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Abstrakt 
 
Titel  
Vinnande vägvisning med Wayshowing och Wayfinding. Skyltsystemet på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand. 
 
Författare 
Johansson, Karolin; Löfkvist Andersson, Elin; Näsmo, Frida. 
 
Program  
Grafisk design och Kommunikation, Mittuniversitetet Sundsvall. HT 2018 och VT 2019. 
 
Antal ord i undersökningen  
6558 ord. 
 
Problemformulering och syfte  
På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och 
en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett 
frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos 
patienter eller annan onödig tidsåtgång. Med detta som grund har denna studie undersökt människors 
förhållande till wayshowing och wayfinding på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand samt hur de navigerar 
sig utifrån sjukhusets skyltsystem och vägvisningar. 
 
Metod 
För att kunna besvara frågeställningarna har en metodtriangulering innefattande kvalitativa intervjuer samt 
etnologiska observationer applicerats till studien. De kvalitativa intervjuerna baserades på svar från tre olika 
receptionister vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, samt de etnologiska observationerna som utfördes 
vid huvudreception och navigeringstavla under två tillfällen. 
 
Huvudresultat  
Den kvalitativa undersökningen samt observationen använd i studien visade att skyltsystemet på 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand upplevs undermåligt och inte utformats tillräckligt väl för att enbart 
med hjälp av systemet kunna navigera sig fram felfritt utan ytterligare hjälp. I studien framkommer att 
kartor över sjukhuset utformats och delas ut till patienter och besökare på grund av det otillräckliga 
navigeringssytemet samt att det är denna initierade resurs som främst vägleder människor på sjukhuset där 
wayfindingen brustit. 
 
Nyckelord 
Wayshowing, Wayfinding, Skyltsystem, Sjukhus. 
 
 

1 



 

Innehåll 
 

Innehåll…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 

Inledning och problemformulering ………………………………………………………………………………………………….3 
1.1 Syfte……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 
1.2 Frågeställningar……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 
1.3 Bakgrund och begreppsdiskussion...………………………………………………………………………...………………..4 
1.4 Avgränsningar…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 

2. Teori……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6 

2.1 Wayshowing och wayfinding i teorin………………………………………………………………………………………….
6 
2.2 Tecken och symboler i sjukhusmiljö…………………………………………………………………………………………..7 
2.3 De nio wayfindingprinciperna………………………………………………………………………………………………….. 7 
2.4 Wayfinding i förhållande till nödutgångar…………………………………………………………………………………..
7 

3. Metod……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 
3.1 Intervjuer………………………………………………………………………………………………………………………………... 9 
3.2 Tillvägagång vid intervjuer……………………………………………………………………………………………………...10 

3.2.1 Intervjufrågor………………………………………………………………………………………………………………..10 
3.3 Etnografisk Observation………………………………………………………………………………………………………….10 

                3.3.1 Tillvägagångssätt…………………………………………………………………………………………………………... 11 
3.3.2 Observationsschema………………………………………………………………………………………………..11 

3.4 Urval intervjuer och etnografisk observation……………………………………………………………………………. 12 
3.5 Metodproblem………………………………………………………………………………………………………………………. 12 

4. Resultat och Analys……………………………………………………………………………………………………………………..14 
4.1 Intervjuer………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 
4.2 Etnografisk Observation………………………………………………………………………………………………………….14 
4.3 Analys…………………………………………………………………………………………………………………………………... 16 

5. Slutsats………………………………………………………………………………………………………………………………………... 17 
5.1 Hur är wayshowing utformat på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand?..................................... 17 
5.2 Hur upplevs Wayshowing på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand?...........................................
17 
5.3 På vilket sätt navigerar sig människor på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand?.........................18 

 
6. Slutdiskussion……………………………………………………………………………………………………………………………...18 

Referenser………………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

Bilagor  
Intervju  

2 



 

Bilder  
 
 
 

1.Inledning och problemformulering 

 
Alla har någon gång stött på en situation där omgivningen varit svårnavigerad. Människors upplevelser och 
erfarenheter av att hitta fram till sina destinationer är avgörande för navigeringen. Detta ligger till grund för 
problemformuleringen. Fokus ligger på att de flesta människor i någon mån måste besöka sjukhus och på så 
vis också är beroende av att navigeringen fungerar lätt och enkelt.  
 
I sjukhusmiljö där patienters ärenden kan vara akuta är det essentiellt med god kommunikativ vägledning så 
som wayshowing (Mollerup, 2009). Ett exempel på skyltsystemets betydelse i en sjukhusmiljö är när 
patienter ska navigera sig till rätt avdelning för vård. Det som upplevs problematiskt med navigering i dessa 
typer av miljöer är att behovet av vägvisning är stort och kan vara svårutformat i förhållande till det som 
krävs för att alla patienter ska kunna hitta till respektive avdelning. Så som Mollerup (2009) beskriver i sin 
artikel är navigering i sjukhusmiljö ett frekvent problem. Detta kan innebära onödiga dröjsmål och 
försenade läkarbesök. Att effektivisera navigeringen i sjukhusmiljöer skulle innebära ett mer effektivt 
arbetssätt för personalproduktiviteten. I det svenska samhället är det allmänt vedertaget att tid är 
vårdgivarens absoluta brist och största tillgång (Helahalsingland, 2013). Därför finns det ingen tid som får 
gå till spillo när vårdpersonal ska ta sig från punkt A till punkt B. Media tar ofta upp problematiken kring 
tidsbristen för sjukhuspersonal, hur de sliter ut sig och jobbar över sina luncher. Det går även att läsa om 
förödande misstag sjukhuspersonal gjort på grund av att det inte fanns tillräckligt med tid. Samhället är 
beroende av ett fungerande vårdsystem och det finns därför ingen tid att förlora. En annan brist som går att 
hitta i sjukhusens utformning av skyltsystem är de långa, svåra namnen på avdelningarna, exempelvis 
onkologen, kardiologen och geriatriken. Samtidigt som det är rimligt med rätt medicinsk benämning på 
avdelningen,  kan de långa orden vara svåra för vissa att navigera sig efter (Mollerup, 2009). 
 
Undermålig och otydlig skyltning har i studier visat på stresspåslag hos patienter och besökare på sjukhus. I 
synnerlighet kan sjukhus uppfattas av vissa som en otäck plats, vilket i kombination med det även är en ny 
okänd miljö öka stresspåslaget och därmed försvåra navigeringen. Wayshowing gör mer än att bara vägleda 
besökare, den bidrar även till besökarens uppfattning av situationen. Undermålig wayshowing kan bidra till 
att besökaren känner sig otrygg och osäker (Rousek, Hallbeck 2011).   
 
Enligt designern Paul Arthurs och miljöpsykologen och arkitekten Romedi Passinis (2002) arbete kring 
wayfinding, beskrivs termen wayfinding som ett mer omfattande koncept och inbegriper både perceptuella, 
kognitiva och exekutiva funktioner som täcker allt från informationsinhämtning via sinnena, tankemässig 
bearbetning av denna information och ett utförande av handlingar baserade på bearbetad information. Tre 
olika processer samverkar således och den information som är tillgänglig fungerar som underlag för ett 
beslutsfattande, som i sin tur leder till en handlingsplan.  
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1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur wayshowing och wayfinding är utformat och upplevs på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur är wayshowing utformat på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand? 
2. Hur upplevs wayshowing av besökare på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand? 
3. På vilket sätt navigerar sig människor på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand till respektive 

avdelning? 
 

1.3  Bakgrund och begreppsdiskussion  
 
Wayshowing 
Wayshowing är ett begrepp som går ut på att orientera och vägleda människor genom kartor, skyltar och 
andra föremål för att underlätta navigeringen av en plats. Designers studerar byggnader, butiker och andra 
platser som kan vara svåra att lokalisera sig i och skapar skyltning med syfte att både tala om för människor 
vart de befinner sig samt vägleda dem till deras slutgiltiga destination. Bra wayshowing är viktigt både för 
förstagångs-besökare för ett gott första intryck men även återkommande besökare för underlätta deras syfte 
att till exempel hitta en specifik plats eller vara (Luminantdesign, 2014). 
 
Wayfinding  
Wayfinding är ett begrepp som på svenska kan översättas till tillgänglighet eller orienterbarhet. I 
denna studie kommer dock fortsättningsvis den engelska termen wayfinding att användas. 
Wayfinding fungerar i samverkan som ett kompletterande begrepp till rumslig eller spatial 
orientering. Rumslig orientering är förmågan att skapa en mental föreställning om det rum som 
man befinner sig i, men samtidigt även förmågan att också själv tankemässigt kunna placera sig i 
detta rum och även kunna orientera sig i detsamma (Arthur, Passini, 2002).  
 
Röda Korsets sjukhusvärdar 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand samarbetar med Röda Korset som arbetar ideellt på plats måndag till 
torsdag mellan kl 09.00 och 15.00. Sjukhusvärdarna hjälper patienter och besökare på olika sätt, till exempel 
att hitta rätt inne på sjukhuset och/eller förflyttas mellan olika enheter, ge patienter som behöver det skjuts i 
rullstol, hämta upp patienter från vårdavdelning och bistå med beställning av färdtjänst, hämta medicin på 
Apoteket eller handla det nödvändigaste i servicebutiken till inlagda patienter på sjukhuset samt följa med 
som fysiskt och/eller psykiskt stöd under sjukhusbesök. Sjukhusvärdarna bär namnbricka med Röda 
Korsets logotyp och finns stationerade vid informationstavlan i huvudentrén. Finns det ingen på plats 
betyder det att sjukhusvärden är ute och hjälper någon annan för tillfället. Reception- och sjukhuspersonal 
har möjlighet att söka sjukhusvärdarna vid behov, men det går inte att boka en sjukhusvärd i förväg. Röda 
Korsets sjukhusvärdar har samma tystnadsplikt som som sjukhusets övriga medarbetare (RVN, 2017). 
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Huvudreception/Centralreception 
De två begreppen huvudreception och centralreception syftar i detta fall till samma plats på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand. Centralreception är det ord som används vid skyltningen inne i sjukhuset, dock 
kommer huvudreception vara benämningen som används i uppsatsens löpande text. Detta på grund av att 
huvudreception var benämningen som användes muntligt av samtliga receptionister under de personliga 
intervjuerna.  
 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas genom att enbart specifikt undersöka området med informationstavlan, samt 
huvudreceptionen inne på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.  
 
Det kommer även att göras en avgränsning gällande de nio wayshowingprinciperna som appliceras i den 
etnografiska observationer. Här avgränsas urvalet till att inte använda princip fem, sex och åtta.  
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2. Teori  
I detta stycke behandlas de väsentliga delarna inom wayshowing och wayfinding, vad som utgör ett 
tillräckligt skyltsystem, samt tidigare forskning och experiment kring ämnet.  
 

2.1 Wayshowing och wayfinding i teorin 
Wayfinding-processen startar innan resan mot destinationen ens börjat, som underlag för kommande beslut 
i sökandet efter information. Det går även att tala om skapandet av en beslutsplan. En detaljerad beslutsplan 
kan dock inte åstadkommas förrän individen befinner sig på plats i den aktuella miljön. Beslutsplanen är en 
slags kognitiv eller mental karta över vilka handlingar i rummet som hjälper personen att ta sig till målet 
(Arthur, Passini, 2002). 
 
I Mollerups (2005) avhandling om forskning och teoretiska och praktiska aspekter av tecken och deras 
funktioner beskrivs hur wayshowing och wayfinding vid medveten utformning kan användas som hjälp vid 
vägledning från punkt A till punkt B. Mollerup beskriver i sin artikel hur forskningsstudier studerat effekten 
av vad som händer när wayfinders etc. besökare, patienter, personal och leverantörer på sjukhus inte hittar 
på grund av bristande, undermålig eller obefintlig skyltning. Konsekvenserna av detta leder till att 
tidsåtgången blir längre än vad som är nödvändigt för att hitta fram till sin destination, vilket i sin tur bidrar 
till problem i olika former. Något som ofta leder till att sjukhuset och hela hälsosystemet ges ett dåligt rykte 
(Mollerup, 2009).  
 
När navigeringen blir svårtydd och förvirrande är det aldrig fler skyltar som krävs. Enligt Mollerup (2009) 
krävs det en förståelse av vad i skyltsystemet som inte är fullständigt och på vilket sätt det behöver 
omorganiseras. Ett bra skyltsystem består inte av många skyltar, utan av ett väl utformat kommunikativt 
system. Vid utformningen av skyltsystemet ska hänsyn tas till vem som kommer att läsa och uppfatta 
skyltarna, svaret på detta är en mängd människor med olika varierande förmågor gällande det fysiska och 
mentala, därför bör det redan i utformaningsstadiet tas hänsyn till att göra kommunikationen tillgänglig för 
så många människor som möjligt, vilket även kallas Universal design (Mollerup 2009). 
Begreppet Universal design har till syfte att den rumsliga miljön ska utformas så att den blir tillgänglig för så 
många människor som möjligt, helt oberoende av förutsättningar så som  språk, funktionsvariation eller 
kulturella skillnader. Därav är wayfinding inom universal design ett viktigt begrepp gällande utformningen 
av den fysiska miljön, men även psykologiska barriärer eller hinder har stor påverkan och betydelse för 
upplevelsen av tillgänglighet. Ur båda aspekterna är tillgängligheten av största vikt (Steinfeld, Maisel, 2012).  
 
Utmaningen vid formgivningen av skyltsystem är att använda så få tecken som möjligt, men att lyckas 
placera dem på rätt ställen. Andra delar som spelar in är färgkombinationen på skylten i förhållande till dess 
bakgrund. Även typografin måste vara rätt placerad och i kontrast till bakgrunden för att den ska kunna 
uppfattas av omgivningen (Mollerup 2009). Sammanfattningsvis är de vitala delarna vid utformning av 
wayshowing följande: färg, typsnitt, storlek, plats och belysning. Hela brukbarheten av sjukhusets 
navigeringssystem är fullständigt beroende av av ovanstående variabler (Rousek, Hallbeck. 2011). För att 
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kunna formge skyltsystem enligt dessa principer måste formgivaren ha förståelse för hur människor 
navigerar i okända miljöer, eller så som Mollerup beskriver, att navigera i “terra incognita”.  
 

2.2 Tecken och symboler i sjukhusmiljö 
Enligt Mollerup (2009) har tecken och symboler 5 uppgifter i sjukhusmiljöer. Den första delen är 
identifiering av sjukhuset med hjälp av tecken och symboler, som visar på dess avdelningar, funktioner och 
områden. Den andra delen avser skyltar som visar åt vilket håll besökaren ska gå för att nå en specifik 
avdelning. Den tredje typen av skyltar gäller vad som är tillåtet eller förbjudet, medan det fjärde 
kommunicerar information så som öppettider. Den sista och femte typen är navigeringskartor som visar 
rutter och avstånd inuti sjukhuset. Utifrån dessa principer utformas wayshowing i sjukhusmiljö, alla delar är 
viktiga och kompletterar varandra.  
 

2.3 De nio wayfindingprinciperna 
Människan använder sig av nio wayfinding strategier för att navigera sig i miljöer, dessa metoder använder 
sig alla av, dock sker de flesta av dem undermedvetet. Dessa nio principer bör finnas i åtanke vid 
formgivning av skyltsystem. För formgivaren är det viktigt att förstå hur de nio principerna ska appliceras så 
att alla människor kan använda den strategi som passar dem bäst. Alla de nio principerna bottnar i en tydlig 
och logisk identifiering (Mollerup, 2009).  
 
Den första wayfindingstrategin är navigering efter pilar. Exempelvis ränder med pilar i golvet som leder 
besökaren mot utgång eller dylikt. Detta är ett av det enklaste och intuitiva sättet att leda människor med 
hjälp av wayshowing. Den andra strategin inom wayfinding handlar om att erhålla information gällande 
vägbeskrivning, angående området på plats. Exempelvis beskrivning om vilken dörr, trapp eller ingång man 
ska gå mot. Den tredje strategin är ett inlärt sökningsmönster som är baserat på Aristoteles teori om logisk 
deduktion, att två premisser leder till en slutsats. I sökandet efter ett väntrum letar många efter ett rum med 
soffor och stolar och antar att det är ett väntrum, eftersom att väntrum brukar se ut så, enligt tidigare 
erfarenheter. Den fjärde strategin berör hur människor avsöker områden i sitt sökande efter numerisk och 
alfabetisk information som ett tillvägagångssätt för att hitta till rätt avdelning. Navigeringen sker här utifrån 
ett givet nummer, en bokstav eller ett ord. När det kommer till den femte wayfindingstrategin berör det 
människors sätt att skanna av området för att hitta den destination som eftersöks. När målet finns inom 
sikte eller något som går att koppla till målet finns inom synhåll, gäller den sjätte principen, som kan 
beskrivas som riktad målsökning. Denna princip appliceras exempelvis när den röda avdelningen är inom 
sikte och där personen har vetskap om att destinationen ligger på den röda avdelningen. Kartläsning tillhör 
den sjunde principen. Denna metod syftar till att personen navigerar sig utifrån en avbild av omgivningen 
och utifrån denna upprättar sambandet mellan kartan och den verkliga miljön. Den åttonde 
wayfindingstrategin innefattar kompassnavigering utifrån benämningar som västra, södra, norra och så 
vidare. Den sista och nionde wayfindingstrategin kallas social navigering, människor lär av varandra och följer 
med strömmen när de söker efter en utgång (Mollerup, 2009).  
 

2.4 Wayfinding i förhållande till nödutgångar 
2009 konstruerade Tang et al. en undersökning gällande hur wayfinding fungerar i förhållande till 
nödutgångsskyltar. Deltagarna delades upp i tre grupper där de exponerades för olika typer av wayshowing 

7 



 

och utifrån detta skulle finna vägen ut. Den första gruppen fick se den äldre typen av skylt i form av en pil 
med en person i språng, samt ordet “exit”. Den andra gruppen fick se den nyare typen av pictogram som 
föreställer tunna pilar med en person som springer samt ordet “exit” nedanför. Den tredje och sista gruppen 
fick inte se några skyltar alls. Studien kom fram till att avsaknaden av vägvisning resulterade i en förlängd 
flykttid (123,8 sekunder)  hos försökspersonerna. Den äldre skylten (75,6 sekunder) visade sig dock vara 
bättre än den nyare versionen (84,8 sekunder). Även om det skilde cirka tio sekunder mellan den nya och 
den gamla skylten så var det ingen signifikant förändring. Det studien visar är att skyltning hjälper 
wayfinders i syftet att navigera (J.B. Rousek, M.S. Hallbeck. 2009). Scialfa et al. gjorde 2008 en liknande 
undersökning som resulterade i liknande resultat. Skillnaden var att studien i detta fall kunde bevisa att text i 
samband med pictogram hade en avgörande roll i navigeringen och underlättar för wayfinders, i förhållande 
till pictogram utan tillhörande text (J.B. Rousek, M.S. Hallbeck. 2009). 
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3. Metod  
 
För att kunna besvara frågeställningarna har både kvalitativa undersökningar i form av intervjuer samt 
etnologiska observationer i sjukhusmiljön utförts, där människors beteende i förhållande till 
navigeringstavlan i entrén, samt deras betende i huvudreceptionen observerades och definierades. 
 
Eftersom detta är en kvalitativ studie går det inte att skatta sig åt tillförlitligheten av siffror och mätningar. 
Det finns däremot andra variabler som avgör en studies reliabilitet och validitet. Den främsta aspekten för 
att öka denna studies validitet är valet att utföra en triangulering av metoden. En sammanställning av 
intervjuundersökningar samt etnologiska observationer kombineras i syftet att säkerställa ett trovärdigt 
resultat. Metoden är noga beskriven i detalj, för att kunna styrka studiens replikerbarheten. Studien är 
utförd vid två separata tillfällen, detta för att fastställa att en enskild dag av slumpen inte skulle skilja sig från 
andra dagar, även detta för att öka reliabiliteten. Intervjufrågornas utformning var noga uttänkt i syfte att 
låta alla frågor vara öppna och fria från värderingar. Viktigt var att inte låta respondenten färgas av 
undersökningens möjliga hypotes, utan vara helt fri till att lägga egna värderingar i sina svar.  
 

3.1 Intervjuer  
Denna del beskriver på vilket sätt den kvalitativa undersökningen tillämpades under undersökningens gång, 
samt den kvalitativa undersökningens olika delar.  
 
Det första steget i den kvalitativa undersökningen innefattade tematisering av studiens ämne för att kunna 
bestämma, beskriva och avgränsa forskningsområdet (Larsson 2010). Just denna studie handlade det om att 
kunna operationalisera hur wayshowing och wayfinding är utformat och hur det upplevdes på 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. 
 
I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativ data. Man kan exempelvis 
undersöka människors attityder genom semi-strukturerade intervjuer och bland annat gruppintervjuer. Från 
den kvalitativa forskningen dras slutsatser utifrån människors handlingar som sedan tolkas och analyseras. 
Studien baserades delvis på personliga intervjuer som vald metod. Inom kvalitativa forskningsintervjuer kan 
personliga intervjuer genomföras, där frågorna enligt Larsson (2010) kan ställas liknande en 
enkätundersökning efter en standardiserad manual fast med öppna svar. Intervjuer kan också användas där 
frågorna diskuteras i formen av ett samtal, s.k. samtalsintervjuer. Dessa former av intervjuer används 
vanligast inom medie- och kommunikationsvetenskap medan gruppintervjuer, som ej används i denna 
studie, är oftast förekommande inom marknadsförings- och publikstudier samt sociala vetenskaper 
(Ekström, Larsson, 2010).  
 
För en god intervjustudie krävs att hela studiens syfte täcks under samtalet, en väl utförd intervju- samt 
berättarteknik, förmåga att kunna ta ut den kunskap som är relevant samt analysera den, och förmåga att 
sortera bland materialet av text. Det kräver även att den som är intervjuare inte håller fast i uppfattningar 
eller frågeställningar som uppstått tidigt i arbetet utan låter hålla sig flexibel under hela processen. För bättre 
bakgrundsinformation och faktaupplysningar kan intervjustudier kombineras med intervjuer med 
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informanter, vilket har betydelse för forskningsuppgiften, samt intervjuer med respondenter som förser sin 
åsikt och inställning till ett ämne. Ibland kan dessa vara samma person. (Ekström, Larsson, 2010) 
 
Vid personliga intervjuer kan forskningsprocessen delas in i följande faser där de första av dessa oftast sker 
parallellt i praktiken men annars följer på varandra: Tematisering, planering, urval, intervjuer, utskrift och 
bearbetning, redovisning och analys och rapportering. (Ekström, Larsson, 2010) 
 

3.2 Tillvägagång vid intervjuer 
Intervjuerna utfördes under två tillfällen på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand strax innan lunchtid vid 
10-tiden på två vardagar. Detta var slumpmässigt utvalda tillfällen med ett antagande att svaren inte borde 
variera beroende på tid, eller dag. Frågorna ställdes över disken i huvudreceptionen medan en av 
studieutförarna antecknade svar och den andra ställde frågor till en receptionist i taget. Resultatet 
sammanställdes samma dag i ett dokument där alla svar och anteckningar skrevs ner för vidare bearbetning. 
Analysen utfördes med hjälp av riktlinjer enligt Larsson (2012) i boken Metoder i 
kommunikationsvetenskap. 
 
 

3.2.1 Intervjufrågor 
 
I studien har en strukturerad intervju använts för att bilda en förståelse kring hur frågan ska kunna 
operationaliseras. Därför är intervjun utformad utifrån ett flertal konkreta frågor, där öppna svar är 
förväntade (Larsson, 2012). Nedan presenteras de frågor som användes i intervjuerna  

 
1. På vilket sätt anser du att patienter, besökare och personal upplever skyltningen och vägvisningen 

på sjukhuset?  
 

2. Hur lätta att tyda samt enkla att förstå skulle du säga att skyltarna är för besökare, patienter och 
personal? 

 
3. Händer det att du får hjälpa patienter och besökare med att hitta på sjukhuset? 

 
4. Kommer besökare med åsikter angående navigationen på sjukhuset? Vad är det i så fall för 

synpunkter? 
 

5. Vilken typ av information får patienten innan sitt besök för att väl på plats enklare kunna hitta till 
sin avdelning (via till exempel remiss, telefon eller mejl)? 
 

6. Vet du om det finns någon särskild bakomliggande tanke vid utformningen av skyltsystemet på 
sjukhuset?  

 

3.3 Etnografisk Observation 
Denna del beskriver på vilket sätt den etnografiska observationen tillämpades under undersökningens gång, 
samt den etnologiska observationens olika delar.  
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I denna studie används etnografisk observation som en av två metoder för att kunna nå så hög validitet i 
studien som möjligt och för att besvara frågeställningarna. I studien observerades människors 
handlingsmönster på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand samt hur de orienterar sig i förhållande till 
huvudreceptionen och skyltsystemet. Detta för att kunna studera exakt hur rörelsemönstret såg ut och på så 
vis kunna bilda en uppfattning om huruvida wayshowing fyller sin funktion eller inte (Ekström, 2010, s. 
25-51). 
 
Vid etnografiska studier ska forskaren genom fältarbete i framförallt naturliga miljöer observera och ge 
detaljerade beskrivningar av kulturer, beteenden och människor. Viktigt är att dessa beskrivningar innehåller 
tillräckligt mycket detaljer och djup, detta för att kunna ge en så sann inblick i den situation som studeras 
som möjligt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att forskaren under en tämligen lång tid i fältet försöker bli en 
del av den grupp som studeras genom att delta i gruppens vardagliga liv och aktiviteter, men även mer passiv 
observation kan utnyttjas. Data samlas in genom observation och ibland även intervjuer. Dokumentation 
sker framförallt genom anteckningar och inspelningar. För att kunna genomföra detta krävs det först att 
forskaren väljer ut och får tillgång till den grupp eller de typer av människor och kulturer som ska studeras. 
Ett viktigt element inom etnografi är därför naturalism, vilket innebär att man studerar saker i sin naturliga 
form, utan att störa genom intrång av forskningsverktyg och liknande (Ekström, 2010, s. 25-51). Silverman 
(1993) säger: “the good observer finds excitement in the most everyday, mundane kinds of activities”. Därav 
är intresset för vardagliga miljöer och situationer av stort intresse att studera eftersom etnografin är en 
observerande och tolkande vetenskap. Det är meningsfulla handlingar som studeras, inte fysiska rörelser i 
rummet (Silverman 1993). 
 
Genom att bedriva sina studier från detta inifrån-perspektiv kan forskaren på så vis få en djup och 
omfattande förståelse för hur vissa grupper ser på sina utövanden och sedvanor, och såväl kvantitativ som 
kvalitativ data kan väljas att samlas in. Dock är kvalitativa metoder och data dock det som starkast associeras 
med etnografi. Med de beskrivningar som görs eftersträvar man oftast att även relatera särskilda handlingar 
eller händelser i relation till det kulturella sammanhanget. Ett tydliggörande exempel kan vara att en forskare 
under en tid arbetar som anställd på ett visst företag för att försöka förstå varför de anställda avhåller sig från 
att använda ett visst system (Ekström, 2010, s. 25-51). Därför är etnografisk observation vald som metod för 
att kunna bilda en förståelse kring wayshowing och wayfinding på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.  
 

3.3.1 Tillvägagångssätt  
Den etnologiska observationen tillämpades utifrån sex av de nio wayshowingprinciperna som beskrivs i 
tidigare kapitel. Observationsschemat byggdes upp utifrån dessa sex principer. Var och en av principerna 
observerades under en timmas tid under två vardagar mellan 10.00 och 11.00 samt 11.00 och 12.00. 
Observationen utfördes på två platser, i entrén i anslutning till huvudreceptionen samt vid navigeringstavlan 
som befann sig längre in i byggnaden. 
 
 

3.3.2 Observationsschema 
Nedan presenteras det observationsschema som användes under den etnografiska obeservationen.  
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● Följer människor pilar placerade i sjukhuset enligt princip ett? 
 

● Söker människor sig till huvudreceptionen för att få vägbeskrivning enligt princip två? 
 

● Verkar det som att människor antar att huvudreceptionen är en huvudreception utifrån tidigare 
erfarenheter enligt princip tre? 

● Hittar människor rätt med hjälp av alla beteckningar och nummer på avdelningar enligt princip 
fyra? 
 

● Använder sig människor sig av den sjunde principen? Att i detta fall navigera sig utifrån 
navigeringstavlan i entrén?  
 

● Följer människor strömmen av människor som metod för att hitta rätt? Som beskrivs i den nionde 
principen. 

 
 

3.4 Urval intervjuer och etnografisk observation 
Det som är avgörande för metoden är det urval som forskningen innefattar. Målet med urvalet är att kunna 
samla in information som ger bästa förutsättningarna för att besvara frågeställningarna (Larsson, 2012).  
 
Den valda urvalsmetoden för undersökningen var ett slumpmässigt urval, detta på grund av flera olika 
anledningar. Ett slumpmässigt urval av intervjutillfällena gör sig bra i sammanhanget på grund av att 
sannolikheten att samma typ svar av skulle tillkomma oberoende av veckodag var hög. Sannolikheten att 
svaren skulle variera beroende på tid var låg och därför var även tidpunkten ett slumpmässigt val. 
Intervjuerna gjordes i mån om tid hos de tillfrågade personerna, ett aktivt urval gick inte att göra då de 
tillfrågade var de som var villiga att genomföra intervjun. Att alla tillfrågade bestod av samma kön hade att 
göra med att arbetslaget till största del bestod av kvinnor och därför blev utslaget till intervjuerna endast 
kvinnor utifrån ett slumpmässiga urval. (Peter Esiasson et al. 2010). Urvalet av platsen resulterade i 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand på grund av att detta var det närmaste sjukhuset inom studiens 
närområde. Huvudreceptionen samt navigeringstavlan valdes som område för studien eftersom dessa platser 
hade det absolut största utbudet av wayshowing på platsen.  
 
I den etnografiska observationens observationsschema gjordes ett urval av de nio wayshowingprinciperna. 
Här valdes princip fem, sex och åtta bort för att de inte gick att applicera vid en observation utan att tillfråga 
personerna i omgivningen.  
 

3.5 Metodproblem 
Det finns flera metodproblem som kan spela in på utfallet av resultatet. Omfattningen av studien har 
begränsats utifrån givna förutsättningar som tid och åtkomst. Observation- och intervjutillfällen har 
begränsats utifrån studiens tidsmall samt åtkomligheten av respondenter. Studien är baserad på tre 
respondenters svar utifrån givna frågor. Dessa respondenter var de enda som hade tid och var villiga att 
medverka i studien. Det går att diskutera om detta uppnår ett mättat resultat vid intervjuerna, och om fler 
respondenter hade varit fördelaktigt eller inte. Detsamma gäller observationen, kanske hade andra resultat 
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tillkommit om större tidsram för observationen varit möjlig. Givna intervjufrågor resulterar alltid i 
asymmetrisk tvåvägskommunikation, vilket betyder att respondentens svar aldrig blir helt fria. Eftersom 
frågorna är givna kan studien gå miste om delar gällande vad respondenten egentligen känner och tycker. 
För att undvika detta ska frågorna ställas helt öppna, vilket inte var aktuellt för denna studie eftersom det då 
inte hade gått att rikta frågorna mot syftet. Dock går det ändå att räkna som en eventuell felkälla. (Larsson, 
2015) Ett annat metodproblem som går att diskutera är att de tillfrågade respondenterna befann sig i en 
jobbsituation, där de förväntades prestera inom sin arbetsroll. Därför kan svaren ha påverkats av stress hos 
respondenten. Kanske hade svaren varit mer utförliga om respondenten inte befann sig på jobbet.  
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4. Resultat och Analys 
 

4.1 Intervjuer 
Efter genomförd intervju med tre receptionister stationerade i huvudreceptionen på länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand framkom det att samtliga ofta upplever att de måste hjälpa patienter hitta vägen till 
patientens avdelning, detta trots information i kallelsen patienten fått på förhand. Enligt respondent 3 
förutsätter de flesta besökare att de ska komma dit för att anmäla sig för säkerhets skull, oavsett om de vet 
vart dem ska eller inte. På plats delas även karta över sjukhuset (se bild 1. i bilagor) ut till besökare som 
respondenterna anser vara bättre än skyltarna, på grund av att skyltsystemet inte revideras i takt med 
förändringarna på sjukhuset. Samtliga respondenter håller med om att skyltarna är svåra att tyda och följa 
samt dåligt uppdaterade, “Våra papperskartor är bättre, både för patienterna och för oss.” (Respondent 3) 
Att hjälpa patienter med att hitta dit dem ska på sjukhuset är en stor del av jobbet varje dag för receptionen 
och i intervjuerna framkommer även att sjukhuset har ett samarbete med Röda korset stationerade i rummet 
mittemot huvudreceptionen (se bild 3. i bilagor). Samarbetet upplevs som en väldigt bra extrahjälp där 
medarbetarna kan “visa vägen, ta fram en rullstol eller på annat sätt underlätta patienten att hitta dit dem 
ska” (Respondent 1). Innan patientens besök ska dock all information patienten behöver finnas med i 
remissen enligt samtliga tillfrågade, samt karta till vissa avdelningar. En översikt av sjukhuset ska även gå att 
hitta på nätet.  
 
Respondenterna ger varierande svar angående åsikter besökare har att komma med gällande sjukhusets 
navigering. Svårast att hitta vägen är för utländska besökare, besökare som har svårt med språket, en 
funktionsvariation eller någon som besöker sjukhuset för första gången. Respondent 3 påpekar att de flesta 
uppskattar den hjälp de kan få men inte minst den mänskliga kontakten med receptionisterna medan 
respondent 2 anser att besökare relativt ofta kommer med åsikter angående svårigheter att hitta. Ingen av de 
tillfrågade är medvetna om någon särskild bakomliggande tanke vid utformningen av skyltsystemet på 
sjukhuset.  
 

4.2 Etnografisk Observation 
 
Vid presentationen av resultatet av den etnografiska observationen kommer respektive del och princip i 
observationsschemat kopplas till en observation.  
 
Princip 1 
Följer människor pilar placerade i sjukhuset enligt princip ett? 
 
De allra flesta skyltarna kombinerades med en pil som visade åt vilken riktning informationen gällde. Utan 
dessa pilar hade informationen varit oförståelig. De allra flesta patienterna fick den information de behövde i 
huvudreceptionen inklusive en beskrivande papperskarta och följde sedan skyltningen mot den 
destinationen. Några människor stannade vid navigeringstavlan för att ta reda på om den eftersökta 
avdelningen låg till höger eller vänster. Efter att studerat tavlan ett tag följde personerna den pil som riktades 
åt de håll som den eftersökta avdelningen låg åt.  
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Princip 2 
Söker människor sig till huvudreceptionen för att få vägbeskrivning enligt princip två? 
 
Majoriteten av människorna som kom in via sjukhusets huvudentré sökte sig till en början till 
huvudreceptionen till höger. Efter detta fick dem vägledning av receptionisten om så behövdes. 
 
Princip 3 
Verkar det som att människor antar att huvudreceptionen är en huvudreception utifrån tidigare erfarenheter 
enligt princip tre? 
 
Människornas sätt att utan tvekan söka sig åt höger till huvudreceptionen tyder på att utseendet kring 
receptionen kommunicerar rätt budskap. I detta fall gäller budskapet att detta var platsen besökarna skulle 
påbörja sin navigering. Människor gick in i receptionen och tog en nummerlapp med grundantagandet att 
detta var en reception.  
 
Princip 4 
Hittar människor rätt med hjälp av alla beteckningar och nummer på avdelningar enligt princip fyra? 
 
De allra flesta avdelningarna hade längre namn istället för förkortningar i kodformat. De allra flesta verkade 
veta vart de skulle, de gick antingen till höger eller vänster. Sannolikt var att de hade varit där förut och 
därför visste vart de skulle. Det gick därför inte att avgöra exakt vad i navigeringsprocessen som gjorde att de 
hittade rätt och om det hade att göra med tidigare beskrivningar eller beteckning och nummer på 
avdelningen.  
 
Princip 7 
Använder sig människor sig av den sjunde principen? Att i detta fall navigera sig utifrån navigeringstavlan i 
entrén eller andra typer av kartor?  
 
Då navigerngstavlan låg gömd bakom ett hörn var det inte lättast att hitta den (se bild 2. i bilagor). Dock 
fanns det en del människor som stannade och observerade tavlan en stund innan de begav sig mot sin 
destination. Det fanns en annan karta som mycket frekvent användes, detta var papperskartan som delades 
ut i receptionen.  
 
Princip 9 
Följer människor strömmen av människor som metod för att hitta rätt? Så som beskrivs i den nionde 
principen. 
 
Det fanns människor som utifrån deras kroppsspråk och ansiktsuttryck kunde uppfattas som något 
desorienterade. Dessa människor tittade sig omkring och tog sedan beslutet att antingen gå rakt fram dit 
folkströmmen förde dem, eller in till huvudreceptionen där störst andel människor redan befann sig.  
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4.3 Analys 
Som beskrivs i teorikapitlet menar Arthur och Passini (2002) att wayfindingprocessen startar långt innan 
personen befinner sig på sjukhuset, till och med innan navigeringen mot destinationen påbörjats. Utifrån 
detta resonemang är det viktigt att kunna erbjudas vägvisning till sjukhuset i förhand. Vid intervjuerna 
framkom det att patienterna kunde få vägvisning i form av kartor eller beskrivningar i samband med 
remissen som skickades till patienten innan besöket.  
 
I enlighet med Steinfeld och Maisels (2012) resonemang, måste sjukhus vara tillgängliga för breda 
befolkningsgrupper vilket är mycket viktigt vid utformning av wayshowing och wayfinding. Just detta tar 
även Mollerup (2009) upp i sin artikel om wayshowing på sjukhus som nämnt i tidigare kapitel. Utifrån 
dessa teorier går framkomligheten i detta avseende på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand tämligen att 
diskutera. I termer kring fysisk och psykologisk tillgänglighet måste det konstateras att känslan av att det är 
lätt att hitta i stort sett saknas om det inte vore för att receptionen fyllt sin funktion i kombination med de 
papperskartor som delades ut. Människor hade alltså på många olika sätt haft svårt att finna sin destination 
via den psykologiska tillgängligheten om de enbart skulle hitta den med hjälp av navigeringstavlorna. Den 
fysiska tillgängligheten brister också i flera avseenden, men kommer i det här sammanhanget inte närmare 
att behandlas.  
 
Generellt sätt gynnas människor av upplevelsen av ett sjukhus som är lättnavigerat. Det ger många 
fördelaktiga effekter som att människor blir mer positivt inställda, mindre stressade och klarar sig mer fritt 
på egen hand. Det kan även vara fördelaktigt ekonomiskt för sjukhuset, då de med rätt prioriteringar skulle 
kunna tillämpa korrekt wayshowing för att nå optimal wayfinding, och på så sätt spara in på resurser ett icke 
fullt fungerande skyltsystem och därmed dubbelt arbete leder till. Lättillgängliga vårdenheter skulle även i 
större utsträckning kunna användas till en konkurrensfördel gentemot andra vårdinrättningar. Att gå vilse 
eller inte hitta på sjukhuset är en negativ upplevelse och forskning visar att om man förknippar negativa 
upplevelser med en plats kommer man att undvika den (Steinfeld, Maisels, 2012).  
 

”Environments that provide strong architectural cueing complemented by a thoughtful signage system 
contribute substantially to participant satisfaction and future frequency of use. People will avoid 
places that are hard to understand and cause them to lose their way (Steinfeld, Maisel, s. 276).” 

 
Efter genomförd studie går det att se att utformningen av skyltsystemet på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand är otillräckligt. Enligt Mollerup (2005) kan situationer som dessa bidra till dåligt rykte 
gällande sjukhuset. I och med att betydelsefull tid går till spillo vid ett ostrukturerat skyltsystem, menar 
Mollerup (2005) på att detta kan vara en bidragande faktor till att sjukhuset ineffektiviseras i helhet.   
 
Mollerup poängterar även betydelsen av utformningen av skyltsystemet i förhållande till vem som kommer 
att läsa och uppfatta det. I synnerhet på sjukhus gäller detta en mängd olika människor i varierande 
förmågor. Istället för att noggrant utforma ett väl uttänkt skyltsystem har Länsjukhuset 
Sundsvall-Härnösand valt att klistra över, lägga till och utöka skyltningen med extrainsatta skyltar, som går 
att se på bild 4 (se bilaga). Detta strider mot Mollerups (2009) teori om att det aldrig krävs ytterligare skyltar 
när navigeringen blir svårtydd, utan snarare ett väl utformat skyltsystem.  
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5. Slutsats   
 
Detta stycke besvarar uppsatsens syfte gällande beskrivningen av hur wayshowing och wayfinding är 
utformat och upplevs på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Studien innefattar hur patienter navigerar sig 
inne på sjukhuset utifrån de skyltar och vägvisningar som finns utplacerade i sjukhusmiljön, samt på vilket 
sätt den utformade wayshowingen var tillräcklig eller undermålig. 
 

5.1 Hur är wayshowing utformat på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand?  
Utifrån intervjustudien kan respondenternas svar tolkas som att skyltsystemet på länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand inte är tillräckligt lättförstått eller frekvent uppdaterat. Till följd av detta tyr sig fler 
människor till huvudreceptionen än nödvändigt om de hade fått tydligare förhandsinformation samt 
upplevt skyltsystemet enklare att navigera sig genom. I och med detta delas fler kartor ut till patienter och 
kan därmed nästan ses som sjukhusets primära och mest använda material för vägledning än det 
huvudsakliga verktyget - skyltsystemet, som här visat sig vara undermåligt.  
 
Denna studie ger stöd åt argumentet att sjukhusets resurser i dagsläget felprioriterats i och med 
användningen av ett icke fungerande skyltsystem, eftersom det i sin tur måste stöttas upp av receptionen för 
att kunna fungera korrekt. Detta kan utgöra utgifter som istället hade kunnat använts mer fördelaktigt. En 
annan kostnad, dock inte lika mätbar, är patienternas brist på förtroende för sjukhuset. Detta är något som 
bör forskas vidare på då patienternas tillit utgör grunden till ett bra möte mellan patient och 
sjukhuspersonal och därför skulle ett välplanerat och väl fungerande sjukhus innebära fördelar för hela 
samhället.  
 
Till följd av slutsatsen att en stor del besökare dagligen behöver hjälp med vägvisning av sjukhusets personal 
efter bristande och undermålig skyltning, går antagandet att göras att sjukhuset på grund av detta bör få 
konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara i form av längre tidsåtgång som kan leda till försening till 
patientens läkarbesök, övertid av besöket i sig, stressade besök samt en större belastning på receptionen.  
 

5.2 Hur upplever besökare Wayshowing på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand? 
Enligt de tillfrågade receptionisterna upplevs kartan över sjukhuset som delas ut den viktigaste faktorn för 
besökare för navigering på plats. Det är denna del av sjukhusets wayshowing som gör att skyltsystemet 
faktiskt fungerar. Trots detta finns det många delar av skyltsystemet som upplevs bristfälligt, särskilt då det 
måste kompletteras med hjälp av kartorna. Respondenterna hävdar även att skyltarna är svåra att tyda och 
följa, vilket är en betydlig bidragande faktor till varför skyltsystemet upplevs bristfälligt. Främst är det 
människor med svårigheter för det svenska språket, förstagångsbesökare och funktionsvarierade besökare 
som upplever en stor problematik med navigationen på sjukhuset. Från intervjuerna framgick även att 
besökare i receptionen med jämna mellanrum kommenterade att framkomligheten på sjukhuset inte var den 
bästa.  
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5.3 På vilket sätt navigerar sig människor på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand?  
Denna undersökning visar tydligt på att det i många avseenden inte går att navigera sig fram korrekt enbart 
med hjälp av det befintliga skyltsystemet. Det framkom att ytterligare beskrivande hjälp från 
receptionisterna i övervägande fall i princip är en förutsättning. 
 
Utifrån den etnografiska observationen går det att dra slutsatsen att det finns gott om förutsättningar för 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand att kunna tillämpa diverse wayfindingprinciper. Dock återstår frågan 
om skyltsystemet fyller sin fulla potential. De allra flesta människorna verkade navigera sig mot sin 
destination utan att ägna särskilt mycket uppmärksamhet åt skyltningen. För att kompensera skyltsystemet 
och wayshowingens brister har receptionen själva utformat en karta för att människor ska ha möjlighet att 
hitta på området som kompensation för denna otillräcklighet. Det är alltså främst på detta sätt som 
människor i detta fall navigerar, via den extrainsatta papperskartan, och inte via den utformade 
wayshowingen på plats. Här lutar det än en gång åt att en av Mollerups (2009) nio wayshowingprinciper 
väger tyngst i sammanhanget, det vill säga princip sju. Det är huvudreceptionens vägbeskrivningar samt den 
utskrivna kartan som hämtas i receptionen som främst används vid människors navigering på Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand.  

 
6. Slutdiskussion 
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösands besökare innefattar alla slags människor av olika åldrar. Flertalet av 
besökarna är i någon form sjuka eller smärtpåverkade och således inte i bästa form för att leta sig fram till sin 
destination. Är besökaren dessutom både stressad, sjuk och har ont är det extra svårt att ta in information 
och behålla den i minnet. Personer med funktionsvariationer, exempelvis besökare med rullstol ska enkelt 
kunna ta sig fram med hjälp av skyltsystemet. Äldre människor med vanliga åldersförändringar, som 
exempelvis nedsatt syn, ska med hjälp av enbart skyltsystemet kunna hitta fram till sin destination. Samtliga 
besökare ska dessutom utan problem kunna passa den tid de har inbokad utan att stöta på problem i form av 
obefintlig, svårtolkad eller missvisande skyltning. Detta innebär att det finns goda belägg för att skyltningen 
borde kunna vara ännu bättre utformad och tydligare just på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.  
 
Region Västernorrland har en hemsida som ger information i form av navigering utifrån en interaktiv 
tredimensionell karta. Dock riktar den sig enbart till vana datoranvändare, vilket gör det svårt att ta till sig 
informationen för exempelvis äldre människor som inte har datorvana, personer med någon 
funktionsvariation eller personer som inte behärskar det svenska språket. Detta är generellt sett 
exkluderande men särskilt ur ett Universal design-perspektiv. Således utgör informationen på hemsidan 
inget användbart underlag för skapandet av en mental karta för dessa människor, endast ett urval av dem 
(RVN, 2017).  
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Respondent 3 (2019) Receptionist, Kvinna, 45-50 år på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Personlig 
intervju 2019-01-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

Bilagor 
 

Intervju 
Personliga intervjuer genomförda på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 2018-12-20 och 2019-01-02. 
 
Respondent 1 - Receptionist, Kvinna, 45-50 år 
Respondent 2 - Receptionist, Kvinna, 50-55 år 
Respondent 3 - Receptionist, Kvinna, 45-50 år 
 
 

1. På vilket sätt anser du att patienter, besökare och personal upplever skyltningen och 
vägvisningen på sjukhuset?  
 
Respondent 1 - Brukar behöva visa. Får visa på karta och ger även patienten karta över sjukhuset. 
Alla patienter måste registrera sig i huvudreceptionen dock har några avdelningar egna receptioner: 
Röntgen, akuten, klinisk fysiologi, ortoped. Det står i kallelsen att patienten ska gå, men de kommer 
oftast till huvudreceptionen ändå.  
 
Respondent 2 -  De flesta kommer hit och ber om hjälp. Vi har kartor som vi delar ut till 
patienterna. 
 
Respondent 3 - Jag upplever att de flesta kommer hit oavsett om dom vet vart dom ska eller inte, för 
dom förutsätter att man anmäler sig här. Många tycker att det är säkrast att kolla vägen med oss. Vi 
har bra kartor som vi kan visa på och som patienten får. 
 
 

2. Hur lätta att tyda samt enkla att förstå skulle du säga att skyltarna är för besökare, patienter 
och personal? 
 

Respondent 1 - Det beror på patienten, de yngre har lättare att hitta men det är ett stort sjukhus. 
Äldre människor samt utländska har svårt att förstå skyltarna ibland. Kartorna revideras relativt ofta 
men inte skyltsystemet, vilket kan vara missvisande. 
 
Respondent 2 - Skyltarna är lätta att tyda om man vet vart man ska hitta som, vilket inte alltid är så 
lätt. Skyltsystemet är inte så bra uppdaterat. Våra enkla vanliga papperskartor är bättre. Dom 
uppdateras oftare och det behövs för det är ofta ändringar! 
 
Respondent 3 - Inte så lätta. Dåligt skyltat och svårt att se och följa dom. Våra papperskartor är 
bättre, både för patienterna och för oss.  

 
3. Händer det att du får hjälpa patienter och besökare med att hitta på sjukhuset? 
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Respondent 1 - Ja, vi har många olika patienter. Jag får ofta hjälpa utländska patienter eftersom jag 
själv pratar flera olika språk. Vi samarbetar med Röda Korset som finns rummet mittemot, vi i 
receptionen upplever det samarbetet med dom som en jättebra extrahjälp!  De kan visa vägen, ta 
fram en rullstol eller på annat sätt underlätta för patienten att hitta dit dom ska.  
 
Respondent 2 - Dagligen! 
 
Respondent 3 - Varje dag. Det är en stor del av jobbet här, att visa vägen för patienterna. Röda 
Korset finns ofta på plats och hjälper oss att guida vidare patienterna när dom fått våra kartor, men 
kanske ändå behöver mer hjälp för att hitta dit dom ska. 
 

4. Kommer besökare med åsikter angående navigationen på sjukhuset? Vad är det i så fall för 
synpunkter? 
 

Respondent 1 - Inte så mycket, men olika beroende på patienten, tid och dag. De har fem kassor 
som är olika bemannade beroende på tid och dag.  
 
Respondent 2 - Ganska ofta. Dom flesta tycker att det är svårt att hitta om man ska till en avdelning 
första gången. Om man inte förstår språket eller kanske har någon form av funktionsvariation. Men 
våra papperskartor som vi delar ut är till stor hjälp för att förstå skyltsystemet här på sjukhuset. 
 
Respondent 3 - Dom flesta är tacksamma för att vi hjälper dom så fort som vi faktiskt gör. Vi är ju 
oftast den första platsen dom kommer till. Jag tror att det är viktigt för många att få möjligheten att 
träffa en riktig människa att prata med. 
 

5. Vilken typ av information får patienten innan sitt besök för att väl på plats enklare kunna hitta 
till sin avdelning (via t.ex. remiss, telefon eller mejl)? 
 

Respondent 1 - Klini fysiologi skickar till exempel med kartan samt information om att gå direkt till 
avdelningen och anmäla sig i remissen. Men patienterna kommer ändå till huvudreceptionen.  
 
Respondent 2 - Oftast står all information man behöver i remissen.  
 
Respondent 3 - Karta brukar skickas med i remissen, tror jag.. Sen finns det ju en bra översikt även 
på nätet om man vill kolla innan man kommer hit. 
 

6. Vet du om det finns någon särskild bakomliggande tanke vid utformningen av skyltsystemet på 
sjukhuset? 
 

Respondent 1 - Vet ej. 
 
Respondent 2 - Ingen aning, det gör det säkert. 
 
Respondent 3 - Det borde ju göra det men jag vet faktiskt inte.  
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Bilder  
Nedan följer bilder kopplade till genomförd undersökning. 
 

 
Bild 1. Karta som delas ut till besökare och patienter för närmare information om navigering.  
 

 
Bild 2. Bild tagen precis innanför sjukhusets entré med skyltning i taket som visar mot centralreceptionen. 
Längst bort  i korridoren finns navigeringstavlorna.  
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Bild 3. Huvudentrén sedd rakt framifrån från insidan.  
 

 
Bild 4. Skyltning över sjukhusets avdelningar med pilar samt text “vänster” för tydlig riktad vägvisning. 
Tillagd skyltning i form av lapp uppsatt i efterhand mot specifik avdelning på grund av ej reviderad karta.  
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