar och bör presenteras. Det är därför viktigt att alla skyltar 
och informationsbärare i systemet verkligen ser ut som skyltar och att mottagaren 
förstår att detta är vad de är. 
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3. Utöver detta är det också av stor vikt att alla skyltar i ett system kan identiieras 
som en del av samma helhet, ju starkare denna koppling är desto tydligare blir 
systemet (Smitshuijzen, 2007). För att skapa denna helhet tar man fram en visuell 
identitet för systemet. Man måste tillse att samtliga objekt i systemet har ett iden-
tiskt grundutseende och känsla. Detta görs i en tvåstegsprocess. Först bestämmer 
man vilken karaktär systemet ska ha genom att exempelvis formulera ett antal 
värdeord. Sedan samlar man in visuellt material som speglar denna karaktär på 
ett efektivt sätt (Smitshuijzen, 2007). 

4. Då en visuell identitet är skapad är nästa steg att skapa detaljerade designspecii-
kationer som kan bli applicerade på samtliga skyltar. Detta görs genom att ta fram 
ett antal tabeller som speciicerar de olika grundläggande aspekterna för den visu-
ella designen. Innan dessa tabeller arbetas fram bör man också ta fram ett visuellt 
helhetstema som håller samman de olika visuella aspekterna (Smitshuijzen, 2007). 

5. I det sista steget måste ett antal visuella aspekter speciiceras på följande vis:

 - Typograin, genom en tabell med de typsnitt som används samt speciikati- 
 oner om storlek, ord och bokstavsavstånd samt andra typograiska detaljer   
 (Smitshuijzen, 2007).

 - Graiska element så som symboler, piktogram och illustrationer genom en  
 tabell där en översikt ges över alla graiska element med speciikationer om  
 bland annat dess storlekar (Smitshuijzen, 2007).

 - Material som ska användas samlas även de i en tabell med exempel på de   
 material man planerar använda (Smitshuijzen, 2007).

 - Färger samlas på ett liknande sätt som materialen i en tabell (Smitshuijzen,  
 2007).

 - Storlekar på skyltar och informationsobjekt samlas i en tabell. Här visas   
 även standardlayouten på de olika skyltstorlekarna med text och graik   
 (Smitshuijzen, 2007).

 - Slutligen görs en tabell över skyltarnas placering i höjdledd i relation till höj 
 den på rummet de placeras i (Smitshuijzen, 2007).

3.5 Beskrivning av analysprocessen
Den insamlade datan sammanställdes eter kategorier i syte att göra den enklare att 
analysera och mer överskådlig (Kjær 1991). Det inns två uppdelningar, en där rena 
statistiska jämförelser görs och en där varje testpersons observationer och intervju 
har sammanfattas till enklare meningar grundade på deras svar och reaktioner. Den 
statistiska sammanställningen skapades utifrån observations- och intervjusamman-
ställningen. Kategorierna följer observationerna och varje kategori innehåller således 
den informationen som framkom under just den observationen. Intervjudelen av 
datainsamlingen har en egen kategori. 
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Avvikande resultat har använts i syte att förstärka slutsatser genom att speciicera 
under vilka omständigheter som slutsatserna gäller (Kjær 1991).

Analysen av datan som samlats in i den andra delen av studien med fokus på desig-
nen av informationssystemet görs genom att ställas mot de teorier om wayshowing 
och wayinding som presenteras i teorikapitlet. De framtagna kartorna, skyltdataba-
sen samt de tabeller som är den data som framställs i denna del av studien jämförs 
med de preciserade frågeställningarna som tagits upp i kapitel 2.3 och sytar i analy-
sen att besvara dessa. 

I slutet av analysen jämförs också datan som fåtts i den första delen av studien med 
den som fåtts i denna del för att säkra att de eventuella krav som genererats där tillgo-
doses av det som producerats via designmetodiken. 

3.6 Validitet
Observationerna och intervjuerna är tolkade objektivt av båda författarna. Att båda 
författarna deltagit i tolkningen innebär att det är mindre risk att personliga förvänt-
ningar och erfarenheter påverkar analysen.

I studien används ett lertal metoder för datainsamling (intervjuer, observationer 
samt sekundärdata) samt en blandad grupp respondenter. Genom att etablisera teman 
från lera datakällor ökar studiens validitet (Creswell, 2014). Detta kallas triangule-
ring och minskar risken för partiskhet och att slumpen skulle påverka resultatet på 
grund av att en viss metod används. Trianguleringen innebär också en ökad trovär-
dighet då generaliseringar ska göras utifrån datan (Maxwell, 2005). 

En risk i vetenskapliga studier är att forskaren är partisk och att detta påverkar utfal-
let. Det är nära omöjligt att eliminera detta (Maxwell, 2005). Under studiens gång har 
denna risk tagits hänsyn till genom en medvetenhet i analysen av datan samt vilken 
data som samlats in. Risken för partiskt påverkande minskas dock när studien utförs 
av två eller lera personer som strävar eter enighet då den enskilda individens åsikter 
måste godkännas av den eller de andra i forskningsgruppen (Kjær 1991).

En ytterligare risk är så kallad reaktivitet, då forskarens närvaro samt hur denne rea-
gerar påverkar resultatet i exempelvis intervjuer eller observationer (Maxwell, 2005). 
Detta är också svårt att eliminera (Maxwell, 2005), dock har hänsyn till detta tagits då 
intervjuerna varit semistrukturerade med samma grundfrågor till samtliga respon-
denter samt under observationerna då ansträngningar har gjorts för att vara så osyn-
liga som möjligt för testpersonen. Den huvudsakliga intervjuarens tidigare utbildning 
inom intervjuteknik tjänar också till att minimera denna risk. Maxwell (2005) poäng-
terar dock att forskarens inverkan ota är mycket mindre än själva miljöns påverkan 
vid observationer och därför inte brukar vara ett stort problem.   

Under studien har lång tid spenderats i miljön. Även om intervjuer och observationer 
är gjorda under en relativt kort tidsperiod har kartläggningen av miljön samt dess 
löden inneburit att lera veckor spenderats på platsen vilket säkrar validiteten ytter-
ligare då det gett en god bild i hur miljön fungerar och påverkar studiens målgrupp 
(Creswell, 2014).

Vid lera tidpunkter under studien har dess progression delats med kollegor i fältet. 
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Detta innebär att man får ytterligare tolkningar på studiens kvalitet vilket styrker 
validiteten (Creswell, 2014). 

Mandel (2013) presenterar i sin diskussion något som han kallar ”agreement bias” 
som innebär att personer kan säga det som de förväntar sig att intervjuaren vill höra, 
antingen att systemet inte är tillräckligt alternativt att det är tillräckligt. Det kan också 
vara så att besökaren vet att något är fel då wayindingen inte går felfritt men att de 
inte vet hur man skulle kunna förbättra det. I båda fallen säger Mandel att även om 
personer har svårt för att wayinda så är det inte säkert att de säger det.

Genom att vid varje intervju ha två intervjuare på plats som kunde fylla i om den 
andra missade något ökar man möjligheten för att få så uttömmande svar som möj-
ligt. Att även vara två vid analysen och skapandet av sammanfattningar och där sträva  
eter enighet gör att det är lägre risk för att personliga värderingar påverkar tolkning-
arna (Kjær 1991).

Analysen av observationerna gynnas av att två personer skapar slutsatser tillsammans 
då det minimerar risken för att personliga värderingar påverkar tolkningarna (Kjær 
1991).

3.7 Reliabilitet
Urvalet av testpersoner i intervjuer och observationer blev inte så varierat som plane-
rat vad gäller ålder och könsfördelning. Det blev aningen ler kvinnor än män och ler 
av testpersonerna var yngre än tänkt. Detta berodde på den korta tid studien genom-
fördes på då det var svårt att hitta tillgängliga testpersoner som matchade perfekt med 
de tänkta kriterierna. Dock har både yngre och äldre personer varit med i studien 
samt både män och kvinnor, vilket gör att resultatet inte borde påverkas i någon större 
utsträckning.  

Vid analyserna har inga avvikande resultat ignorerats om de på något sätt kan bidra 
till en bättre förklaring (Kjær 1991). Detta gäller även för observationerna. 

För att ytterligare styrka och bekräta vad som framkom i observationerna innehöll 
intervjuerna  ett lertal frågor vars syte vara att samla in samma data igen. Genom 
denna metod får resultaten ytterligare vikt och trovärdighet (Kjær 1991).

Observationsrutterna valdes ut i syte att sätta testpersonerna i ett lertal olika situ-
ationer vilket minskade risken för att de redan skulle ha lärt sig den speciika leden 
vid ett tidigare sjukhusbesök. Urvalet av rutter bestämdes genom att välja ut delar i 
sjukhuset som skiljde sig från varandra vad gällde bland annat nuvarande skyltning, 
typer av avdelningar och miljö samt komplexitet i geograin.

Vad gäller studien för designen av informationssystemet torde den vara av relativt 
hög reliabilitet. Metoden som använts är skriven av en välkänd författare och forskare 
och datan som samlats in utnyttjar i många fall triangulering, då andrahands källor-
na (som varit den största delen) kopplas till intervjuer och observationer samt data 
skapad i den första delen av studien.
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3.8 Metodkritik
Studiens ansats, designfallstudie, valdes då det behövdes djupgående information om 
hur människor rör sig i Linköpings universitetssjukhus, var de blir osäkra och hur 
de väljer att orientera sig. Djupgående observationer var nödvändiga då en individ 
troligtvis inte kan i en intervju eller via en enkät svara på hur hen beter sig i en okänd 
miljö. Dessutom är studien riktad till just Linköpings universitetssjukhus och det-
ta innebär att undersökningar bör göras i just den unika miljön som inns i just det 
sjukhuset.

En svaghet med fallstudier är den begränsade generaliserbarheten. Då man bara tes-
tar ett speciikt fall är det svårt att generalisera till ett större sammanhang till skillnad 
från en kvantitativ studie. Dock är studiens syte bara att kunna generaliseras på en 
begränsad del av ett sjukhus alternativt på hela sjukhuset i fråga. Därför gjordes be-
dömningen att en fallstudie var tillräckligt generaliserbar för sytets uppfyllnad.

Alternativ till tillvägagångssätt övervägdes. Bland annat diskuterades att inleda med 
att designa ett system utifrån litteratur och tidigare studier och sedan testa det på ett 
antal personer för att se hur väl det fungerade. Denna idé lades ned av bland annat 
praktiska skäl. Att testa systemet i miljön skulle kräva att delar av sjukhuset stängdes 
av, något som inte är speciellt lätt att göra i denna typ av miljö. Det bedömdes också 
mer logiskt att först ta in primärdata för hur personer wayindar och sedan använda 
den för designen, då sjukhuset är en så pass unik typ av miljö.

4. Empiri

4.2 Empiri från intervjuer och observationer
Nedan följer sammanfattningar av de observationer och intervjuer som genomförts. 
Varje observationspunkt inleder med att presentera uppgiten som testpersonerna 
erhöll på sjukhuset. Då datan refererar till “A” eller “B” menas en målpunkt på sjuk-
huset. Dessa målpunkter är del i det nuvarande wayshowingsystemet och innebär en 
iktiv punkt på sjukhuset att navigera eter.

Observationerna och intervjuerna genomfördes i miljön med nuvarande skyltsystem. 
Testpersonerna informerades om att testet berörde skyltningen vid Linköping US och 
skulle mynna ut i en rapport som försökte förbättra denna. Det förklarades också att 
testpersonerna skulle låtsas som att observatörerna inte var närvarande samt att de 
skulle agera som vid ett vanligt besök vid US. 

Testpersonerna hänvisas här till som “T1” - ”T7” (Testperson 1, Testperson 2 etc.). 
Beskrivning av testpersonerna inns i kapitel 3.3

4.2.1 Sammanfattning observationer
Observation 1

“Hitta från Södra entrén till röntgen mottagningen”
 
T1 är en ung man som har besökt sjukhuset vid lera tillfällen. Han inledde med att 
vända sig till informationstavlan för information och tittade även på kartan där han 
tolkade att “A” var en ingång. 
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Han hade inga svårigheter med att följa skyltarna och hitta till röntgen, men tyckte att 
en skylt var svår att se. Han ansåg eter den här observationen att systemet fungerade 
bra.
 
T2 är en äldre kvinna som för ett antal år sedan gick i pension. Hon sökte sig i första 
hand till informationstavlan men missade helt att det också fanns en karta. T2 har 
stor vana av att navigera i sjukhuset och hade inga problem med att hitta vägen. Hon 
tolkade A som en uppgång eller hiss.
 
T3 är en medelålders kvinna som har besökt sjukhuset tidigare. Hon använde infor-
mationstavlan och även kartan men missförstod den.  Hon följde i övrigt skyltarna 
och hade inga problem att hitta fram till målpunkt “A” men blev tillfälligt osäker då 
skyltarna mot “A” försvann. Hon tyckte i det hör läget att det nuvarande systemet 
fungerade men att det skapade onödig förvirring då vägen gick längs med olika plan 
utan att det var tydligt på kartan och att den enda initiala vägvisningen var mot “A”.
 
T4 är en ung man som aldrig tidigare besökt sjukhuset. Detta gjorde att han inled-
ningsvis var osäker då han befann sig i en helt främmande miljö. Det första han gjor-
de var att söka upp informationstavlan, men han missade att det även fanns en karta. 
Han hade inga svårigheter att hitta till röntgen men upplevde viss osäkerhet, bland 
annat förstod han inte vilket plan han befann sig på.

T5 är en ung kvinna med tidigare erfarenhet av sjukhuset. Hon inledde observatio-
nen med att gå fram till informationstavlan. Hon uppmärksammade även kartan, 
vilket skapade förvirring då hon inte förstod den. Hon studerade både karta och 
informationstavlan noggrant tills hon förstod hur hon skulle använda målpunkterna 
och använde då också termen “målpunkt”. T5 trodde initialt att hon skulle åka ned 
till plan 11, hon hade problem med att förstå på vilket plan hon befann sig. Hon hade 
ingen svårighet att hitta till röntgen men upplevde viss tveksamhet under färden, dels 
på grund av plan förvirring och dels på grund av målpunktsförvirring.
 
T6 är en ung kvinna som kan deinieras som en ungdom. Hon har ingen tidigare erfa-
renhet av sjukhuset. T6 påbörjade observationen med att passera informationstavlan 
och kartan utan att uppmärksamma dem med mer än en snegling. Hon använde sig 
inte heller av några målpunkter. Eter mycket planlöst sökande hittade hon en skylt 
som pekade mot röntgen, men resten av färden innehåll en hel del förvirrat sökande.
 
T7 är en ung kvinna som använde sig av både informationstavlan och kartan för att 
navigera, det uppkom dock mindre svårigheter med att hitta de båda till att börja 
med. Hon tolkade “A” som ett område och läste aktivt avdelningsskyltarna påväg mot 
“A”. Hon blev dock tillfälligt förvirrad när “A” skyltarna upphörde. 

Observation 2

“Hitta från röntgenmottagningen till restaurang Blåklinten”

T1 inledde observation 2 med att söka sig tillbaka mot den södra entrén, hela tiden 
spanades eter skyltar eller information som skulle leda till restaurangen. Väl framme 
upptäcker han en skylt som pekar mot blåklinten, från det håll han kommit. Detta gör 
att han blir tveksam och väljer att titta på kartan samt informationstavlan innan han 
fattar ett beslut. Eter viss förvirring och tid då han inte hittar restaurangen på tavlan 
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ser han att Blåklinten ligger vid en ingång till sjukhuset. I hopp om att hitta en enklare 
väg väljer han att gå utvägen. Han hade inga svårigheter att hitta eter det.

När T2 inte omedelbart kunde se några skyltar mot restaurangen beslutade hon sig 
för att fråga inne på röntgenmottagningen. Tack vare vägbeskrivningen kunde hon 
hitta restaurangen utan onödiga omvägar, men blev väldigt osäker när hon kom in i 
ett truckområde. T2 påpekade att hon tyckte det var dåligt skyltat inne i hissrummet 
då det är svårt att komma ihåg från vilket håll man gått in i hissen när man ska leta 
sig tillbaka.

T3 började söka eter skyltar, då hon inte såg några blev hon osäker och letade längs 
med vägen medan hon gick tillbaka från hållet hon kommit hon kommit. Eter att 
hon kommit ned till plan 9 såg hon eter en stunds sökande en skylt mot restaurangen 
i slutet av korridoren och beslutade sig för att följa den. Under färden blev hon tvek-
sam då vägen var väldigt lång. När hon väl kommit fram var hon också först osäker 
då det inte fanns någon skylt eller liknande bekrätelse på att hon anlänt till restau-
rangen. Över lag anser hon att skyltningen var dålig längs med sträckan.

T4 började också söka eter skyltar medan han återvände från samma håll som han 
kommit i hopp om att nya skyltar skulle uppenbara sig. Eter att noggrant sökt ige-
nom hissrummet beslutar han sig för att helt enkelt gå tillbaka till Södra entrén för 
att titta på informationstavlan, nu uppenbart irriterad och osäker. T4 påpekar att 
han skulle ha gett upp vid det här stadiet. Eter att han nästan nått fram, hissfärden 
upp var sista steget, ser han i hissen en skylt som säger att restaurangen ligger på det 
plan han är påväg att lämna. Förbryllad går han ut igen och ser då skyltar som pekar 
mot restaurangen. Eter att han hittat första skylten var det inga problem att hitta 
restaurangen. Han ansåg dock att det inledningsvis var alltför dåligt skyltat. Han blev 
även förvirrad angående vilket plan han befann sig på då ingångsnumret hade högre 
hierarki än plan numret vilket inte tidigare hade varit fallet. Detta resulterade i att han 
inte förstod vilket plan han befann sig på.
 
T5 började söka sig tillbaka mot entrén eter att inte ha hittat några skyltar i sitt 
närområde. Hon mindes också att hon hade sett en skylt mot restaurangen på väg 
till röntgen. Hon påpekar att hon inte vill fråga om vägen. Eter en längre avläsning 
av korridoren eter hissen ser hon skylten mot restaurangen och följer den. När T6 
kommer in i truckområdet blir hon osäker på om hon kommit rätt då det inte känns 
som ett område för besökare. Eter att färden avslutats berättar T6 att den inledande 
bristen på skyltar gjorde henne irriterad.

T6 inledde med att gå mot plan 10 då hon mindes att hon börjat där. Eter stor för-
virring hittade hon till södra entrén och ick där syn på skyltar mot restaurangen. När 
hon kom in i truckområdet blev hon osäker men fortsatta följa skyltarna. När hon 
kommit fram till hissarna uppstod också viss osäkerhet. I början av turen blev hon 
väldigt irriterad och även osäker på grund av bristen på skyltar vilket ledde till stress.
 
T7 började med att intensivt söka eter skyltar och blev förvirrad på grund av den 
totala avsaknaden av dem. Hon letar sig då tillbaka till Södra entrén där hon upp-
täcker en skylt mot restaurangen. T7 bestämmer sig dock för att bekräta riktningen 
på informationstavlan, där hon blev ytterligare förvirrad etersom på tavlan stod det 
enbart “restaurang” och hänvisade till ingång 13, det vill säga en väg utanför sjukhu-
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set. Hon bestämde sig dock för att följa inomhusskyltningen. Även T7 blev osäker när 
hon kommit in i truckområdet. Hon sa även i intervjun eteråt att det kändes som om 
hon hade tagit en omväg.

Observation 3

“Hitta från restaurang blåklinten till Södra entrén”

T1 förstod av bristen på skyltning att han skulle till “kulvert till övriga sjukhus” och 
därifrån leta sig vidare till Södra entrén. Inne i hissen blev han dock osäker när det 
stod “ej utgång” på plan 9, men han beslöt sig ändå för att ta hissen ned. Inne i truck-
området uppstod ytterligare osäkerhet, den här gången på grund av skylten vid slutet 
av området. Skyltningen pekade åt vänster vilket T1 först tolkade som att den pekade 
mot industrihissarna. Han beslöt då att titta på kartan som fanns men ick ge upp då 
den inte var tydlig. T1 beslöt dock att testa dörren och upplevde inga ler problem.

T2 sökte sig bakåt längs med vägen vi kommit och tog hissen till plan 9. Även hon 
blev osäker när det stod “ej utgång” i hissen, men åkte ändå. Under färden påpekade 
T2 att hon tyckte det var väldigt långt att gå. Framme vid dörren ut från truckområ-
det upplevde hon samma osäkerhet som T1 och vände sig till kartan för hjälp. Hon 
lyckades förstå kartan som att hon skulle gå igenom dörren och fortsatte. Innan hon 
läst kartan berättade hon att hon inte hade en tanke på att gå igenom dörren då det 
kändes som om hon uppenbart inte skulle igenom den.

T3 såg inte några skyltar vid restaurangen utan sökte sig tillbaka längs med vägen vi 
anlänt. I hissen ick “ej utgång” skylten henne att tveka och sedan lämna hissen, hon 
förutsatte att dörrarna inte öppnades på plan 9. Hon valde istället trapporna och såg 
en skylt på plan 10 mot Södra entrén. Även på detta plan var man tvungen att ta sig 
igenom ett truckområde, vilket gjorde att hon kände sig obehörig. Samma skyltning 
som fått T1 och T2 att stanna vid dörren fanns även på plan 10 och T3 blev osäker. 
På plan 10 fanns det dock ytterligare en gång till vänster som hon valde att följa. Eter 
det hittade hon utan problem. Inne i truckområdet avslöjade hon senare att hon hade 
frågat om vägen om observatörerna inte varit närvarande. Hon berättar också att hon 
blev irriterad på bristen av skyltning vid restaurangen.
 
Då T4 inte kunde lokalisera en skylt mot Södra entrén beslutade han sig för att chansa 
på att ta kulverten. När han såg “ej utgång” skylten blev han osäker men åkte ändå då 
det stod på utsidan av hissen att han kunde åka med den. Han blev ytterligare osäker 
när hissrösten sa “plan 09” till skillnad från tidigare hiss där rösten sagt “plan 9”. Han 
undrade vad skillnaden var mellan dem. Han såg kulvertkartan men tolkade skylten 
över dörren i truckområdet som att han kunde gå igenom. Han hade inga mer pro-
blem, men han berättade att han störde sig på det faktum att det saknades skyltar vid 
restaurangen.
 
När T5 inte hittade någon skylt beslutade hon sig för att gå ut och leta. Där ute påpe-
kade hon att om hon inte visste var hon befann sig (tack vare tidigare erfarenheter) så 
hade hon inte vågat gå längs med den vägen. Här bröts observationen då det i huvud-
sak var insidan av sjukhuset som var av intresse för studien. T5 valde då att ta hissen 
mot kulverten och hajade också till när hon såg “ej utgång” men åkte ändå. Hon hade 
inga vidare problem att hitta rätt.
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T6 gick, utan tvekan och utan att ens försöka hitta skyltar, raka vägen in i hissen och 
tryckte på “plan 10”. Detta på grund av att hon mindes att Södra entrén låg på det pla-
net. På plan 10 hittar hon snabbt skyltar mot entrén och följer dessa. När hon plötsligt 
ska ned för en trappa blir T6 osäker men följer skyltarna. När hon sedan ska upp en 
trappa igen blir hon irriterad. Under observationen berättade T6 att hon ota blev 
osäker på om hon var på rätt väg.
 
T7 sökte inledningsvis eter skyltar. Eter visst sökande beslutar hon att åka till plan 
9, då det var därifrån vi kommit. När hon såg skylten “ej utgång” blev hon osäker 
men åkte ändå i hopp om att få vidare instruktioner sen. Förvirring uppstår när en av 
skyltarna inte följer samma struktur som övriga. Hon kände ganska snart igen sig och 
slutade navigera eter skyltarna och gick istället helt på minnet. Hon hade inga vidare 
problem med att hitta till entrén.

Observation 4

“Hitta från Södra entrén till kirurgiska klinikens mottagning”

T1 vände sig i första hand till informationstavlan och börjar sedan gå mot “A”. Han 
upptäckte skylten som pekar mot målet, samtidigt som skylten mot “A” pekar åt ett 
annat håll. T1 blev då förvirrad och återvände till informationstavlan. Han använde 
kartan och tolkade den som att han kunde gå rakt fram och följa skylten mot målet 
istället för “A”. 

T2 inledde med att studera informationstavlan och valde sedan att ta hissen mot “A” 
på grund av att hon började bli trött. Hon hittade utan problem till avdelningen den 
vägen.
 
T3 inledde också med att vända sig till informationstavlan, hon använde sig även av 
kartan. Då den enda koordinaten som ges är “A” blir hon förvirrad då ”A” “är ganska 
stort”. När hon upptäckte skylten mot målet valde hon att följa den istället. Hon ansåg 
att kartan var “fel” och skyltningen likaså etersom vägen ned för trappan hade blivit 
längre. Hon hade dessutom velat ha en koordinat till förutom “A”, exempelvis vilket 
plan avdelningen låg på.
 
T4 följde skyltningen mot “A” med säkerhet eter att ha tittat på informationstavlan 
och såg aldrig skylten som pekade rakt fram. T4 påpekar dock att han inte förstods 
vad “A” var för något.
 
T5 läste informationstavlan och började följa skyltningen mot “A”. Hon upptäcker 
dock skylten mot målet och börjar istället följa den.

T6 var den enda som inte använde sig av informationstavlan utan, som i observation 
1, gick rakt fram i hopp om att det var rätt riktning. Hon såg skylten mot kliniken och 
följde den. Hon missade dörren in till avdelningen och gick vilse bland korridorer-
na vilket ledde till att observatörerna tillslut gick in och sa att hon befann sig vid fel 
avdelning. T6 börjar då utforska korridorerna, hela tiden osäker på vart hon ska men 
hittar tillslut rätt. T6 brydde sig aldrig om “A” skyltarna. 

T7 inledde som de lesta andra med att läsa informationstavlan och börjar följa “A”. 
Hon blev dock osäker när skylten mot målet uppenbarade sig. T7 beslutade sig för att 
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följa den nya skylten då hon resonerade att målet ligger i “område” A. Eteråt berätta-
de hon att hon antog att om hon missat skylten skulle hon ha gått fel. 

4.2.2 Sammanfattning intervjuer
 T1 anser sig vara bra på att orientera och hitta rätt, det känns naturligt för honom. I 
första hand så söker han eter informationsskyltar när han ska navigera sig i en miljö 
och han vill ha det väl skyltat hela vägen fram till målet. Skulle det saknas skyltar så 
söker han reda på personal eller en reception där han kan fråga om vägen. T1 uppger 
att han gärna använder en gps för att hitta rätt men att han trivs bra med ett skyltsys-
tem, han tycker också att det nuvarande system är tillräckligt för att hitta och att han 
ibland mer bekrätelse än vad som var nödvändigt. Dock så förstod han inte systemet 
fullständigt, vad är bokstaven för något? Om det skulle innas en kartapplikation för 
sjukhuset så skulle han använda den förutsatt att den inte tar upp för mycket minne 
på mobilen och att han får information om dess existens i god tid. I övrigt anser sig 
T1 vara väldigt bekväm med att läsa kartor och poängterar också att han har hur man 
hittar i sjukhus “inpräntat i ryggmärgen” på grund av upprepade besök.

T2 tycker sig också vara bra på att orientera och säger det att vännerna förlitar sig på 
henne när de reser tillsammans. Hon använder sig i huvudsak av skyltar men är snabb 
på att fråga om hon inte hittar men vill helst kunna ta sig fram själv. Ett bra sätt för att 
möjliggöra det är just pilar och namnskyltar, vilket är en av anledningarna till att hon 
tycker att det nuvarande systemet är bra. Då hon inte äger en smartphone så har hon 
inte möjlighet att använda applikationer men hon är villig att använda en gps om hon 
skulle få en vid ingången. Dock är hon mer bekväm med att läsa analoga kartor och 
använder inte gps i vanliga fall om det inte är absolut nödvändigt. T2 tycker att “A” 
och liknande målpunkter är bra “då man förstår att det är en hiss”.
 
T3 anser sig ha ett bra lokalsinne och söker i huvudsak eter skyltar och kartor för att 
hitta rätt. Hon frågar sig fram om det inte är uppenbart vart hon ska, detta genom 
informationsdiskar eller personer och säger det att hon hellre frågar än att söka blint 
själv. T3 såg dock aldrig receptionsdisken vid södra entrén. Hon vill dock allra helst 
använda skyltar för att hitta och hon vill absolut inte ha en röst som säger åt henne 
vart hon ska, i så stor utsträckning som möjligt vill hon hitta själv. Om det fanns till-
gång till en elektronisk karta så skulle hon gärna använda den. T3 anser att det nuva-
rande systemet är bristfälligt och upplever att det bland annat är inkonsekvent. Hon 
hade också velat ha mer bekrätelse om att hon var på rätt väg. T3 äger en smartphone 
och är positivt inställd till en kartapplikation, dock måste kunskap om den komma 
i god tid. Hon är även bekväm med att använda en gps och att läsa kartor, även om 
kartorna måste vändas åt det hållet hon ska för att hon ska förstå dem. Hon anser att 
sjukhuset är väldigt rörigt och att det ota saknas eller inte ges tillräckligt med in-
struktioner om hur man tar sig till och från platser. T3 anser även att det är konstigt 
samt onödigt att bottenvåningen heter plan 09 och inte exempelvis 1.
 
T4 anser sig bra på att hitta rätt och inomhus använder han skyltar för att orientera 
sig. Utomhus är det landmärken som gäller och utifrån dessa bygger han upp en inre 
karta. När han inte hittar i en utomhus miljö använder han ex internet för att navi-
gera. Inomhus använder han i första hand skyltar, i brist på dessa receptioner. Hittar 
han inga receptioner söker han eter en, i ca 15-30min innan han är beredd att ge upp. 
Det optimala wayshowingystemet enligt T4 vore att få en karta med vägvisning innan 
besöket, alternativt i entrén. Han tycker att nuvarande system räcker även om det inte 
är anpassat åt båda håll. T4 äger en smartphone och uppger att han skulle använda 
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en kartapp om han visste att den fanns såvida han hade tid att ladda ner den i entrén, 
alternativt om han ick information om den innan han anländer till sjukhuset. T4 är 
bekväm med att använda en gps, dock ovan användare, och även med att läsa kartor. 
Han anser att skyltar och mycket återkoppling är det viktigaste för att hitta rätt.
 
T5 intervjun blev korrumperad och datan förlorades. 
 
T6 anser sig ha ett “fruktansvärt dåligt lokalsinne” och blir lätt stressad av att inte 
hitta vilket försämrar orienteringsförmågan. Hon orienterar sig genom att gå åt ett 
håll och hoppas på att det är rätt. Hon uppger sig leta eter skyltar längs med vägen 
alternativt fråga någon, på ett sjukhus skulle hon i första hand fråga personalen. 
Det optimala vägledningssättet är enligt T6 att bli ledd via skyltar. Hon anser att det 
nuvarande systemet är undermåligt, det borde vara tydligare “här ska du”. T6 tycker 
att den sista observationen var extra bökig. Hon äger en smartphone och skulle ladda 
ned en kart-app, även om hon först ick reda på att den fanns i entrén då hon är med-
veten om att hon inte hittar. Hon är hyfsat bekväm med att använda en gps men anser 
sig dålig på att läsa kartor och är inte bekväm med att göra det. T6 hade prestations-
ångest under testet, framförallt i början.
 
T7 tycker sig ha bra lokalsinne men kan dock tappa bort en “bit på vägen” även om 
starten och målet är tydligt. Hon orienterar sig genom att minnas var hon har svängt 
och åt vilket håll hon kommit ifrån. I brist på tydlig info söker hon sig till informa-
tionstavlor eller kartor, i andra hand söker hon eter en reception och i tredje hand 
till en person, oavsett om de är besökare eller anställda. Det bästa systemet för way-
showing är enligt T7 skyltar. Då hon har ett okorrigerat brytningsfel kan skyltar som 
är små och på stora avstånd vara svåra att se. T7 äger en smartphone men säger att en 
kart-app skulle behöva vara väldigt tydlig för att hon ska använda den istället för skyl-
tarna. Hon skulle använda den om hon, trots skyltar, går vilse. 

Hon skulle troligtvis ladda ner den när hon eller en bekant hamnade på sjukhuset. T7 
är bekväm med att använda en gps och anser sig vara “ganska” bra på att läsa kartor.

4.3 Empiri för design av informationssystemet
I detta avsnitt presenteras resultatet av de mätningar och observationer som är gjorda i 
miljön samt insamlad sekundärdata som ligger till stöd för teorierna i kapitel 2. 

4.3.1 Skyltstorlek & avstånd
Då storleken på skyltarna bestämdes användes de riktlinjer som satts upp i manualen 
“Technical Series 2 - Wayinding for Health Facilities” . I denna presenterar man ett 
antal olika grundstorlekar för skyltar och hur textstorleken bör vara i förhållande till 
skylten (Department of Health, NSW, 2009). Dessa storlekar har sedan anpassats något 
till de förutsättningar som inns i just den miljö denna studie utförs för.   

Läsavståndet för skyltarna har beräknats på 400 gånger x-höjden på texten. Det är just 
läsavståndet som legat till grund för en majoritet av skyltstorlekarna då läsavståndet 
först räknats ut för att sedan skapa en skylt stor nog för den textstorlek som behövs. 
Det längsta avståndet som uppmättes i miljön var 14 meter. Den lägsta takhöjden upp-
mättes till 2,4 meter vilket begränsar hur många skyltar som kan hänga över varandra 
i en korridor. Den smalaste korridoren var 2,5 meter bred vilket låg till grund för hur 
breda skyltarna kunde vara då man på vissa platser behöver tre skyltar i bredd.
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4.3.2 Skyltplaceringar & innehåll
Avdelningar och brytpunkter i löden där besökare rör sig presenteras här på två kar-
tor. Dessa kartor är sedan kopplade till en databas (se bilaga 2) där varje skylts innehåll 
beskrivs för att underlätta vidare arbete. Innehållet är alltså vad skylten ska informera 
om, exempelvis avdelningsnamn. Ett exempel på hur denna databas ser ut visas i 
igur 3. 

Databasen är indelad i destinationsskyltar och riktningsskyltar och beskriver vad dessa 
ska innehålla. I databasen beskrivs också om skyltarna ska vara dubbelsidiga och vart i 
miljön de ska placeras. Detta grundar sig i miljöns utformning och skyltens natur.

Figur 3. Skyltdatabas

Kartorna i igur 4 och 5 visar olika plan på sjukhuset. De gröna rutorna där sifran 
inleds med ett “R” skyltar är riktningsskyltar där den lilla pilens riktning visar vilket 
håll skylten är avsedd att ses ifrån för att fungera med beskrivningen av utseendet 
som inns i databasen. De blå rutorna som inleds med ett “I” avser destinationsskyltar 
för olika avdelningar och funktioner.

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I079         09

Hängande, från tak

Bäckenfunktionsenheten

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R013         9

Hängande, från tak

Akutröntgen 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång
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Figur 4. Karta plan 9
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Figur 5. Karta plan 10
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4.3.3 Piktogram

Figur 6. AIGA-Piktogram

Piktogrammen ovan i igur 6 är tagna ur AIGA (American Institute of Graphic Arts) 
systemet för piktogram. Systemet skapades främst för användning på lygplatser och 
men också internationella event. Bakom systemet ligger AIGA och amerikanska 
departementet för transport som utvecklade systemet genom att analysera beintliga 
piktogramsystem på olika platser i världen för att sedan omdesigna vissa av dessa och 
slutligen skapa ett nytt system som i sin nuvarande form var klart 1979 och är fritt för 
vem som helst att använda (AIGA, 2014). Symbolerna ovan skiljer sig endast i färger-
na från originalet, för att passa in i wayshowingsystemet som tagits fram i studien.
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5. Analys

5.1 Wayfinding
För att få reda på vilken wayinding-strategi besökare främst nyttjar i sjukhusets miljö 
jämförs datan från observationer och intervjuer med de strategier för wayinding som 
presenteras i teorikapitlet.

Samtliga observationer visar att en klar majoritet utnyttjar en kombination av track 
following och route following för att hitta målet. En del av dessa försökte också an-
vända strategin map reading genom att läsa kartan som stöd, denna var dock inte till 
någon hjälp då den inte var detaljerad och tydlig nog men visar ändå på en vilja att 
utnyttja en karta om en sådan inns. De personer som inte använde kartan uppfattade 
inte att den fanns.
 
Resultatet från observationerna bekrätas även i intervjuerna då en majoritet av 
respondenterna hävdar att bra skyltning i kombination med kartor är det föredragna 
sättet att orientera sig i en miljö. En majoritet av respondenterna anser sig även vara 
kapabla att navigera via kartor vilket indikerar att även map reading-strategin kan 
utnyttjas.
 
Det framkommer även i observationer och intervjuer att man drar sig från att fråga 
om vägen och hittar helst till sitt mål på egen hand. Trots att samtliga personer nå-
gon gång var osäkra eller vilse under observationerna var det endast en av dessa som 
frågade om vägen vilket tyder på en önskan att klara sig själv. Detta antagande styrks 
också av Mandel (2013) då hans studie avslöjar att endast 5,6% av hans observations-
personer frågade om vägen.
 
En majoritet av de observerade personerna är opportunister och inte rädda att av-
bryta en plan om en potentiellt bättre väg uppenbarar sig. I observation fyra kan man 
se att track following strategin föredras framför route following då lertalet personer 
avbryter sin planerade väg för att följa de nya skyltarna.
 
En person använde sig av en helt annan strategi för att hitta under två observationer, 
screening, genom att söka av miljön tills personen hittat rätt. Detta visar att även om 
en majoritet förlitar sig på route- och track following kan det innas det undantag som 
väljer en annan strategi.

5.2 Wayshowing
Fyra personer reagerade under observationerna då miljön förändrades på ett oväntat 
sätt. Flera personer kände sig obehöriga eller att de hade gått fel då de gick in i denna 
miljö, vilket kan kopplas till vikten av att miljön är självförklarande. I detta fallet upp-
levde man att man kom in i en del av sjukhuset som ej var avsedd för besökare. 

Två personer navigerade utifrån vilket plan de kom ihåg att entréplan låg på och yt-
terligare en person blev förvirrad över att plannumreringen var otydlig då exempelvis 
entrén inns på plan 10 men man blir vägledd till plan 9 för att ta sig dit. 
Flera personer reagerade även på det faktum att entréplan är nummer 10 vilket de 
upplevde som ologiskt. 
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I brist på tydligt placerade skyltar blev majoriteten av personerna i observationer och 
intervjuer osäkra, vilket riskerar att leda till försämrad orienteringsförmåga. Flertalet 
personer försökte hitta en karta att använda sig av då osäkerhet uppstod och i nuläget 
inns det få synliga sådana vilket innebar onödiga omvägar.

Vidare framkom att skyltarna bör placeras så att man inte behöver söka eter dem 
med blicken utan ser dem direkt då man vänder sig i en riktning. Flera av personerna 
gick under observationerna en onödigt lång väg då skyltarna var otydligt placerade 
och inte sågs direkt vid ett vägskäl.   

Det framkom av observationerna att skyltar endast har en kort stund på sig att bli 
lästa och uppfattade. När en skylt saknade information som testpersonerna förvän-
tade sig att hitta där blev de antingen förvirrade eller fortsatte att söka sig tillbaka till 
den senast observerade informationstavlan eller kartan utan att utforska miljön eter 
vidare skyltar.

Observationerna visar att även om A skyltarna är större och färgmarkerade anses de 
vita skyltarna, i alla fall vid sista observationen, ha högre hierarki i besökarnas ögon. 

Majoriteten av testpersonerna visade ett intresse av att använda kartor och liknande 
information för att hitta men var ota var tvungna att gå en längre sträcka för att hitta 
dessa. Det fanns informationstavlor som var närmare som testpersonerna inte kände 
till eller hittade. 

Ingen av personerna i observationerna utnyttjade informationsdisken som låg vid 
entrén, trots att detta är en av de åtgärder man i nuläget tagit för att hjälpa personer  
hitta rätt. Detta styrker ytterligare att besökare föredrar att klara sig själva.

5.3 Designskisser

5.3.1 Wayshowingsystemets helhet
Systemet som utformats i studien är baserat på fysiska skyltar i miljön. Valet att an-
vända just skyltar för att visa vägen kommer främst från det faktum att detta visade 
sig vara det lest personer är bekväma med och föredrar för att navigera. Att kom-
plettera systemet med interaktiva alternativ var en tanke men har inte gjorts, då det 
framkom att inte samtliga besökare skulle kunna utnyttja ett sådant system i dagsläget 
utan att ett fysiskt system i miljön krävs.

US huvudbyggnad är indelat i områdena A, B, C och D och vart och ett av dessa 
områden har tilldelats en färg. Områdesindelningen är enbart utformad för besö-
kares behov och baseras på de hissar som besökarna måste använda för att nå de 
olika avdelningarna som inns på sjukhuset. Detta system underlättar skyltningen då 
informationen inledningsvis kan skalas ned till att enbart skylta mot de olika områ-
dena istället för att skylta mot alla avdelningar på sjukhuset. Då olika plan innehåller 
olika antal avdelningar och olika stora områden som besökare har tillgång till så ser 
områdesindelningen olika ut beroende på planet. Området utgår alltid utifrån vilka 
avdelningar som besökare ska nå med hjälp av en speciik hiss. Zoner där enbart sjuk-
husets anställda har tillgång är markerade med grått för att ta bort information som 
är onödig för besökare.



37

Tanken i wayshowingsystemet är att besökare antingen har fått hem en kallelse al-
ternativt så ska besökaren först studera den informationstavla som inns i entrén de 
anländer till. På respektive kallelse eller tavla kommer besökaren få information om i 
vilket område deras avdelning ligger samt vilket piktogram som är kopplat till avdel-
ningen. Det är även möjligt att ta reda på i vilken del av sjukhuset avdelningen ligger 
tack vare områdeskartan. 

Till att börja med får besökaren enbart wayshowing till det område de ska till genom 
att mötas av en stor informationstavla vid samtliga entréer. Om avdelningen besö-
karen ska till ligger i B så kommer det inledningsvis enbart vara skyltat mot B. Först 
när man nått område B så börjar skyltningen mot separata avdelningar. På varje plan 
som besökare har tillgång till kommer det vid alla hissar att innas en kartmodul över 
det planet besökaren beinner sig på för tydlig orientering, där även serviceenheter så 
som toaletter inns utmarkerade. När besöket är över kommer tydliga utgångsskyltar 
leda besökaren tillbaka samma väg som de kom in.

Figur 7. Områdesskiss

Skyltarnas placering styrs av behovet, skyltar är helt enkelt placerade där de behövs 
enligt Mollerups (2013) modell. Detta innebär riktningsskyltar vid varje identiierat 
vägskäl en besökare träfar på samt identiieringsskyltar vid varje destination. Majori-
teten av skyltarna placeras högt, hängande i taket eller på väggen då detta innebär att 
de syns på långt håll samt inte skyms i korridorer. 
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Figur 8. Korridorskiss

De olika områdenas färger hjälper besökare att snabbt upptäcka skyltarna på håll samt 
ger konstant bekrätelse på att besökaren beinner sig i exempelvis område B. Färgen 
på de olika piktogrammen som återspeglar vilket område avdelningen beinner sig i 
hjälper besökaren att förstå i vilket område de söker och piktogrammet i sig förenklar 
navigering. Tack vare att systemet inte enbart förlitar sig på färg utan även piktogram 
så fungerar systemet även om besökaren är färgblind.

5.3.2 Material
Som nämnts tidigare har val av material för skyltar och informationstavlor inte varit 
en del av studien, då vi inte ansett att materialet varit en viktig faktor för skyltarnas 
utformning. Däremot föreslår vi att informationstavlor, identiieringstavlor samt 
kartmoduler är elektroniska då detta ökar modulariteten och på sikt kan detta sänka 
kostnaderna. 

För riktningsskyltar och destinationsskyltar som enkelt kan lyttas rekommenderar vi 
metall eller plast.

5.3.3 Färg
Färgerna som används till områdesindelningen i systemet är  Tropikblå (CMYK: 67 2 
9 0), Äppelgrön (CMYK: 28 2 96 0), Hörselrosa (CMYK: 10 89 21 0) och Varm orange 
(CMYK: 0 37 88 0). Dessa fyra färger förekommer i kartor och piktogram som över-
ensstämmer med det område som färgen är kopplad till. Färgerna har valts då de är 
tillräckligt synliga för att kunna identiieras på avstånd men fortfarande är de så dova 
och omättade att de inte blir skrikiga. De är istället lugna och harmoniska för att på 
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ett naturligt sätt smälta in i sjukhusets miljö. Detta stämmer också väl med de resultat 
Rangel (2011) ick i sin studie, där testpersonerna föredrog omättade, ljusa färger. 
Färgerna är distinkt urskiljbara från varandra för att undvika risken att de blandas ihop. 
Färgskalan är också vald för att inte krocka med andra standardiserade färger som används i 
ofentliga miljöer som nämns av Smitshuijzen (2007).  

Figur 9. Färger

Övriga färger som förekommer regelbundet i systemet är Moderngrå (CMYK: 0 0 0 70), 
Trycksvart (CMYK: 91 79 62 97) samt Doktorvit (CMYK: 0 0 0 0). Den Moderngrå färgen 
används till bakgrunder för skyltar, piktogram, kartor och så vidare. Färgen passar bra ihop 
med de områdesfärger som presenterades i föregående stycke då den framhäver dem. Den 
grå färgen smälter även bra in i sjukhusets miljö utan att bli helt osynlig. Doktorvit används 
till texten på skyltar och kartor då den är väldigt lättläst mot den Moderngråa bakgrunden. 
Som både Mollerup (2013) Och Smitshuijzen (2007) säger är kontrasten och tydligheten 
viktig, och det är alltså det som främst tagits hänsyn till. Trycksvart används som textfärg på 
längre texter där man använder en vit bakgrund, exempelvis på kallelser eller liknande. 

Figur 10. Färgalternativ 1 

Tankar om andra färger fanns  och ett av förslagen kan ses ovan i igur 10. Det grundar sig 
i mörkare och mer mättade färger där den blåa har en viss koppling till sjukhusets graiska 
proil. Detta förslag förkastades dock på ett tidigt stadium då den gröna färgen var lätt att 
förväxla med bland annat nödutgångar. Den mörka nyansen gav också ett dystert intryck 
till skyltsystemet, något som inte önskades och bör undvikas i denna typ av miljö (Rangel, 
2011).

En annan tanke var att använda ett svartvitt system, helt utan färger. Då systemet utveck-
lades och de olika områdena skapades blev den iden dock nedlagd då färgerna ger en stor 
fördel i diferentieringen av de olika områdena. 
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5.3.4 Typografi
Typograin som ska användas är Frutiger 55 Roman. Fonten är i sig lättläst på skyltar 
samt på kallelser och liknande och det kan läsas på långa avstånd. Om det vid nå-
got tillfälle är nödvändigt med underrubriker så ska dessa skrivas kursivt. Mollerup 
(2009) tar upp ett antal olika fonter han rekommenderar för skyltning, bland annat 
Frutiger, Arial, Helvetica och Calibri. Generellt rekommenderas av både Mollerup 
(2013) och Smitshuijzen (2007) ett linjärt typsnitt för att bland annat vara tydligt på 
långt håll, vilket Frutiger är.

Frutiger 55: Ortopediska, ORTOPEDISKA
Bokstäverna är tydligt separerade och igenkännliga då de i sig själva är tydliga. Fon-
tens vikt ger även en ordnad och professionell känsla.

Helvetica World: Ortopediska, ORTOPEDISKA
Helvetica fungerar bra i exempelvis kapitelrubriker, text som ska läsas på närmare 
håll. På längre avstånd är den för tät och bokstäverna smälter ihop. Detta kan tydligt 
ses på exempelvis gemenerna “r” och “t”eller versalerna “P” och “E”. 

Arial: Ortopediska, ORTOPEDISKA
Arial har en fördel över Helvetica då avståndet mellan de versala bokstäverna är 
större. Arialens största problem är dock att utrymmet inuti bokstäverna, exempelvis i 
“e”, “s” och “a” är trångt. På håll blir detta då svårare att tyda.  

Calibri: Ortopediska, ORTOPEDISKA
Calibri lider inte av Helveticans bokstavsnärhet eller Arialens trånga bokstavsutrym-
men. Calibrins problem är dess långsmala bokstäver vilket på håll försvårar läsning.

Anledningen till att Frutiger 55 valdes var till stor del tack vare sin bredd, både mellan 
bokstäver och bokstävernas bredd i sig. Vid utformandet av skyltar är det önskvärt 
att hålla nere bredden på dessa för att spara plats, samtidigt är det viktigt att skyltarna 
blir lättlästa och begripliga (Mollerup, 2009). Frutiger är välbalanserat mellan dessa 
två aspekter, den är utrymmesanpassad samtidigt som detta inte går ut över läslighe-
ten. Ett välbalanserat typsnitt fungerar också enligt Smitshuijzen (2007) bäst under 
förhållanden då skylten ska ses på långt håll.

Alternativa fonter ansågs antingen vara för smala, för breda, för hårda (om de ex-
empelvis hade skarpa hörn), för tunga eller för lätta för att bekvämt kunna läsas på 
avstånd alternativt tog de för mycket plats. Att frutiger dessutom är ett typsnitt som 
utformats för just skyltning och används runt om i världen till detta syte talar för att 
det fungerar.

Det inns en bredd mängd av varianter på Frutiger då fonten är döpt eter dess för-
fattare Adrian Frutiger. De olika fonterna inom Frutiger döps till Frutiger + karakte-
ristiskt drag för fonten, exempelvis ”Frutiger Arabic” eller ”Frutiger Serif ” (linotype, 
2014)

5.3.5 Grafiska element
Valet att använda piktogram i wayshowingsystemet grundar sig främst i två saker. 
Dels för att göra det möjligt för personer som inte hanterar det svenska språket bra 
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SEK

Bäckenfunktionsenheten Hiss Område D  Koagulationskliniken Hörselkliniken

Akutröntgen  Bankomat  Utgång   Högerpil

att hitta på egen hand (Smitshuijzen, 2007). Personer med utländsk bakgrund eller 
kognitiva handikapp av olika slag kan ha svårigheter med de långa och ota obekanta 
namnen på sjukhusets avdelningar och därav kan ett piktogram underlätta både för 
personen som ska hitta men även för personal som ger vägledning. 

Piktogram gör det också snabbare för personer som talar språket att navigera då det 
går snabbare att tolka en bild än text (Smitshuijzen, 2007). I wayshowingsystemet som 
tagits fram i denna studie har AIGA piktogrammen använts då det varit möjligt, i 
övrigt har egna piktogram utformats med utgångspunkt i AIGA systemet.

Figur 11. Piktogram

Ovan i igur 11 visas ett urval av de nya piktogram som skapats speciikt för detta 
wayshowingsystem och som inte inns i AIGA systemet. Att använda AIGA systemet 
som utgångspunkt baseras i en tanke att utgå från en standard många personer har 
en chans att känna igen då det förenklar avkodningen.  Piktogrammen är enkla och 
okomplicerade, fokus har legat på en snabb tolkning (Mollerup).

Piktogrammen är vita mot en färgad bakgrund. Färgen beror på vilket område avdel-
ningen är placerad i på sjukhuset. Beinner sig inte avdelningen i ett av färgområdena 
är piktogrammet grått mot en vit bakgrund. Akutavdelningar har fått röda piktogram 
mot en vit bakgrund för att sticka ut från övriga och ses så fort som möjligt.

Piktogram har skapats för varje avdelning på plan 9 och 10 på sjukhuset samt för ett 
antal servicefunktioner (toaletter, hissar och trapport för att nämna några). 

De nyskapade piktogrammen är tänkta att alltid användas tillsammans med en 
beskrivande text (detta gäller inte de redan etablerade AIGA piktogrammen) då de i 
många fall inte är helt självförklarande på grund av komplexiteten i avdelningarnas 
namn och funktion (Smitshuijzen, 2007). Storleken på piktogrammen bestäms då av 
storleken på texten genom att multiplicera x-höjden på texten med 1,875 ges höjd och 
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bredd på piktogrammen. 

Figur 12. Piktogramskiss 1

En idé fanns att skapa svartvita piktogram (se igur 12) då dessa hade gett en maximal 
kontrast och synlighet som varit högt prioriterat under utformningen av systemet. 
Anledningen till att dessa inte valdes i slutändan var främst för att områdena skul-
le tydliggöras på ett så bra sätt som möjligt. Bakgrundsfärgerna på piktogrammen 
stärker tydligheten i vilket område man beinner sig i och då områdena har en så pass 
central del i systemet valdes den färgade varianten av piktogram.

Figur 13. Karta

Kartorna som används är i så kallad isometriskt perspektiv, snett ovanifrån. Valet att 
göra kartorna på detta vis grundar sig i att besökaren enkelt ska kunna tänka in sig 
själv i miljön. Det ska också bli lätt att känna igen miljön som visas på kartan, viktiga 
delar samt objekt i den, något som förenklar wayinding (Smitshuijzen, 2007). 
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Figur 14. Kartskiss 1

Från början skapades kartorna helt platta men valet föll på de isometriska varianterna 
då det bedömdes underlätta processen att sätta sig in i miljön. Det blev också lättare 
att placera ut piktogrammen för destinationerna på ett tydligt sätt med en isometrisk 
karta.

Alternativ där en linje löpte från varje avdelning till avdelningsnamnet som skulle 
placeras bredvid kartan fanns med i skisstadiet. Idén lades ner då på plan med många 
avdelningar orsakade linjerna mer förvirring än hjälp. Ytterligare förslag var att is-
tället för att använda sifror istället använda piktogrammen eller avdelningsnamnen 
direkt på kartan. Dessa skisser ströks då de antingen blev för metonyma eller gjorde 
kartan rörig. Tidigt i arbetet saknades de gråa områdena men de lades sedan till för 
att detta ansåg författarna göra det enklare att orientera i miljön utifrån landmärken.

5.3.6 Form
Till formen är samtliga skyltar i systemet fyrkantiga. Beroende på innehållet är de an-
tingen kvadratiska eller rektangulära. Majoriteten av skyltarna är platta, dock inns så 
kallade “moduler” i systemet som även har ett mindre djup i sin konstruktion. Utöver 
modulerna inns små identiieringsskyltar som är av en triangulär art, dock är dessa 
uppbyggda av platta kvadratiska plattor. Generellt sätt har formen på skyltar sällan 
något med budskapet att göra (Mollerup, 2013), så även i vårat fall.

Att använda fyrkantiga skyltar föll sig naturligt på lera sätt. Ett skyltsystem med fyr-
kantiga skyltar är lätt igenkännligt som just ett skyltsystem för en besökare, något som 
är mycket viktigt för systemets fungerande. 

Av praktiska skäl är det också lättare att skylta med fyrkantiga skyltar. De är lätta att 
placera ut i denna typ av miljö då den i de lesta fall också är grundad på fyrkantiga 
former, främst i korridorerna som varit där lest skyltar behövts.

Man utnyttjar också skyltens yta maximalt till skillnad från exempelvis en cirkelfor-
mad skylt där det blir svårt att skriva ut ett långt namn på ett bra sätt utan att skapa en 
onödigt stor skylt. Andra mer okonventionella skyltformer så som polygoner av olika 
slag kan också skapa förvirring med former som kan misstolkas som riktningsindika-
torer eller liknande. Enligt Mollerup (2013) kan formen just användas för att indikera 
riktning, något vi inte valt att använda för att vi ville att alla skyltar skulle ha samma 
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form oavsett dess syte. Att använda en pilform till orienteringstavlor eller destina-
tionskyltar hade inte varit möjligt.

Figur 15. Skyltformer

5.3.7 Storlek
Skyltarnas storlek är helt grundad i läsavstånd som beräknats enligt de teorier Moller-
up (2013) presenterar. För denna typ av miljö och den kravlista som arbetats eter har 
läsbarheten och tydligheten alltid stått i första rummet vilket har resulterat i skyltstor-
lekar som grundat sig i storleken på texten. Då vi inte har någon direkt skylthierarki i 
systemet har det inte spelat in en roll vid val av storlek (Mollerup, 2013). 

Näst eter storlekskravet på texten har höjd och bredd på miljön varit den största 
begränsningen. För att skapa ett så enhetligt system som möjligt har endast en storlek 
på samtliga skylttyper använts och dessa har därför tvingats anpassas eter den mest 
restriktiva av miljöerna. Det har här dock även varit viktigt att skylten i sig är stor nog 
att synas, inte bara texten på den (Mollerup, 2013). 

Nedan presteras de olika skyltstorlekarna för detta system:

Bäckenfunktionsenheten

Bäckenfunktionsenheten

Bäckenfunktionsenheten

105 cm

10 cm

S01. Identifieringsskylt

Max läsavstånd: 16 meter
X-höjd text: 4 cm
Piktogramstorlek: 7,5 x 7,5 cm

S02. Avdelningstavlor

40 cm

42 cm

Max läsavstånd rubrik: 1 meter 
Max läsavstånd text: 0,5 meter
X-höjd på rubrik: 2,5 cm
X-höjd underrubrik: 1,25 cm
X-höjd text: 0,8 cm
Piktogramstorlek: 4,7 x 4,7 cm

Identifieringsskyltar

Avdelningstavlor
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S03. Kartmoduler

200 cm

110 cm

Max läsavstånd rubrik: 16 meter
X-höjd på rubrik: 4 cm
X-höjd underrubrik: 2,5 cm
X-höjd text: 1,25 cm
Pictogramstolek rubrik: 7,5 x 7,5 cm
Piktogramstorlek text: 2,3 x 2,3 cm
Kartstorlek:

5 cm

S04. Små identifieringsskyltar

20 cm

20 cm

Piktogramstorlek: 15 x 15 cm
20 cm

S08. Informationsskyltar hissar

30 cm

50 cm

Max läsavstånd rubrik: 10 meter 
Max läsavstånd text: 0,5 meter
X-höjd rubrik: 2,5 cm 
X-höjd underrubrik: 1, 25 cm
X-höjd text : 0,8 cm  
Piktogramstorlek: 4,7 x 4,7 cm

Kartmoduler

Små identifieringsskyltar

Informationsskyltar hissar
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105 cm

10 cm

S07. Riktningsskyltar

S05. Informationstavlor

130 cm

275 cm

5 cm

Max läsavstånd: 16 meter
X-höjd text: 4 cm
Piktogramstorlek: 7,5 x 7,5 cm

Max läsavstånd rubrik: 16 meter
X-höjd på rubrik: 4 cm
X-höjd underrubrik: 2,5 cm
X-höjd text: 0,8 cm
Pictogramstolek rubrik: 7,5 x 7,5 cm
Piktogramstorlek text: 1,5 x 1,5 cm
Kartstorlek:

S06. Våningsnummerskyltar

20 cm

20 cm

Sifferhöjd: 15 cm

Informationstavlor

Våningsnummerskyltar

Riktningsskyltar
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6. Slutsats och diskussion

6.1 Slutgiltig design
Den slutgiltiga designen presenteras i form av en skyltmanual samt en kravlista för 
sjukhusets wayshowing.

Kravlistan (se bilaga 1) är tänkt att fungera som ett stöd vid skapandet av framtida 
skyltar i sjukhuset. Den består av formella krav som besökare ställer på wayshowing i 
denna miljö. 

Skyltmanualen (se bilaga 2) ger detaljerade speciikationer för hur skyltar till olika 
platser på sjukhuset ska se ut och fungera. Om en ny skylt behöver skapas för en 
avdelning kan man vända sig till denna manual för att få fram exakt information om 
hur denna skylt ska se ut och placeras. I nuläget presenteras där samtliga skylttyper 
som behövs för besökare på plan 9 och 10 i sjukhuset och tanken är att dessa ska 
kompletteras med övriga plan (genom att använda samma metodik som i studien) för 
att få en heltäckande manual för hela sjukhuset.

6.2 Diskussion
Värt att nämna är det faktum att denna studie bara är en mindre fallstudie och därför 
har en mycket begränsad generaliserbarhet. Det har under hela studiens gång varit 
klart att detta endast skulle bli en form av förstudie för att sedan kunna användas i 
en vidareutveckling för hela sjukhuset. Studiens art kräver att varje del av sjukhuset 
undersöks för att samtliga skyltplaceringar ska kunna kartläggas och speciiceras, ett 
extremt tidskrävande arbete. 

För att det här wayshowingsystemet ska kunna implementeras i ett annat sjukhus 
måste viss data kompletteras. En undersökning måste göras beträfande hur resteran-
de delar av sjukhuset ska delas in i områden. Miljön bör även ses över så att inte de 
områdesfärgerna som används riskerar att förväxlas med andra platser på sjukhuset. 
Många piktogram kommer att behöva kompletteras för att täcka in alla sjukhusets
avdelningar. Vidare kan informationstavlor behöva revideras för att ta bort och slå 
samman mål som ligger i samma avdelning. Alla mål måste identiieras och utifrån 
det kan nya riktningsskyltar sammanställas och skapas vilket även gäller hisstavlor, 
kartmoduler och även destinationskyltar.

Att implementera det här wayshowingsystemet nationellt på alla sjukhus och potenti-
ellt även vårdcentraler skulle innebära en del fördelar. Inledningsvis skulle en besöka-
re som tillfälligt beinner sig på ett annat sjukhus ha fördelen av att ha förkunskap om 
hur systemet fungerar om denne har besökt ett sjukhus tidigare inom landet. Vidare 
så skulle en nationell implementering leda till att de slutligen skapas en nationell stan-
dard för sjukhuspiktogram vilket det i dagsläget inte inns. Ett standardiserat pikto-
gramsystem skulle underlätta för besökare, framförallt de som har bråttom, då detta 
skulle förkorta navigeringstiden och minska stress.

De etiska aspekterna i studien har varit centrala redan från början. Valet föll på att 
göra en studie som riktade sig mot den breda massan och av tidskäl togs inte hänsyn 
till en majoritet av de handikapp och språksvårigheter besökare på sjukhuset kan lida 
av. Dock har dessa aspekter trots det varit med genom hela studien och ett exempel 
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på det är användningen av piktogram som fått en stor del i det slutgiltiga systemet. 
Dessa ger ler möjlighet att nyttja systemet trots språksvårigheter. Ett annat exempel 
på hur de etiska aspekterna tagits upp är fokuset på läsbarhet och tydlighet. Slutligen 
har färgindelning på områden i wayshowing en risk att exkludera färgblinda, därför 
har färgerna på områdena kompletteras med en symbol (A, B, C, D). Färgen som har 
döpts till Hörselrosa kan komma att bli svårskiljningsbar från den Äppelgröna men 
övriga färger ska fungera utan bekymmer.

Figur 15. Exempel på riktningskylt från skyltmanualen

Figur 16. Exempel på karta från skyltmanualen

Figur 17. Exempel på informationstavla från skyltmanualen

Hand- & plastikkirurgi
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7. Framtida forskning

Att utvärdera systemet
Då detta system inte hat möjlighet att testas i praktiken skulle det innas ett syte i 
att just prova hur väl det skulle fungera i verkligheten. Att applicera systemet i delar 
av miljön skulle kunna ge ytterligare säkerhet i att det fungerar för att sedan kunna 
applicera det på hela sjukhuset.

Att utvärdera piktogrammen
Piktogrammens tydlighet, hur tydliga är de och kan de göras bättre? Förslagsvis kan 
olika varianter av samma piktogram skapas och testas för att se hur lätta de är att 
tolka och förstå.

Att utöka målgruppen
Wayshowingsystemet och kravlistan i förhållande till en större målgrupp är ytterligare 
ett område där vidare forskning är av intresse då speciika målgrupper inte undersöks 
i studien. Behöver systemet komplimenteras för att fungera för exempelvis synskada-
de, rullstolsbundna, personer med lässvårigheter, personer med språksvårigheter och 
så vidare?

Wayshowing för sjukhusets anställda, hur kan systemet kompletteras för att även visa 
vägen för de som arbetar på US utan att försvåra navigering för besökarna?

Att undersöka implementeringsmöjligheter
Att replikera denna studie på ett annat sjukhus eller liknande ofentlig miljö i Sverige 
skulle kunna visa om det inns likheter eller skillnader på olika platser i landet. Inter-
nationellt har det redan gjorts ett antal studier på wayshowing vid sjukhus men inte 
med denna speciika metodik och därför skulle det också kunna vara av intresse.
Implementering i andra sjukvårdsfaciliteter, kan systemet användas i exempelvis en 
vårdcentraler eller djursjukhus?

Potentiell implementering i andra publika lokaler som exempelvis ett köpcentrum 
eller ett museum. I vilken utsträckning kan systemet användas och hur bör det kom-
pletteras för att fungera i en annan miljö?

Hur kan miljön anpassas för att vidare förenkla navigering? Detta har i viss utsträck-
ning berörts men studien saknar i nuläget en djupare analys av hur miljön bör formas 
för att underlätta wayinding.



50

Referenser

AIGA (American Institute of Graphic Arts) 2014. AIGA symbol signs. 
http://www.aiga.org/symbol-signs/ (Hämtad 2014-05-01)

Department of Health, NSW (New South Wales) 2009, “Technical Series 2 - Wayin-
ding for Health Facilities” 
http://www0.health.nsw.gov.au/policies/gl/2009/pdf/GL2009_010.pdf (Hämtad 2014-
05-03)

Eliasson, A. 2006, Kvantitativ metod från början, Lund: Studentlitteratur AB

Farr, A., Kleinschmidt, T., Yarlagadda, P. och Mengersen, K. 2012, Wayfinding: A 
simple concept, a complex process, Transport Reviews, Vol. 32, pp. 715– 743

Google scholar 2014, Edo Smitshuijzen - Google scholar
http://scholar.google.se/scholar?hl=en&q=Edo+Smitshuijzen&btnG=&as_
sdt=1%2C5&as_sdtp= (Hämtad 2014-05-20)

Google scholar 2014, Per Mollerup - Google scholar
http://scholar.google.se/scholar?start=0&q=per+mollerup&hl=en&as_sdt=0,5 
(Hämtad 2014-05-20)

Hellmark, C. 2006, Typograisk handbok, 5:e uppl, Stockholm: Ordfront

Johansson, K., Lundberg, P. & Ryberg, R. 2008, Graisk kokbok 3.0, Malmö: Arena

Kjaer Jensen, M. 1995, Kvalitativa metoder för samhälls och beteendevetare, Lund: 
Studentlitteratur

Linotype, 2014, ”Frutiger”
http://www.linotype.com/2534/frutiger.html (hämtad 2014-06-11)

Lio, 2013, ”Universitetssjukhuset i Linköping”
http://www.lio.se/om-landstinget/vara-sjukhus/universitetssjukhuset-i-linkoping/ 
(hämtad 2014-04-28)

Mollerup, P. 2013, Wayshowing > Wayinding, Amsterdam: BIS Publishers

Mandel, L.H. 2013, Finding their way: how public libraries users wayind, Libraries and 
information Science research, vol 35 pp. 264-271.

Rangel, M. 2011, Color and wayinding: A research in a hospital environment, Procee-
dings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting pp. 575 - 578.

Swindburne University 2014, Staf proile - Faculty of Health, Arts and Design
http://www.swinburne.edu.au/health-arts-design/staf-proiles/view.php?who=pmol-
lerup (Hämtad 2014-05-22)

Rooke, CN. 2012, Improving Wayinding in old and complex hospital environments, 



51

Diss. he University of Salford, United Kingdoms

Smitshuijzen, E. 2007, Signage design manual, Baden: Lars Müller Publications 



52

Bilagor

Bilaga 1. Kravlista

Bilaga 2. Skyltmanual

Bilaga 3. Intervjuer & Observationer



Kravlista

För wayshowing vid Linköpings 
Universitetssjukhus

© Axel Arkstål, Kristofer Lidström (2014)

Bilaga 1



Om Kravlistan

Denna kravlista är framtagen via studien 
“Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på 
Linköpings universitetssjukhus” av Axel Arkstål och 
Kristoffer Lidstörm (2014). Enligt studien måste alla 
punkter som listan beskriver vara uppfyllda för att ett 
wayshowingsystem ska fungera. Listans syfte är att 
assistera vid utformandet av wayshowingsystem i 
komplexa miljöer, med fokus på sjukhus.

Utöver kravlistan finns en skyltmanual, framtagen 
specifikt för Linköpings universitetssjukhus. Denna 
manual grundar sig i de krav som presenteras i denna 
lista.



Wayshowingsystemet bör baseras på fysiska skyltar i 
mijön.

Kartor bör finnas tillgängliga som stöd för skyltingen.

De kartor som används måste vara enkla att upptäcka 
och tyda 

För att undvika onödiga omvägar ska flertalet orienter-
ingspunkter finnas på strategiskt utvalda platser. Vid 
dessa punkter ska besökaren kunna placera sig själv i 
mijön och navigera vidare på sjukhuset.

Skyltningen ska, i den utsräckning det går, vara enhetlig 
och se ut så som besökaren kan antas förvänta sig att den 
ska se ut. Besökaren ska ej om möjligt tvingas ta omvägar 
i delar av sjukhuset som ej är avsedda för besökare.

Wayshowingsystemet ska vara enhetligt och 
identifierbart som ett och samma system.

Skyltars placering ska vara så att de kan läsas på avsett 
avstånd. Detta avstånd ska räknas ut för varje 
skyltplacering.  

Där det är möjligt ska informationsmängden begränsas 
till det absolut nödvändiga. Detta ger besökaren 
möjlighet att snabbare fatta rätt beslut och hitta rätt.

Skyltar ska placeras, i den mån det är möjligt, så att 
besökaren aldrig har svårigheter att hitta ut ur sjukhuset.

Pictogram ska skapas för samtliga avdelningar och 
användas vid vägvisning, främst för att underlätta för 
icke svensktalande besökare men även för att göra 
navigeringen snabbare för samtliga.

Områden används för att dela in sjukhuset i mindre delar. 
Detta minskar mängden information en besökare måste 
läsa av och gör det lättare att sålla i den. Områdena 
kodas med färger och tecken. 



Om abstrakta begrepp används i vägvisningen måste man 
vara tydlig med vad dessa står för (exempelvis 
områdesnamn). 

Besökare drar sig för att fråga om vägen, därför är det 
viktigt att wayshowingsystemet är extremt tydligt och 
självförklarande.

Om en gps/app-lösning implementeras måste information 
om denna komma ut före man anländer till sjukhuset 
för att man ska ladda ner den. Då alla besökare inte har 
möjlighet att unyttja appar för att navigera ska också ett 
fysiskt system finnas på platsen, oavsett.



Skyltmanual 

För wayshowing vid Linköpings 
Universitetssjukhus

© Axel Arkstål, Kristofer Lidström (2014)

Bilaga 2



Om Skyltmanualen

Följande skyltmanual är framtagen via studien 
“Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på 
Linköpings universitetssjukhus” samt “Kravlista - för 
wayshowing vid Linköpings Unviersitetssjukhus”, båda 
skrivna av Axel Arkstål och Kristoffer Lidstörm (2014). 

Manualen innefattar alla de standards som ska användas 
till Linköpings Universitetsjukhus wayshowingsystem, 
samt två färdiga våningsplan med exempel på hur kartor, 
pictogram och färger ska användas och utformas. 
Manualen är tänkt att användas som en grund för hur 
resterande skyltning vid sjukhuset ska utformas.



1. STORLEK

Skyltstorlek

Textstorlek

Pictogramstorlek

Läsavstånd



105 cm

10 cm

S01. Identifieringsskylt

S02. Avdelningstavlor

40 cm

42 cm

S03. Kartmoduler

200 cm

110 cm

S04. Små identifieringsskyltar

20 cm

20 cm

20 cm

5 cm

Max läsavstånd: 16 meter
X-höjd text: 4 cm
Piktogramstorlek: 7,5 x 7,5 cm

Max läsavstånd rubrik: 1 meter 
Max läsavstånd text: 0,5 meter
X-höjd på rubrik: 2,5 cm
X-höjd underrubrik: 1,25 cm
X-höjd text: 0,8 cm
Piktogramstorlek: 4,7 x 4,7 cm

Max läsavstånd rubrik: 16 meter
X-höjd på rubrik: 4 cm
X-höjd underrubrik: 2,5 cm
X-höjd text: 1,25 cm
Pictogramstolek rubrik: 7,5 x 7,5 cm
Piktogramstorlek text: 2,3 x 2,3 cm
Kartstorlek:

Piktogramstorlek: 15 x 15 cm



Max läsavstånd rubrik: 16 meter
X-höjd på rubrik: 4 cm
X-höjd underrubrik: 2,5 cm
X-höjd text: 0,8 cm
Pictogramstolek rubrik: 7,5 x 7,5 cm
Piktogramstorlek text: 1,5 x 1,5 cm
Kartstorlek:

Sifferhöjd: 15 cm

Max läsavstånd: 16 meter
X-höjd text: 4 cm
Piktogramstorlek: 7,5 x 7,5 cm

105 cm

10 cm

S07. Riktningsskyltar

S05. Informationstavlor

130 cm

275 cm

5 cm

S06. Våningsnummerskyltar

20 cm

20 cm



Max läsavstånd rubrik: 10 meter 
Max läsavstånd text: 0,5 meter
X-höjd rubrik: 2,5 cm 
X-höjd underrubrik: 1, 25 cm
X-höjd text : 0,8 cm  
Piktogramstorlek: 4,7 x 4,7 cm

30 cm

50 cm

S08. Informationsskyltar hissar



2. PLACERING

Höjd

Monteringstyp

Geografisk plats



S01. Identifieringsskylt
Väggmonterad

215

Golv

Tak

Golv

Tak

Golv

Tak

S05. Informationstavlor
Stående på golv

S06. Våningsnummerskyltar
Väggmonterad

140 cm

120 cm

S02. Avdelningstavlor
Väggmonterad

S03. Kartmoduler
Stående på golv

Golv

Tak

160 cm

S04. Små identifieringsskyltar
Väggmonterad

100 cm

/hängande från tak



S07. Riktningsskylt
Hängande från tak

210 cm 

Golv

Tak

120

S08. Informationsskylt hissar
Väggmonterad

Ovan visas exempel på hur ett antal av skyltarna ska placeras i miljön. Notera vänstra bilden 
då riktningsskyltar och identifieringsskyltar som monterats i taket (de som riktar framåt, i 
mitten) och på väggen (de som riktar åt sidorna, om det är ont om plats).

5 cm mellanrum

/väggmonterad

Fästs kortsida vid 
väggmontering



I070I071

I072I073

I074
I075

I076

I078

I079

I080

I081

I082

I083

I084

I085

I086 I087

I088
I089I090

I091

I092

I093

I094

I095

I096

I097

I098
I099

I100

I101

I102

I103

I104

I077
I105

R017

I106I107R018

R019

R020

R021

R022R023R024

R025

R026

I108

I109

Skyltplaceringar
Plan 9



Skyltplaceringar
Plan 10

I024

I022

I021

I017

I018

I019

I020

I023

I016

I031
I025

I026

I027

I028

I029

I030

I001

I002I003

I004

I005

I006

I007

I008 I009

I010

I011

I012

I013

I014

I015

R001R002

R006

R009

R003R004 R005

R007

R008

R010

R011

R012

R013

R014

R015

R016

I032



3. Skyltdatabas

Identifieringsskyltar

Riktningsskyltar



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I079         09

Hängande, från tak

Bäckenfunktionsenheten

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I081         09

Hängande, från tak

Ortoped- och ryggkliniken
Rehabklinikens adm.

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I070         09

Väggmonterad

Gymnastiksal

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I071         09

Väggmonterad

Arbetsterapi

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I072         09

Väggmonterad

Omklädningsrum damer

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I073         09

Väggmonterad

Omklädningsrum herrar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I074         09

Väggmonterad

Bassäng

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I075         09

Väggmonterad

Omklädningsrum handikap

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I076         09

Stående, golv

Kartmodul område A, plan 
9

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I077         09

Väggmonterad

Ortoped & Ryggmottagnin-
gen 

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I078         09

Hängande, från tak

Hissar Område A

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I080         09

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter handikap

Dubbelsidig 



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I082         09

Hängande, från tak

Godshissar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I088         09

Hängande, från tak

Mot kulvert

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I090         09

Hängande, från tak

Apotek

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I091         09

Hängande, från tak

Kiosk

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I083         09

Väggmonterad

Bemanningsenhet

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I084         09

Väggmonterad

Aferesbehandling

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I085         09

Väggmonterad

Akuthiss

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I086         09

Väggmonterad

Plasma- och trombocytgi-
vare
Besökare/transport

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I087         09

Väggmonterad

Blodutlämning & Provin-
lämning

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I089         09

Väggmonterad

Meditationsrum

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I092         09

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I093         09

Liten destinationsskylt, vägg

Värdeskåp



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I095         09

Hängande, från tak

Café

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I096         09

Hängande, från tak

Säng & handikapshissar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I097         09

Hängande, från tak

Godshissar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I101         09

Hängande, från tak

Mot restaurang Blåklinten

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I102         09

Hängande, från tak

Ortopedisk jourenhet

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I094         09

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter handikap

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I098         09

Hängande, från tak

Hiss Område B

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I099         09

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter handikap

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I100         09

Väggmonterad

Sjukhuskyrkan

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I103         09

Liten destinationsskylt, vägg

Handikaptoalett

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I104         09

Liten destinationsskylt, vägg

Toalett

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I105         09

Liten destinationsskylt, vägg

Handikaptoalett



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I106         09

Hängande, från tak

Reception

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I107         09

Hängande, från tak

Bäckenfunktionsenheten
Sjukgymnastik & arbetster-
api

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R013         9

Hängande, från tak

Akutröntgen 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R014         9

Hängande, från tak

Akutröntgen

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R015         9

Hängande, från tak

Koagulationsklinik

Restaurang

Baksida: Utgång
Hissar område B

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R016         9

Hängande, från tak

Restaurang

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R017         9

Hängande, från tak

Område A

Område B

Café & Restaurang

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R018         9

Hängande, från tak

Bäckenfunktionsen-
heten

Bassäng

Gymnastiksal

Arbetsterapi

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I107         09

Väggmonterad

Bäckenfunktionsenheten
Sjukgymnastik & arbetster-
api

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I108         09

Stående, golv

Kartmodul område B, plan 
9

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I109         09

Väggmonterad

Informationstavla

Dubbelsidig 



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R022         9

Hängande, från tak

Område B

Café

Restaurang

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Plasma & tromb-
ocytgivare

Blodutlämning &
Provinlämning

WC (hand-
ikap & vanlig

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R023         9

Hängande, från tak

Restaurang

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R024         9

Hängande, från tak

Restaurang

Sjukhuskyrkan

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång
Hissar område B

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R025         9

Hängande, från tak

Restaurang

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång
Hissar område B

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R026         9

Hängande, från tak

Ortopedtekniska 
jourenheten

Reception ortoped & 
ryggkliniken

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R019         9

Hängande, från tak

Hiss område A

Område B

Restaurang & café

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R020         9

Hängande, från tak

Aferesbehandling

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R021         9

Hängande, från tak

Plasma & trom-
bocytgivare

Blodutlämning & 
Provinlämning

Kiosk

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Utgång

WC (hand-
ikap & vanlig



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I001         10

Hängande, från tak

Södra entrén

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I002         10

Hängande, från tak

Telefon för taxi

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I007         10

Hängande, från tak

Trappor till fysiologiska 
kliniken

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I003         10

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter
Handikapptoaletter

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I004         10

Hängande, från tak

Hissar Område C

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I005         10

Hängande, från tak

Kardiologiska kliniken

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I006         10

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I008         10

Liten destinationsskylt, vägg

Handikapptoaletter

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I009         10

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I010         10

Hängande, från tak

Hissar Område D

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I011         10

Hängande, från tak

Hörselkliniken 

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I012         10

Hängande, från tak

Hiss till “A+B”

Dubbelsidig 



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I013         10

Hängande, från tak

Apotek

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I014         10

Hängande, från tak

Trappa till “A+B”

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I017         10

Hängande, från tak

Väntrum 2 för kirurgiska 
kliniken

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I018         10

Hängande, från tak

Urologimottagning

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I019         10

Hängande, från tak

Hand- och plastikkirurgiska 
mottagningen

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I021         10

Hängande, från tak

Hand och plastikkirurgiska 
klinikens reception

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I022         10

Hängande, från tak

Urologiska klinikens 
reception

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I015         10

Väggmonterad

Bankomat

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I016         10

Väggmonterad

Kirurgiska kliniken 

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I020         10

Liten destinationsskylt, vägg

Toaletter

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I023         10

Väggmonterad

Medicinska akutkliniken 

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I024         10

Hängande, från tak

Hissar Område A

Dubbelsidig 



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I025         10

Hängande, från tak

Säng- & handikapphissar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I029         10

Hängande, från tak

Godshissar

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I031         10

Hängande, från tak

Akutröntgen (väntrum)

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R001         10

Hängande, från tak

Område C

Område D

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R002         10

Hängande, från tak

Område C

Toaletter

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R003         10

Hängande, från tak

Hissar område C

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I026         10

Hängande, från tak

Hiss Område B

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I028         10

Väggmonterad

Dubbelsidig 

Informationstavla

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I027         10

Hängande, från tak

Koagulationskliniken 
väntrum

Dubbelsidig 

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I030         10

Stående, golv

Kartmodul område A, plan 
10

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

I032         10

Stående, golv

Kartmodul område B, plan 
10



Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R004         10

Hängande, från tak

Kardiologiska kliniken

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R005         10

Hängande, från tak

WC (vanlig+handikap)

Område D

Baksida: Utgång
Dubbelsidig toalett

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R006         10

Hängande, från tak

Hörselkliniken

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R007         10

Hängande, från tak

Trappa omr. A+B

Restaurang & café

Akutmottagning

Förlossning

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R008         10

Hängande, från tak

Kirurgiska kliniken

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Hissar omr A
Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R009         10

Hängande, från tak

Hand- & plastikkirurgi 

Urologiska kliniken

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Baksida: Hissar omr A
Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R010         10

Hängande, från tak

Väntrum 2

Baksida: Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R011         10

Hängande, från tak

Hand- & plastikkirurgi
Urologimottagning

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

R012         10

Hängande, från tak

Hiss område A

Utgång

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar

Skylt # Plan #

Typ

Innehåll

Kommentar Dubbelsidig



4. Typsnitt



Typografin som ska användas är Frutiger 55 
Roman. Fonten är i sig lättläst på skyltar som på 
kallelser och liknande samt att den kan läsas på 
långa avstånd. Om det vid något tillfälle är nöd-
vändigt med underrubriker så ska dessa skrivas 
kursivt.

Alla namn och alla meningar inleder alltid med 
versal och resten skrivs med gemener.

Frutiger 55
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789!?.



5. Färg



Namn: 
Varm orange

Användning:
Områdesfärg för C

RGB: 248 174 42
CMYK: 0 37 88 0
#:F8AE2A

Namn:
Moderngrå

Användning:
Bakgrundsfärg för 
samtliga skyltar

RGB: 111 111 110
CMYK: 0 0 0 70
#:66F6E

Namn:
Doktor vit

Användning:
Textfärg på skyltar 
samt bakgrund till 
områdeslösa 
pictogram

RGB: 255 255 255
CMYK: 0 0 0 0
#:FFFFFF

Namn:
Trycksvart

Användning:
Text på kallelser 
etc. där längre text 
krävs och bakgrun-
den inte är grå.

RGB: 0 0 0
CMYK: 91 79 62 97
#:000000

Namn:
Tropikblå

Användning:
Områdesfärg för B

RGB: 56 186 223
CMYK: 67 2 9 0
#:38BADF

Namn: Äppelgrön

Användning: 
Områdesfärg för A

RGB: 203 211 17
CMYK: 28 2 96 0
#:CBD311

Namn:
Hörselrosa

Användning:
Områdesfärg för D

RGB: 217 54 120
CMYK: 10 89 21 0
#:D93678

Färgerna är till för att underlätta navigering 
för besökare samt ge sjukhuset en moderna-
re ton. För att undvika förvirring angående 
vilken zon som besökaren befinner sig i 
rekommederas det att undvika konst och 
utsmyckningar i områden som bryter mot 
områdesfärgen (exempelvis en blå målning 
i område D). Försök snarare placera utsmy-
ckningar som förstärker områdensfärgen.



6. Pictogram

Neutrala

Områdespictogram

Akutpictogram



SEK

1. Bankomat

7. Restaurang

13. Väntrum

2. Café 3. Godshiss

4. WC, handikapp 5. Hiss 6. Information

9. Taxitelefon 10. WC 11. Trappor

12. Utgång

8. Riktningspilar



14. Apotek 15. Arbetsterapi & 
sjukgymnastik

16. Bäckenfunktion-
senheten

17. Hand & plastik-
kirurgi

20. Klinisk immunologi & 
transfusionsmedicin

21. Meditationsrum 22. Ortoped- & 
ryggkliniken

23. Omklädningsrum 
damer

24. Omklädningsrum 
handikapp

25. Omklädningsrum 
herrar

28. Urologiska kliniken

18. Kiosk 19. Kirurgiska kliniken

A A
26. Område A 27. Område A, hissar



29. Koagulations-
kliniken

30. Kulvert 31. Område B

32. Område B, hissar

34. Område C 35. Område C, hissar 36. Öronkliniken

37. Område D 38. Område D, hissar

33. Säng- & 
handikapphissar

B

B

C

D D

C



39. Akuten 40. Akuthiss 41. Akutröntgen

42. Barnakuten 43. Medicinska 
akutkliniken

AKUT



7. Kartor







Område C

Område D

Område B

Område A



8. Layout



Hand- & plastikkirurgi

Identifieringsskyltar

Hand- & plastikkirurgi

Hand- & plastikkirurgi

Riktningsskyltar

09
Plan

Våningsnummerskyltar

Pictogrammet placera alltid till vänter om texten. Riktningspilarna placeras 
längst till vänster på skylten, med undantag av högerpilen som placeras till 
höger. 

Pictogrammet placera alltid till vänter om texten. Texten vänsterställs mot picto-
grammet

Våningsplanets nummer centreras på skylten. “Plan” vänsterställs efter siffran 
och placeras ovan den.



Avdelning Plan

AOmråde 

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

10Hand- & plastikkirurgi

Informationsskylt hissar

Överst på skylten skrivs området hissen går till ut. Under listas avdelningarna i bok-
stavsordning med pictogram samt vilket plan de finns på. 

Små destinationsskyltar

På de utstickande delarna placeras pictogrammet centrerat. På dessa skyltar finns 
endast pictogram och ingen text



Avdelningstavla

Pictogram och rubrik vänsterställs på skylten och placeras högst upp. Under listas 
mer specifika delar på avdelningen. Denna text vänsterställs också. Längst ner Listas 
öppettider och eventuell övrig information som bedöms viktig för besökaren. 

Informationstavla

Överst skrivs rubriken “Information” ut tillsammans med pictogrammet för detta. 
Under placeras kartan över hela entréplanet till höger på tavlan och till vänster om 
kartan skrivs samtliga avdelningar ut med pictogram i fyra kolumner. Avdelningarna  
ordnas i bokstavordning för snabb navigation. 

Hand- & plastikkirurgi

Öppettider:
Mån-fre 15-19
Lör 15-16
Sön Stängt

Ryggmottagning

Ortopedteknisk jourenhet

Plasma & trombocytgivare



A Plan 09

1

2
3

6
7

8
9

10

11

12

Ortoped & ryggkliniken5 Plasma- & tombocytgivare9

6 10

Bemaningsenheten7 11

1

Arbetsterapi2

Gymnastiksal3

Ortopediska jourenheten4

4
5

Aferesbehandling8 Kiosk12

Kartmodul

Överst skrivs plan och område ut med text och pictogram. Dessa vänsterställs på 
modulen. Strax under placeras kartan. Under kartan skrivs avdelningarna i området 
ut med pictogram och text i 3 kolumner. 



Enkel vägvisning i en komplex miljö
Att hitta rätt på Linköpings Universitetsjukhus

Transkriberingar av observationer och intervjuer 

Axel Arkstål
Kristofer Lidström

Bilaga 3



Observation 1 T1

Du ska gå till röntgen 

Till röntgen?

 Ja, till röntgen kliniken 

Okej. Jag tittar väl direkt på informationstavlan då. Vad kan röntgen gå in under. Det inns väl i när-
heten av akuten har jag för mig men det vetefan om det stämmer egentligen. 

Röntgenkliniken, ingång A. Men gud så bra, vart är vi nu? La-te-ra-te-ra södra entrén där är ju vi 
nu, amen titta så bra, rakt framåt och sedan till höger, då kör vi på det.

Ja, här var det ju skyltat mot A, då följer vi väl det helt enkelt.

Det känns lite som att jobba och ha två stycken praoelever eter sig eller någonting.
A och B rakt fram, C och D åt höger. Ditåt ska vi inte så det skiter vi i. Åå vilka ina tavlor, na det var 
det egentligen inte. 

A, verksamhet, plan och allt vad det nu heter. Röntgenkliniken ligger på plan 11, då tar vi väl hissen 
dit. Vi är på plan 9 nu, gud så bra. Jorå såattehhh. Jag märker en distinkt brist på våning 13 här men 
de ä.

(Ohörbart mummel, småprat)
Nae, de brukar hoppa över en av skrock. Jamen höger till röntgen. Gud så bra, då kör vi på det. Och 
höger till röntgen, då följer vi den skylten också.

Jag antar att jag borde fråga vad ni pluggar egentligen? 
(Ohörbart svar) ¨
Aa, hemlighetsstämplat.
Maskinteknik.

Röntgen kliniken, är det receptionen jag ska till då eller?
Ja, då är du framme
ta-da
Bra jobbat (ohörbart mummel)

Intervju observation 1 T1

Du tittade på kartan, hur uppfattade du kartan?

Först var det ju lite överväldigande men det var ju ett väldigt smidigt system egentligen i och med att 
de bara ger information om vilken korridor eller så man ska gå in i. Jag tyckte att det funkade bra.

Kände du någon gång att det var en skylt du hade svårt att se eller dylikt som du behövde?

Nja, det var väl vid ett tillfälle men det var ganska idiotsäkert ändå



Okej?

Precis när vi gick ner för trappan nedanför södra entrén. Då såg jag inte skylten a och b rakt fram 
och då stod man i en hall och tänkte jaha vart ska man nu, så var det ju egentligen inte jätteavancerat 
att lista ut att man skulle rakt fram istället för till höger.

Kände du dig någon gång osäker under testet?

Nej

Var det lätt att förstå att du skulle använda hissen?

Ja

Observation 2

Då ska vi ta nästa del, då ska du ta dig härifrån till restaurangen. Restaurang blåklinten.
Spännande.
Tänk dig att du nyss varit på röntgen.
Ja, och behöver en kopp kafe. Då går vi väl tillbaka till hissen. Ser ifall vi har några ina skyltar där.

En tanke är ju att klippa upp ilerna sen så att de inte är typ två timmar långa. Då blir de väldigt stora 
och väldigt stor risk att de korrumperas. Tråkig grej. Jag tänker mest att mobilen inte är det smartas-
te. Jag tänker att vi tar oss tillbaka till dit vi var, punkt ett. Vi tar en titt först, blåklinten, inns inte i 
närheten nej. Det var inte så prioriterat här.

Mot informationstavlan och vidare. 

Och plan nio var ju utgången på så då klickar vi på den. 

Ja vi, spårar väl våra steg tillbaka mot närmaste informationsskylt. Känner jag kan var en idé. Det där 
är bara hissar och grejer. 

Jag visste inte ens att de hade en restaurang här. 
Men det har de. 
Spännande.

Take away! Fast varuautomat och restaurang kanske inte är synonymt. 

Har vi någon infoskylt här eller måste man springa upp också?
naae, vi springer upp. Nae fy faen så dant. 

Japp. Aa, ok, och av en slump så upptäcker man ju väg till restaurang blåklinten på plan 09. Fast vi 
tar och kollar skylten först. Ser vilken del av sjukhuset vi ska ta oss till. E, rakt till vänster. 

Öööö, nae, öööö, tänk..jo, övriga verksamheter kanske. 

Ah, så svårt var det, service, restaurang. 13
Jaha. Ska vi ta oss ända bort dit hade de tänkt? Så måste det vara meningen. Jaa, ingång 13. ööööö, 



går det snabbare att gå rakt igenom? Nae vad fan de håller ju på att bygga om och grejer, vi tar oss 
runt istället. Promenad utomhus, känns bra.

Oboy! Vilket vackert väder 

Det är ju inte så att ni kommer få springa hela dagen. Hurra!

Så spanar vi lite eter en skylt som säger ingång tretton men det måste ju vara.. Däråt tänker jag så 
det blir ju härligt. 
Mummel
Vad sa du?
Mummel
Precis

Och här framme har vi ett gäng skyltar, undrar om det kan stå tretton på dem måne. 
12, 14 och 15. Sån tur hade man inte.. Jo titta 13. Och sen är det två galar och en kopp kafe, ooo 
kafe skulle vara gott. 

Haha! I’m invincible! 

Har ni någon koll på när de ska vara klara med ombyggnaden?
2016 tror jag 
Okej

mmm, kafe... 
Barnakuten ska vi ju inte till. Det är ju tur det. 

Det var välskyltat och int här. Ingång 13, rakt fram. 
Det gäller att påminna en om vart man ska även fast det inte inns några andra vägar att ta. Men 
övertydlighet är en bra grej, när man har virriga studenter i stan. Eller virriga icke studenter för min 
del. 
Mummel
Aa, jo. Nejnej, men skylten säger ju att jag ska hitåt så då går jag. Skitsamma att det är baracker här. 
Det är när det börjar lyta lik i loden som man blir misstänksam. Fan varför sa jag det där i micken? 

Ska vi våga oss på att gena innan vägen svänger? Ojoj, vågat vågat. jaa, i värsta fall får vi gå tillbaka 
till södra entrén ifall vi går vilse. Ta ett varv till. Hurra! 

Och här har vi ett monument rakt framför oss med två stycken köttbullar. Jag har aldrig riktigt sett 
det här från det här hållet men det liknar ju någonting helt annat här uppe 
Mummel
Två bollar med kompletterande torn. Fantastiskt. Arkitekten måste vara stolt. 
Ja här fanns det ju inga trot.. Jo det fanns trottoarer, det var bara jag som var för dum för att använda 
dem. Eller ickelaglig eller vad man säger. Fight the laaaaw. 

Restaurang blåklinten. Sinnescentrum. staaaben. Titta det var öppet till och med, vilken kundservi-
ce. 

Jaa. Food. Kan det vara?
Restaurang food. Det kanske duger. 



Du är framme

Intervju observation 2 T1

Var det någon skyltplacering du hade svårt att hitta? 

Nej, det var väldigt tydligt

Var du någon gång osäker under testet? 

Nej det var jag inte, det var väl snarare smidighetsbeslutat att promenera utanför lokalen istället för 
att leta mig fram genom korridorerna. Är lite tveksam till om det var ett bra beslut eller inte, men det 
gick ju. 

Hur uppfattade du kartan den här gången?

Äää, ja du. Till att börja med så hittade jag ju inte restaurangen, men det var ju bara för att jag inte 
riktigt tittade eter tillräckligt noga. ää sen tyckte jag att det var tillräckligt tydligt när den sa att det 
är ingång 13 så hittade jag den på andra sidan huset. 

Observation 3 T1

Du ska ta dig härifrån restaurangen till entrén.
Norra eller södra?
Södra. 
Jahaja. Ska vi testa ifall det inns en genväg här då, så man slipper gå ut i det ösande regnet. Imaginä-
ra ösande regnet. Plan nio, kulvert till övriga sjukhuset. Jag känner mig inte alls korkad nu när jag 
läser detta. Vi provar den istället. Vi är på plan 11. Hoppas att hissen inte rasar den här gången. 

Nu åker vi mot ej utgång. No return. Känns ju lite lagom upp.. Jag vete fan. 
Mummel
Hör du röster? 
Var det ingen annan som hörde?

Så, nu är vi i en kulvert. Katastroförråd, sängförråd. Södra entrén. Aa det var ju.. Avancerat. Kulvert 
till ingång ett, södra entrén. Södra entrén, utgång, aaa jo. Står det så där framme också? Jamen det 
gör det, gud så bra. 

awesome

Ja, rakt fram och sen till höger. Blockgången. Känns lite zombieapokalyps eller postapp här i alla fall. 

Måste skafa mig en såndär truck. 

Södra entrén vänster. jahaja, hur tänker de då? Tänker de ut genom hissarna eller? Det tror jag inte 
de tänker. Tänker de det? Vi kollar på kartan här för var fan är vi? Vi är där. Bredvid ett par hissar, 
jaa. Vi tar och tittat in och ser ifall det inns en trappa på andra sidan dörren istället.

Jamen titta, det gjorde det. Min slutledningsförmåga även utan kofein är enastående, markera det 



Arke. Södra utgången, 
Mummel
Det blir fantastiskt. 

Och återigen följer vi skyltarna. Dam-dam-dum! 
Får du inte upp den med en hand? Glöm det. 

Fördelen med att vara konf... Hemligtitel är ju fantastisk. Snälla [T1], sluta prata. 

Och jag skulle väl säga att vi är framme vid entrén nu. 
Ja, det är vi.

Intervju observation 3 T1

Var det någon skyltplacering som du hade svårt att se? 

Inte att se, nej. 

Men att hitta?

Nej, det var att tolka den som sa till vänster innan dörren men, aa.

Kände du dig osäker någon gång under testet? När och hur?

Nae, eller det skulle vara om de pekade på de där stora industriella hissarna eller om de sytade på 
att jag egentligen ska gå igenom dörren innan jag svänger till vänster. Det krävs ju lite hjärna för att 
lista ut. 

Observation 4 T1

Du har fått en kallelse till kirurgiska kliniken.
Nu när jag ätit så ska de söva mig eller det är då de inte får söva mig så sker det utan bedövning. 

Kirurgiska kliniken. Avdelning 103, bröstmottagning, bäckenfunktionsenhet, och så vidare och så 
vidare. 
Mot mottagningen
Right, mottagningen, det är A. Där har vi varit förr. Då kör vi samma väg som tidigare. I princip, 
nästan. Nu har ju jag tänkt fel här känner jag. Jag återvänder. 

Rakt fram helt enkelt, det var så enkelt. Trodde det var lite för enkelt. 

Kirurgiska kliniken mottagning. Då går vi in där. Eller vi kanske inte ska gå in? Det känns lite taskigt 
eller? Väntrum. 
Nejmen det går bra
Det går bra. Att gå in eller att stanna här?
Du kan gå in



Här har vi reception och väntrum och hela köret. Nu förstår jag varför ni inte vill att jag ska stanna.
(Kommentar: Jag hoppar över ett stycke transkribering här och går vidare till frågorna om sträckan 
(12:53). Anledningen är den att på grund av ombyggnation missade både testpersonen och observatö-
rerna slutpunkten som används i övriga observationer.)

Intervju observation 4 T1
 
Var det någon skyltplacering du hade svårt att se eller att hitta?

Ja, det var väl att den bytte från generell mottagning till för just hand- och plastik och urolog, och 
jag visste ju bara att jag skulle till kirurgen, men det hade man ju kunnat fråga i värsta fall. Men jag 
föredrar att gå lite vilse först.
 
Kände du dig osäker någon gång under testet?

Ja, under senare delen, när vi vandrade fram och tillbaka i korridoren här mot mottagningsskylten 
som senare förgrenade sig.

Ja, sista frågan blir ju lite konstig. Var det uppenbart att du skulle ta hissen? (Testpersonen tog inte 
hissen)

Öööö, nej. Det var det inte. Sen tycker jag att jag kunde uppnå mitt mål utan att ta hissen. 

Ja, anledningen till att det blev såhär nu är för att det inns nämligen två. Det inns en på plan 19 också. 

Avslutande intervju T1

Anser du dig bra på att orientera eller att hitta rätt i vanliga fall?

Ja, det gör jag. Jag har inte svårt för att utvinna data ur kartor eller skyltar eller liknande. 

Hur brukar du gå tillväga för att hitta rätt i en stängd och ofentlig miljö? Typ sjukhus och liknande.

Informationsskyltar är ju a och o tycker jag, så det är dem man går till först och försöker få sig en 
överblick på hur man ska ta sig från punkt a till b, sen så följer det. Hoppas på att det är välskyltat 
även i korridorerna då och inte bara vid entrén. 

Om det inte är uppenbart att hur du ska gå till väga för att hitta ditt mål, hur brukar du då göra för att 
hitta? 

Det beror ju lite på tålamod och tid. Har jag inte tid och svansa runt som en vilsen varelse så anting-
en så... Antagligen försöker få tag i någon som eventuellt ser ut att jobba här eller har mer koll och 
frågar helt enkelt.
 
Om det inte är uppenbart för dig vart du ska gå i en sjukhusmiljö hur går du då till väga? 

Då försöker jag kolla upp någon reception eller liknande informations...desk och frågar där eter att 



ha kollat då först på informationstavlan om det inte klargår då så måste jag ju fråga

Om du ick välja helt fritt på alla möjliga tänkbara sätt att bli vägvisad eller visad från a till b, hur, vad 
är din optimala vägvisningssystem?

Så här interaktivitet är ju trevligt så att gps som säger ta vänster är ju ganska idiotsäkert. Sen så tyck-
er jag väl att det känns lite overkill å trivs väl rätt bra med ett sånt här system med kartor som helt 
enkelt visar vart du ska ta dig. 

Tyckte du att systemet här räckte för att du skulle hitta rätt?

Jag vill ju säga ja men nu var jag ju lite osäker på vart jag ville, om jag ville till avdelning 103 eller 
mottagningen. Men de är ju såna saker som händer. Men jag tycker att det räcker. 

Skulle du velat ha mer bekrätelse på att du var på rätt väg? 

Det varierar lite. Jag menar, i kulverten när vi var på väg mot södra entrén så stod det det typ 3 gång-
er per korridor och det inns inga andra vägar att gå så det var nästan lite, aa, överdrivet. 

Var någon del av systemet svårt att förstå? Vägvisningssystemet då.

Till att börja med så hängde jag ju inte riktigt med på att de hade en bokstav och siferkombination, 
varför det? Men sen så insåg man ju att amen det är ju egentligen bara att, ja, sen förstod jag syste-
met. Men jag tror inte att det är några större problem.

Har du en smartphone?

Svar ja.

Om det fanns en kartapplikation för sjukhuset, skulle du använda den?

Det skulle jag nog. 

Du skulle tycka att det var värt att ladda ned och allt det?

Ja det beror ju lite på och om det skulle börja kosta en massa pengar och om det skulle, alltså... Man 
laddar ju inte ner en 50MB kartapplikation för att hitta på sjukhuset när det inns informationstav-
lor, och det beror ju lite på hur ota man planerar att vara här.

Vad skulle minimum för att vara här för att använda den? Liksom regelbundna besök så. 

Det skulle väl egentligen sporadiskt om det skulle vara två besök på ganska kort tid, alltså två veckor 
någonting. Då så skulle det väl nästan vara värt det.

Om det stod en skylt i entrén när du kommer hit att det ladda ner vår kartapp, skulle du då ladda ned 
den för att hitta dit du skulle vid det besöket? 
I entrén tror jag nästan att det är lite sent påkommet. Jag tror att då så är man redan inne i det mind-
settet att man vet ungefär hur man ska ta sig till väga för att ta sig till punkten man ska. Jag tror att 
det skulle vara bra att informera om den här appen redan vid parkeringen exempelvis eller så så att 
man har ett par minuters gångtid eller så på att faktiskt hitta och ladda ner den.



Om det stod på kallelsen som du ick när du skulle till en avdelning, skulle du då tycka att den var värd 
att ladda ned i tid?

Ja, det tycker jag är en bra idé. 

Känner du dig bekväm med att använda en gps för att orientera dig? 

Ja

Hur bekväm är du med att läsa kartor?

Jag är väldigt bekväm med att läsa kartor. 

Är det någonting du vill tillägga? Någonting som du tycker är extra viktigt när man ska hitta i en sån 
här miljö eller dylikt som du vill poängtera ut så? Eller övrigt.

Det går väl in under övrigt att jag lite vana av att vara här då min mamma har spenderat rätt mycket 
tid här på sjukhuset så att jag har väl lite av hur man hittar i ett sjukhus inpräntat i ryggmärgen kan 
man väl säga. 



Observation 1 T2

Första uppgiten, du ska ta dig härifrån till röntgen, röntgen mottagningen. 

Vi kan göra så att så fort du tittar på någonting så..
Så talar jag om, ja. 
Jag har tittat på informationstavlan och hittat röntgen, uppgång A. 

Jag minns inte att det var den här vägen *mummel*
*Mummel*
Nahe. 

Nu är jag vid hiss A och ser röntgenkliniken på plan 11, jag åker dit. Vart trycker man då?

Det var en väldigt långsam hiss. Det är klart, den kan ju vara uppe på.
Den här går ju bara till 11. 

Då åker vi upp till plan 11. 

Jag är ju rätt hemma på det här stället. Farfar och jag har ju åkt runt bland det mesta. Fast jag har fått 
fråga mycket. 

Röntgenklinik till höger. 

Och fortfarande till höger.

Nu är det frågan om vilken dörr som är till höger, nej, rakt fram röntgenkliniken ja. 

Nu har jag kommit till reception på röntgenkliniken. 

Intervju observation 1 T2

Hur uppfattade du kartan?

Kartan? Jag har inte sett någon karta. 

Informationstavlan

Informationstavlan, jo den var bra då den gick eter bokstavsordning, det uppskattar jag. 

Andra då, var det någon skyltplacering som var svår att hitta eller förstå? 

Nej det upplevde jag inte.

Var det någon gång under den här genomgången som du inte riktigt visste vart du skulle?

Nej med lite tanke så gick det bra. 

Var det lätt att förstå att du skulle använda hissen? 
Det kan jag ju inte svara på för jag vet ju det, både var hiss är och var trappan är så det kan jag inte 
svara på. 



Observation 2 T2

Då är det nästa steg, då ska vi gå en sväng igen. Nu när du har varit på röntgen så har du börjat bli 
hungrig så du vill gå till restaurangen. Restaurangen blåklinten. 
Jaha. Härifrån eller ska jag gå ner och börja där nerifrån igen?
Tänk dig att du precis varit på röntgen
Jaha, så är jag hungrig. Ja då är det ju frågan. 

Ja då är det ju det där, förr hade jag tittat in i en dörr och sagt att “vart går jag för att komma dit”. 
Men det kan jag ju inte göra idag. 
Du hade frågat om vägen?
Jag hade frågat 
Det går bra, gör precis som du skulle ha gjort om du var här ensam.

Hej, jag ska ta mig till restaurangen, hur gör jag då?
- Ja. Alltså till kafeterian eller menar du
Nej, något som heter blåklinten.
- Jaha, är den öppen nu då? 
Det vet jag inte men det är nog inte det viktigaste. 
- Nee. Men ska du träfa någon där?
Ja
- Vet du vart kafeterian är då?
Ja
- Om du åker dit först, och sen så får du gå
Står det ingen skylt?
- Jo, det inns det alltså, men om du går och tar kafeterian på den här sidan så ska du fortsätta bort 
mot de här personhissarna vetu, det är rätt så högt vetu. Fortsätt lite till höger. Sen tror jag det står 
matsal eller restaurang eller något sånt här, det är en bit bort så får du svänga vänster men där står 
det när man svänger iallafall. Hoppas du hittar det
Tackar. 
- Och det går ju alltid att fråga så
Ja, fast här vart jag väldigt vilsen. Tack.

Då vart jag visad ner till restaurangen. 
Nu är ju jag vilsen för jag tycker att den här gången skulle gå ned till kafeterian men det gör den ju 
inte. Då vänder jag.

Jaha, då tar jag samma hiss ned som jag kom upp på. Hiss A. Ned till 9

Hur lång tid har vi på oss? När vi virrar omkring såhär? 
Våra två timmar är betydligt mer än vad vi räknar med att använda.

Nu är jag på kända vägar igen. 

Nee, det är jag ju inte. 

Inga skyltar. Och där borta står det något helt annat. Utgång exit, är det här? Jag gick åt fel håll där 
tydligen. 



Här är det jag ska vara, nu går jag till kafeterian. 

Här står det restaurang blåklinten på en skylt, bra. 

Och här står det till vänster, jag går häråt. 

Och här är det bra skylt till höger. 

Nu är jag någonstans där jag aldrig har varit.

Så tar vi till vänster här. Och rakt fram, det är skyltat bra.

Nu har vi kommit till hissar. Och restaurang blåklinten är på plan 11, åker jag upp dit.

Och nu har vi kommit till restaurang blåklinten. Den är öppen va? Det var hon i luckan som sa det. 

Intervju observation 2 T2

Var det någon skyltplacering som var svår att hitta eller se?

Inte när jag kom ut i rätta gången men där uppifrån där gick ju jag åt fel håll. Det är ju inte så lätt när 
man kommer ut i hissen om man ska gå till höger eller till vänster. En vet inte vart man har kommit 
ifrån, det vet man. Och jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig hit därifrån. Men bara jag kom 
in på de raka vägen där från kafeterian, sen går det jättebra. 

Eter att du fått instruktionerna, förstod du instruktionerna? 

Ja, det gjorde jag.

Observation 3

Då ska du härifrån till södra entrén. 
Då ska jag tillbaka dit vi började nästan. Då åker vi hissen tillbaka. 
Ifrån restaurang blåklinten så tar vi hissarna ner till plan 9. Kulvert övriga sjukhuset ja.

Va står det, ej utgång? Vad menar de med det? 

Där står det ju södra entrén. Då går vi därtill. Höger blir det.

Vad menas med att det stod ej utgång vid plan 9? 
Det får ni ta reda på sen.

Södra entrén till höger.
Det var tur att jag aldrig försökte få med mig farfar till restaurangen, det hade blivit långt att gå.

Men vad är det nu då? 



Nu blir jag tveksam, ska jag gå till vänster till hissarna eller ska jag. Gå rakt fram? 

Chansa ska jag inte göra. Ja, jag tittar vad det..
Här är det södra entrén, man ska igenom den där dörren.

Så då är vi vid kafeterian igen då går jag till höger igen vid södra entrén. 

Nu kan jag ta trappa upp eller ta hiss. Och då väljer jag hissen till vänster här. 

Tar vi hissen upp till södra entrén. 

Intervju observation 3 T2

Vart det någon skyltplacering som var svår att se eller att hitta?

Det var ju vid de där dörrarna som jag blev tveksam om jag skulle ta hissen, jag hade inte en tanke 
på att gå igenom. Där kände jag inte igen mig alls att jag hade varit. Men det var det ända.

Observation 4

Nu ska du ta dig härifrån har du fått en kallelse till kirurgiska kliniken.
Jaha, då börjar jag vid anslagstavlan igen.

Då ska vi ju till hiss A igen, då vänder vi igen.
Jag tar hissen ned etersom jag är gammal.

Ni får trava här många gånger.

Då går jag mot hiss nummer A igen. 

Kirurgiska mottagning är på plan 10, då åker jag hiss upp. 

Kirurgiska mottagningen till höger, och sedan till vänster. 

Så står det tydligt mottagning. Och dit har jag kommit nu. 
Receptionen ska vi hitta. 

Det måste vara det här, men det ser inte öppet ut.

Intervju observation 4 T2

Var det någon skyltplacering som var svår att hitta?

Nej, jag hittade allihop. Klart man far lite med ögonen men jag hittade och tyckte inte det var svårt. 
Var du aldrig osäker under färden?

Nej, inte direkt.  



Avslutande intervju T2

Anser du dig vara bra på att hitta eller att orientera dig? 

Jag är ganska bra på det, när vi är ute och reser med en väninna så litar de helt och fullt på mig. De 
säger att jag hittar och det gör inte dem, så jag är inte precis oduglig.

Hur brukar du göra för att orientera dig i en ofentlig miljö?

Jag går mycket på skyltar, och är det så att jag inte hittar så är jag väldigt snar på att fråga. 

Om du ick välja helt fritt, hur skulle du helst vilja bli vägvisad i en ofentlig miljö?

Jag vill nog ta mig fram själv så mycket som går.

Så vilket skulle vara ett väldigt bra sätt att få dig att klara av det själv?

Det är ju med namnskyltar och pilar. Det är väl vad jag kan tänka att jag går eter.

Det här skyltsystemet som vi nu har gått och tittat på, hur uppfattar du det?

Jag tycker att det är väldigt bra för att vara så stort som det är. Det är bra med hissar och uppgångar 
och det här med bokstäver. Aa jag tycker det är bra så jag förstår inte vad ni ska göra åt det.

Har du en smartphone? smartphone är exempelvis en sån här, en telefon som du kan ha applikationer 
på exempelvis.

Jag har en surfplatta, men det är inte samma sak va?

Nej.

Nej, det har jag inte.

En smartphone är typ en surfplatta i mobilformat.

Aha, jag är ju inte hemma på det där riktigt.

Är du bekväm med att använda en gps för att orientera dig?

Nej, det är jag inte. Men jag skulle kunna det om jag hade någon.

Hur bekväm är du med att läsa kartor?

Det är jag väldigt bra på, det har jag gjort hela mitt liv. Jag har rest mycket. 

Om det fanns en möjlighet att få en gps, vid ingången eller dylikt, som pekar ut vägen åt dig, skulle du 
vilja använda den då?

Det skulle jag absolut göra. 
Det var sista frågan, är det någonting mer du vill tillägga om det här testet eller om sjukhuset eller 
orientering i allmänhet?



Nae, jag är ju ganska nöjd med det som det är, men går det att förbättra så är det ju inte dumt, det är 
det ju inte. 

Är det någonting i systemet nu som du tycker är extra bra? 

Det är ju det här med bokstäver och pilar och bokstäver till hissarna är ju bra för då vet man ju att 
det är en hiss. Som har de stora bokstäverna.



Observation 1 T3

Då ska du hitta till röntgenmottagningen
Röntgenmottagningen, då går jag till informationstavlan tror jag.

Och så tänker jag mig att den här är då i bokstavsordning som jag kan gissa iallafall. Radiofysik, 
röntgenkliniken, är det samma som mottagning, men det gissar jag väl. Då ska jag till a, och då 
kollar jag på kartan och A. Jaha här, då är det bara följa gissar jag den streckade linjen, fast jag är inte 
riktigt 100 på vart jag är, södra entrén är jag ju, och sen har vi ett apotek, och där står det ett A. Kan 
ju vara dit jag ska, så jag följer A. 

Och här pekar A in höger så då följer jag A. Det står ingenting men. Hrm, röntgenkliniken plan 11. 
Då tar jag väl hissen. 

Röntgenkliniken höger. Och höger. Ja och enligt mig är vi då framme.

Intervju observation 1 T3

Första frågan, du använde kartan, hur uppfattade du den?

Ja, jag är ju ingen kartläsare själv men ja, den är ju, man förstår den ju om man tittar på den så. Just 
det där med att det är en trappa ned förvirrar mig. När man kommer liksom, ja, det står A, det är ju 
väldigt välskyltat när man väl går sen så man fattar ju ändå vart man ska men det framgår ju inte att 
det är två plan känner jag. 

Var det någon skyltning på vägen som du kände var svår att se eller förstå?

Nej, jag tyckte inte det, jag fattade nog. Ioförsig att det inte stod röntgenklinik utan att det bara stod 
A det kan jag väl tycka att det kanske de skulle hat med.

Kände du dig någon gång osäker under testet?

Nej. 

Var det lätt att förstå att du skulle ta hissen?

Jaa, uteslutningsmetoden gav ju det så ja. 

Observation 2 T3

Nu har du varit på röntgen och nu är du hungrig så du vill hitta restaurang blåklinten.
Jaha du. Då vart det genast lite svårare. Jag vill inte föda barn. Jag gissar att jag går ut i korridoren 
först men jag gissar att jag går tillbaka. Men om jag är hungrig så går jag nog ner till hissen igen tror 
jag. Så gör jag.

Restaurang blåklinten.



Börjar jag med att läsa här om det står något och det gör det inte, här står det inte heller någonting. 
Jag åker väl helt enkelt, eller? Oo, så spännande. Jag tar hissen och åker ner till 9 igen för det gissar 
jag är det plan jag utgick ifrån. 

Då ska vi se, södra entrén, bassäng, jaha?
Nu utgår jag ifrån att jag aldrig varit här förut och då skulle jag gå tillbaka... Nej det skulle jag inte för 
därborta ser jag faktiskt en skylt mycket långt bort där det står restaurang blåklinten.

Och så gick jag vänster för att skylten pekade åt vänster. Jaha, ja ok.
Vi går förbi skylten för jag trodde att restaurangen låg här men det är uppenbarligen ett kafe här och 
då inns det uppenbarligen en restaurang rakt fram här då. 

Jahaja, vad spännande. 

Nu tänker jag att det var väldans vad det var långt att gå. Och sen tänker jag är det här en allmän 
restaurang eller är det en personalrestaurang? 
Hissar restaurang blåklinten på plan 11. 

Kolla här, ser det ut som om det skulle kunna vara en restaurang faktiskt. Men det inns ju ingen, 
alltså egentligen.
Nej, man ska förstå att det är en restaurang.

Intervju observation 2 T3

Var de någon skyltplacering som var svår att se eller hitta?

Ja det var det, till att börja med tycker ju jag att det på varje avdelning kanske borde innas en, det 
kanske det inns där inne, vi stannade ju inte inne i väntrummet, men det ska ju innas så att man 
hittar till såna här faciliteter. Och sen var det ju som jag sa uteslutningsmetoden använder att jag går 
tillbaka samma väg som jag kom och därför ick jag se, en skylt långt bort högt upp och jag har ju 
inga glasögonbehov men hade jag varit en äldre människa som inte ser så bra eller nått så var den 
svår att se.

Kände du dig någon gång tveksam åt vilket håll du skulle?

Ja, jag gjorde det, jag tyckte det var ganska dåligt skyltat.

Observation 3 T3

Du ska till södra entrén. 
Södra entrén, som sagt, utgångsläge nu då när man inte vet någonting. Men jag vet ju att jag kom 
från södra entrén. Kulvert till övriga sjukhuset, kök, jaaaa...Lättare sagt än gjort om man är novis. 
Som sagt, tillbaka till början tänker jag då. 

Nahe, vad spännande. Nu får vi tänka lite, det står alltså Ej utgång på plan 9 som jag tänkte åka till 
så vi får väl öppna dörrarna igen kanske. Och gå ut, titta lite här ute. Hrm, men snälla nån. Detta är 
ju horribelt. Blå salen, närsjukvården, och där står det något annat. Kulvert till övriga sjukhus plan 



9. Men om det inns ett plan 9 och jag inte får gå ut där varför är det så? Jag fattar ingenting, antar 
att det är det som är meningen. Jag går ner för trappan då. Och så går jag ner här så får vi se. Fast då 
tänker jag i mitt stilla sinne om någon varit rullstolsbunden eller gått på kryckor så hade ju inte de 
kunnat göra såhär. Det är ju bara jag som kan.

Och så tittar jag här och så ick jag se en liten skylt som det står södra entrén. Som av en händelse, så 
då går jag in här (på plan 10).

Så kollar man ut och försöker lokalisera sig lite, inte en susning om vart jag är egentligen.

Här låter det som om det kommer en vårdtransport eller något annat trevligt, eller mat ja.

Här känner man sig obehörig när man går som vanlig människa
Och så står det, hrm, där står det utgång och där är en hiss. Och så står det, södra entrén. Jag går 
mot södra entrén.

Det ska ju villigt erkännas att hade jag gått här utan er så hade jag faktiskt frågat honom. Jag kom på 
det att jag ska ju låtsas som att ni inte är med och du hade jag ju gått på honom.

Jaha, men vi knallar väl här då i trapporna, tror ja, för det står ju inte, det står bara utgång men nu är 
vi på 10 och vi skulle till 9 tror jag. Då går vi ner.

Våning 9 södra entrén utgång/exit. 

Och där kan jag ju åka hiss till södra entrén om jag vill men det villa jag ju inte. 

Så tillbaka där vi startade.

Intervju observation 3 T3

Någon skyltplacering du hade svårt att hitta eller se?

Typ. Ja det fanns ju ingenting där uppe vid blåklinten, alltså inga skyltar och när man kommer ner i 
hissen då så kunde man alltså inte gå ut vid plan 9. Det var ju sådär kul att få gissa sig till då. Nu är ju 
inte jag rädd av mig, är man det så hade det nog inte varit roligt. Nej det var uselt, verkligen. 

Även om vi inte varit med så hade du tagit samma beslut i hissen eller?

Ja, det hade jag ju, jag hade ju inte försökt, jag hade ju förstått att dörrarna inte kommer att öppnas 
där nere. Gissar jag. Som sagt var så var det ju en händelse att jag hittade den där skylten genom ru-
tan, så. Det var ju bara tur. Känns det som för det fanns ju ingenting på dörren eller någonting som 
sa att “här kan du gå ut om du ska till” nej, det var dåligt. 

Observation 4 T3

Nu ska du till kirurgiska klinikens mottagning. 
Kirurgiska klinikens mottagning. Och då går jag fram till kartan igen. Och här står det ju då A, B, 



klinisk, kvinnokliniken, nae. Tittar vidare, scrolla vidare. Övrig verksamhet, nej. Vårdverksamhet, 
a, b... Kirurgkliniken mottagning, stomi, det lät ju trevligt. A, och där har vi varit förut. A, titta på 
kartan. Det är ju bara att följa gång A då gissar jag så kanske jag blir lotsad rätt. Men det står ju ing-
enting mer. aa, då får vi väl göra så att vi går till A, fastän jag känner mig lite förvirrad. 

Och där står det kirurgiska kliniken mottagning. Så jag följer väl den skylten då.

Och en skylt till i taket så jag svänger väl höger.

Intervju observation 4 T3

Var det någon skyltplacering du hade svårt att se eller hitta? 

Jamen det stod tokigt i kartanvisningen tyckte jag. Och sen som sagt att man inte får en utmärkt 
position vart man ska. A, javisst men A är ganska stort den gången, och jag hade nog tänkt att gå ner 
i trappan igen men jag ick ju se skylten där uppe.

Var det någonting mer om kartan du kände var ett problem?

Den känns inte tydlig. Den känns lite så block, jag kan inte sätta ord på den men aa, den skulle kun-
na vara tydligare tycker jag.

Vad känner du att du har för användning av kartan som den är nu? 

Ja, man får ju en angivning om vart man ska, A, men jag hade nog gärna hat A och sedan en koordi-
nat till. Typ ett avdelningsnummer som hade då varit utsatt på kartan då hade jag ju känt mig mera 
säker på vart jag skulle. Nu kände jag bara att jag kommer förmodligen gå till en korridor där jag för-
modligen kommer att förhoppningsvis kunna få någon information på ett nytt ställe, men jag visste 
ju inte vart jag skulle. 

Avslutande intervju T3

Anser du dig i allmänhet bra på att orientera dig?

Ja, jag tycker nog att jag har ett bra lokalsinne. 

Hur brukar du gå till väga för att orientera dig i en ofentlig miljö? 

Leta skyltar. Ja, titta eter kartor. Liksom naturligt när man kliver in i en byggnad så skannar man 
ju av som exempelvis vid södra entrén så sitter det en stor karta där så går man ju till den informa-
tionstavlan och kartan. 

Om det inte är uppenbart vart du ska, hur brukar du orientera dig då?

Då frågar jag, jag frågar mig fram, hugger tag i första bästa. 

Speciikt i en sjukhusmiljö där du inte vet vart du ska, hur orienterar du dig då?



Då letar jag eter en informationsdisk. Vilket jag inte har sett någon här nu, förr fanns det ju en, men 
nu såg jag ingen vid södra entrén. Kanske inns nån någon annanstans men..

Om en reception inte skulle ligga där, skulle du ge dig in i sjukhuset och börja leta där?

Jag tror faktiskt inte det, jag skulle här kanske springa bort till gamla entrén och titta, men det är ju 
för att jag känner till sjukhuset sen innan då, men jag skulle aldrig göra det i ett nytt det tror jag inte. 
Ja, kanske förresten. Men det inns alltid folk att fråga, så är det ju. Man hittar alltid någon med vit 
rock på sig.

Om du ick välja helt fritt, hur skulle du vilja kunna ta dig från punkt A till punkt B? Vilket vägvis-
ningssystem eller vilket vägledningssätt som helst.

Tydlig skyltning räcker gott för mig, men då ska den vara tydlig, det ska ju inte vara som uppe vid 
blåklinten.

Men om du ick ett sånt riktigt drömläge, det här stället kommer att anpassa sig precis som du vill ha 
det. 

Jag har aldrig tänkt så. Det blir aldrig hur jag vill ha det. Jag skulle ju inte vilja ha en röst som berät-
tar för mig vad jag ska göra, jag skulle vilja läsa mig till linformationen. Och sen om det är skyltar, 
eller man kanske skulle kunna få en liten karta i handen i den här intertekniska världen eller vad 
man ska säga. Det skulle man ju kunna få när man kom in genom dörren, att man ick en liten väg-
visning som pekar på exakt vart man är, vart man skulle och vart man är. Helt ok.

Skulle du föredra att kunna hitta själv alltså?

Ja. Om jag skulle kunna läsa mig till den så, det skulle vara smidigt. Shit vad jag kommer på bra svar 
nu känner jag. 

Hur känner du för det nuvarande skyltsystemet? Hur uppfattade du det?

Alltså hyfsat men inte mer för det saknas ju uppenbart information och jag antar att det kan ha med 
ombyggnad och nybyggnad och att de glömmer ta ner gamla skyltar och sätta upp nya gissar jag. 
Men det är ju bristfälligt, ja.

Var det någon speciell del som var särskilt svår att förstå?

Hur menar du? Skyltsystemet?

Ja

Det var inte riktigt konsekvent tycker jag när det inte är samma anvisningar varje gång utan att vissa 
gånger står det bara en bokstav och vissa gånger är både bokstav och en annan koordinat, ibland står 
det uttryckligen vilken avdelning man ska till och ibland så inns inte det med. Så det känns inkon-
sekvent, det skulle vart samma, lika, varann, annars blir man lite förvirrad.

Skulle du någon gång velat ha mer bekrätelse om att du var på rätt väg?
Ja, det hade jag nog velat. Iallafall när man gick från restaurangen, då hade jag gärna hat lite tydli-



gare skyltar. Annars är det rätt bra det här när det funkar när man kommer så ser man ju nästan, fast 
jag ick ju vända mig om en gång och leta eter skylten etersom jag visste att jag hade sett den men 
var var den nu igen, var det häråt jag skulle? Så lite så. 

Nu kommer vi in på en lite annan fråga, har du en smartphone?

Ja

Om det fanns en kartapplikation för just det här sjukhuset, skulle du använda den då? 

Ja det tror jag faktiskt att jag skulle göra.

Skulle du, om du har fått en kallelse, om du kommer in i ingången och det står att det inns e, skulle du 
ladda ned den då?

Jaa, skulle jag ha fått en kallelse så skulle jag nästan önska att det hade stått där i. Att ladda ner appen 
så hittar du.

Om det inte står i kallelsen utan i ingången, skulle du då?

Ja då är ju jag lite mer sådär att inns det ett annat sätt så kanske jag inte laddar ner appen då, utan då 
letar jag kanske. Men inns det inget annat sätt utan “va fasen, måste jag ladda ned appen?” Då ska 
jag installera den och så ska jag aa. Men ee, helst så skulle jag nog vilja veta innan så jag hade gjort 
det och förberett mig. 

Om det stod på kallelsen så?

Då skulle jag nog ladda ner den. Men inte om, ja, jag skulle nog leta eter ett annat enklare sätt just 
då när jag kommer för otast så kommer jag inte i så god tid som jag gjorde idag. Otast kommer jag 
kanske, hrm, precis när jag ska vara och så hittar man ingen parkering och allt sånt där så kommer 
man försent. Så då skulle jag nog tycka att det var väldigt stressande att ladda ner en kartapp när jag 
kom i sådana fall. 

Är du bekväm med att använda en gps?

Ja, det är jag.

Hur bekväm anser du dig vara med att läsa kartor?

Jag är kartidiot, jag måste alltid vända kartan åt det håll som man åker, som man färdas eller går för 
att det ska bli rätt men annars har jag inga problem, jag hittar med karta, det är inga såna, men jag är 
väldigt så är kartboken stor så blir det jobbigt. Därför är jag bekväm med gpser.

Har du någonting mer att tillägga? Om det är någonting som du tycker är extra viktigt när man ska 
hitta rätt i en komplicerad miljö eller liknande?

Sjukhuset är ju rörigt tycker jag, väldigt rörigt sjukhus, fast man har varit här ett par gånger. 

Vad är det som är rörigt?



Det är etage, och gamla delar och nya delar och sen blir man inlotsad i, jag har varit i kulvertar idag 
som jag aldrig har sett förut. Och andra gånger jag har varit här har jag blivit lotsad runt och det är 
ju ombyggnationer och sånt och man har fått gå i många bakvägar och kringelikrokar och på det 
viset, det blir rörigt att man inte får en utstakad väg att gå, så kan det ju inte vara är i livet, ibland får 
man gå genvägar och senvägar. Men sen är det lite det här med plan 09, när man kliver in. Det har 
ju alltid varit så, men varför då? Är det för att det inns 8, 7 ,6, 5 är det så många plan under? Och 
varför ska vi i sådana fall veta det, vi som inte ska dit. Det kan jag tycka är lite konstigt med sjukhu-
set, att man börjar på 09. 

 



Observation 1 T4

Du har fått en kallelse till röntgen mottagningen
Röntgenmottagningen alltså? Då ser jag mig omkring och ser en informationstavla som jag siktar 
mot. Under tiden tittar jag mig runt eter andra skyltar men jag ser ingen röntgenmottagning så... 
Tittar jag på den stora informationstavlan, det verkar ta upp mycket saker här det är en väldigt lång 
lista. Den är enligt bokstavsordning iallafall så röntgen ska inte vara så svårt. Då står det... Röntgen 
A.

Då borde jag sikta mot ett a iallafall. Tittar mig omkring och då ser jag en hiss till a, eller en trapp till 
a. 
Då ser vi hissen här. Jag vet inte vilket plan jag är på men plan 9 ser ut att vara vägen till a och B.

Plan 10 ser jag att jag är på här.

Jag fortsätter att spana eter mitt a och hittar en skylt som leder mot a

Blir sugen på godis när jag ser godisautomaten. Kanske inte en sådan marknadsföringsgrej ni ska 
undersöka

Etersom det var a jag ska mot så ser jag en skylt här. Ser ut att vara till a
Då borde jag ju kunna hitta mer speciikt vart röntgen är här. Hrm, röntgenkliniken var det jag skul-
le till. Plan 11. Och jag var på plan 9 ja, så då måste jag ta hissen igen.

Spanar in den konstiga konsten i hissen. Födelsedag står det

Sååå, röntgen. Ligger hitåt. Röntgen pil hitåt. Och nu ser det ut som att jag är framme vid röntgenkli-
niken.

Intervju observation 1 T4

Hur uppfattade du kartan? Och informationstavlan?

Det var bra, det var i bokstavsordning jag visste ju vart jag skulle så kunde jag ju bara se det i bok-
stavsordning. Sen följa en bokstav, det kändes konstigt först men sen när man såg att de skyltarna var 
så tydliga så var det ganska rakt på vart jag skulle. 

Använde du dig av kartan?

Kartan? Kartan använde jag mig inte av i såna fall, jag använde mig av skyltarna och texterna.

Var det någon skylten som du tyckte satt konstigt eller var svår att hitta?
‘
Nej, de satt där jag hade tänkt att de skulle sitta. I taket eller rakt där man tittar när man går i en 
korridor.

Var det någon gång som du kände dig osäker på vägen?



Ja, när jag kom in kände jag mig väldigt osäker, jag har aldrig vart på det här sjukhuset, då känner 
man sig väldigt vilsen när det där ett så stort hus man ska gå in i. Men det fanns en informationskylt 
vid ingången som jag såg då så kände jag mig inte vilsen liksom.

Var det bara tillfälligt när du kom in Eller var det mer...

Ja. Tillfälligt när man kommer in 

Var det lätt att förstå att du skulle ta hissen?

Ja, det fanns hissen eller trappen, det var två tydliga val jag hade. Jag var ju tvungen att ta mig till en 
annan våning där, och det inns väl inga andra magiska sätt att ta sig mellan våningar tänker jag

Observation 2 T4
Nu när du varit på röntgen så är du hungrig så du ska leta rätt på restaurang blåklinten.
Aha, blåklinten, jag har vart där faktiskt, men då gick jag ifrån det hållet där man är på örat, student
Vid norra entrén
Aha är det norra entrén alltså? Fuck do i know. 
Hrm, men jag lade inte märke till de skyltarna när jag siktade på min röntgengrej. Så jag ser mig 
omkring och hittar inte en skylt mot restaurangen. Och då tänker jag att det är en bra ide att söka sig 
tillbaka dit jag var. 

Nuklearmedicin, låter farligt.

Jag spanar eter kafé, restaurang, blåklinten som det tydligen hette.

Hrm, ja, jag har sökt mig ut till hissrummet för att leta instruktioner.
Men jag ser ingenting direkt. Men jag tänker ta hissen tillbaka till södra entrén där jag såg en stor 
informations skylt kan vara en bra ide. Och då var jag påååååå 9.

Känns rätt också då det var grönt här vilket känns som ett bottenplan. 

Känns tydligt att de inte brytt sig om att marknadsföra kaféet. Hade de gjort det hade jag ju handlat 
jättemycket ika.
Ska se vart jag kom ifrån... Måste ha vart i den här korridoren för jag kommer ihåg att jag gick in så. 
Södra entrén är det jag ska till. Om det inte fanns ett ik. Fik ik blåklinten, nej ingen blåklinten, skit. 

Hungern sätter sina spår, jag börjar bli irriterad på det här. 

Nu tänker jag att nu skiter jag i det här kafét, nu köper jag på det här stället! Men jag antar att det 
inte var en del av uppgiten. Och sen är vi framme vid den här hissen som vi åkte i förut som var så 
himla seg, just det. Och här står det ju faktiskt väg till kafeterian. Som är på vilken plan? Det står ju 
på plan 9 där vi är? Eller hur? Jaha. Så var är? Väg till kafeterian då? Jag hade ju gett upp alltså.

Där står det ju! Första skylten

Skulle hat ögon i nacken känner jag. Satt den bakåt, skit.

Om jag hade tittat åt rätt håll och rätt höjd hade jag sett det alltså. Fortsätter följa skyltar mot kafete-



rian. 
Här kafeteria
Du ska till restaurang blåklinten
Jaha, jag trodde det var...

Blåklinten. 

Såna här skumma delar av stället som ser.. Ser ut som black mesas korridorer i half life med breda 
korridorer och skumma maskiner.

Alltså den här restaurangen ligger fett of, det är ju löjligt alltså. Man måste bli itt av att jobba på 
sjukan etersom man måste gå till restaurangen. 

Blåklinten på plan, en annan plan. Plan 11, jag är på plan 13 helt plötsligt. Spännande.

Va? Jag tyckte det stod att vi var på plan 13 förut? Jag fattar tydligen inte det här systemet. Utgången 
är på plan 11 nu. 

Nu känner jag igen restaurangen! 

Intervju observation 2 T4 
Var det någon skylt som du kändes var svår att hitta eller se?

Ja, mot kafeteria eller restaurang blåklint över lag. När man gick åt motsatt håll från ingången då så 
var tydligen alla skyltar inte ja, vinklande åt det hållet då. Så om jag från början hade kanske tänkt 
på att det stod på skyltarna när jag gick in första gången då så hade jag kommit ihåg det. Nu gjorde 
jag inte det. Sen var det en skylt på väggen när jag kom ut från hissrummet där det här inte stod med 
någonting om att restaurangen var det stod om en massa avdelningar om vart man kan hitta olika 
sjukvårdsavdelningar men ingenting om restaurang blåklinten.

Blev du någon gång osäker på om du var på rätt väg?

Neja. När jag valde att gå tillbaka till ingången så var jag osäker hela tiden, jag visste ju inte att, jag 
såg inga skyltar som pekade mig, jag tänkte bara att “går jag till den ingången så vet jag att det inns 
tydliga directions därifrån”. Så den sträckan när jag gick åt fel håll.

Observation 3 T4
Nu ska du tillbaka till södra entrén
Tillbaka till södra entrén? Ja, Hrm. Jag kommer ihåg det delvis iallafall så jag spanar väl eter om det 
inns en alternativ väg än hissen och det ser ut som hissen är sättet. Hrm jag är på plan 11 och jag vill 
till södra entrén. Det står att utgången ligger gör iallafall så jag kan komma ut ut huset, vilket känns 
positivt, men det står ingenting om södra entrén här.

Förvirrande. Men kulvert till övriga sjukhus på plan 9 låter ju bra iallafall. Vi är tydligen i en annan 
del av sjukhuset som inte. Ej utgång står det på det planet vi ska till. Det gör mig osäker, men den här 
skylten säger kulvert till övriga sjukhus så då åker jag dit iallafall.

09? Vad är skillnaden på plan 9 och plan 09 undrar jag då? 



Södra entrén, här har vi en skylt hitåt iallafall. Jag kom på att jag glömde min jacka. 

Vad bra, nu känner jag att jag ser en skylt till här och det är bra. 

Jaha, blockgången, södra entrén höger.

Nu är vi på black mesa igen här. Snart börjar det spawna in aliens och militären kommer in. 

Jag ser en orienteringskarta, vad spännande. Känns som ett jävla virrvarr det här stället, jag följer 
skylten istället.
Jag vill ju hem, eller vart jag nu ska

Södra entrén. Jaha, skylt på golvet också, trevligt och bra. 
Och så södra entrén hitåt. 

Södra entrén, jippi

Jaha, här kan man ta trappen istället, vad spännande. Då tar jag trappen. Man måste vara hurtig. Få 
lite motion, som att man inte fått nog av det. Jävla långt sjukhus.

Och sen tycker jag jag känner igen mig lite här, det här är väl södra entrén?

Intervju observation 3 T4

Var det någon skylt som var särskilt svår att se eller att hitta?

Hrm, nej inte när det väl fanns skyltar. Det var väl där från restaurangen där det inte stod mot södra 
entrén eller så utan det stod bara kulvert till övriga sjukhuset vilket gjorde att jag var tvungen att läsa 
igenom hela platserna och koppla “vad fan” gå varje plats till “vart är det liksom”. Men när jag väl såg 
att det fanns kulvert till övriga sjukhuset så kändes det rätt liksom

Kände du dig någon gång osäker på vägen? 

Jag kände mig osäker på vilken våning jag var på och vilken våning jag skulle till. Jag minns ju när 
det stod 13, så var vi på 9 och sen... Nej jag, usch. 

Observation 4 T4
Du ska till kirurgiska klinikens mottagning. 
Kirurgiska klinikens mottagning? Va där skillnaden på deras mottagning och deras andra, vad det 
andra nu är? 
Vi kan säga det sen 
Jaha ok. Kirurgiska klinikens mottagning. Hrm, jag har ju varit här förut nu så jag kollar på informa-
tionstavlan som jag vet vart den är vad roligt. Kirurgiska...
Kliniken. Jaha, avdelning, bröstmottagning, mummel enhet, sjukvårdsavdelning... Mottagning! 
A, det var A jag var vid förra gången. Så då hittar ju jag, inga problem. Jag tar trappen den här gång-
en. 



Mot A mot A mot A. 

Jag spanar på skyltarna här eter det jag är ute eter men jag ser det förstås inte så det ligger längre 
bort. 

Mot a, här har vi A. Vad a är vet jag inte, är det ett trapphus, är det en hiss eller en avdelning?

Kirurgiska kliniken. Hrm. Mottagning. Aha, plan 10. Jag är på plan 9 nu. Tror jag att det betyder det 
här som står på väggen. Så, plan 10 plan 10.

Kirurgiska kliniken mottagning hitåt. Här kanske? 

Här är det alltså ja

Intervju observation 4
Var det någonstans där du kände att du saknade skyltar? 

Nej, den här sträckan kände jag att det var koll hela vägen. Det var mot det här A men blir ju lite 
fundersam nu på vad det här A innebär. Är det en del av sjukhuset, är det ett trapphus som heter det, 
det skulle kunna vara olika, vad A innebär. 

Avslutande Intervju T4

Anser du dig bra på att orientera och hitta rätt?

Ja, det anser jag mig vara bra på.

Hur brukar du gå tillväga för att orientera dig i en ofentlig miljö?

När jag är inomhus så går jag eter skyltar mycket. Utomhus, när det kommer till kvarter och bygg-
nader och så så brukar jag gå på känslan, inställningen liksom. Bygger upp en inre karta av min 
omgivning.

Om det inte är uppenbart vart du ska, hur försöker du hitta information om vart du ska då?

Då brukar jag ta mobilen, använda internet och slå upp saker, kartor och så. 

Om du är inomhus?

Jaa, då brukar det ju vara på sådana här ställen där det behövs karta. Där det inns skyltar. Finns det 
inte skyltar men det är fortfarande stort nog för att man ska behöva ha hjälp att hitta så brukar det 
innas en reception tänker jag mig och fråga liksom. 

Om du inte omedelbart ser en reception eller skyltar, vad gör du då?

Jaa, jag testar och går runt. 



Hur länge skulle du vara villig att leta för att hitta någonting sånt?

Mellan en kvart och en halvtimme, beroende på om det känns som att jag kommer någonstans eller 
inte. 

I den bästa av världar där de har anpassat vägvisningen så som du vill ha den, vad är det optimala för 
dig? Hur skulle du vilja att det ser ut?

Då, då skulle det vara innan, när jag blir kallad till sjukhuset, ett stort ställe där man inte hittar 
grejerna, så får jag en karta. Alltså som visar att “du kommer gå in här och du ska gå”. I handen, i en 
kallelse, i ett mail, någonting. Så att jag vet i förväg vart jag ska hitta. Det får mig att känna mig säker 
i alla fall.

Det skyltsystemet som inns, tycker du det räckte för att hitta vart du skulle?

Här på sjukhuset ja, det tycker jag. Det var ju inte anpassat att hitta i båda riktningar i alla lägen 
men, aa, det ick jag acceptera. 

Var det någon gång som du hade velat ha mer bekrätelse på att du är på rätt väg?

Nej. Förutom när jag gick åt fel håll helt enkelt. Då ick jag ju ingen bekrätelse alls, men då gick jag 
ju också åt fel håll och jag gjorde ju det valet av att jag inte hittade en skylt då. 

Var det någon del som var extra svår att förstå?

Nej, inte så att det var extra svårt man accepterar att sakerna heter som de gör häromkring och man 
följer eter de märkena som inns.

Har du en smartphone?

Ja det har jag

Om det fanns en kartapplikation för sjukhuset skulle du använda den?

Om jag kände till den så skulle jag absolut ha använt den. 

Om du ick reda på att den existerade när du kommer in i entrén, skulle du ladda ner den då och an-
vända den?

Ja, det hade jag absolut gjort. Om jag kände att jag hade tid. Det känns som att om jag ska passa en 
tid på en mottagning så jag kanske kommer försent, då hade jag inte, tror jag inte, tagit fram mobi-
len tagit hem en app, det känns som att det kan ta längre tid än att bara följa skyltar som ska innas.

När skulle du vilja få reda på att den här möjligheten inns?

Innan jag kommer till sjukhuset.

Är du bekväm med att använda en gps för att orientera dig?



Ja, det har jag testat några gånger och det har funkat bra.

Är du van vid att använda en gps?

Van skulle jag inte säga, men jag förstår systemet och är duktig på att läsa kartor så jag kan fatta vart 
jag är någonstans och så.

Är du bekväm med att läsa kartor?

Ja

Och du förstår dem bra?

Ja

Avslutande, mer öppet. Har du någonting du vill tillägga om vårt test eller om sjukhuset eller om väg-
visningssystemet eller allmänhet om orientering och dylikt?

Nej, det känns som att ni har testat det som behöver testas här. 

Någonting du anser extra viktigt i en komplex miljö för att hitta?

Tydliga skyltar och mycket återkoppling att man är på rätt väg, det tror jag är nycklarna.

 



Observation 1 T5

Du ska ta dig härifrån till röntgen, röntgen mottagningen.
Jaha röntgen, röntgen...Då går vi till informationstavlan. 
Och så ska vi se...Röntgen röntgen röntgen. Där! Röntgenkliniken...Målpunkt A?
OK
Då ska jag till målpunkt A och då ser jag en skylt där det står A så då går vi dit.
Så följer vi den. 

Mhm
Lalalalala

Följer fortfarande A.

Ohh. Och så svänger den höger och då kommer man till en hiss. Och då kollar vi vad som står på 
hissen. 

Röntgenkliniken, då är det våning 11. Så trycker jag på hissknappen så nu väntar jag på en hiss. 
En hiss som ska nedåt. Ohh fast det ska jag också. Då ska vi se...Nej jag ska visst, jag ska uppåt. OK 
vi går ut igen. 

Fast den kanske går uppåt ändå det vet jag inte. Det blir jag lite osäker på nu. 
Jaha, OK, vi går in i hissen och så chansar vi. Jaha, nu går hissen uppåt.
Jaha, då är det plan 11 då och där ska röntgen innas. Då är det en in tavla här där det står att vi ska 
till höger.

Och sen till höger igen. 
Så följer vi nu den här...Ohh. Och sen ser jag att jag hittat till Röntgenreceptionen.

Intervju observation 1 T5

Hur uppfattade du informationstavlor och kartan?

Ähh. Nej men jag tyckte det var ganska bra. Det var ju ganska klart, det var ju skyltat hela vägen. 
Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.
Ähh, nej inte direkt. Kanske i början att hitta de här... Jag tror det kan vara svårt att hitta när man ser 
de här, ja men det står röntgen och då är det så här målgrupp A då är det så “jaha vad fan betyder 
det” och så försöker man sen kolla på kartan och sen så kanske det tar ett tag innan man fattar när 
man hittar de här stora blå skyltarna så är det ganska självklart, då är det bara att följa dem. Men jag 
tror att det kanske kan vara lite svårt om...Jag har ju varit här en gång innan så jag vet ju lite hur det 
funkar men ja.

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

Äh. Nej. Nej det tyckte jag inte.

Var det lätt att förstå att du skulle använda hissen? 

Ja, det tyckte jag att det var.



Observation 2 T5
Nu ska du till restaurang blåklinten.
Oj, härifrån?
Jaha OK. Nu försöker jag hitta nån ny tavla här.
Hmm.

Då, ja, hmm. Då skulle jag nog, jag skulle gå tillbaka samma väg jag kom skulle jag. 
För jag brukar inte fråga folk om vägen, det tycker jag är töntigt [skratt].
Jag vet också att jag gick förbi en skylt där det stod...Restaurang blåklinten.
Hmm, så jag skulle här vid hissen vad det är som står...hmm.
Nej, nej så jag skulle försöka åka ner till samma plan igen
 Nu är vi på planet där vi började.
Och så ska vi se om vi hittar nåt. 
Hmm, nej...
Nej, då fortsätter jag gå tillbaka samma väg.
Ohh men nu ser jag en skylt där det står restaurang blåklinten så då går ja dit.

Så följer vi skyltarna.

Och här är cafeterian.

Jaha ska man igenom en läskig dörr här...
Så då, ok vi testar gå in i den läskiga dörren och så fortsätter vi 

Mhm, fortsätter den

Ok nu är det jobbigt för nu känns det som att jag är på ett ställe man inte får vara...Men det skiter jag 
i

Följer skyltarna

Ohh, ska vi åka hiss igen...
Plan 11
Väntar på hissen.
Så ska jag åka till plan 11

Mhm, nu tror jag att jag är framme.

Intervju observation 2 T5

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Ähh, jag hitta ju inget, alltså ingen skylt i början som visade vart jag skulle. Så det var ju lite jobbigt. 
Så var jag tvungen att improvisera fram en plan. 
Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?
Ja men i början var jag det. Då visste jag inte alls vart jag skulle så då gick jag tillbaka samma väg. 



Observation 3 T5

Då ska du härifrån till södra entrén. 
Jaha, ok, där har vi varit innan en gång men vi kan kolla om vi hittar nån schysst skylt först.
Ähh, ingen schysst skylt, så då kollar vi på hiss, OK
Hmm, så skulle jag nog gå ut och kolla tror jag, se om jag hittar nån schysst skylt här ute.
Oj. OK. Ähh

Jajajaja, så skulle jag nog, då skulle jag gå ut till vägen, jag tror jag vet typ ish vart jag är.
Ok, ähh...
Hade jag inte vetet vart jag skulle skulle jag inte gå här.
BRYT
Ingen självklar skylt så jag åker nog, hmm, ja vart.
Ja men vi åker ner till den här kulverten igen. 
Fan är det där för läskig knapp?
Då...Ej utgång, ohh, läskigt

Ok, då är vi nere i den här, ja nu...
Ohh, Södra entrén!
Nu följer ja skylten mot Södra entrén

Hmm

...[Lång promenad]

Ohh, nu kan man gå vänster men jag går upp...
Södra entrén!

Intervju observation T5

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Ähh, nej, mest att det inte fanns så mycket skyltar där jag var.

Observation 4 T5

Du ta dig härifrån till kirurgiska kliniken.
Jaha, ok. Då går vi tillbaka till den här informationstavlan då...Kirurgiska...
Kirurgiska kliniken...Och där har vi mottagningen.

Så då går vi dit och det är ju...Mål A, så då följer vi den

Ohh fast nu ser jag andra skyltar här där det står kirurgiska kliniken så nu följer jag den istället. 
För det går nog snabbare.

Här, så går jag in här. Och ser väntrum, här kan man nog anmäla sig tror jag.
 



Observation 1 T6

Du ska ta dig härifrån till röntgen mottagningen

Nu står jag stilla

Jag har ingen  aning om vart jag ska, jag ska hitta till röntgen men...

Jag har ingen aning om vart jag ska så jag går vidare.

Får jag fråga om vägen? OK.

Hmm. Nu står jag i en korridor, jag vet inte vart jag ska. Akutmottagningen ligger rakt fram.
Jag har hittat röntgenkliniken.

Nu läser jag på en skylt

Hmm

Skyltarna är ganska dåliga, det tog lite tid att hitta hit, men nu ska jag upp en våning, tror jag.
Nu har jag hittat upp till plan 11 och nu ska jag hitta röntgen

Intervju observation 1 T6

Hur uppfattade du informationstavlor och kartan?

Den var lite krånglig. Tyckte de var ganska otydliga eller vad man ska säga. Det var inte jätteuppen-
bart i början att man behövde gå upp en till våning för att hitta till röntgen.
När du kommer in i södra entrén inns det en stor informationstavla till vänster. Du kastade en has-
tig blick på den.

Varför?

Jag vet inte? Jag ville se om det stod något vettigt där

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se?

Hmm. Inte vad jag kommer ihåg. Det var mest att de var otydliga

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

Ja, hela tiden. Fram tills jag såg en skylt där det stod röntgen.

Var det lätt att förstå att du skulle använda hissen? 

Fanns det en hiss där? Jaha jag såg inte den.



Observation 2 T6

Härifrån ska du till restaurang blåklinten
Ja...hmm
Nu går jag ner från plan 11, ner till plan 10

Nu står jag och läser på en skylt för att se om det står något vettigt men nej, inte det jag är ute eter

Har ingen aning om vart jag ska

Jag fortsätter rakt fram

På väg mot södra entrén

Nu är jag framme vid södra entrén och jag försöker hitta en skylt någon stans men ser den inte
Ahh, där var den. 

Går ner för en trappa
Hittat skylten till restaurangen

Fortsätter rakt fram, följer skyltarna

Fortsätter rakt fram, följer skyltarna

Ja det här var lite konstigt...

Jag tror jag ska ta en hiss nu men är inte säker
Hmm

Det verkar som att jag ska ta hissen upp till plan 11, tror jag...Väldigt osäker
Ops fel hiss...Nej? Kanske inte spelar någon roll.

På väg uppåt i en hiss, står och väntar

Framme
Nu är jag framme på plan 11 och det står att, ja, jag är framme.

Intervju observation 2 T6

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Ja när jag var vid södra entrén då var ju det första man ser är ju den här stora skylten till de här vikti-
ga grejerna eller vad man ska säga och så har man skyltarna till restaurangen och till de andra ställen 
bakom huvudet. Och de är liksom, man tänker inte riktigt på att titta bakom sig för att hitta skyltar 
eller vad man säger.

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

Ja det var jag. När jag gick där nere på plan 10. Jag tyckte bara det var en konstig väg till restaurang-
en på något sätt men det har inget med skyltarna att göra.



Observation 3 T6

Nu ska du ta dig till Södra entrén
Nu går jag in i en hiss och ska till plan 10. 
Jag tror att södra entrén är där men det får vi se.

Nu är vi framme på plan 10 och ska hitta till södra entrén men det är en skylt här så det kanske inte 
blir jättesvårt.

Det var lite otydligt att jag skulle svänga alldeles nyss men...Jag hittade skylten.

Nu går jag ned för en trappa

Jag tror det är hit jag ska, jag är lite osäker
Nu är jag framme på plan 9, är påväg till södra entrén

Vad fan...Suck...Nej men, jag tror det är så att antingen kan man gå upp för en trappa igen eller så tar 
man till vänster

Jag orkar inte gå upp för trappan så jag går häråt istället

OK den här vägen ledde bara till hissen

Jag tror jag ska upp till plan 10 igen, det verkar så

Intervju observation 3 T6

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Jag tyckte den var lite konstig ibland faktiskt. Vet inte varför, jag blev bara lite förvirrad ibland. Jag 
visste inte om jag var på rätt väg alltid och sådana saker.

Observation 4 T6

Du ska till kirurgiska klinikens mottagning
Jag går rakt fram, just nu så läser jag lite på skyltarna, jag gör inget annat.

Kirurgiska kliniken var det va?

Följer skyltarna, jag tror jag är på rätt väg, jag vet inte för det står inte någon stans men...
Så, nu hittat skyltarna till kirurgiska kliniken

Hittar en skylt som visar vart jag ska
[BRYTER, fel mottagning]
Jag gick fel och nu vet jag inte vart jag ska. Detta är jobbigt och korridorerna luktar överkokt pasta. 
Provar att gå åt ett annat håll och hoppas att det hjälper, hoppas att vi hittar
Känner mig lite stressad för att jag inte hittade rätt första gången



Nu har jag deinitivt ingen aning om vart jag ska.
Vilse

Akutmottagningen ligger till höger men jag tror inte jag ska dit, går tillbaka

Helt vilse

Provar att gå till mottagning, hoppas att det hjälper

Jag tror jag hittat rätt nu
Har hittat ett väntrum.

Intervju observation 4 T6

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Nej jag tyckte bara det var lite otydligt vart det var jag skulle . Dom är ganska dåligt skrivna ibland 
tycker jag. Vet inte riktigt hur jag ska förklara men det skulle vara ganska skönt att hitta rätt direkt 
istället för att virra runt och liksom bli frustrerad över att man inte hittar

Tycker du det saknas skyltar?

Ja, jag vet inte riktigt vart men där det behövs, eller nåt. Det var ganska otydligt vart man skulle gå, 
speciellt nu på slutet. Det var ganska svårt att hitta till mottagningen för jag tror att det hade hjälpt 
lite om man hade skrivit hela namnet på det istället för “mottagning” för man vet inte riktigt vilken 
mottagning det är

Hur uppfattade du A,B,C och D skyltarna?

Jag tror inte jag brydde mig så mycket om dem för jag förstod dem inte och då var det liksom att ja, 
nej...

Avslutande intervju T6
Anser du dig bra på att orientera/hitta rätt? Varför?

Nej. Jag...Mitt lokalsinne är fruktansvärt dåligt helt enkelt

Är det någon mer anledning till att du känner att du är dålig på att hitta?

Hmm, jag tror att när jag inte hittar ås blir jag stressad och då går det ju sämre än vad det kanske 
Gör egentligen

Hur brukar du gå tillväga för att orientera dig i en ofentlig miljö?

Jag brukar gå åt ett håll och hoppas att det är rätt.

Om det inte är uppenbart vart du ska gå för att hitta ditt mål, hur brukar du gå tillväga då för att       
Hitta?



Då brukar jag fråga någon eller leta eter en skylt. Frågar den första jag ser i princip beroende på 
Vart jag är. På ett sjukhus frågar jag någon som jobbar här.

Om du fritt ick välja, hur blir du då helst ledd till ett mål i en ofentlig miljö?

Skyltar, tror jag. Det är det optimala.

Hur uppfattade du det nuvarande skyltsystemet?

Tycker det är ganska dåligt och rätt så otydligt ibland. Jag tror att det behövs ler och jag tror att 
Man behöver skriva lite tydligare att “här ska du” ungefär.

Var det svårt att förstå? Vilken del?

Jag vet faktiskt inte riktigt. Vet bara att den sista var lite bökigare än de andra.

Har du en smartphone?

Ja, typ. 

Om det fanns en kartapp för sjukhuset, skulle du använda den?

Det tror jag

Skulle du ladda ner den?

Ja varför inte.

När skulle du vilja få reda på att den fanns för att ladda ner den?

Lite svårt att svara på när. Skulle ladda ner den om det stod när man kom in i entrén eter som jag 
Vet att jag inte riktigt hittar överallt. Annars vet jag faktiskt inte, jag kanske skulle ladda ner den 
Men annars skulle jag tänka att skyltarna är bra. 

Känner du dig bekväm i att använda en gps för att orientera dig?

Hyfsat

Hur bekväm är du i att läsa kartor?

Inte alls. För att jag är dålig på det.

Har du något att tillägga? Vill du belysa någon del som du tycker är extra viktigt då man ska 
Hitta rätt i den här typen av miljöer? 

Testet var lite jobbigt i början. Kändes konstigt att ni gick bakom och man ick lite 
Prestationsångest över att man inte hittade. Annars är det väl inget.



 

Observation 1 T7

Du ska hitta röntgen mottagningen
Då letar jag eter någon form av skylt som säger röntgen
Nu ser jag en skylt som det står informationstavla på och då går jag dit och tänket att det inns infor-
mation om vart röntgen inns.

Och då står det i bokstavsordning så jag kan se att det står Röntgenkliniken...A så inns det en karta 
här som jag kollar på. Letar eter A.

Ingen aning. Jag kollar mig runt eter en A skylt och ser en så jag går dit. Tänker att hiss är för lata 
människor så jag tar trappan

Fortsätter leta eter blåa skyltarna som tidigare var en A skylt.

Kommer några vita skyltar som jag läser för att kolla om det står röntgen på. Det gör det inte så jag 
fortsätter följa A skylten.

Ser att A leder höger så jag tar höger

Ja, där tog det stopp. Hmm. Jag verkar vara inne på avdelning a. Finns skylt vid hissarna som det står 
Röntgenklinkern 11 på så jag tar en hiss upp till nummer 11.

Ja, då är jag tydligen på plan 11. Här inns inga stora blå skyltar etersom att jag är på plan A antagli-
gen. En skylt som leder till röntgenkliniken höger så jag antar att jag följer den. Och här rakt framför 
mig inns ytterligare en skylt som säger röntgenkliniken höger så jag går dit

Skyltarna verkar vara placerade så man ser dem direkt när man vänder sig åt rätt håll. 

Och nu ser jag röntgenkliniken reception klart och tydligt uppe i taket.

Intervju observation 1 T7

Hur uppfattade du informationstavlor och kartan?

Informationstavlan var lite otydlig först när man kom in i entrén i och med att det är så mycket skyl-
tar man möts av så den skulle väl kunna pekas ut lite tydligare. Kartan kändes väldigt otydlig med 
alldeles för många symboler och...Jag minns inte riktigt men tror inte jag hittade numret där. Lite 
osäker

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Hm. Det skulle vara vid hissen i så fall, precis innan hissen. Annars sitter de lesta i ögonhöjd där 
man förväntas titta. Den vid hissen var svår att hitta för jag blev paf och lite förvirrad. Tog det stopp 
nu?

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

När jag kom till hissen och när de blå skyltarna försvann blev jag lite paf en stund innan jag insåg 



att jag var på rätt ställe

Observation 2 T7

Du ska härifrån till restaurang Blåklinten
Jag tittar mig omkring. Hittar ingen skylt som säger Mat.
Känner mig väldigt förvirrad. Hm

Jag går tillbaka lite i hopp om att jag kanske gått förbi den.

Tittar runt på existerande skyltar och ser lite eter matsymboler.
Hittar en skylt på väggen men inns ingen information om mat där så går tillbaka till hissen och läser 
på skylten utanför hissen.

Hittar ingenting om mat. Kollar runt lite runt hissen. Kommer fram till att det inns nog ingen mat 
på den här avdelningen så jag tänker att jag åker tillbaka ner för att kolla på den skylten.

Hm. Plan 9. Södra entrén

Detta känns omständigt.

Går tillbaka samma väg som jag kom. Tror jag.

Kanske inte alls.

Första tecken på mat med en varuautomat men ingen Blåklint.

Så var jag tillbaka i, i entrén och då ser jag direkt en skylt med restaurang som pekar tillbaka på dit 
jag var. Frågan är om det inns ler restauranger än en. Så för att inte gå fel kollar jag på informa-
tionsskylten i entrén.

Hm. Hittar inte något om nån Blåklint men det står restaurang och antar att det är enda som inns. 

Och det är ingång 13.

Känner mig smått förvirrad igen. Hm. 

Jag bestämmer mig för att följa restaurangskylten.

Som leder samma väg som jag nyss kom upp.

Nu ser jag en skylt som det står restaurang blåklinten på, precis samma håll som jag kom ifrån. Jag 
har alltså tittat på fel sida av skyltarna.

Nu är det plötsligt mycket tydligt vart jag ska.

Alla skyltar är typ placerade på samma höjd så jag ser precis vart jag ska titta.

Här känns det också som att jag gick för långt. Nej det gjorde jag inte. Det var nog en cafeteria.

Här känns det inte riktigt som man ska gå men skyltarna fortsätter peka hitåt så jag går hitåt.



Jaha, nu verkar jag behöva ta en hiss. Läser på skylten och det står restaurang Blåklint på plan 11. 

Känns som att jag tagit en omväg.

Ja, nu verkar jag gått rakt på restaurang Blåklinten.

Intervju observation 2 T7

Hur uppfattade du informationstavlor och kartan?

Det var lite förvirrande att det inte stod Blåklinten. Det stod restaurang. Svårt att veta om det fanns 
ler.

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

När jag väl såg den så var skyltarna placerade precis där man tittade.

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

När jag gick in i det som verkar vara typ parkeringshus och så. Där kändes det som att jag borde gått 
fel men skyltarna visade dit.

Observation 3 T7

Härifrån ska du till den Södra entrén
Det vet jag att det var där jag kom ifrån. Frågan är vad som är snabbaste hållet.
Så jag tittar eter skyltar i taket men hittar bara en toalett.

Tänker att jag läser på skylten vid hissen, står inget om södra entrén.

Hm. Jag har för mig att det är på plan 9 så jag tänker att vi åker ner till plan 9.

Fast här står det nu “EJ utgång “ på plan 9. Nu känner jag mig väldigt förvirrad. Varför får jag inte 
åka till plan 9. Hm.

Jag tänker att det står utgång på plan 11 men det känns inte som det är den södra entréns utgång. Jag 
åker till plan 9 för att kolla om det inns nån skylt där som säger något.

Tittar eter en skylt. Kollar mot där jag kom ifrån, där står det södra entrén utgång/exit. Väldigt för-
virrande men tydligen får man gå här för att komma dit med tanke på att det är grön text.

Nu var det inte lika tydlig skyltning. Från att ha hängt precis där man tittar där man vänder sig är det 
nu borta...

Eller ja, det sitter där på väggen men jag ser dåligt så jag la inte märke till den.
Den satt på för långt avstånd.



Nu sitter skyltarna lika tydligt som när jag gick till Blåklinten.

Lite för långt till nästa skylt men det kan bero på att jag ser dåligt.

Vid det här laget känner jag igen mig så behöver inte kolla på skyltarna längre.

Framme!

Intervju observation 3 T7

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Det var några stycken där nere, precis vid kafeterian som satt på lite långt avstånd och i och med att 
det är ett öppet stort utrymme visste man inte var man skulle börja titta. På samma gång visste jag att 
det var dit jag skulle etersom jag gått dit till blåklinten.

Var du någon gång tveksam på vart du skulle eller om du var på rätt väg?

Ja, hissen såklart. Det var väldigt otydligt etersom det stod att jag inte ick gå ut på plan 9 som jag 
mindes att södra entrén är på. Såhär i eterhand tänker jag att det är ett knep för att folk ska gå ut 
ett annat håll. Då tänkte jag det och att det kanske inns någon dörr man bara kan öppna dit och ej 
tillbaka.

Observation 4 T7

Nu ska du till kirurgiska klinikens mottagning.

Då tänker jag att jag vänder mig till min kära informationstavla och letar eter k...Kirurg.
Verkar innas ler avdelningar. Mottagningen verkar vara på A.

Så då följer jag A skyltarna.

Trappor är kul

Nu står det i och för sig hand och plastikkirurgiska kliniken men det är...Kirurgiska kliniken mottag-
ning...Hm

Nu verkar det innas ler skyltar. Informationsskylten sa mot A men här inns vita skyltar som pekar 
på kirurgiska kliniken mottagning. Så jag tänket att detta kanske också är A så jag går dit, följer de 
vita skyltarna i taket. 

Fortsätter kolla eter skyltar i taket och ser att de pekar inåt här, åt höger

Jag verkar komma in på kirurgiska kliniken och här verkar vara en mottagning

Jag tror jag är rätt. 



Intervju observation 4 T7

Var det någon skylt som du tyckte var svår att hitta eller se.

Nej det var bara lite konstigt att det stod A på informationsskylten och då tänkte jag att jag skulle gå 
samma håll ned till A men sen att det kom en vit skylt som sa att jag skulle gå hit istället på ungefär 
samma ställe. Hade jag inte sett den så hade jag gått fel på en gång. Tog denna vägen och inte enligt 
A skylningen för att jag tänkte att de vita skyltarna är mer detaljerade liksom. A pekar på vart områ-
det är och sen de vita skyltarna är mer detalj. Vart det inns. Så jag tänkte att detta kanske tillhörde A 
och att man kanske kan komma hit om man går neråt också men att det blir en omväg. Jag vet inte, 
det var lite oklart.

Hur uppfattade du A och B skyltarna?

Som sagt jag tänkte att de visade på ett större område som innehåller lera avdelningar. Jag vet inte 
riktigt. Jag tittade inte så noga på kartan men antar att man kan se att “det här är A-delen av sjukhu-
set och det här är B-delen”. Jag vet inte om det inns ler.

Avslutande intervju T7

Anser du dig bra på att orientera/hitta rätt? Varför?

Hm. Otast. Jag brukar ha bra lokalsinne. Men, ja, jag var ganska bra på att läsa kartor när vi oriente-
rade i skolan i alla fall. Numera så, jag har lätt att glömma bort en bit på vägen. Jag kan se vart jag är 
och hur det ser ut där samt hur det ser ut där jag ska men kan tappa bort mig en bit på 
Vägen.

Hur brukar du gå tillväga för att orientera dig i en ofentlig miljö?

Brukar komma ihåg att jag gått höger, vänster och så vidare. Och om jag ska lära känna ett ställe 
så går jag otast ganska så strategiskt runt hela stället för att lokalisera de olika delarna och hur de 
hänger ihop.

Om det inte är uppenbart vart du ska gå för att hitta ditt mål, hur brukar du gå tillväga då för att       
hitta?

Antingen kollar jag om det inns en karta av något slag, informationsskylt. Om det inte gör det 
skulle jag nog kolla om det inns en reception av något slag, även om det är en kiosk hade jag frågat 
där. Hade inte det heller funnits hade jag hafat första lämpliga person. Första jag stött på som var 
vuxen. 

Om du fritt ick välja, hur blir du då helst ledd till ett mål i en ofentlig miljö?

Ja...Jag tycker det fungerar bra med skyltarna i taket och på väggarna som dyker upp på lagom av-
stånd. Och att alla skyltar är lika dana så att det är tydligt och konsekvent. Jag tycker det funkar bra, 
det inns vissa brister men det funkar ändå bra med skylt riktning.

Räckte det nuvarande skyltsystemet för att hitta rätt? Skulle du önska mer bekrätelse att du var



på rätt väg?  
Uppenbarligen inte. Ser man dåligt sitter vissa skyltar lite för långt bort och då kan man bli förvir-
rad på vissa ställen. Men fattar man att man ska tänka “nej jag har inte sett en sån skylt än så jag 
ska fortsätta” funkar det. Jag har -3 på båda ögonen som korrigeras med linser. Har dock också ett 
brytningsfel som inte korrigeras.

Har du en smartphone?

Ja

Om det fanns en kartapp för sjukhuset, skulle du använda den?

Hmm. Jag vet inte. Det är ändå så pass hyfsat bra skyltat här att ja klarar mig med det. Den appen 
skulle vara väldigt tydlig o enkel att använda om jag skulle använda den istället för skyltarna. Sen 
skulle jag kanske ta upp den och titta ifall jag kände mig helt vilsen och tittat på hur jag skulle ta mig 
vidare. 

När skulle du ladda ner den?

Egentligen borde man göra det innan någonting händer. Men annars hade jag förmodligen gjort det 
den dagen en bekant kanske hamnat på sjukhuset eller om jag själv skulle hit.
 
Om det fanns information då du kom in på sjukhuset om att ladda ner den, skulle du göra det då?

Tveksam. Brukar inte använda appar jättemycket. Men eter att ha irrat runt här en stund hade jag 
säkert gått tillbaka och gjort det.
 
Om du ick information i kallelsen om att ladda ner den?

Det är möjligt. Då hade jag ändå...Jag tror det. Är man på platsen ser man kanske informationsskyl-
ten och tror att man klarar sig. Sitter man hemma kanske man inte har någon koll på hur det ser ut 
här så då kan det vara skönt att få lite innan och veta vart man ska gå.

Känner du dig bekväm i att använda en gps för att orientera dig?

Ja

Hur bekväm är du i att läsa kartor?

Brukar gå bra. Beror lite på hur de ser ut. Den där nere var lite otydlig med de olika planen och så 
men det kan också bero lite på att man har telefonen och spelas in och blir lite stressad att ser resul-
tat snabbt. Men jag tycker jag är ganska bra på det. 

Har du något att tillägga? Vill du belysa någon del som du tycker är extra viktigt då man ska hitta rätt i 
den här typen av miljöer? 

Hm. Jag ser nu streck på golvet. Vet inte om de har något med skyltningen att göra men det skulle 
vara smidigt, kanske. Just nu lade jag bara märke till alla skyltar i taket och väggarna. 


