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Abstract 

The underlying problem to this work is the lack of orientation possibilities at 
Mälardalens Hospital in Eskilstuna. The hospital has a complex floor plan and 
the premises have a low degree of differentiation. The purpose of this study is 
to find out what general aspects can contribute to increased understanding of 
the building. By strengthening the visitor's mental map of the building by 
means of physical elements in the environment. Which can make it easier for 
visitors to orient in the environment. 

In order to define the problem, an introspection was first performed, which was 
then reinforced by a site analysis. Thereafter, a reference object was visited to 
see how they had applied solutions to the problem occurred. Then a design 
workshop with expert users was conducted to get feedback on design solutions 
from a user perspective. In addition to these empirical studies, the results are 
based on previous research in the field and theories in the subjects: wayfinding, 
cognition, the importance of health care, color and the impact of nature on a 
healthcare environment. 

The conclusion of the study is to strengthen decision points in the form of 
landmarks. To create mental anchor points, which we remember and recognize 
in the environment and therefore can use to orientate. Based on the results of 
the study, a design concept proposal is presented that could be implemented in 
the environment. 

Keywords 
Orientability, mental map, wayfinding, verbal guidance, spatial design, 
information design, hospital. 
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Sammanfattning 

Problemet som ligger till grund för det här examensarbetet är bristande 
orienteringsmöjligheter på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Sjukhuset har en 
komplex planlösning och lokalerna har låg grad av differentiering. Syftet med 
studien är att ta reda på vilka generella aspekter som kan bidra till ökad 
förståelse för byggnaden. Med hjälp av fysiska gestaltningsåtgärder i miljön, 
för att stärka besökarnas mentala kartor av platsen, kan orienteringen 
underlättas för besökarna. 

För att definiera problemet utfördes en introspektion, som stärktes av en 
platsanalys. Därefter besöktes ett nybyggt sjukhus som referensobjekt för att ta 
reda på nya eventuella lösningar. Sedan genomfördes en designworkshop med 
expertinformanter för att få feedback på designlösningar utifrån ett 
användarperspektiv. Utöver dessa empiriska undersökningar är resultatet 
baserat på tidigare forskning samt teorier inom: wayfinding, kognition, 
vårdmiljögestaltning, färg, kontrast och naturens inverkan på människor i 
vårdmiljöer.  

Slutsatsen av denna studie är att förstärka beslutspunkter i form av gestaltade 
landmärken. Detta för att skapa mentala ankarpunkter som vi kommer ihåg och 
känner igen i miljön. Utifrån studiens resultat presenteras ett platsspecifikt 
gestaltningsförslag som bygger på ett mer generellt designkoncept som bör 
kunna implementeras i liknande miljöer.  

Nyckelord 
Orienterbarhet, mentala kartor, wayfinding, verbal vägledning, 
informationsdesign, rumslig gestaltning, sjukhus. 
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Centrala begrepp 

Mental karta – Människors mentala representation av en miljö som vi använder 
för att orientera oss.  

Rumsliga element – Kan exempelvis vara färger, former eller fysiska objekt. 

Nod – En form av knutpunkt. En plats som kopplar samman olika vägar. Är 
ofta men inte nödvändigtvis kopplade till platser med någon form av 
beslutsfattanden, som beslutspunkter. 

Beslutspunkt – En plats där ett beslut måste fattas, kan vara i form av vägval. 

Landmärke – Ett objekt eller en plats som kan användas som riktmärke. Syns 
ofta på långt håll. 

Mental ankarpunkt (mentala ankare) – Något som förankras i vårt minne. Kan 
vara en plats som sticker ut i en miljö. 

Verbal vägledning – Består av talade instruktioner för att förklara en väg. 

Wayfinding – Ett begrepp som handlar om rumslig problemlösning. Är en teori 
om hur vi orienterar oss i en miljö. Innefattar i det här arbetet enligt 
teoribildningen både wayfinding och wayshowing.  

Differentiering – Graden av differentiering handlar om hur mycket en miljö 
skiljer sig. I en miljö som har låg grad av differentiering ser allting likadant ut. 
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Inledning 

Vad händer med människorna när vi omformar miljöer de vistas i. Hur kan 
rummet användas för att stödja och påverka människor. Detta är tankar som 
väcktes i samband med starten av det här arbetet.  

För att undersöka hur vi kan underlätta människors vardag med hjälp av den 
rumsliga gestaltningen studerade jag först olika typer av miljöer. Valet av en 
sjukhusmiljö drevs av viljan att påverka, förbättra och att göra skillnad. Både 
för sjukhusets personal och besökare. Sjukhusmiljöer är platser dit människor 
kommer i behov av hjälp. Därför anser jag att rummet i likhet med personalen 
borde sträva efter att hjälpa besökarna på bästa möjliga sätt. Således fokuserar 
detta arbete på orienteringsmöjligheterna i sådana komplexa miljöer. 

Bakgrund 
Mälarsjukhuset är det största av Landstinget Sörmlands fyra sjukhus. 
Landstingets vision är att år 2025 vara Sveriges friskaste län, varpå de arbetar 
med att rusta upp och förnya de olika sjukhusen (Landstinget Sörmland, 2017). 
I augusti 2012 beslutade landstinget att byta skyltsystem på sjukhusen i länet, 
för att öka tillgängligheten och minska oron för sjukhusens besökare 
(Landstinget Sörmland, 2012). Det har tidigare inte funnits något 
sammanhängande skyltsystem på Mälarsjukhuset, och de olika avdelningarna 
har ansvarat för att skylta till sin egen avdelning. Resultatet blev en mängd 
osammanhängande skyltar och ett skyltsystem som förvirrar besökarna.  

Paul Arthur och Romedi Passini (2002, s.7) menar att det i vissa fall inte räcker 
med ett genomarbetat skyltsystem för att stärka orienteringsmöjligheterna. 
Även byggnadens utformning har stor påverkan (ibid). Då Landstinget 
Sörmland redan påbörjat ett arbete i att utveckla skyltsystemet på 
Mälarsjukhuset, fokuserar detta arbete istället på hur den fysiska miljön kan 
utformas för att underlätta orienteringen på platsen. Kevin Lynch (1960, s. 4) 
menar att desorientering kan påverka vårt välmående och leda till direkt ångest. 
Därför är vår förmåga att förstå omgivningen viktig både av praktiska och 
känslomässiga skäl (ibid). Helle Wijk (2014, s. 170) instämmer då hon tar upp 
vikten av en miljö som stödjer våra vardagliga handlingar, hon menar att en 
miljö som inte gör det kan resultera i ångest eller stress hos besökare.  
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Problembeskrivning 
Mälarsjukhuset är en komplex byggnad med bristande vägledning. Många 
korridorer är lika varandra vilket gör det svårt att orientera sig. Det är svårt att 
förstå hur byggnaden hänger ihop. Eftersom ett sjukhus är en offentlig miljö 
som ställer särskilt höga krav på tillgänglighet är den bristande förståelsen för 
miljön problematisk.  

Problemet på platsen kan leda till att besökare blir stressade och exempelvis 
missar läkartider. Detta kostar samhället pengar och ökar risken att 
människorna inte får den hjälp de behöver.  

Syfte 
Syftet är att stärka besökarnas och personalens mentala kartor av platsen för att 
öka förståelsen för byggnaden. Detta medför att besökarna har lättare att 
orientera sig i miljön. Men underlättar också för personalen genom att det 
förenklar möjligheten att ge enkla verbala instruktioner.  

Resultatet kan bidra till tydligare väghänvisningar och underlätta orienteringen. 
Det kan även medföra minskad stress hos besökarna inför och under 
sjukhusbesöket. Detta arbete syftar till att klargöra de aspekter av människors 
mentala kartor som kan anses vara generella. Eftersom mentala kartor kan se 
olika ut, vilket kan bero på ålder, sjukdomstillstånd, funktionsvariation, 
livssituation etc.  

Forskningsfråga 
Det här arbetet har två frågeställningar, en övergripande fråga och en 
underordnad fråga.  

Hur kan man stärka människors mentala kartor för att stödja orienteringen, 
med hjälp av fysiska gestaltningsåtgärder i sjukhusmiljöer? 

Underfråga 
- Vilka typer av rumsliga element bör användas i miljön för att stödja 
orientering och verbal vägledning?  

Avgränsningar 
I och med att Mälarsjukhuset är ett relativt stort sjukhus har jag avgränsat mig 
till att undersöka enbart entréplanet. Alla sjukhusets besökare använder 
entréplanet för att orientera sig till sitt mål. Därför är det avgörande att 



 11 

besökarna förstår entréplanet i sig. Gestaltningsförslaget fokuserar på två 
utvalda knutpunkter på entréplanet. 

Målgrupp 
Målgruppen för detta examensarbete är alla sjukhusets besökare och personal. 
Ett litet extra fokus ligger vid att utforma miljön så att äldre personer med 
eventuella synnedsättningar också kan uppfatta gestaltningen. Detta eftersom 
mina observationer visade att äldre personer i stor utsträckning besöker 
sjukhuset. 

Tidigare forskning 
Flera forskare har intresserat sig för vårdmiljöns betydelse för patienter och 
besökare. Två av dem är Helle Wijk och Susanna Nordin (2017, s. 157) som 
bland annat menar att tydlighet i form av exempelvis bra skyltning och en enkel 
rumsutformning, skapar trygghet och ger en välkomnande känsla. Helle Wijk 
har skrivit ett flertal böcker och artiklar med utgångspunkt i vården, exempelvis 
Vårdmiljöns betydelse (2014). Wijk och Nordin (2017, s. 157) och Paul B. 
Harris m.fl. (2002, s. 1277) tar även upp Florence Nightingale som en av de 
första att skriva om vårdmiljöns betydelse. Hon menade att miljöer som är 
dekorativa och varierande med närhet till naturen påverkar tillfrisknandet.  

Ämnet wayfinding och kognitiva kartor har många forskat på tidigare. Exempel 
på kända forskare inom området är Kevin Lynch, Romedi Passini och David 
Gibson. Orientering på sjukhus omnämns ofta i orienteringssammanhang då de 
ofta är komplexa byggnader med mycket människor i rörelse. Janet R. Carpman 
och Myron A. Grant (2016, s. 97) menar exempelvis att det är vanligt att 
sjukhus är ombyggda i olika etapper, vilket gör att delarna som hänger ihop inte 
är placerade nära varandra, vilket kan ha betydelse för byggnadens komplexitet 
och därmed också påverka orienteringsmöjligheterna.  

Fraser L. Greenroyd m.fl. (2017) har skapat ett system som syftar till att 
kartlägga platser i en sjukhusmiljö som kräver extra vägledning. Systemet utgår 
ifrån beslutspunkter, som de menar har olika grad av komplexitet beroende på 
antalet anslutande korridorer (Greenroyd m.fl. 2017, s. 5). Utifrån 
beslutspunkterna, eller noderna, analyserades sedan den närliggande miljön 
utifrån tre faktorer, visuell tillgänglighet, den rakaste vägen och bredden av 
korridoren (ibid). Syftet är att definiera vilken väg som är den naturliga vägen i 
en miljö, i förhållande till den ideala vägen för att orientera sig till sitt mål 
(Greenroyd m.fl. 2017, s. 10). Resultatet av de olika faktorerna bidrar också till 
nodens grad av komplexitet. Målgruppen för systemet är exempelvis arkitekter 
eller byggnadsingenjörer som arbetar med planeringen av bland annat 
sjukhusmiljöer. Systemet fungerar rådgivande och kan användas för att 
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analysera de förväntade rörelsemönstren, samt hur dessa kan styras (Greenroyd 
m.fl. 2017). 

Studien hade som mål att definiera vilka platser i en komplex miljö som 
vägledande skyltar är extra viktiga. Eftersom detta arbete inte syftar till att 
utveckla ett skyltsystem för miljön, kan systemet användas som ett hjälpmedel 
för att definiera viktiga platser som kan behöva extra stärkt vägledning, även i 
form av fysiska gestaltningsåtgärder. Tommy Gärling m.fl. (1986, s. 58) menar 
att de platser där komplexiteten är som störst även är de platser som visuell 
tillgänglighet och differentiering är viktiga för möjligheten att orientera sig.  
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Teorier 

Wayfinding 
Wayfinding är ett nyare begrepp för rumslig orientering, vilket är en gammal 
teori som grundar sig i hur vi kan designa utefter människors rörelsebeteenden i 
rummet (Arthur och Passini, 2002, s. 22). Wayfinding kan förklaras som 
rumslig problemlösning och handlar om hur vi går till väga för att hitta vår väg 
(Arthur och Passini, 2002, s. 25). Inom wayfinding har den kognitiva kartan en 
stor roll då den påverkar vår orienteringsförmåga (ibid). För att besökare ska 
komma ihåg och förstå en komplex planlösning är det viktigt att skapa en miljö 
bestående av mentala ankare, som exempelvis landmärken (Arthur och Passini, 
2002, s. 105, 106). I en miljö med många beslutspunkter och riktningar är det 
svårt att skapa mentala kartor över hela byggnaden. I sådana fall memorerar vi 
istället endast en speciell väg (ibid). Ju fler beslutspunkter en miljö innehåller 
desto större chans är det att vi går vilse. Många beslutspunkter behöver dock 
inte vara ett problem i en byggnad, om det däremot saknas information som 
stödjer beslutsfattandet vid dessa punkter kan det bli problematiskt (Arthur och 
Passini, 2002, s. 107). I en sådan miljö kan mentala ankarpunkter skapa 
referenser som i samband med beslutspunkter kan underlätta uppbyggnaden av 
vår mentala karta (ibid).  

I en stad är vi vana att orientera oss efter väderstrecken, därför kan markeringar 
av dessa i en inomhusmiljö minska upplevelsen av vilsenhet (Arthur och 
Passini, 2002, s. 198). Om vi kan orientera oss i förhållande till väderstrecken 
med hjälp av kartor eller kompassrosor i anslutning till beslutspunkterna, skulle 
det därför underlätta vår orientering (Arthur och Passini, 2002, s. 198, 199). 
Artur och Passini (2002, s. 199) menar också att antalet övriga skyltar skulle 
kunna minska om översiktskartor finns i anslutning till beslutspunkter. Vilket är 
positivt då ett av de vanligaste problemen i orienteringssamanhang är för många 
skyltar (Artur och Passini (2002, s. 132). För att en översiktskarta ska hjälpa 
besökare i en komplex miljö krävs det att den är tydlig och enkel att tolka. För 
att undvika förvirring bör den därför förhålla sig till platsen där den är placerad, 
i form av riktningar och närliggande fysiska element (Carpman och Grant, 
2016, s. 117). Viktiga element för orientering, såsom landmärken och 
markering av kartans plats bör finnas med (ibid).  

 
Orienterbarhet 
För att orientera oss använder vi oss av kognitiva kartor och informationen som 
de lagrar. Det kan vara olika svårt att skapa en kognitiv karta beroende på 
omgivningens utformning (Torell, 2005, s. 189). Gärling m.fl. (1986, s. 58) 
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menar att det finns tre olika faktorer som påverkar vår förmåga att orientera oss 
i en miljö. Dessa är visuell tillgänglighet, den spatiala utformningens 
komplexitet och graden av differentiering (Gärling m.fl. 1986, s. 58). En plats 
där allt ser likadant ut har låg grad av differentiering, vilket gör att det är 
svårare att skapa en mental karta och därmed orientera sig på platsen (ibid). 
Färger, former och skalor kan motverka differentiering genom att de skapar 
kontraster i miljön (ibid). Den visuella tillgängligheten handlar om hur stort 
område en besökare kan se från en plats i en byggnad, och om de kan se vägen 
mellan två eller fler nyckelpunkter (Carlson m.fl. , 2010, s. 284, 285) (Gärling 
m.fl. 1896, s. 58). Laura A Carlson m.fl. (2010, s. 285) tar också upp att en 
byggnads komplexitet påverkas av hur många korridorer och rum som finns i 
miljön, samt hur dessa samverkar. En komplex byggnad har ofta även sämre 
visuell tillgänglighet då korridorers vinklar i förhållande till varandra också 
påverkar komplexiteten i en miljö (Gärling m.fl. 1986, s. 58).  

 
Kognition 
Den visuella hierarkin påverkar vad vi uppfattar som viktigast och det vi ser 
först. Hierarki kan exempelvis skapas med varierande skalor, former, färger 
eller placeringar (Lupton & Cole Phillips, 2015, s. 129) (Ching, 2007, s. 358). 
För att ett element ska sticka ut och vara högst i hierarkin måste det vara unikt i 
förhållande till dess omgivning, detta kan appliceras på fler element så länge 
inte alla element tävlar om att vara högst i hierarkin, om allt betonas sticker 
ingenting ut (Ching, 2007, s. 358).  

Colin Ware (2008, s. 27, 28) tar upp begreppet pop-out, det grundar sig i att ett 
eller flera objekt sticker ut från sin omgivning. Vilket gör att vi uppfattar det 
objektet först. Han menar att både bakgrunden och objektet har lika stor 
betydelse i skapandet av pop-out effekten (Ware, 2008, s. 29) Det går att dra 
paralleller mellan det som beskrivs som hierarki och pop-out, då de båda 
anspelar på vikten av att någonting sticker ut i förhållande till deras omgivning 
för att dra till sig uppmärksamhet.  

Yvonne Eriksson (2009, s. 61) menar att det finns ett antal krav som måste 
uppfyllas för att vi ska se och uppfatta objekt. Det handlar om sambandet 
mellan hjärnans kapacitet att tolka impulser från ögat, ögats egenskaper samt 
vilka omständigheter som påverkar objektet vi ser. En av de vanligaste 
teorierna när det kommer till perception är teorin om gestaltlagarna. 
Gestaltlagarna hjälper oss att organisera vad vi ser (Coren & Girgus, 1980, s. 
404). I det här arbetet kommer fyra olika lagar nämnas. Likhetslagen anspelar 
på att det som är lika uppfattas som en grupp, och närhetslagen tyder på att det 
som står nära varandra tolkas som en grupp (Coren & Girgus, 1980, s. 404). 
Slutenhetslagen handlar om att en rund form dominerar en kantig om de två 
möts, och att vi uppfattar att den runda formen befinner sig framför den kantiga 
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(Eriksson, 2007, s. 64). Den goda kurvans lag innebär att vi tolkar en känd form 
som hel även om den bryts av exempelvis en annan form (Melin, 2011, s. 82). 

 
Kognitiva kartor 
Lynch (1960, s. 4) benämner den mentala kartan som en personlig översiktlig 
representation av den fysiska omvärlden. Han menar att den skapas när en 
individ observerar sin omvärld, sorterar ut och organiserar de för individen 
viktiga elementen (Lynch, 1960, s. 6). Den mentala kartan underlättar vår 
orienteringsförmåga och byggs ständigt på med ny information när vi besöker 
nya eller bekanta platser (Lynch, 1960, s. 4). Gunilla Torell (2005, s. 180, 181) 
beskriver den kognitiva kartan som en flexibel och dynamisk bild av 
omvärlden, som mer kan liknas med ett ramverk av information snarare än en 
realistisk representation av en verklig karta. Artur och Passini (2002, s. 52) 
menar att vi måste förstå hur en miljö är uppbyggd för att utveckla en tydlig 
mental karta. Torell (2005, s. 178, 179) i enighet med Paul A. Bell m.fl. (2001, 
s. 70, 71) menar att Lynch var en av de första att forska på mentala kartor. Han 
utvecklade ett system för att både tala om och visualisera innehållet av de 
kognitiva kartorna. Systemet kallas notationer och utgår ifrån fem element, 
dessa element är: 

Stråk (paths) är de platser som uppmanar förflyttning, såsom vägar, floder eller 
järnvägar. De är också ofta leder som knyter samman staden och de andra 
elementen (Lynch 1960, s. 47).  

Barriärer (edges) är avdelare, linjära markeringar som delar av två platser från 
varandra, såsom vägar, eller järnvägar. Något som är en barriär för en person 
kan dock vara ett stråk för en annan, beroende på vad det är (Bell m.fl. 2001, s. 
72). Ett exempel är en järnväg, befinner personen sig på ett tåg är järnvägen ett 
stråk medan den för en gångtrafikant bildar en barriär (ibid). 

Distrikt (districts) är områden, eller sektioner av en stad inom vilka det finns 
likheter. Det kan exempelvis vara olika stadsdelar som China town (Bell m.fl. 
2001, s. 72). 

Noder (nodes) är knutpunkter, platser där människor möts som korsningar, torg 
eller tågstationer, ofta är dessa kopplade till någon form av beslutsfattanden 
eller beteenden (Torell, 2005, s. 178, 179). 

Landmärken (landmarks) är en typ av riktmärken vilka exempelvis är större 
byggnader, skyltar eller berg. De kan ofta ses från många riktningar samt från 
långt håll, varpå de ofta används som referenspunkter. De kan både vara stora 
så de syns i hela städer eller små och mer lokala föremål som träd eller skyltar 
(Lynch 1960, s. 48). 
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Minne 
Människan har två olika lagringssystem, långtidsminnet och korttidsminnet. 
Långtidsminnet har stor kapacitet och lagrar de minnen vi inte använder för 
tillfället, men som vi kan plocka fram vid behov (Groome, 2010, s. 229). 
Korttidsminnet i motsats till långtidsminnet lagrar den information vi använder 
i stunden, det har dock mindre kapacitet än långtidsminnet (ibid). För att 
information ska lagras i korttidsminnet krävs någon form av repetition 
(Groome, 2010, s. 234). Korttidsminnet kan även kallas arbetsminne, då det kan 
liknas med en mental arbetsplats där information analyseras och bearbetas 
(Baddeley & Hitch 1974, refererad i Groome, 2010, s. 234, 235). Ett sätt att 
plocka fram information som lagrats i långtidsminnet är genom att återvända till 
den kontext som det rör sig om (Groome, 2010, s. 195). Detta eftersom 
kontexten kan ge minnet ledtrådar som påminner oss om tidigare upplevelser i 
sammanhanget (ibid).  

 
Vårdmiljöns påverkan  
Patienter i en vårdmiljö kan behöva extra hjälp att tolka sin omgivning, genom 
både skyltning, information och symboler i lokalerna (Wijk, 2014, s. 48). 
Många kan uppleva en underlägsenhet när de befinner sig i en vårdmiljö för att 
få hjälp, eftersom det minskar känslan av självständighet (Wijk, 2014, s. 48). 
Wijk (2014, s. 49) menar att en personcentrerad miljö kan underlätta vardagen 
för patienten och att en lättolkad miljö kan ha betydelse för hens välbefinnande. 
Peter Fröst (2014, s. 285, 286) tar upp att dålig vägledning och svaga 
orienteringsmöjligheter i en vårdmiljö bidrar till stress hos patienter, vilket 
resulterar i en ineffektiv vårdmiljö och höga kostnader. Dessa kostnader utgörs 
främst av den extratid som personal lägger på att vägleda sjukhusets besökare 
(ibid). Helle Wijk och Cecilia Häggström (2014, s. 187,188) tar också upp att 
många äldre har lägre stresströskel, på grund av eventuella 
funktionsnedsättningar eller sjukdomar. För att underlätta orienteringen är det 
viktigt med tydliga planlösningar som ger möjlighet att se långt, tydliga och 
välplacerade skyltar, samt landmärken i miljön som stärker 
orienteringsförmågan (ibid). Wijk och Nordin (2017, s. 162, 163) menar också 
att miljöer som är omsorgsfullt utformade har positiv påverkan på äldre 
personers välbefinnande. Ledtrådar och referenspunkter i miljön bidrar också 
till att informera om och förtydliga rummets funktion och placering (Ibid). 
Förslagsvis kan detta skapas med hjälp av färgsättning och symboler i 
gemensamma utrymmen (ibid).  

Symboler kan användas både för att förenkla och försvåra en miljö. Detta 
eftersom de kan tolkas på olika sätt och därmed också ha olika påverkan på 
människor (Edvardsson & Sandman, s 2014, s, 57). Därför bör vi fundera över 
vilka symboler som finns i en vårdmiljö och vad dessa symboliserar 
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(Edvardsson & Sandman, 2014, s. 70). Det kan finnas olika typer av symboler i 
en vårdmiljö, som exempelvis symboler i byggnadens strukturella uppbyggnad 
och detaljer såsom blommor och gardiner (Edvardsson & Sandman, 2014, s. 60, 
61). Strukturella symboler kan vara olika avdelningars placering i byggnaden 
samt huruvida miljöernas ytskikt ser ut (ibid). Om det känns nytt och fräscht 
eller gammalt och nedgånget exempelvis. Medan detaljer som exempelvis 
avsaknaden av tavlor eller dammtussar på golv i miljön kan symbolisera att 
platsen inte tas omhand, något som kan orsaka tvivel på miljöns kompetens hos 
besökare (ibid). 

Åldersrelaterade synnedsättningar 
När människor blir äldre är det inte ovanligt att de får försämrad syn. Detta kan 
leda till obehag och en rädsla för att trampa snett eller ramla (Wijk, 2014, s. 
168, 170). Kunskap kring åldersrelaterade synnedsättningar och hur dem 
påverkar individer kan bidra till en rumslig utformning som stödjer och 
underlättar för personer trots synnedsättningar (ibid). Ett vanligt problem är att 
ögonlinsen grumlas, vilket kan leda både till svårigheter att anpassa sig mellan 
ljus och mörker, samt att färgseendet ändras så att det är svårare att skilja 
mellan olika färger och färgstyrkor (Wijk, 2014, s. 171). Linsen tappar ofta sin 
elasticitet och musklernas sammandragningskraft, vilket leder till försämrat 
detaljseende (ibid). Vanligt är också att det blir svårare att fokusera, att se 
nyansskillnader i färger och att känsligheten för bländning ökar (Wijk, 2014, s. 
170, 171). Vinkelseendet kan även minska, vilket kan leda till att periferi- och 
djupseendet försämras, och det kan vara svårt att upptäcka objekt som är 
placerade i kanterna av en korridor (Wijk, 2014, s. 171). Utöver dessa är även 
tre ögonsjukdomar vanliga, grå starr, grön starr och förändringar i den gula 
fläcken (ibid). Dessa kan påverka perifera seendet, skapa blinda fläckar och ge 
en successiv försämrad synskärpa (ibid). Alla dessa synnedsättningar kan 
underlättas bland annat med hjälp av ljussättning som är väl anpassad efter 
deras behov, som exempelvis riktat ljus som skapar tydliga kontraster och inte 
bländar (ibid).   

Färg och ljus i vårdmiljön 
Jag är medveten om att färg och ljus är oskiljaktiga och att den ena därför bör 
diskuteras med hänsyn till den andra. I det här arbetet har jag dock valt att 
främst fokusera på färgens inverkan och endast studera ljus i form av allmän 
belysning. I ett vidare arbete skulle dock även ljusets inverkan på resultatet 
studeras. 
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Allmän belysning 
För att vi ska se färg krävs ljus och dessa två påverkar alltid varandra (Billger, 
2014, s. 147). Färg och ljus kan påverka hur vi upplever en miljö samt vad som 
syns och inte syns, därmed kan de också ha inverkan på 
orienteringsmöjligheterna och igenkänningen i en miljö (Billger, 2014, s. 147). 
Ljus kan leda betraktare från ett rum till ett annat och skapa trygghet då det ger 
oss möjligheten att se eventuella hinder eller faror (Ching och Binggeli, 2014, s. 
260). Ljussättningar som är oregelbundna kan bidra till att rummet upplevs 
rörigt (ibid). Ljussättningar som är noggrant planerade kan däremot ge 
besökaren ledtrådar om rummets funktion och bidra till ökade 
orienteringsmöjligheter (ibid). Allmänt ljus är ofta likformigt och belyser ett 
rum grundläggande (Ching och Binggeli, 2012, s. 276). Det är lämpligt med 
allmänt ljus i ett rum som innehåller många olika typer av aktiviteter eller som 
ofta byter syfte (ibid). Ching och Binggeli (2012, s. 276) menar att allmänt ljus 
kan skapas genom ljuskällor som antingen är linjära eller i punkter, och som har 
indirekt eller direkt ljus. Det allmänna ljuset kan används för att minska 
kontrasterna mellan ljus och skugga, samt för att belysa ett rum så att det är 
säkert att vistats där och enkelt att underhålla (ibid). Allmänt ljus kan behöva 
kompletteras med riktat ljus beroende på rummets syfte (ibid). Riktat ljus kan 
också bidra med att dela in ett rum i olika zoner samt skapa variation och locka 
till intresse (Ching och Binggeli, 2014, s. 277). Vår blick dras alltid till den 
ljusaste punkten i ett rum, därför kan också ljuset användas för att dra till sig 
uppmärksamhet och stödja rummets funktioner (Ching och Binggeli, 2014, s. 
275). LED (Light Edmitting Diods) är en relativt ny typ av ljuskälla som blir 
allt vanligare både i offentliga miljöer och i de privata hemmen. LED har 
många fördelar gentemot de mer traditionella ljuskällorna som glöd- och 
halogenlampor samt lysrör (Berggren, 2014, s. 139–143). Exempel är att de ger 
mycket ljus, har lång livslängd och har hög ljuskvalitet (ibid).  

Färg 
Monica Billger (2014, s. 150) menar att det är svårt att få förståelse för hur färg 
ter sig och uppfattas i ett rum utifrån endast ett färgprov. Det krävs att färg 
testas i ett verkligt rum för att få en verklig fördjupad förståelse (ibid). Men 
många gånger kan det räcka med att arbeta med en skalmodell för att förstå hur 
färg och ljus samverkar, samt vilka fenomen som kan ske (ibid). Hon menar 
också att det är svårt att få precisa resultat i de här studierna men att det ofta 
räcker med fruktbara studier som kan ge vägledning i sammanhanget. Ytor med 
olika färger påverkar varandra, vilket kallas kontrastförstärkning (Billger, 2014, 
s. 152). Detta innebär att färger kan upplevas olika beroende på vilka andra 
färger som omger dem (ibid). Kontrastverkan är viktig för personer med nedsatt 
syn, tydligare miljöer kan skapas genom att betona föremål eller objekt för att 
dem ska sticka ut från omgivningen (ibid). Kontraster kan ibland också förvirra 
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om kontrasten mellan två ytor är för stor, på exempelvis ett golv. Då kan en 
mörkare yta upplevas som ett hål av en person med nedsatt syn (ibid).  

Färger kan delas in som varma och kalla utifrån hur de upplevs. Färger som 
exempelvis, rött, gult och orangea anses vara varma (Küller, 2005, s. 94). Blått, 
grått och grönt upplevs däremot kalla (ibid). Studier har visat att varma färger 
har en aktiverande effekt på människor och att kalla har en lugnande effekt 
(ibid). För att uppnå en för oss naturlig färgsättning i ett rum bör taket vara 
ljusare än väggarna, och väggarna vara ljusare än golvet (Küller, 2005, s. 97). 
Detta då vi är visuellt vana vid att ljuset kommer ovanifrån (ibid). Golvet bör 
dock inte vara för mörkt då risken är att det inte reflekterar något ljus, vilket gör 
att övriga delar av rummet inte syns (ibid). Dock beror detta också på vilken 
miljö färgsättningen gäller, och det går därför inte att säga att detta sätt är 
optimalt för alla typer av rum (ibid).  

 
Färg som kod 
Färg kan användas för att förtydliga mönster i en miljö och för att öka 
igenkänning på en plats där allt annars ser likadant ut (Wjik och Häggström, 
2014, s. 193). Det kan användas i form av koder genom att exempelvis markera 
ut viktiga dörrar med en färg som är kontrasterande mot väggen, och måla in 
oviktiga dörrar i samma färg som väggen (ibid). Detta leder till en mindre 
komplex gestaltning där endast det nödvändiga markeras ut och förtydligas, och 
onödig information minimeras (ibid). Viktigt när färg används som kod i 
miljöer för äldre människor är att det finns ett tydligt system för färgkodningen, 
att färger återkommer på logiska platser och upplevs harmoniska (ibid). För att 
färgkodningen inte ska förvirra mer än den förtydligar krävs det att färger som 
är enkla att definiera och som har olika ljushet används (Wjik och Häggström, 
2014, s. 194). Det är också viktigt att det tydligt framgår hur 
färgkodningssystemet fungerar och att det därmed integreras i den vardagliga 
kommunikationen (ibid). Annars är risken att besökare endast upplever 
färgkodningen som dekorativ (ibid). För att stärka tillgängligheten i en korridor 
kan en kontrastrik fondvägg tydliggöra korridorens form, och en fönstervägg 
rekommenderas vara ljus för att undvika bländning från fönsterna (Wjik och 
Häggström, 2014, s. 197).  

Studier har visat att kulörton- och ljushetsskillnader i färger är det som personer 
med synnedsättningar enklast upptäcker (Wijk, 2014, s. 175). Det framgår 
också i studierna att de färger som närmast stämmer överens med 
primärfärgerna är de färger som äldre personer främst känner igen och kan 
namnge (Wijk, 2014, s. 177). Detta tar även Artur och Passini (2002, s. 178) 
upp som en problematik med färgkodning, de menar att vi endast kan använda 
de färger som har ett eget namn såsom blått eller rött. Då varianter och nyanser 
av dessa riskerar att även dessa kallas blå eller röd, vilket kan skapa förvirring 
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hos besökarna (ibid). De tar också upp att vi endast kan memorera ungefär fem 
färger, varpå ett färgkodningssystem med fler färger än så också skulle kunna 
upplevas rörigt (Artur och Passini, 2002, s. 178). Färg kan även användas som 
stöd för igenkänning men det bör kompletteras med former som personerna kan 
associera till, detta skapar en starkare igenkänning än bara färgen (Wijk, 2014, 
s. 179). Färgen kan stödja uppmärksamheten medan det är formen som över tid 
främst stärker igenkänningen (ibid). 

Naturens inverkan på vårdmiljön 
Anna Bengtsson och Patrik Grahn (2014, s. 231) har sammanställt resultatet av 
ett flertal studier kring naturens påverkan på människans välbefinnande. Det har 
konstaterats att naturen har positiv påverkan på människans välbefinnande, 
både i vårdsammanhang och i allmänhet (ibid). Att naturen har positiv inverkan 
på hälsan är resultatet av att patienter i kontakt med utomhusmiljöer får 
möjlighet till dagsljus, frisk luft och rör sig mer än om de stannar inomhus 
(ibid). Vilket bland annat förebygger kroniska sjukdomar, minskar risken för 
fysiska funktionsnedsättningar och motverkar ångest och depression (ibid). 
Naturen ger också möjlighet till att återhämta sig från informationsbelastning, 
då vi i en grön omgivning inte behöver sortera information, eftersom 
människan ursprungligen är anpassad efter att leva i naturen (Bengtsson och 
Grahn, 2014, s. 232). Vi mår dessutom bra när vi får vara aktiva, vilket 
stimulerar belöningssystemet (ibid). Att vistas i naturen stimulerar många 
sinnen, som exempelvis hörseln, temperaturen, balansen, synen och lukten, 
vilka ger oss impulser som kan påminna oss om saker som leder till reflektion 
(ibid). Detta kan bland annat medföra förbättrad koncentration och minska 
muskelanspänningen (ibid). Fröst (2014, s. 285, 286) menar att utsikt över natur 
kan minska upplevelsen av smärta och förbättra patientens svar på sin 
behandling, och att tavlor och bilder av landskap eller naturmotiv delvis kan 
ersätta utsikt mot verklig natur. 

Källkritik 
Martyn Denscombe (2016, s. 326, 327) specificerar ett antal frågor att ställa sig 
när man kritiskt granskar källors validitet. Han tar bland annat upp aspekter 
som hur gammal informationen är, vem som är utgivare, om det finns uppgifter 
om att den är expertgranskad och om det är en andra eller senare upplaga av 
litteraturen (ibid). I det här arbetet har ett flertal teorier av olika forskare och 
författare använts. Gemensamt för många av de böcker som använts är att de är 
senare upplagor. Vilket Denscombe (2016, s. 326, 327)  menar ger förtroende 
då det tyder på att innehållet har värde, och att det finns en efterfrågan av 
informationen. För att stärka validiteten i både de vetenskapliga artiklarna och 
böckerna som använts har jag dessutom letat efter rapporter som stödjer 
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varandra, genom att använda olika författare som bekräftar samma saker. De 
artiklar som har använts har också tydligt varit markerade som expertgranskade. 
Då ämnet som det här arbetet behandlar fortfarande forskas på finns 
information att hämta ifrån flera årtionden. Jag har främst använt mig av nyare 
litteratur som är baserad på äldre litteratur. Detta för att ta hänsyn till den 
forskning som gjorts för många år sedan, men också för att försäkra mig om att 
de gamla teorierna fortfarande anses vara trovärdiga. Samt för att ta in nyare 
perspektiv som dessutom kommer från olika branscher, som exempelvis 
arkitekter, sjukhuspersonal och kognitionsvetare. Det bör dock tas i beaktning 
att även nyare forskning kan vara felaktig, och att de referenser som jag i det 
här arbete anser vara nya, också kan anses vara gamla inom forskningen. Detta 
har jag dock försökt validera genom att använda både äldre och nyare 
information. Jag är medveten om att dessa aspekter inte garanterar källor som är 
helt trovärdiga men anser att dessa indikerar om trovärdigheten i deras innehåll.  
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Metoder 

Kapitlet beskriver kortfattat de olika metoder som utförts, deras syfte och 
bidrag till arbetet. Fem olika metoder har använts för att ta reda på och utforska 
olika aspekter av forskningsfrågorna.  

Förstudie – introspektion  
För att definiera problemet utfördes en mindre förstudie i form av en 
introspektion. Introspektion utförs genom att forskaren observerar och 
analyserar sina egna upplevelser, känslor och tankar (Frostling-Henningsson, 
2017, s. 42). Mina upplevelser, känslor och tankar sammanställdes i detta fall i 
anteckningar med stöd av fotografier.  

Platsanalys med notationer 
Sjukhus är en miljö där det kan vara etiskt problematiskt att observera personer. 
Därför valde jag istället att göra en platsanalys med fokus på de olika rummens 
utformning. Platsanalysen kompletterades med mina egna upplevelser av 
miljön, och resultatet dokumenterades i notationer. Inför platsanalysen valde 
jag ut vilka delar jag skulle fokusera på. Jag studerade:  

• Om eventuella riktmärken gick att finna. 

• Hur väl hissarna var utmärkta. 

• Vilka indelningar som fanns i miljön. 

• Vilka begränsningar och motsägelsefulla inslag som kunde upplevas. 

• Om det fanns några viktiga platser i form av knutpunkter.  

Fotodokumentation 
Fotografier kan vara till stor hjälp för att komma ihåg platser i samband med 
observationer (Thelander, 2014, s. 61). Därför har visuellt material i form av 
fotografier i det här arbetet använts som dokumentation i både förstudien och 
platsanalysen. Åsa Thelander (2014, s. 62) menar att fotografier kan användas 
för att illustrera eller bevisa förhållanden eftersom de är representationer av 
verkligheten. Thelander (ibid) tar också upp att fotografier kan användas som 
visuella fältanteckningar. I det här arbetat har fotografier använts både för att 
bidra till att minnas platsers utseende och dokumentera funktioner.  
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Referensobjekt 
För att ta reda på hur nyare sjukhus arbetar med orienterbarheten besökte jag 
Nya Karolinska sjukhuset. Åsa Wikberg Nilson m.fl. (2016, s. 65) menar att 
benchmarking är en metod som används för att ta reda på vilka lösningar som 
redan finns. Inom benchmarking analyseras vanligtvis de bästa lösningarna på 
marknaden för att förstå hur de har löst problemen. I mitt fall valde jag istället 
att titta på ett referensobjekt. Genom att besöka ett så nytt sjukhus som möjligt, 
för att i kontrast till Mälarsjukhuset se vilka framsteg som gjorts när det 
kommer till wayfinding-lösningar. Innan besöket sammanställdes vilka delar 
som skulle fokuseras på, och jag bestämde mig för att främst titta efter 
landmärken, knutpunkter, hissystemets upplägg och eventuella övriga 
hjälpmedel för att stödja besökarnas orientering på platsen. Mitt besök syftade 
till att ta reda på hur Nya Karolinska sjukhuset hade löst problematiken kring 
orientering i sjukhusmiljöer.  

Designworkshop med expertanvändare 
Human-centered design (HCD) eller användarcentrerad design handlar om att 
designa med människans behov och förutsättningar i fokus (Wikberg Nilsson 
m.fl., 2016, s. 23) (Norman, 2013, s. 8). Wjik (2014, s. 43–46) tar även upp 
vikten av att låta användarna vara delaktiga i utformningen av en ny 
sjukhusmiljö, för att uppnå behovsanpassning. Att låta användare vara delaktiga 
i utvecklingen av nya designlösningar utifrån HCD är en grundsten inom 
Informationsdesign. 

För att stärka gestaltningen utifrån användarnas perspektiv valde jag att med 
hjälp av en prototyp visa upp delar av designidén för en grupp läkare. Detta för 
att få respons på designen utifrån arbetspraktiska aspekter. Men också för att få 
mer information om en sjukhusmiljös eventuella begränsningar och 
förutsättningar. För att anpassa metoden till mitt projekt har jag plockat delar 
ifrån fyra olika typer av metoder.  

En designworkshop är en kreativ samlingsmetod som utgår ifrån deltagande 
design (Martin & Hanington, 2012, s. 62). Designworkshops syftar ofta till att 
förstå användarnas perspektiv genom att exempelvis arbeta med 
samdesignsövningar för att utveckla designideér (ibid). Prototyper kan vara den 
fysiska översättningen av forskning eller designidéer och används ofta för att få 
feedback på tidiga designlösningar (Martin & Hanington, 2012, s. 138). 
Upplevelseprototyping skiljer sig delvis från vanlig prototyping. Vanlig 
prototyping används ofta för att visualisera och kommunicera en idé genom 
passiv visning av prototypen (Martin & Hanington, 2012, s. 78). Medan 
upplevelseprototyping inbjuder och uppmuntrar till aktivt deltagande och 
interaktion med prototypen (ibid). Detta är ett enklare alternativ för att låta 
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användare testa en design, än att konstruera en verklig lösning, som ändå syftar 
till att skapa ett realistiskt användarscenario (ibid). En fokusgrupp är bra när 
man vill ha feedback från användare på exempelvis ett koncept. Det går ut på 
att en grupp, ofta användare, diskuterar någonting utifrån valda frågeställningar 
(Wikberg Nilson m.fl., 2016, s. 87).  

I designworkshopen finns likheter med alla dessa metoder. Inför workshopen 
skapades två modeller som representerade de två knutpunkter som valts ut i det 
här arbetet. Till dessa skapades sedan fyra olika typer av väggdekorationer 
utifrån temat natur. Ett alternativ med verkliga växter, ett alternativ med bilder 
av verkliga träd, ett alternativ med enfärgade väggar och ett alternativ med 
färgade siluetter av träd på vita väggar. Naturtemat på väggdekorationerna 
baserades på forskning om naturens positiva inverkan på vårt välmående. De 
olika väggdekorationerna hade olika texturer och färger och förhoppningen var 
att de skulle ge olika intryck. Under workshopen var tanken att deltagarna 
skulle interagera med de två modellerna och väggdekorationerna, för att få en 
uppfattning om hur dessa skulle kunna upplevas i miljön. Samtidigt ställde jag 
frågor till dem utifrån modellerna som de skulle diskutera och reflektera kring. 

    

    

 

Gruppen bestod av sju läkare och genomfördes under lunchtid på Jakobergs 
geriatrik den 23 april. Jag började med att presentera mig och mitt arbete och 
ställde sedan frågor utifrån de två fysiska modellerna jag skapat för att 
visualisera mina designideér. För att få mer utvecklade svar på mina frågor 
ställde jag främst öppna frågor. Vilket Björn Häger (2007, s. 57) menar är 
frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Samtalet spelades in och jag 
har sammanfattat de delar som var av relevans för ett vidare arbete. Inför 

De fyra väggdekorationerna som skapades inför designworkshopen. Figur 1. 
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workshopen gav jag deltagarna möjligheten att välja om de ville vara anonyma 
eller inte. De som godkände att deras namn uppgavs är specificerade i 
referenslistan och de som ville vara anonyma uppges endast som anonym 
läkare. Under workshopen var jag även öppen för de riktningar som samtalet 
tog, samt att den planerade gruppen på fem läkare resulterade i en grupp på sju 
läkare, då det fanns ett större intresse än förväntat.  

Urval av användare 
De sju läkarna som deltog i workshopen valdes ut för att representera 
expertanvändare, då förhoppningen inte bara var att få respons på designen 
utifrån ett användarperspektiv. Utan även att ta del av kunskaper som är av 
relevans i omformandet av en sjukhusmiljö. Eftersom sjukhus är en plats där 
det kan vara etiskt problematiskt att ta kontakt med besökare var det ett 
naturligare val att kontakta dem som arbetar i miljön. Detta eftersom arbetet 
syftar till att underlätta orienteringen både utifrån ett besöksperspektiv samt för 
de som arbetar på platsen. De sju läkarna arbetar på Jakobsbergs geriatrik och 
inte på Mälarsjukhuset, som är det sjukhus som undersöks i arbetet. Detta anser 
jag ha både för- och nackdelar för undersökningen. Fördelen är att det ger 
möjligheten att få ett användarperspektiv som är objektivt, då de inte har någon 
personlig koppling till de fysiska platserna som undersöks. Samtidigt som de 
ändå har kunskap kring den typen av miljö och dess förutsättningar. Nackdelen 
kan vara att de inte har samma förståelse för den specifika miljön då de inte 
upplevt de specifika förutsättningarna. Men eftersom det här arbetet syftar till 
att undersöka generella aspekter som påverkar orienteringsmöjligheter på 
sjukhus, och det finns en förhoppning att resultatet ska kunna appliceras på fler 
liknade platser, anser jag att objektiviteten är viktigare. Jag är dock medveten 
om att ett större arbete skulle kräva fler workshops, både med personal på 
Mälarsjukhuset och kanske även andra sjukhus för att få ett mer tillförlitligt 
resultat. Det hade också varit av intresse att utföra samma workshop med 
personal med andra titlar än läkare på en geriatrik. Detta för att undersöka om 
deras yrkesgrupp och avdelningsplacering har någon inverkan på resultatet. I 
det här arbetet var det även en fråga om tillgänglighet som avgjorde urvalet av 
workshopdeltagare. Då min syster arbetar på Jakobsbergs geriatrik var det en 
möjlighet att komma i kontakt med läkare på hennes arbetsplats.  

Etik- och metodkritik 
I den här studien har jag använt fem olika metoder som syftar till att samla in 
olika typer av information. Jag anser att det är en styrka att använda olika typer 
av metoder, då det ger möjligheten att samla in information ifrån olika 
perspektiv och platser. Sjukhusmiljöer är platser som kan innehålla många olika 
typer av symboler. Symbolens kontext påverkar dess tolkning, men kan trots 
det uppfattas olika beroende på betraktaren (Edvardsson & Sandman, 2014, s. 
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57–59). I det här sammanhanget kan symboler vara allt från en möbel, till ett 
stetoskop eller en väggfärg. I en sjukhusmiljö är det därför viktigt att fundera 
över hur en designlösning kan tolkas och därmed påverkar besökarna. En 
gestaltning som upplevs hemtrevlig och lugn för en besökare kan framkalla 
ångest hos en annan. Att implementera en ny design på ett sjukhus kan därför 
vara problematiskt. Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2011, s. 19) menar 
att vi som formgivare inte kan garantera att det budskap vi vill förmedla 
uppfattas på samma sätt av mottagarna. Då människor tolkar meddelanden 
utifrån sina tidigare erfarenheter och associationer (ibid). Vilket media som 
används påverkar också betraktarens tolkning av budskapet då vi läser in 
materialval i meddelandet (ibid). Eftersom en sjukhusmiljö är till för alla anser 
jag dessutom att den bör vara inkluderande. För att föreslå en design i den typen 
av miljö anser jag därför att designen bör ta hänsyn till principer om 
tillgänglighet ur både ett fysiskt och kognitivt perspektiv.  

Introspektion är en metod som inom vissa forskningsfält fortfarande inte är helt 
accepterad som en vetenskaplig metod, men som många forskare ändå 
förespråkar. Det är ett sätt att komma åt djupare upplevelser och erfarenheter 
som är svåra att uppnå med mer traditionella vetenskapliga metoder (Frostling-
Henningsson, 2017, s. 64). Kritik som har riktats mot metoden är den 
subjektiva tolkningen av det upplevda (Frostling-Henningsson, 2017, s. 66, 67). 
Kritikerna menar att det kan påverka resultatet genom att vi kan tolka fel, 
glömma vissa delar, eller endast fokusera på det som vi anser vara viktigt eller 
sticker ut (ibid).  Kritiken mot metoden är som störst när introspektion är den 
enda metoden som ligger till grund för eventuella slutsatser i en studie 
(Frostling-Henningsson, 2017, s. 67). Men Frostling-Henningsson (2017, s. 68) 
menar att kritiken kan besvaras genom att påstå att subjektiv kunskap är lika 
mycket värd som annan kunskap, och att den personliga tolkningen är just det 
som gör introspektionen intressant. För att stärka introspektionen kan det också 
vara bra att komplettera metoden med fler andra metoder, samt att låta fler 
personer utöver sig själv utföra introspektionen i den studerade miljön. Detta 
skulle minska kritiken mot den individuella tolkningen då den kompletteras 
med fler personers tolkningar. I ett större arbete hade jag därför utfört fler 
introspektioner med fler människor för att stödja mina subjektiva tolkningar. I 
det här arbetat använde jag mig därför endast av introspektionen för att få en 
indikation om problematiker på den studerade platsen, som sedan studerades 
vidare i en platsanalys.  

Platsanalysen syftade till att få en djupare förståelse för platsen och dess 
förutsättningar. Den gjordes på Mälarsjukhusets entréplan och resulterade i 
generella slutsatser. Detta kan anses vara problematiskt då alla sjukhus inte 
nödvändigtvis har samma förutsättningar. Därför hade det varit relevant att i 
fortsatt arbete även studera andra sjukhus för att säkerhetsställa gemensamma 
nämnare i sjukhusmiljöer.  
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Fotodokumentation är en relativt ny metod, därför finns i nuläget inte så många 
specifika etiska regler att förhålla sig till (Thelander, 2014, s. 71). Eftersom ett 
fotografi är en representation av verkligheten kan problematiker med etik och 
anonymitet uppstå, om människor finns med på bilderna. Thelander (2014, s. 
72) menar att det genom fotografier går att återge platser och situationer, vilket 
kan skapa möjligheter att identifiera eventuella människor på bilderna. I mitt 
arbete har jag valt att använda bilder som inte inkluderar några människor, för 
att vara säker på att jag inte överskrider några etiska regler.  

Besöket av ett referensobjekt gjordes för att undersöka eventuella nya lösningar 
på problematikerna som studeras i det här arbetet. Eftersom besöket gjordes när 
endast en mindre del av Nya Karolinska sjukhuset var öppet, kan detta ha 
påverkat min upplevelse och analys av platsen.  

Under min designworkshop med expertanvändare var jag noga med att 
informera om workshopens syfte och deltagarnas rätt att vara anonyma. Jag 
samlade in underskrifter av alla deltagare där de fick specificera om de ville 
vara anonyma eller inte, och där de också godkände att jag fick använda 
materialet från workshopen. Detta för att upprätthålla de etiska aspekterna av en 
kvalitativ undersökning.  
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Resultat av empiri 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från metoderna. Förstudien, 
platsanalysen, notationerna och fotodokumentationen är baserade på 
Mälarsjukhusets entréplan i huvudbyggnaden. Referensobjektet utgörs av en del 
av Nya Karolinska sjukhuset i Solna, och designworkshopen med 
expertanvändare ägde rum på Jakobsbergs geriatrik. 

Förstudie – introspektion  
Introspektionen utfördes den 15:e februari klockan 12:15. Jag började med att 
stanna i sjukhusets entré för att titta på den översiktskarta som finns där.  

 

 

Efter att ha försökt reda ut hur kartan hängde ihop började jag gå in på 
sjukhuset och följde korridoren rakt fram. Jag kom fram till en korsning med 
korridorer åt alla fyra håll och följde den största av dem rakt fram. Nästa 
korsning hade också korridorer åt alla fyra håll. Där tog jag vänster då de flesta 
som gick förbi mig gick åt höger eller rakt fram. Efter ännu en vänstersväng 
funderade jag på om jag fick gå där, eller om det var personalutrymmen. Det 
var tomt och kalt och belysningen var mer dunkel än i den större korridoren jag 
gått i innan. Jag svängde till höger och upptäckte en hiss. Hiss B stod det, och 
jag antog då att det inte var privata utrymmen trots att rummen inte gav några 

Översiktskarta som finns i Mälarsjukhusets entré. Figur 2.   



 29 

andra ledtrådar. Jag gick tillbaka till den större korridoren och fortsatte åt andra 
hållet. 

Vid ett flertal tillfällen reflekterade jag över huruvida lokalerna var färgkodade 
eller inte. Längs olika korridorer hade dörrkarmar, dörrar och väggar olika 
färger. Även de olika våningsplanen och hissdörrarna hade olika färger. Jag 
försökte hitta ett system för färgkodningen men kom aldrig fram till hur det 
hängde ihop. Detta då lokalerna trots olika färger var väldigt lika, och det var 
svårt bilda sig en tydlig helhetsbild över relationerna mellan de olika 
korridorerna och avdelningarna. I hissen uppfattade jag att jag befann mig på 
plan tre, utan att jag hade gått upp eller ner ifrån entréplan. Vilket gjorde att jag 
kände ytterligare osäkerhet kring vart jag skulle och hur byggnaden hängde 
ihop. Väl tillbaka på entréplan ville jag ta reda på varför detta plan kallades 
plan tre, och tog trappen som låg i anslutning till hissen en våning ner. Jag kom 
då till en plats som väckte stort obehag hos mig. Det var en lång korridor med 
grått golv som var lagat på ett flertal ställen, med vita väggar och bruna dörrar. 
Platsen kändes som en transportsträcka i källaren som inte var anpassad för 
besökare. Jag gick snabbt upp igen i fall att personal skulle komma. Under 
större delen av min vistelse kände jag mig ovälkommen och i flera delar 
upplevde jag känslan av att jag beträdde privat mark. Trots detta gick jag aldrig 
genom några dörrar som inte stod öppna och höll mig till de utmärkta gångarna 
på översiktskartan. Jag kände en osäkerhet både över vart jag skulle gå för att ta 
mig till de platser jag tittat ut på översiktskartan i entrén, samt över vart jag fick 
gå och inte. Jag avslutade mitt besök med att fråga personalen i sjukhusets 
reception om lokalerna var färgkodade. Då fick jag bekräftat att de inte hade 
något sådant system. Jag frågade även varför entréplan var plan tre, och fick 
svaret att det finns två våningsplan till under, och att några avdelningar befinner 
sig på det ena av dem. 

       
Blandade bilder från Mälarsjukhuset från introspektion och platsanalys. Figur 3. 
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Platsanalys med notationer 
Den 27:de mars mellan klockan 10:59 – 12:17 genomfördes en platsanalys på 
Mälarsjukhusets entréplan. Resultatet sammanställdes i form av notationer och 
övriga upptäckter som gjordes är sammanställda nedan. I entrén finns en 
översiktskarta som visar vart de olika hissarna finns samt vilken hiss du ska gå 
till för att komma till vilken avdelning. Detta betyder att hissarna kan ses som 
mål och riktmärken för besökarna. När besökare sedan går i de långa 
korridorerna är det de olika hissarna, som alla kallas en bokstav, som agerar 
vägledare. En problematik på platsen som observerades var dock att hissarna 
som riktmärken, eller landmärken inte syns på långt håll. Detta betyder att 
besökare måste gå ända fram till hissen innan de får bekräftat att de är på rätt 
väg. Hade de istället sett ett landmärke, som i det här fallet skulle kunna vara 
hissens bokstav på längre håll, hade besökare tydligare förstått vart de är 
någonstans i förhållande till deras mål, samt om de är på rätt väg.  

Blandade bilder från Mälarsjukhuset från introspektion och platsanalys. Figur 4. 
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 Mitt rörelsemönster under platsanalysen. Figur 5. 
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När det kommer till landmärken i byggnaden upptäcktes under observationen 
att det på ett par platser finns väggmålningar eller liknade, som skulle kunna 
symbolisera landmärken och igenkänningsfaktorer. Dock upplevdes en 
förvirring kring huruvida dessa målningar hade en funktion eller endast ett 
estetiskt syfte. Detta då deras placeringar inte bidrog till att tydliggöra vart 
besökare befinner sig så mycket som de hade kunnat göra.  

Under observationen uppmärksammades även att i stort sett alla dörrar till olika 
avdelningar är stängda. Detta gör att dessa upplevs som barriärer och de skapar 
därmed osäkerhet om besökare får gå in eller bör vänta på att bli insläppta. En 
del dörrar öppnade sig vid närmande vilket gjorde att de endast upplevdes som 
barriärer på håll. Eftersom en del dörrar öppnade sig och en del inte, skapades 
en osäkerhet kring huruvida en dörr skulle öppna sig eller inte vid ett närmande. 

I de korridorer som inte har så mycket rörelse tänds lampor vartefter besökare 
går där. Detta gör att dessa korridorer på håll upplevs mörkare än de större där 
många besökare rör sig. Detta kan också stärka känslan av att befinna sig på en 
plats som inte är till för offentlig verksamhet, då dessa korridorer också ofta var 
de mindre och generellt sämre upplysta. Vissa delar av sjukhusets entréplan 
kändes också mer nergångna än andra. Sjukhuset har byggts i olika etapper 
varpå de olika korridorerna har så pass olika utseenden. Trots att alla korridorer 
inte är exakt likadana upplevs de ändå lika då de går i samma stil, och ingen av 
dem utmärker sig speciellt mycket. Det finns få rumsliga kännetecken och 
tydliggöranden, som exempelvis landmärken, kännetecknande färger eller 
former. De olika delarna samt avdelningarna i sjukhuset kan liknas vid olika 
distrikt. Det finns även ett par korridorer som utmärker sig genom att de är de 
mest trafikerade på sjukhuset, samt ett par punkter som kan anses vara noder. 
Noderna ligger alla placerade längst de stråk där flest besökare rör sig, samt där 
flera korridorer korsas. Gemensamt för de olika noderna är därför att det är 
platser där besökare måste ta avgörande riktningsval. Vid ett par av noderna 
finns även sittmöjligheter och andra funktioner såsom café, apotek och hissar.  
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 Resultat av notationer. Figur 6. 
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Referensobjekt 
Den sjätte april klockan 16:02 – 16:55 besöktes en del av Nya Karolinska 
sjukhuset för att titta på ett referensobjekt. Nya Karolinska valdes ut därför att 
det är nybyggt och tanken var att se vilka förbättringar och skillnader som finns 
i jämförelse med Mälarsjukhuset. Det ska tilläggas att det endast var en minde 
del av sjukhuset som var öppet under besöket då den större delen inte hade 
öppnat än. Detta kan ha haft påverkan på uppfattningen av det befintliga 
vägledningssystemet och orienteringsmöjligheterna. Då det kanske hade blivit 
en tydligare helhet när hela bygget var färdigt. Risken är dock att det också 
kunde blivit ännu rörigare då resterande del öppnat och komplexiteten i 
byggnaden därmed blivit mer påtaglig.  

 

 

Vid mitt besök gick jag in vid entré C, vilken verkade markera ut både uppgång 
i form av hissar och trappor samt entrén. Där möttes jag av fyra hissar. Vid 
hissarna fanns en informationstavla som beskrev vilka avdelningar som fanns 
på varje våningsplan. Jag uppmärksammade att det lika som på Mälarsjukhuset 
var plan tre som utgjorde entréplan. Jag åkte upp till plan fyra och såg en 
översiktskarta över det planet utanför hissarna. På den var det utmärkt med tre 
olika färger vilka ytor som var allmänna, samt var jag befann mig, och vart 
toaletter, receptioner och liknade fanns. När jag började gå mot uppgång F 
ändrade golvet färg till rött och så småningom, efter ett par korridorer kom jag 
till uppgång och entré F. Jag tog mig därifrån till plan sju och gick där tillbaka 

Karta över Karolinska sjukhusets område. Den röda ringen markerar vilken byggnad som studerades. Figur 7. 
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genom en korridor med gult golv till uppgång C. Där tog jag hissen tillbaka ner 
till plan tre, entréplan. 

       

 

Sammanfattningsvis finns det både likheter och skillnader mellan 
Mälarsjukhuset och Nya Karolinska. I frågan om orienteringsmöjligheter har 
Nya Karolinska en fördel i och med att det är byggt vid ett och samma tillfälle 
samt att byggnaden har formen av en fyrkant. Detta begränsar möjligheterna att 
gå vilse i motsats till en byggnad med flera olika riktningar och beslutspunkter. 
Dock bör ändå nämnas att jag upplevde brister i systemet i form av förklaringar 
till visuella aspekter på informationskartor och skyltar. Exempelvis finns ingen 
vidare förklaring till de olika färgade golven i korridorerna, samt färgade sträck 
i kanten av informationstavlorna. Jag förstod senare att dessa motsvarade 
varandra i en form av färgkodning, men inte fören jag stod och tittade på en 
informationskarta som fanns i anslutning till de båda olikfärgade korridorerna.  

    

 

Informationstavlor som fanns i anslutning till hissar. Figur 8,9 och 10.  

Vyer över olikfärgade golv. Nya karolinska sjukhuset. Figur 11 och 12. 
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En fördel med Nya Karolinska är också att det inte är lika många olika 
verksamheter som befinner sig inom samma del av byggnaden, vilket gör att 
inte lika många platser skyltas till vid varje beslutspunkt. Detta resulterar i färre 
skyltar och därmed minskad förvirring. I anslutning till personhissarna på 
våning fyra satt en handskriven lapp med en pil som visade riktningen till 
besökshissarna upptejpad på väggen. Den visade att det finns en problematik 
med placeringen av personhissarna i relation till personalens sänghissar. Dessa 
befinner sig i anslutning till ett naturligt flöde från korridorerna som kommer 
från avdelningarna, medan personhissarna finns runt ett hörn och innanför en 
dörr. Jag upplevde att de har en märklig placering och när jag skulle ta mig ner 
till våning tre igen kände jag förvirring över vart personhissarna befann sig. 
Detta är ett problem i byggnadens planering och skyltar kan försöka förtydliga 
flödet. Jag konstaterade då att naturliga flöden inte ska underskattas.  

 

 

En annan reflektion var att utifrån de utrymmen jag besökte kunde inga 
landmärken upptäckas. Hissarna, som på Karolinska lika som på 
Mälarsjukhuset agerar knutpunkter som skyltsystemet baseras på, sticker inte ut 
och är därmed delvis osynliga från håll. Fördelen på Nya Karolinska är som 
ovan nämnt byggnadens struktur. En fyrkant ger inte utrymme för så många 
felbeslut vid de olika beslutspunkterna.  

       

   
Foto av upptejpad lapp i anslutning till 
personhissar. Figur 15. 

Vy från Nya Karolinska sjukhuset. Figur 14. 

Planlösningen över hissarna. Figur 13. 
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Från mitt referensobjekt tog jag med mig att det fanns orienteringskartor över 
det specifika våningsplanet i anslutning till hissarna, som dessutom innehöll 
markeringar över allmänna ytor och vart jag befann mig. 

Designworkshop med expertanvändare 
Designworkshopen genomfördes under 30 minuter där cirka tio minuter gick 
till förberedelser och fika. Cirka åtta minuter gick till att presentera projektet 
och vad deltagarna skulle göra under workshopen. Därefter gick cirka tolv 
minuter till workshoppens genomförande och samtal.  

En av de fyra väggdekorationerna var en representation av en växtvägg där 
tanken var att verkliga växter skulle placeras. Den väggen drog genomgående 
till sig mest uppmärksamhet under workshopen. Den första aspekten som 
diskuterades utifrån den riktiga växtväggen var huruvida riktiga växter fungerar 
i en sjukhusmiljö i förhållande till eventuella allergier. Ämnet resulterade i att 
deltagarna konstaterade att en växtvägg känns trevligt och att det går att 
använda konstväxter. Ett citat från en av de sju deltagarna som handlade om 
den riktiga växtväggen löd: ”Det känns friskt och levande och härligt” 
(Anonym läkare, 24/4-18).  

 

 

Under workshopen diskuterade deltagarna huruvida ett system kunde skapas 
där alla de fyra olika alternativen användes. Exempelvis i form av att 
växtväggarna skulle få pryda väggarna i huvudkorridorer, och mindre 
korridorer skulle ha gröna väggar. De menade att detta skulle kunna underlätta 
orientering då det hade bidragit till att särskilja de olika korridorerna. När 
deltagarna fick frågan vilket av de fyra alternativen som de tyckte skulle vara 
enklast att verbalt vägleda till, konstaterade de att alla de fyra varianterna var 

Foto ifrån designworkshopen. Figur 16. 
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baserade på naturen. De trodde att det skulle vara svårt att verbalt vägleda i en 
miljö där alla delar hade någon koppling till naturen. Exempelvis menade en 
deltagare att den fotorealistiska väggen och den vita väggen med natursiluetter 
behövde särskiljas mycket, för att en besökare inte ska missuppfatta vilken som 
syftades på ur ett eventuellt vägledande syfte. Växtväggen var dock även i 
denna fråga den vägg som fick mest uppmärksamhet. En deltagare uttryckte att 
den är fysisk, medan de andra alternativen är platta, och att detta nog skulle 
bidra till att den skulle sticka ut mer i en sjukhusmiljö. Den aspekten gjorde 
också att de trodde att den var enklast att komma ihåg.  

Deltagarna diskuterade sedan kring om den fotorealistiska väggen skulle kunna 
kännas plottrig om den täckte en för stor yta, men konstaterade att den skulle 
kunna fungera i mindre skala. En deltagare trodde att den vita väggen med 
gröna natursiluetter var för diskret för att sticka ut och att den riskerar att 
upplevas lika anonym som den helt gröna väggen. De tog även upp att de 
trodde att det finns en anledning till att mer neutrala färger ofta används i 
sjukhusmiljöer. Och en fördel de såg med att använda neutralare väggfärger, 
trots att det kändes tråkigare, var att det minskar risken av oförväntade saker 
som dyker upp.  

    

 

Deltagarna diskuterade om den vita väggen med gröna natursiluetter skulle 
kunna dela in sjukhuset om den hade haft olika typer av naturmiljöer, som 
exempelvis savann eller arktisk. Men en deltagare menade att den kanske ändå 
var för monokrom, så hen ställde sig fundersam till om de olika klimaten hade 
spelat någon roll. En tredje deltagare tog då upp formatet, att om den skulle 
täcka en hel vägg så kanske det hade blivit tydligt ändå. Gruppen använde då 
modellerna för att testa hur det såg ut med den vita väggen med gröna 

Deltagarna integrerar med skalmodellerna. Figur 17 och 18. 
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natursiluetter på en hel vägg. En fjärde tyckte att det hade fungerat bra att 
hänvisa till om exempelvis en hel hisshall täcktes av den vita väggen med gröna 
natursiluetter, och en annan hisshall bara hade grönmålade väggar. De var 
överens om att olika sektioner av sjukhuset borde ha sitt egna tema. Och en av 
de sju deltagarna utryckte sig såhär: ”hellre att det är kontrast, tycker jag, än att 
det är någon övergång” (Anonym läkare, 23/4-18). Hen menade att om miljön 
bytte tema tvärt för att övergå till ett annat tema skulle tydligare kontraster 
skapas, och det skulle vara enklare att förstå att man har bytt avdelning 
exempelvis. Det skulle kunna vara ett sätt att markera skillnader när alla 
korridorer är lika. De var alla även överens om att många sjukhus ser väldigt 
lika ut och de därför kan vara svåra att orientera sig på. De tyckte också att alla 
förslag jag hade med mig var bättre än så som de ansåg att sjukhusmiljöerna 
ofta ser ut idag. Såhär uttryckte sig en av deltagarna om upplevelsen av mina 
förslag alternativt så som det ofta ser ut idag: ”Det känns mer öppet, bara det att 
det liksom, är lite mer färgrikt, det är lite olika mönster, det känns mindre 
instängt” (Anonym läkare 23/4-18).   

Min förhoppning var att gruppen skulle laborera med modellerna och de olika 
väggarna samtidigt som de reflekterade kring varje alternativ utifrån ett 
arbetsperspektiv. Jag upplevde dock att de delvis testade olika varianter i 
modellerna, men att modellerna inte användes i den utsträckning som jag hade 
hoppats. Jag tror dock att modellerna trots det tillförde mycket till workshopen, 
då deltagarna ändå pratade utifrån modellerna, och höll i de olika alternativen 
av väggdekorationer medan de pratade om dem. Jag tror också att modellerna 
bidrog till att skapa förståelse för storleksförhållanden i miljöerna samt på 
väggdekorationerna. Utan dem upplevde jag att det hade varit svårare att 
förmedla en bild av och förståelse för platserna som jag studerar. Att 
interaktionen mellan deltagarna och de två modellerna inte utfördes i den grad 
som jag hoppats, kan handla om personliga aspekter hos deltagarna. Som 
exempelvis deras eventuella ovana att interagera med skalmodeller. Jag 
upplevde att de inte var vana att interagera med skalmodeller, och eftersom det 
inte heller är helt självklart hur interaktion med skalmodeller ska utföras kan 
detta haft påverkan på resultatet. Enligt tidigare forskning finns det saker som 
bör tas i beaktning vid interaktion med skalmodeller. Exempelvis bör 
betraktaren av en skalmodell titta på modellen ur ett perspektiv som kan 
jämföras med ögonhöjd i modellens skala (Florin, 2015, s. 65). 

Slutsatser  
Under introspektionen försökte jag förstå hur byggnaden hängde ihop genom 
att reflektera över min egen upplevelse av platsen. De slutsatser jag drog utifrån 
min förstudie var att Mälarsjukhuset upplevdes svårtolkat och icke 



 40 

välkomnande. De olikfärgade dörrarna och våningsplanen tolkades som 
ledtrådar för orienteringen, trots att färgindelningen inte hade det syftet.  

    

 

Vissa platser upplevdes också som privata utrymmen trots att det inte fanns 
någon information om det. Platsanalysen stärkte senare mina slutsatser utifrån 
introspektionen och jag konstaterade att sjukhusets olika delar hade en låg grad 
av differentiering, trots olika färgade dörrar och dörrkarmar. Det finns inte 
många rumsliga kännetecken och tydliggöranden, som landmärken eller 
kännetecknande färger och former. I mindre korridorer tände sig lampor 
vartefter människor gick i korridoren. Detta bidrog till att vissa delar upplevdes 
mer privata, då de såg mörkare ut från håll. 

    

 

Det finns ett par platser som utmärker sig som noder, i form av korsningar och 
beslutspunkter. Dessa platser utmärker sig för att de är platser där besökare är 
tvungna att fatta orienteringsbeslut, och som ligger i anslutning till funktioner, 
som exempelvis hissar. De utmärker sig dock inte märkbart i den fysiska 
miljön.  

Exempel på olikfärgade korridorer, dörrar och dörrkarmar. Figur 19 och 20. 

Exempel på korridorer som upplevdes lika. Figur 21 och 22. 
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Under mitt besök av Nya karolinska sjukhuset konstaterades att det kan 
underlätta orienteringen om kartor över det aktuella våningsplanet finns i 
anslutning till hissar. Då kan besökare följa sin väg genom sjukhuset, genom att 

Tre exempel på noder. Dessa anses vara noder på grund av att de är större beslutspunkter med 
många anslutande korridorer. Och för att de ligger i anslutning till andra funktioner, som 
exempelvis Apotek och caféteria. Figur 23, 24 och 25. 
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på fler ställen än vid entrén stämma av vart de befinner sig i förhållande till 
deras mål. Att på kartan markera ut vilka delar av våningsplanet som är 
allmänna utrymmen, var också ett sätt att minska risken att besökare upplever 
osäkerhet över vart de får och inte får gå.  

 

Designworkshopen med expertanvändare resulterade i ett flertal slutsatser. Dels 
fick den vägg med verkliga växter genomgående mest uppmärksamhet. En 
deltagare trodde att den skulle sticka ut mest i en sjukhusmiljö för att den var 
fysisk. En annan deltagare uttryckte sig såhär om den verkliga växtväggen: 
”Det känns friskt och levande och härligt” (Anonym läkare, 24/4-18). Alla 
gruppdeltagarna var överens om att sjukhusets olika sektioner borde ha olika 
teman för att särskiljas och att kontraster i miljön skulle bidra till tydligare 
skillnader när alla korridorer är lika. De menade också att det kan vara svårt att 
verbalt vägleda i en miljö om alla platser har koppling till naturen i form av 
skog. Men att det skulle kunna fungera med olika klimat eller typer av natur. 
Diskussionen tog också upp att det finns fördelar med lugnare färger i miljön, 
och att den vita väggen med gröna siluetter av naturmotiv förmodligen hade 
fungerat bra i vägledande syfte, om den exempelvis täckte en hel hisshall, men 
att den hade upplevts anonym i mindre skala.   

Den översiktskarta som fanns i anslutning till hissar på Nya 
Karolinska sjukhuset. På den finns markeringar för allmänna 
utrymmen. Figur 26. 
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De teorier och den tidigare forskning som jag tagit del av stödjer de 
problematiker som jag konstaterat utifrån undersökningarna. Dels när det 
handlar om kontrastverkan i miljöer, samt om wayfindingprinciper och 
landmärken. Arthur och Passini (2002, s. 199) tar exempelvis upp att 
orienteringskartor vid beslutspunkter kan bidra till enklare orientering.  

Utifrån de teorier som tidigare i arbetet har sammanställts om färg i rummet, 
kognition, wayfinding, vårdmiljön och minnet har jag dragit följande slutsatser. 
Teorier om hierarki och kontrastverkan är viktiga för att en gestaltning ska 
sticka ut i en miljö, det vill säga att gestaltningen skapar en pop-out effekt. Det 
är viktigt för att vi ska lägga den på minnet, vilket bidrar till att vi kommer ihåg 
specifika platser. De platserna kan med fördel kombineras med avgörande 
beslutspunkter i miljön. Att beslutspunkterna sticker ut bidrar i sin tur med att 
vi kommer ihåg de platser som är avgörande för våra vägval. Dessa platser kan 
liknas med landmärken och skapar mentala ankare i vårt minne. De underlättar 
därmed skapandet av en mental karta på platsen. 

 

 

 

 

Bilder från designworkshopens genomförande.  Deltagarnas interaktion med skalmodellerna och jag under 
förberedelserna. Figur 27 och 28. 
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Designkoncept 

Resultatet av den här studien presenteras i form av ett designkoncept, som är 
baserat på de teorier och det empiriska material som sammanställts. Men också 
på de erfarenheter och kunskaper som har samlats in under utbildningen inom 
exempelvis materialkunskap och konceptutveckling. Eftersom byggnaden är 
stor är designkonceptet endast gestaltat på två knutpunkter. Som är exempel för 
hur sjukhuset skulle kunna designas utifrån mitt koncept, för att stärka 
människors mentala kartor i miljön, som därmed bidrar till en ökad orientering. 
Först beskrivs kort min process fram till det slutgiltiga resultatet. Därefter 
kommer en beskrivning av mitt slutgiltiga designkoncept.  

Designprocess 
Designprocessen började i mitt fall främst under teorisamanställningen. När jag 
tog del av teorier och tidigare forskning började jag fundera på hur miljön 
skulle kunna gestaltas utifrån de premisserna. Jag gjorde två tidiga skisser och 
insåg att jag redan då hade en önskan om att arbeta med temat natur i miljön. 
Både på grund av naturens positiva inverkan på vårt välmående, som Bengtsson 
och Grahn diskuterar i Vårdmiljöns betydelse (2014, s. 231), men också då 
naturen har ett brett sortiment av färger och former som tilltalar mig. Färger 
som går i blågröna toner har enligt forskningen en lugnande effekt (Küller, 
2005, s. 94). I början ville jag gärna skapa något som var tredimensionellt i 
miljön och som därför verkligen särskilde sig ifrån dess omgivning. Men efter 
att jag genomfört mina metoder tillkom faktorer att ta i beaktning, och jag fick 
tänka om. Gestaltningsidéerna har modifierats och anpassats för den specifika 
miljön som arbetet handlar om, samt för att ta hänsyn till de resultat som jag 
fått fram under arbetets gång.  

    

 
Mina två första skisser av de två knutpunkterna. Figur 29 och 30. 
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Inför designworkshopen tog jag sedan fram fyra olika versioner av 
väggdekorationer med naturmotiv. De olika förslagen blev sedan grunden till 
det slutgiltiga designförslaget. Det slutgiltiga förslaget resulterade i en 
modifierad och vidareutvecklad kombination av de två förslag som fick mest 
uppmärksamhet under designworkshopen med expertanvändare. 
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Här är en visualisering av min process under den här studien. Figur 31. 



 46 

Gestaltningsförslag 
Gestaltningen har avgränsats till att endast visualiseras på två knutpunkter i 
huvudbyggnaden på Mälarsjukhuset. De två knutpunkterna har jag valt att i det 
här arbetet benämna som stora noden och lilla noden. Punkterna är valda utifrån 
förstudiens och platsanalysens sammanställningar, och är platser där besökare 
måste göra avgörande vägval, samt ligger i anslutning till varandra via en 
korridor. 

  

 

Designkonceptets motiv och färgskala är inspirerade av olika naturmiljöer. 
Under designworkshopen framkom att användarna upplevde en svårighet med 
att använda naturmotiv i form av träd i flera delar av byggnaden. Detta eftersom 
det skulle bli svårt att tydliggöra vilken sorts naturmotiv som syftades på i en 
verbal vägledning. Därför diskuterades om olika typer av naturmotiv kan pryda 
olika delar av sjukhuset för att skapa tydligare kontraster i miljön. Resultatet 
blev därför ett koncept baserat på natur i olika utföranden och i olika färgskalor.  

Bild över Mälarsjukhusets område. Den röda rektangeln markerar ut huvudbyggnaden. Figur 32. 
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 Översikt över huvudbyggnaden med markeringar av de valda knutpunkterna. Figur 33. 
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Gestaltningsförslaget har visualiserats i form av två skalmodeller som syftar till 
att ge en bild av hur konceptet är tänkt att användas. De två noderna har varsitt 
naturtema och varsin färgskala. Den lilla noden går i ljusblått och väggarna har 
blåa motiv ur en havsmiljö, som exempelvis fiskar och en segelbåt. Den stora 
noden har ljust gröna toner och motiv ur en skogsmiljö i form av träd. 
Gemensamt för de båda är att de har kompassrosor i golvet, för att ge besökare 
större möjlighet att förstå var de befinner sig i förhållande till väderstrecken. De 
ska dessutom finnas en översiktskarta vid beslutspunkterna för att besökare 
längst vägen ska kunna säkerhetsställa att de är på rätt väg i förhållande till sitt 
mål. Och för att i samverkan med kompassrosen på golvet förtydliga vart 
besökaren befinner sig i bygganden, och var de ska gå för att komma rätt. På 
översiktskartorna ska det även märkas ut vilka delar av våningsplanet som är 
allmänna ytor, för att besökare inte ska behöva vara osäkra på vart de får och 
inte får gå i lokalerna. Arthur och Passini (2002, s. 198, 199) tar upp att 
orienteringskartor och kompassriktningar i anslutning till beslutspunkter 
minskar upplevelsen av vilsenhet och kan bidra till minskning av andra skyltar. 
Eftersom ett problem på Mälarsjukhuset dessutom var mängden skyltar är 
tydliga orienteringskartor och kompassrosor ett sätt att minska antalet skyltar. 
Förhoppningen är också att delar av gestaltningen som exempelvis 
kompassrosen eller delar av väggarnas motiv ska synas från håll för att öka den 
visuella åtkomsten. Gärling m.fl. (1986, s. 58) tar upp att den visuella 
åtkomsten handlar om hur långt en besökare kan se från en viss nyckelpunkt, 
och att det bidrar till orienteringsmöjligheterna.  

 
Vy mot små hissar i stor nod. Skymtar kompassros på golv och översiktskarta till vänster i bild. Stora nod. Figur 34. 
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Vy mot trapphusdörr i lilla nod. Skymtar kompassros på golv och översiktskarta vid trapphusdörren. Figur 36. 

Vy mot korridor mot huvudentré. Lilla nod. Figur 35. 
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I den stora noden finns även två växtväggar som ska byggas upp av 
allergivänliga växter. Detta för att förstärka miljön genom ett tredimensionellt 
taktilt objekt. Under designworkshopen upptäcktes att fysiska växter 
uppskattades, då majoriteten av deltagarna främst uppmärksammade de 
verkliga växterna. Växtväggarna placeras på väggen mellan de större hissarna.  

 

 

Tanken är att konceptet ska kunna användas på flera platser i miljön där extra 
vägledning behövs, olika naturmiljöer och färgskalor representeras på de olika 
platserna. De olika beslutspunkterna kommer då kunna liknas med landmärken 
i inomhusmiljön, som förhoppningsvis kan bidra med större möjlighet för 
orientering. 

    

    

Vy mot växtväggar och stora hissar. Stora nod Figur 37.   

Planlösningar över stora noden och lilla noden. Figur 38. 
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Orienteringskartor 
För att en orienteringskarta ska vara tydlig bör den förhålla sig till platsen den 
är placerad på i form av riktningar och fysiska element (Carpman och Grant, 
2016, s. 117). Carpman och Grant (2016, s. 117) menar också att funktioner och 
viktiga element som exempelvis landmärken och kartans placering bör 
markeras ut. De orienteringskartor som ska finnas i anslutning till 
beslutspunkterna ska därför innehålla markeringar av landmärken som finns i 
miljön samt en ”du är här” markering. Besöket av ett referensobjekt gav också 
inspiration till att markera ut allmänna ytor på översiktskartorna för att 
förtydliga vart besökare får och inte får gå. Därför ska kartorna också ha 
markeringar av allmänna ytor. Nedan visas ett exempel på hur en översiktskarta 
i den stora noden kulle kunna se ut.  

 

    

 

Ett exempel på hur en översiktskarta i anslutning till en nod skulle kunna se ut. Figur 39. 

Förstoringar av de två noderna på översiktskartan. Figur 40. 
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Färgval 
Färgvalen grundar sig i samtalet om neutralare färger under designworkshopen, 
där läkarna konstaterade fördelar med neutrala färger inom vården för att 
minska risken av överraskningar. Det finns också studier som visar att gröna, 
blåa och gråa färgnyanser har en lugnande effekt på människor (Küller, 2005, s. 
94). För att anpassa färgval till personer med nedsatt syn bör färgerna skilja sig 
i kulörton och ljushet (Wijk, 2014, s. 175). Wijk (2014, s. 179) menar dock att 
former har större påverkan på besökarnas möjlighet till igenkänning än färger, 
men att dessa med fördel kan kombineras då färgen i större grad kan dra till sig 
uppmärksamhet. De färger som valts ut till gestaltningen är liknande i färgton, 
men för att gestaltningen ska vara tillgänglig även för dem med eventuella 
synnedsättningar, har jag valt att inte bara arbeta med färger i miljön, utan 
kompletterar dem med olika former och motiv. Kontraster och betoningar av 
viktiga föremål är också bra för att förstärka miljön för dem med nedsatt syn 
(Billger, 2014, s. 152). Kontrasterna får dock inte vara för stora, då personer 
med försämrad syn kan uppfatta en mörkare yta som exempelvis ett hål (ibid). 
För att skapa mjukare kontrastskillnader har jag valt att använda färger som inte 
har för stor kontrast som ljusa toner av färgerna grönt och blått. Visuell hierarki 
påverkar vad vi ser först i en miljö. Enligt Ching (2007, s. 358) måste ett 
element vara unikt i förhållande till dess omgivning för att vara högst upp i 
hierarkin. För att ha möjlighet att skapa kontraster och hierarkiskillnader i 
miljön på Mälarsjukhuset skulle många delar behöva målas om. I mitt 
designkoncept skulle alla olika väggfärger, dörrar och dörrkarmar målas om till 
en vit ton. Dels för att skapa en lugnare upplevelse, men också för att tona ner 
alla element som i nuläget tar fokus. Om allt betonas sticker ingenting ut 
(Ching, 2007, s. 358). För att tydliggöra viktiga element i en enfärgad miljö kan 
en kontrastfärg användas för att markera det nödvändiga, som exempelvis 
dörrkarmar (Wjik och Häggström, 2014, s. 193). Gärling m.fl. (1986, s. 58) 
menar att en plats där allt ser likadant ur har låg grad av differentiering, vilket 
gör att det är svårare att skapa en mental karta och orientera sig på platsen. Han 
menar också att färger och former kan motverka differentiering genom att skapa 
kontraster (ibid). I en enfärgad miljö hade mitt koncept fungerat bra då det hade 
särskilt sig ifrån den övriga miljön, samtidigt som det innefattar mjukare 
övergångar och lugnande färger.  

Mitt designkoncept inkluderar därför utöver gestaltningen i de två noderna, 
även att större delar av Mälarsjukhuset målas i en ljus färg, för att skapa ett 
enhetligare uttryck och ge möjlighet att skapa kontraster i miljön. Därefter 
skulle viktiga element som dörrar och dörrkarmar målas i en kontrastfärg som 
är genomgående för hela sjukhuset.  
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Vy mot trappa och översiktskarta. Stora nod. Figur 41. Vy mot små hissar och kompassros. Stora nod. Figur 42. 

Vy mot korridor mot huvudentré. Lilla nod. Figur 43. Vy från huvudentré mot trapphusdörr och översiktskarta. 
Lilla nod. Figur 44. 

Planlösningar över stora noden och lilla noden. Figur 45. 



 54 

Ljussättning 
Genomgående för sjukhuset borde även belysningen i mindre korridorer bytas. 
Sjukhuset hade med fördel kunnat byta ut deras ljuskällor till LED-belysning, 
för att spara energi samtidigt som lamporna är tända överallt hela tiden. Detta 
för att motverka att vissa korridorer idag upplevs ödsliga från håll när de släcks 
ner per automatik när ingen rör sig i korridoren. Utan att kompromissa med 
strömsparandet. Den allmänna belysningen i korridorerna skulle också kunna 
bytas ut till lampor med indirekt ljus för att minska risken för bländning. En 
välplanerad ljussättning kan enligt Ching och Binggeli (2014, s. 260) bidra till 
förenklade orienteringsmöjligheter och ge ledtrådar om rummets funktion. Det 
allmänna ljuset kan också bidra med att minska skuggors kontrast, samt att 
belysa ett rum så att eventuella dolda risker upptäcks (Ching och Binggeli, 
2012, s. 276). Vanliga åldersrelaterade synnedsättningar kan påverka äldre 
personers möjlighet att anpassa synen mellan ljus och skugga, samt bidra till en 
ökad känslighet mot bländning och ett försämrat detaljseende (Wijk, 2014, s. 
170, 171). Wijk (2014, s. 170, 171) menar dock att många åldersrelaterade 
synnedsättningar kan underlättas med hjälp av ljussättning som är väl 
anpassade efter deras behov, såsom ljus som skapar tydliga kontraster och inte 
bländar. Därför vill jag i designkonceptet även förbättra den allmänna 
belysningen i lokalerna på Mälarsjukhuset.  

 

 
Materialval  
Kompassrosen i den stora noden ska kaklas in i den befintliga stenläggningen 
och i den lilla noden ska kompassrosen läggas ned i ett linoleumgolv. För att 
stärka upplevelsen av färgtemat i den lilla noden skulle även en ljust blå 
linoleummatta läggas in på de ytor som angränsar till den lilla noden. 

Översiktsvy mot små hissar och växtväggar. Stora nod. Figur 46. 
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Väggmotiven ska vara av tapet, och växterna i växtväggarna i den stora noden 
kan vara antingen plastväxter eller allergivänliga gröna växter.  

 

     

 

 
 

 

 

 

 

Vy mot trappa och översiktskarta. Stora nod. Figur 48. 

Översiktsvy mot växtvägg och trappa. Stora nod.  Figur 47. 
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Slutdiskussion  

Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur en sjukhusmiljö med bristande 
orienteringsmöjligheter, kan utformas för att stärka generella aspekter av 
människors mentala kartor. Detta för att stödja orienteringen för besökare och 
personal i en sjukhusmiljö. Exempel på generella aspekter av människors 
mentala kartor som ligger till grund för designkonceptet är följande: 

• Kontrastverkan, att vi ser gestaltningen i förhållande till dess 
omgivning. 

• Hierarkier, hur vi läser av och ordnar vår omgivning. 

• Minnet, att vi kommer ihåg platser som sticker ut.  

Detta har utforskats ur både medarbetares och besökares perspektiv, eftersom 
jag anser att orienteringsproblematiker i sjukhusmiljöer påverkar såväl besökare 
som sjukvårdspersonal. Frågorna som legat till grund för studien lyder. 

Hur kan man stärka människors mentala kartor för att stödja orienteringen, 
med hjälp av fysiska gestaltningsåtgärder i sjukhusmiljöer? 

- Vilka typer av rumsliga element bör användas i miljön för att stödja 
orientering och verbal vägledning?  

Utifrån teorier har jag dragit slutsatsen att en viktig aspekt för att stärka 
människors mentala kartor är att med gestaltning förstärka beslutspunkterna. 
Detta kan göras genom att skapa tydliga landmärken, som i sin tur skapar 
mentala ankare hos besökarna. Dessa mentala ankare hjälper människor att 
memorera viktiga platser så att vi kommer ihåg och känner igen oss. Utifrån 
teorier om färg, kognition, kontrastverkan och hierarkier har jag kunnat 
konstatera att element som sticker ut i förhållande till dess omgivning är 
element som drar till sig uppmärksamhet.  

Genom introspektion, platsanalys, besök av ett referensobjekt och 
genomförande av en designworkshop med expertanvändare fick jag in 
empiriskt material som jag kunde dra slutsatser ifrån. Metoderna har alla 
bidragit till olika delar av resultatet. Introspektionen bidrog till förtydligande av 
problematiken på platsen som bildade projektets grund. Platsanalysen stärkte 
problemformuleringen och hjälpte till i avgränsningarna. Platsanalysens 
notationer tydliggjorde vilka platser i miljön som är viktiga ur ett 
beslutsperspektiv, samt vilka platser som behövde förstärkas för att stödja 
orienteringsmöjligheterna. Under mitt besök på Nya Karolinska sjukhuset fick 
jag inspiration till en lösning på ett av de problem som jag konstaterat under 
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introspektionen och platsanalysen. Designworkshopen gav mig möjlighet att 
testa olika designideér med expertinformanter, läkare inom geriatrin. Detta 
resulterade i förslag till förbättring av designkonceptet, som fått stor roll i min 
slutgestaltning. De slutgiltiga valen baserades på diskussion och de reflektioner 
som workshopdeltagarna framförde. Till exempel ändrades naturtemat från en 
genomgående skogsmiljö till olika typer av naturmiljöer utifrån diskussionen 
om svårigheterna att verbalt vägleda i en miljö där alla delar har samma tema i 
olika utföranden. Svårigheten med en miljö där samma tema är genomgående 
grundar sig i graden av differentiering, som Gärling m.fl. (1986, s. 58) menar 
har påverkan på möjligheten att orientera sig. Valet att använda verkliga växter 
i den större hisshallen, stora noden, var också baserat på deltagarnas positiva 
inställning till verkliga växter i miljön.  

Mitt gestaltningsförslag är baserat på resultatet av insamlad empiri och teori, 
tillsammans med erfarenheter och kunskaper från utbildningen inom 
informationsdesign och rumslig gestaltning. 

I ett mer omfattande arbete hade jag utvecklat min designworkshop och 
genomfört den med deltagare från flera olika sjukhus och avdelningar, för att ta 
reda på om det hade haft inverkan på resultatet. Det hade också varit relevant 
att i ett fortsatt arbete ha kontakt med besökare, för att skapa en tydligare bild 
av deras upplevelse av orienteringsmöjligheterna på platsen, men också för att 
utföra en eventuell utprovning av ett slutgiltigt designkoncept.  

Eftersom alla mänskor är olika kan det vara problematiskt att designa utefter de 
generella aspekterna hos användarna. Eriksson och Göthlund (2011, s. 19) 
menar exempelvis att ett budskap påverkas av dess mottagare, och att vi som 
sändare av ett budskap därför inte kan garantera att vår design uppfattas och 
tolkas på det tänkta sättet. Vad en person uppfattar som lugnande i en 
sjukhusmiljö kan upplevas stressande för en annan person. Mitt 
gestaltningsförslag är ett exempel på hur en sjukhusmiljö skulle kunna 
gestaltas. Men för att ta reda på om mitt gestaltningsförslag faktiskt skulle bidra 
till förstärkta mentala kartor i en sjukhusmiljö, skulle det behöva realiseras och 
utprovas, och därefter utvärderas.  

Förslag på vidare forskning 
Den här studien har inte studerat Mälarsjukhusets skyltsystem och hur det 
specifikt skulle kunna utvecklas. Därför hade det varit av intresse att vidare 
studera hur ett skyltsystem skulle kunna gestaltas, för att i samverkan med 
utformningen av den fysiska miljön stödja människors mentala kartor, och 
därmed orienteringen.  

I ett vidare arbete hade även större delar av Mälarsjukhuset än de två utvalda 
noderna kunnat studeras. För att ta reda på hur en helhetslösning skulle kunna 
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gestaltas, och för att se om det är möjligt att upprepa samma designprinciper 
genomgående på sjukhuset. 

I ett fortsatt arbete skulle det också vara intressant att studera om färg och 
symboler är det bästa sättet att skapa landmärken i en sjukhusmiljö, eller om 
andra rumsliga element som exempelvis ljussättning eller fysiska objekt kan 
bidra till en tydligare miljö.  
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Bilaga 1 

Detta är det informerade samtycke som de deltagande läkarna på 
designworkshopen fick fylla i. Utöver detta samtycke informerade jag om 
deltagarnas rättigheter. 

 
 

 

Designworkshop examensarbete 
På Jakobsbergs geriatrik den 24/4-18 Kl. 12:00-12:30  

 

Jag heter Lisa Lord och studerar mitt sista år på utbildningen Informationsdesign – Rumslig 
gestaltning på Mälardalens Högskola. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete, som 
handlar om hur det fysiska rummet kan utformas för att stärka människors mentala kartor, för 
att öka stödet för orientering i sjukhusmiljöer. I arbetet utgår jag ifrån ett par utvalda platser 
på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där även resultatet av studien kommer gestaltas i form av en 
skalmodell.  
 
Syftet med att göra en designworkshop med expertanvändare är att få ta del av deras 
perspektiv och reflektioner, kring en del av det designkoncept som studien ska resultera i.  
 
Upplägg  
Jag kommer börja med att kort presentera mig själv och mitt arbete. Därefter öppnar jag upp 
för en enklare workshop, där vi tillsammans tittar och interagerar med den skalmodell jag tar 
med mig. Jag kommer förbereda fyra olika gestaltningsförslag som är delar av konceptet för 
arbetet, och önskar att få ta del av reflektioner utifrån dessa ur ett användarperspektiv.  
 
Avtal 
För att kunna redovisa resultatet av workshoppen kommer jag spela in samtalet och 
fotografera interaktionen. Informationen kommer endast användas till mitt examensarbete. 
Genom att skriva under detta godkänner ni er medverkan och ger mig full tillåtelse att 
använda informationen ifrån workshopen i Lisa Lords examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift:                                                        Namnförtydligande: 
 

Jag vill vara anonym men min titel får uppges i arbetet. 

Jag godkänner att mitt namn och min titel redovisas i arbetet.  
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Bilaga 2 

Här är planlösningar på de två noderna som jag fokuserat på i detta arbete.  

 

 

 

 

 Stora noden. 

Lilla noden. 


