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Abstract 
 
How do I find is a thesis in Information Design that rests on research 
foundation. The aim is to study how the maps in the store environment 
should be visualized to support the orientation of IKEA Kungens Kurva. 
This thesis also discusses how to facilitate the cognitive load in maps that 
contains much information. 

This initative will result in shaping a map that is appropriately designed 
visually to prevent customers leaving the store or feel unsafe with the 
orientation and constantly have to ask the staff. 
The work deals with the problems and the benefits of a map visualized in 
perspective. But also how to best structure a map with plenty of 
information so that it facilitates the cognitive load. 
       Not so long ago a map was created on the basis of new directives 
from the head office, the map has unfortunately proved to be unclear for 
visitors from empirical studies and analyzes thats was made in connection 
with the thesis. 

From the result of studies two different maps in top view and orthographic 
view where tested in order to see how the visitors interpret them. 
Earlier theories in areas such as wayshowing, contrasts, shape laws and 
spatial perceptions says that a map is easier to understand if you are 
consistently and understand how the user sees the maps from different 
perspectives and what makes the gathering of information to be as 
readable as possible. 
 
The design proposal has been based on empirical studies and theories. 
By using simple pictograms and unadorned surroundings that only displays 
whats relevant along with a perspective as favoring the department store 
overview, have the map after user tests with visitors proven to be more 
understandable. 
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Sammanfattning 
 
Hur hittar jag till är ett examensarbete i informationsdesign som vilar på 
forskningsgrund. Syftet med arbetet är att studera hur kartor i varuhusmiljö 
bör visualiseras för att understödja orienteringen i varuhuset IKEA kungens 
kurva. Arbetet tar också upp hur man underlätta den kognitiva belastningen 
i kartor som innehåller mycket information. 
 
Arbetet ska resultera i att gestalta en karta som är lämpligt utformad rent 
visuellt för att förhindrar att kunderna lämnar varuhuset eller känner sig 
osäkra med orienteringen och ständigt måste fråga personalen. 
Arbetet tar upp problematiken samt fördelarna med en karta visualiserad i 
perspektiv. Men också hur man på bästa sätt strukturerar en karta med 
mycket information så att den underlättar för den kognitiva belastningen. 
      En karta skapades för inte så länge sedan utifrån nya direktiv från 
huvudkontoret, kartan har dessvärre visat sig vara otydlig för besökarna 
utifrån empiriska undersökningar och analyser som gjorts i samband med 
examensarbetet.  

Från resultatet av undersökningarna har en karta i planvy samt 
parallellperspektiv testats på besökarna för att se hur de tolkar dem.  
Tidigare teorier inom bl.a. wayshowing, kontraster, gestaltlagar och spatiala 
perceptioner säger att en karta är lättare att ta till sig om man är konsekvent 
och förstår hur användaren ser på kartor utifrån olika perspektiv och vad 
som får inhämtningen av information att bli så lättolkad som möjligt.  
 
Gestaltningsförslaget har sedan tagits fram utifrån de empiriska 
undersökningarna samt teorier.  
Genom att använda sig av enkla pictogram och avskalade omgivningar som 
enbart visar det som är relevant tillsammans med ett perspektiv som 
gynnar varuhusets överblick, så har kartan efter användartester med 
besökarna, visat sig vara mer lättförståelig.				
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Förord 
 

Tack Viktor för allt tålamod. 

Tack Janne för alla tips. 

Tack IKEA Kungens kurvas kommunikationsavdelning för allt. 

Och sist men inte minst, tack alla ni andra som har varit med och stöttat 
mig i arbetet.	 	
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1.  Inledning 

Långt tillbaka har människan använt sig av kartor som verktyg för 
orientering.  
För att visa vart det fanns mat eller liknande så ristade man in märken på 
träd för att synliggöra det man funnit för att visa andra vägen (Mollerup 
2013, s.51). Nu för tiden används kartor i många olika sammanhang, men 
trotts den långa utvecklingen så händer det att användaren förlorar sig i 
orienteringen. 
 

När vi befinner oss i ett varuhus så använder vi många sinnen. Det är högt 
ljud och mycket att titta på och detta kan störa vår inläsning av information. 
Det finns två sätt att ta sig igenom ett varuhus. På ett effektivt sätt eller 
genom att låta begäret vägleda. Att följa landmärken eller ta hjälp av andra 
för att finna det man söker är tänkbara medel i sin väg mot målet. 
Även fast man besöker varuhuset för att snabbt få med sig det man 
planerat eller enbart för nöjets skull så behöver man en karta som berättar 
vart man ska gå. Trotts avsaknaden av en uttänkt plan med besöket så vill 
många så effektivt som möjligt hitta det man söker (Chebat 2007 sid 2). 

I det här arbetet kommer jag bl.a. studera olika perspektiv, kognitiv 
psykologi samt gestaltlagarna för att kunna skapa en så lättförstådd och 
tydlig varuhuskarta till IKEA kungens kurva. 

I det här arbetet kommer IKEA kungens kurvas nuvarande varuhuskarta 
analyseras för att finna svaret på vad som gör orienteringen hos kunderna 
som besöker varuhuset så komplicerad. Och utifrån empiriska 
undersökningar samt teorier kommer det att presenteras ett 
gestaltningsförslag. 

1.1 Bakgrund 
 
Ingvar Kamprad föddes 1926.  
På en gård i Elmtaryd i Agunnaryds socken bodde han tillsammans med 
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sina föräldrar och som liten visade Ingvar ett stort intresse för affärer. 
Ingvar blev fascinerad över att man kunde köpa något så billigt och sedan 
sälja det för en dyrare peng och köpte därför in stora partier av olika 
produkter som han senare sålde med liten vinstmarginal.  
Våren 1943, När Ingvar fyllde sjutton, registrerade han IKEA som ett 
företag hemma i sin pappas kök. 
Namnet IKEA hämtades ur Ingvars namn samt hemort ( Ingvar Kamprad 
Elmtaryd Agunnaryd) och 1948 sålde Ingvar sin första möbel genom 
postorder och därefter såg det första IKEA varuhuset dagens ljus i Älmhult 
1958 (Torekull 1998, s.73). 
I dag finns IKEA i fler än fyrtio länder och omsätter miljarder. IKEAs vision 
är att ”Skapa en bättre vardag för de många människorna”. 
 
I en förort till Stockholm ligger IKEAs största varuhus, IKEA Kungens kurva, 
och besöks dagligen av ca 11 000 besökare.  
IKEA kungens kurva skiljer sig från övriga varuhus. Huvudbyggnaden som 
öppnades 1965 är rund och består av fyra plan (Entré, plan 1, plan 2 och 
plan 3). På varje våning ligger en avdelning i två plan ett i yttercirkeln samt 
ett nedsänkt plan som nås av trappor i innercirkeln.  
Tillsammans med den nya byggnaden, som tillkom för ett par år sedan, så 
består varuhuset av totalt nio olika våningar om man räknar med de 
nedsänkta planen i innercirkeln. 
IKEA kungens kurva har länge använt sig av en karta i varuhuset. Kartan 
finns i en folder och finns att hämta på flera olika platser i varuhuset.  
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Figur1.	Kartan	I	IKEA	kungens	kurvas	folder	över	heminredningsbutikerna.	

Kartan visar enbart en överblick över heminredningsbutikerna som finns på 
E-plan. D.v.s. totalt en liten del av en våning av totalt nio (figur 1).  
Från huvudkontoret kom sedan nya direktiv om hur varuhuskartorna skulle 
se ut och nya ritades på respektive kommunikationsavdelning i varuhusen 
runt om i världen. Kartan skilde sig från den som IKEA alltid har använt sig 
av då den nya kartan visualiserades i ett perspektiv som visar hur alla 
våningar ligger i förhållande till varandra. 
     Dessvärre har det visat sig att många besökare har svårt för det nya 
maneret. 
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1.2 Problembeskrivning 
 

Då jag arbetar hos IKEA Kungens kurva fick mitt projekt sitt startskott efter 
att jag hört från många, både anställda och besökare, att det finns ett 
problem med vägvisningen i byggnaden och att den befintliga kartan som 
används i varuhuset är otydlig och komplicerad. 
Många kunder hittar inte i varuhuset. Speciellt svårt hade de att hitta in i 
den nya byggnaden där man finner kassorna samt lagret och fler 
heminredningsavdelningar.  

Figur	2.	Bild	på	kartan	över	varuhuset	som	den	ser	ut	i	
dag	efter	nya	direktiv	från	huvudkontoret. 
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När kunderna inte hittar ut från den runda delen så hittar de med andra ord 
inte till kassan vilket leder till att de inte kan betala sina varor eller hämta 
möblerna i lagret. 
       Ett av Ikeas obligatoriska riktlinjer lyder såhär: 
 

“It is mandatory to have an IKEA customer guidance system for orienting 
visitors through the store. 
A well-functioning customer guidance system makes thousands of visitors 
feel assured they can find their way through the store without hesitating. 
Customer guidance communication makes it easier and quicker for visitors 
to search and find the products they are looking for whether they are 
moving forward through the store or going back to a part they already 
visited” (Inter IKEA systems B.V, 2014, s.26). 

Även fast de nya riktlinjerna har följts utifrån den senaste versionen av 
IKEAs ”Customer guidance”, som är ett verktyg för kommunikatörerna i 
varje varuhus, så har kunderna svårt att hitta dit de ska. Och den nya 
kartan anses vara otydlig enligt många. 

 
1.3 Syfte & frågeställning 
	
Syftet med arbetet är att ta reda på vilket perspektiv som en karta ska 
visualiseras i för att understödja orienteringen i varuhuset för kunderna. 
Dessutom hur informationen bör struktureras för att bli så lättläst som 
möjligt.  
Kundernas förtroende ökar för IKEA när de känner sig trygga med 
orienteringen och klarar sig på egen hand, utan att behöva fråga personal, 
det gynnar dessutom företagets försäljning och minskar kundernas 
osäkerhet och känsla av att de blir lurade att gå en väg de inte vill. 
utifrån problemet har jag tagit fram två huvudfrågor: 
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I vilket perspektiv bör en karta visualiseras för att skapa bättre 
förutsättningar för kunderna att orientera sig i IKEA kungen kurvas 
varuhus? 
 
Hur kan man med hjälp av färger och olika former underlätta för den 
kognitiva belastningen i en karta som innehåller mycket information? 

1.4 Avgränsningar 
	
Jag kommer skapa min gestaltning till IKEA Kungen kurvas varuhus. 
Anledningen till att jag valde det varuhuset är p.g.a. formen och storleken 
på varuhuset. Tillskillnad från övriga varuhus i världen så har Kungens 
kurvas varuhus en rund byggnad samt fler våningar att ta hänsyn till än vad 
som är vanligt, oftast består ett IKEA varuhus av en eller tre våningar. 
Därför blir det svårt för varuhuset att använda sig av den layout som 
huvudkontoret föreslagit att alla varuhus ska använda sig av. 

1.5 IKEAs grafiska profil 
 
För att stärka Ikea som varumärke och föra vidare Ikeas koncept är det 
viktigt att följa de riktlinjer som Ikea tillhandahåller. 
Ikea använder sig av typsnittet verdana i allt grafiskt material och i alla 
övriga sammanhang.      

V E R D A N A 
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De referensfärger som används kommer att vara de IKEA använder sig av. 
Dessa är röd, blå, gul, svart samt vit. Om det kommer att behövas fler 
färger kommer dessa att skapas från komplementfärgerna. 
Jag kommer dessutom att använda mig av de pictogram som IKEA 
kungens kurva bidrar med, jag kommer enbart att skapa egna om detta 
behövs. 

 
1.6 IKEAs manual ”Visual rekommendations”  
 
Manualen kommer att studeras och användas som teori för detta arbete. 
Manualen är viktig då den innefattar IKEAS grafiska profil samt de regler 
som bör följas när man skapar kommunikation till varuhusen. Jag kommer 
att utgå från manualen i mitt arbete och sedan använda mig av övriga 
teorier för att bygga på kunskapsinhämtningen i form av relevant forskning. 

1.7 Målgrupp 
 
Kunderna är målgruppen i mitt projekt. Det är kunderna som använder 
kartorna när de besöker varuhuset. 
Min sekundära målgrupp är de anställda hos Ikea kungens kurva. Då 
kunderna kan orientera sig på egen hand i varuhuset får personalen mer tid 
över till sin avdelning. Fokus kan då istället läggas på arbetsuppgifter.	  
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1.8 Medium 
 

För att visualisera kartan i varuhuset har Ikea kungens kurva stora vepor 
eller tavlor. Vepan/ tavlan har måtten B1200 x H2350 mm och hängs 
vertikalt från taket eller placeras på ett stativ (figur 3). 
Det andra mediet som används är en folder som besökarna tar med sig 
som orienteringsverktyg och där de kan skriva ner vad de ska köpa. 
Foldern har tidigare varit i formatet B300 x H300 mm men har nu enligt den 
nya vägledningsguiden ett nytt format på B297 x H210 mm, d.v.s. ett A4 
och är vikt tre gånger (figur 4).  

  

Figur	3.	Kartan	placeras	på	ett	stativ	eller	hängs	vertikalt	från	taket. 

Figur	4.	Folder	med	karta	som	finns	att	ta	med	i	varuhuset 
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2. Teori 
 
 

För att få en stadig grund att stå på har jag studerat olika teorier som kan 
styrka mitt arbete. 
Teorierna går bland annat igenom hur vi ser på en bild men också hur man 
bygger upp en bild rent visuellt som gör det enklare för användaren att tolka 
det hen ser. 
Allt för att underlätta för den kognitiva belastningen i användandet av ett 
orienteringsverktyg. 

2.1 Kognitionspsykologi 
 
Kognitionspsykologi eller de mentala processernas psykologi som den 
också kallas för och beskriver hur hjärnan bearbetar information och hur vi 
tar in information runt omkring oss och bildar en uppfattning, för att sedan 
applicera informationen på något (Groom 2006, s.27). 
kognition bearbetar information på olika nivåer och ett av de första 
stadierna är perception, vårt synintryck. I detta stadie analyseras 
informationen och bearbetas för att kunna sedan kunna tolkas (2006, s.28). 
 

2.2 Kartor och orientering 

Kartor är mindre reflektioner av verkligheten. De förenklar genom att 
använda sig av utvalda funktioner och utelämna onödiga objekt. Mollerup 
skriver att kartor kan se annorlunda ut beroende på vad man framhäver 
eller utelämnar i dem och vad ens intentioner är (2013, s.64). 
När man läser en karta bör all information vara utformad på ett sätt som är 
enkelt att förstå sig på. För att man ska kunna läsa kartan skriver 
Pettersson att man bör följa dessa tre steg: 

Use bold and distinct symbols in a consistent size 

Restrict the number of typefaces and complexity of patterns. 
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Provide distinct contrast in form and dimensions.  
(Pettersson 2012, s.55). 

        
Den vanligast förekommande kartan är den så kallade ”Du är här” kartan. 
Den finns oftast placerad på en specifik plats och beskriver var man 
befinner sig. Oftast visualiseras detta med en symbol på kartan.  
Det viktigaste man bör tänka på när man skapar en ”du är här” karta är att 
användaren ser sin exakta position genom att jämföra kartan med vad hen 
ser framför sig. 
”Du är här” kartan bör visas vertikalt p.g.a. praktiska själ. Kartan blir inte 
använd som ett bord eller blir lätt dammig om man placerar den vertikalt, 
men den blir också mer synlig och lättläst om man står en bit längre bort.  
En regeln är att det som befinner sig framför dig är upp på kartan. (Mollerup 
2013, s.64). 

 
2.3 Djup i bilder 
 
Naturligt ser vi i tre dimensioner. Illusionen av djup uppstår när vi sätter 
ihop vad båda våra ögon ser tillsammans. Beroende på vilken vinkel vi ser 
objekt så räknar hjärnan ut avståndet till objektet. Bilder som är 
visualiserade med ett djup ska vara tydliga och enkla att ta in.  
Bilder med illusionen av ett djup är en representativ bild av verkligheten 
(Pettersson 2012, s.101-103) objekt som placeras ovanpå varandra ger ett 
intryck av djup.  
Man bör använda sig av överlappande perspektiv när man har en väl 
genomtänkt upplägg. Perspektivet kan lätt missuppfattas om det används 
på ett ogenomtänkt sätt (2012, s.233). 

2.4 Kontraster 
 
Om man vill göra ett objekt enkelt att hitta så gör det olikt runtomliggande 
objekt. Om man ger ett objekt en viss färg eller en större storlek som sticker 
ut från omgivningen så ser användaren just det objektet först. Tillexempel 
så uppfattar hjärnan en stor röd fyrkant snabbare än ett grått streck om 
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man placerar dem bredvid varandra (Ware 2008, s.33). 
Att använda sig av Storlekskontraster innebär att en form eller text får 
större eller mindre storlek i kontrast till en annan form. Storlekskontraster 
skapar ett intressant uttryck i layouten. Det förmedlar också vad som står 
högst upp i hierarkin i t.ex. ett uppslag, vad som bör läsas först eller 
skillnaden mellan en rubrik och en brödtext (Pettersson 2004, s. 203). 
Färgkontraster kan ge en tydligare ingång till en specifik del i en layout eller 
text. Genom att ge en form en viss färg kan den bli mer eller mindre synlig 
beroende på objekt i närheten. 
När en bild innehåller många objekt så har hjärnan svårt att urskilja dem. 
Genom att använda sig av färgskillnader framför formskillnader så hjälper 
man hjärnan att finna det den söker utan att belasta den (Cairo 2013, 
s.113).  
För att göra ett objekt tydligare mot en bakgrund kan det visualiseras på 
olika sätt. I perceptionsprocessen genomgår hjärnan en ”Contour extraction 
mechanism” som hjälper oss att separera olika objekt eller mönster från 
visuella störningar (Ware 2008, s.49-50). En linjeteckning är mest effektiv 
att använda sig av i olika informations sammanhang då den inte innehåller 
för mycket information och går då snabbare att identifiera (Cairo 2013, 
s.146). 

2.5 Visuell sökning 
 
Det är vanligt att man letar efter ett specifikt objekt eller en sak när man 
betraktar något. 
När man mäter en visuell sökning så baserar man det på hur lång tid det tar 
för personen att hitta ett objekt som är dolt bland andra distraherande 
objekt. Tiden för reaktionen är baserad på hur många element som bilden 
innehåller. 
Många objekt är baser i det visuella systemet och de identifieras i ett tidigt 
stadie i perceptionen. När ett objekt skiljer sig från övriga objekt så har det 
en tendens att ”poppa ut” (pop-out) från mediet. I detta fall är söktiden för 
mediet beroende på hur många övriga objekt bilden innehåller samt att 
sökningen genomförs parallellt över synfältet (Forsell 2007, s.39). 
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2.6 Wayshowing 
 
Wayshowing handlar om att visa mottagaren hur hen tar sig till en speciell 
plats genom att använda sig av hjälpmedel som t.ex. Skyltar, pilar eller 
kartor. För att vi ska kunna navigera oss så måste vi förstå vår omgivning 
(Porathe 2006, s.67). 
Om man jämför vägvisning med att visa hur en produkt fungerar så är 
absolut det bästa sättet om produkten kan förklara sig själv, det andra 
bästa sättet är att trycka förklarande texter eller symboler direkt på den del 
av produkten som man vill förklara och det tredje sättet är att erhålla en 
separat manual till produkten som beskriver hur den fungerar. Att göra allt 
för mycket för likt eller för olikt påverkar navigeringen negativt (Mollerup, 
2013, s. 53-51). 
 
” Wayshowing includes all the activities and implements that make a 
location navigable: identifiable, understandable, memorable and 
accessible.” (Mollerup, 2013, s.50). 
 
Med citatet menar Mollerup att vägvisning inte enbart består utav en del 
som agerar själv. För att lyckas orientera sig i en byggnad så krävs det att 
många olika faktorer samarbetar för att göra platsen navigerbar. 
 
I ”The image of the city” skriver Lynch om utformningen och innehållet i en 
stadsbild som kan sorteras till fem typer av objekt eller element: banor, 
kanter, distrikt, noder och landmärken. 
Banor är där användaren kan röra sig. Exempel på banor i en stadsbild kan 
vara: gator, trottoarer, kollektivtrafiklinjer, kanaler eller järnvägar. För 
många användare så är banor dominerande i bilden då det är här man ser 
hur man kan ta sig runt till olika platser. 
Kanter är linjära detaljer i en bild och agerar som gränser mellan två faser. 
Kanter kan tillexempel vara stränder eller väggar och är inte lika 
dominerande som banor men är ändå viktiga organiseringsfunktioner när 
man vill hålla ihop specifika områden (1960, s.41). Kanter beskrivs som 
mer än dominerande barriärer där rörelser eller riktningar är tillåtna att 
passera emellan om man har strukturerat dem med distrikt på vardera sida 
(1960, s.101). 
Distrikt är områden i en stadsbild som kan variera i storlek och se olika ut 
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beroende på vem som ser dem. Ett distrikt kan tillexempel vara en 
tomtgräns men också en del av en stad. 
Noder är punkter, strategiska platser i en stad som mottagaren har som 
fokus att ta sig ifrån eller till. Det kan exempelvis vara ett stopp i 
transporteringen eller ett möte av två vägar men också en mötesplats. En 
nod är relaterat till banor då korsningar är sammanlänkningen av två banor. 
Noder hör också ihop med distrikt då de oftast är fokus i ett distrikt. Oftast 
finns noder med i alla bilder och kan även erhålla en dominerande roll.  
 

Landmärken är en annan typ av punkt referens enligt Lynch. Oftast är det 
ett enkelt definierat fysiskt objekt som en byggnad, skylt, affär eller ett berg. 
Många landmärken kan man se från långt håll då de oftast är större eller 
sticker ut mer än andra objekt (1960, s.41). Mollerup beskriver landmärken 
som ett objekt som bör stå ut från sin omgivning och vara synlig för alla. De 
bör också vara möjliga att beskrivas verbalt om man t.ex. planerar att 
mötas vid denna plats (2013, s.54). 
 
Ett bra språk och numrering förenklar navigeringen inom vägvisning. 
Två grundläggande faktorer inom numrering är logik samt att man är 
konsekvent. 
När det gäller våningsplan som befinner sig under marknivå betecknas dem 
oftast med ett minus. Men oftast kan detta missuppfattas. I t.ex. Länder där 
man pratar engelska och tyska används oftast bokstaven ”U” för att 
beskriva detta plan. Beroende på vart man bor så används olika sätt att 
numrera våningsplan (Mollerup 2013, s.57-58). 
pictogram är grafiska symboler som presenterar en idé, objekt, funktion 
eller situation med hjälp av en bild som liknar detta. 
Pictogram fungerar som skyltar utan förklaring och är designade för att 
hjälpa människor med olika språk att förstå vad olika saker betyder med 
enbart en bild  (Mollerup 2013, s.106). 
Beroende på vilken bakgrund man har förstår man pictogram olika och 
ibland förstår man dem inte alls. Till exempel så visar inte symbolen för 
toalett (med en eller två personer) inte vad den betyder (Mollerup 2013, 
s.109). 
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2.7 Gestaltlagarna 
 
 
Gestaltlagarna har utvecklats av teoretiker för att göra det möjligt för vår 
syn att kunna tolka bilder.  
I grund och botten bygger Gestaltlagarna på hur vi ser på något och 
vetenskapen om den människliga hjärna och ögat. Hjärnan tycker att det är 
lättare att tolka en bild när de olika objekten bildar tolkningsbara helheter 
(Bergström 2012, s.201). 
 
Likhetslagen går ut på att objekt som liknar varandra i en sektion eller 
omgivning av andra objekt uppfattas som sammanhängande eller en del 
utav en grupp (Holsanova 2010, s.93).  
Närhetslagen baseras på objekt som är relaterade till varandra och de som 
hör ihop bör placeras intill varandra. Vi ser objekt som en grupp beroende 
på hur nära de placeras och hur stort avstånd dem har till objektet intill.  
Beroende på avståndet mellan objekten så ser vi grupperingar men hjärnan 
kan också gruppera grupperingarna beroende på avstånden mellan dem 
och antalet objekt i grupperingarna (Eriksson 2009, s.62). 
Med hjälp av linjer eller avgränsningar som ramverk eller liknande 
grupperar man objekt som hör ihop, den gestaltningslagen kallas för 
slutenhetslagen. Även fast objekt är placerade på samma avstånd så kan 
hjärnan sortera in dem i grupper med hjälp av avgränsningar. 
Slutenhetslagen är ett bra hjälpmedel när man skapar grafik med mycket 
information (Cairo 2016, s. 116-117). 

2.8 Källkritik 
	

Litteraturen som jag använder mig av i arbetet är noga utvald och relevant. 
Jag har värderat trovärdigheten i dem samt de är alla från 2004 eller 
senare, förutom Kevin Lynchs bok “Image of the city” från 1960. Denna bok 
blev jag rekommenderad, och efter att jag läst den så ansåg jag att 
innehållet var viktigt att ha med I mitt arbete för att kunna förklara 
uppbyggnaden av en karta. Många andra forskningar samt böcker refererar 
till just denna bok det kändes då naturligt att förmedla budskapet direkt från 
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källan. 
Kevin Lynch var en amerikans stadsplanerare och arkitekt och har 
formulerat fem element som påverkar hur en stad byggs upp. Han 
studerade vid Yale-universitetet och tog examen vid Massachusetts 
Institute of Thechnoligy och blev sedan professor där. 
 
IKEA Inter systems. (2013). Customer guidance, version 1.0. Inter IKEA 
systems AB är en intern manual som inte är publicerad används dagligen I 
arbetet kring kommunikation I alla IKEA varuhus runt om I världen. 
Manualen uppdateras då det är något som ska ändras I kommunikationen. 
För att styrka olika beslut jag tog i arbetet var denna manual viktig att 
referera till. 
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4. Metod 

Utifrån mina metodval undersöker jag problemet med kartorna på en 
djupare nivå. Metoderna är nödvändiga för att få problemet bekräftat eller 
icke bekräftat från besökare och anställda som använder sig av kartorna i 
varuhuset. 
Jag kommer bland annat att använda mig av kvalitativa intervjuer samt 
analyser av de nuvarande kartorna som används i varuhuset. 
När gestaltningsprocessen väl sätter igång kommer jag dessutom 
genomföra användartester på två olika kartor för att utesluta den 
gestaltning som enligt användarna visar på dålig användarvänlighet. 

 
4.1 Analys 
 

En formanalys genomförs på så sätt att man analyserar färg form och 
funktion i bilden för att få en helhet (Bergström, 2012, s.210). 
Analysen är viktig då man får en mer konkret bild över vad som inte 
fungerar med utformningen och om det finns något som avviker. Men också 
hur kartans layout ser ut i nuläget. 

4.2 Skisser 
 
Att påbörja sitt arbete genom att skissa är ett viktigt moment för att pröva 
olika layout alternativ samt för att se hur de element som man beräknat att 
ha med i sin formgivning får plats och hur de ska placeras i förhållande till 
varandra.  
Den handtecknade skissen är beprövat snabbare än att rita direkt i datorn, 
risken finns då att man påbörjar sitt arbete i ett för tidigt stadie (Pettersson 
2004, s. 63). 
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4.3 Intervju 

 
Med hjälp av intervjuer kan jag sätta mig in i det som sker och förstå 
problemet på ett tydligare sätt genom respondenten (Holme, Solvang, 
1997, s.99). 
När man använder sig av en kvalitativ intervjumetod låter man 
respondenten få mer utrymme att förmedla sina åsikter utifrån en friare 
dialog. Man lyssnar på den intervjuade och låter denne styra 
konversationen utifrån sina egna åsikter. 
För att få ett faktiskt uttalande om problematiken med kartorna så 
sammanställde jag några frågor för att sedan placera mig vid 
informationsdisken på IKEA kungens kurva. Anledningen till att jag har valt 
den platsen är för att kartan finns precis intill disken och det är många 
kunder i rörelse där. 
Dessutom intervjuas de anställda. Deras röst är viktig då de befinner sig i 
varuhuset varje dag och ofta får frågor från besökarna som rör 
vägledningen. 
För att sätta mig in i situationen på ett djupare plan från företagets 
perspektiv så intervjuade jag kommunikationschefen om kartorna i 
varuhuset. Kommunikatörerna vet hur kundvägledningen ska se ut och har 
tidigare kunskaper om kartorna i varuhuset och hur de tänker om den nya 
designen. 

4.4 Användartester 
 
För att kunna testa vilken sätt som är mest effektiv att visualisera kartor när 
det gäller orientering av Kungens kurvas varuhus så kommer två kartor att 
formges. En sedd ovanifrån i planvy samt en karta i utformad i ett 2-punkt 
perspektiv. 
Läsbarheten i de två olika formgivningarna testas för att se vilken av dem 
som lämpar sig bäst för att ge en tydlig överblick över avdelningarna i 
varuhuset. Jag kommer att ställa frågor till de medverkande i testet som rör 
de båda kartorna. De kommer sedan fritt få analysera kartorna efter 
frågorna är besvarade, detta görs för att få fram ytterligare otydligheter eller 
om de är något specifikt som de funderat över. 
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Det andra användartestet kommer att genomföras utifrån mitt 
gestaltningsförslag. Jag kommer att ställa specifika frågor som vid det 
första testet samt en fri analys från respondenterna.  
Genom att testa min gestaltning visar det sig ifall den fungerar sämre eller 
bättre än den karta som används i nuläget i varuhuset. 
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5. Resultat 

Här nedanför följer resultaten av min informationsinsamling. Bildanalysen 
av kartan beskrivs utförligt samt intervjuerna sammanfattas. 
De fullständiga intervjuerna kan läsas i bifogade bilagor. 

5.1 Resultat av bildanalys av IKEAs Kungens kurvas karta 

Figur	5.	IKEA	kungen	kurvas		karta	efter	de	senaste	riktlinjerna	från	huvudkontoret. 
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Kartan (figur 5) är uppdelad i olika sektioner, den övre delen består av 
rubrik samt informationspictogram. I mitten visualiseras kartan i 
vektoriserad grafik. Den nedre delen består av ett rektangulärt textblock 
med sex spalter. 
Kartan är placerad på en blå bakgrund.  
Ett stort ”i” som står för information är placerat i kartans övre vänstra hörn. 
Nedanför i: et står rubriken ”Så här hittar du”. Både ”i” et samt rubriken får 
stort fokus på affischen då de är mycket stora och tar upp en stor del av 
layouten. 
Själva kartan är grå med konturlinjer i en ljusare grå. Plan ett skiljer sig från 
de andra planen genom att det är rött, det är inte självklart varför det är rött, 
men det symboliserar troligtvis vilket plan man befinner sig på när man 
läser kartan, detta bekräftas dock ingenstans.  
De olika avdelningarna är skrivna på kartan med en siffra framför. Siffran är 
skriven inuti en blå cirkel med vita konturlinjer.  
Vissa avdelningar som ”Tag själv lager”, ”kassa” och de olika 
våningsplanen är skrivna med en större teckenstorlek samt i fetstil. 
Vid de olika avdelningarna finns också symboler. Symbolerna visar bl.a. 
vart det finns toaletter samt restauranger eller caféer.  
 
Det finns två stora gula objekt med på kartan placerade vid 
heminredningsbutikerna, det är oklart vad de betyder eller vad de ska 
symbolisera då det inte står beskrivet någonstans. 
All text är skriven i vitt på kartan och kan uppfattas som mindre på mörk 
bakgrund, men enligt IKEA är det så man vill visa den kartan. 
Våningsplanen ligger överlappande och avgränsas med konturlinjer. 
På den nedre delen av kartan står alla produkter fördelade på sex	spalter, 
det är mycket text som tar upp en stor del av kartans totala yta.  

Produkterna är sorterade i alfabetisk ordning. Varje produkt står dessutom 
bredvid en siffra som motsvarar siffran för de olika avdelningarna. 
Produkterna är skrivna med svart text mot en vit bakgrund. 
Layouten är relativt symmetrisk då själva kartan samt den nedre delen med 
produktspalterna utgör ca hälften av den totala storleken. 
Kartan känns däremot tung p.g.a. det stora textblocket och drar till sig 
mycket fokus. 
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Då kartans olika våningsplan ligger överlappade uppfattas de höra ihop och 
eventuellt är ett och samma objekt. Vilket i sin tur kan leda till att man 
uppfattar det som enbart ett våningsplan då avgränsningarna inte blir 
tydliga, speciellt vid plan E samt plan -1, där de olika våningarna ligger 
precis bredvid varandra med enbart en liten skillnad i kontrast. 
Både bakgrunden som är blå samt den grå bakgrunden i kartan är väldigt 
mörka och de kan bli svåra att urskilja dessutom när konturlinjerna på 
kartan är grå. 
Texterna vid kassorna och tag själv lagret känns stökiga då det är mycket 
text på liten yta plus att några rubriker står i fet stil och är större för att 
skapa hierarki. Den övriga texten försvinner och blir inte lika tydlig. 
 

5.2 Resultat av intervju med besökarna 
 
Här sammanfattas intervjuerna. Den fullständiga informationen kan läsas i 
bifogad bilaga. 

Enligt respondenterna använde majoriteten av dem kartorna som finns 
uppsatta i varuhuset. 
Oftast använder besökarna sig av kartorna för att kunna orientera sig till 
avdelningar, toaletter, caféer eller utgångar.  
De ansåg att avdelningarna var det viktigaste elementet att lägga fokus på i 
en karta men också att kartan ska vara lättläst och inte innehålla för mycket 
information. 
För att veta hur man ska ta sig från en plats till en annan i ett varuhus som 
man aldrig har besökt tidigare så är det minst lika viktigt att veta var man 
befinner sig när man läser kartan. 
Många ställde sig frågan var de befann sig på kartan och att de saknade en 
tydlig ”Du är här” symbol eller liknande. Det röda området på kartan 
missade de flesta och majoriteten var tvungna att fråga om det var där de 
befann sig nu. 
De intervjuade hade svårt att följa siffrorna som man skulle koppla ihop 
med respektive produkt eller avdelning, t.ex. där det stod 1,6 eller liknande 
brast det i kommunikationen och respondenterna förstod inte vad som 
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menades med det. 
 
Att behöva tänka för mycket när man läser en kartan var något som de ville 
undvika.  
Om informationen blir för ”påstridig” så tappar man intresset och försöker 
då själv att hitta vägen eller fråga personalen, berättar en av de intervjuade. 
De olika våningsplanen uppfattades med hjälp av texten men vinkeln var 
annorlunda för många, dessutom uppfattades inte plan -1 som ett 
våningsplan för sig. 
 
besökarna vill se hur de ska gå genom de olika avdelningarna, både för att 
komma vidare till kassorna men också för att kunna orientera sig tillbaka till 
en annan avdelning som de missat. På kartan ser man inga väggar utan 
bara yttre väggar av varuhuset. 
 
I den runda delen av varuhuset saknade besökarna avdelningarna som 
befann sig i mitten av Våningsplanen, utifrån den nuvarande kartan så 
uppfattade man det som en hel avdelning utan avgränsningar och inte ett 
nytt plan som man når med trappor. 
 
Den nedre delen av kartan som innehåller produkterna från A till Ö orkade 
ingen läsa. Men det var däremot den som drog blickar till sig p.g.a. sin ljusa 
vita färg. Besökarna tyckte att kartan borde få lika mycket eller mer fokus 
än indexlistan. 
De tyckte också att man borde sortera indexet på avdelningar istället för 
alfabetisk ordning. Oftast vet man vad man är ute efter och behöver bara 
hjälp med under vilken avdelning produkten finns, då kändes det lättare att 
avdelningen står tillsammans med dess produkter. 
 

5.3 Resultat av intervju med anställda 
 
Enligt de anställda så tror de att besökarna inte förstår kartorna för att de 
helt enkelt inte ser kartorna. De är placerade på ”Osynliga” platser och de 
är för stressade för att se dem, de vill bara komma till kassorna. 
De tycker att den snabbaste vägen ut är att fråga de anställda, de har inte 
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tid att läsa en karta. Och när de väl hittar kartan tar för lång tid att lära sig 
då den uppfattas som komplicerad och för att den innehåller för mycket 
information. 
Enligt respondenterna är det viktigast att pictogrammen är tydliga och att 
man använder sig av tydliga texter för vart toaletterna, caféer och utgångar 
finns. 
 
Beroende på vart i varuhuset man jobbar så frågar kunderna olika saker. 
De vet tillexempel inte att sängavdelningen och täcken och kuddar är olika 
avdelningar och ligger på helt olika platser i varuhuset. I grund och botten 
tror många av de anställda att problemet med orienteringen beror på hur 
IKEA har valt att planera de olika avdelningarna, logiskt så hade allt som 
tillhör sovrum respektive vardagsrum (som finns utplacerat lite var stans i 
varuhuset) placerats på samma våning och samma avdelning för att göra 
det enklare för kunden att hitta. 
 
De flesta av dem anställda har inget problem med kartan. De som anställda 
på Kungens kurva vet hur de ska gå för att de har jobbat där länge och har 
lärt sig med tiden och att de kan förstå att kunderna inte hittar p.g.a. 
varuhusets uppbyggnad. 
De nyanställda däremot använde sig av kartorna för att hitta till de olika 
avdelningarna eller frågar sina kollegor. 

 

5.4 Resultat av Intervju med kommunikationschefen på IKEA 
kungens kurva. 
	
Lotta Lööw som är chef över kommunikatörerna på IKEA Kungens kurva 
fick ett antal frågor ställda till sig. Nedanför har jag sammanfattat svaren.  
Hela intervjun finns som bifogad bilaga. 
      
”Utmaningen har alltid att varuhuset består av flera våningsplan som inte 
ligger i ett lodrättplan.  Alltså alla plan är inte tillgängliga med samma 
hiss/rulltrappa. Runda delens innercirkel med dess halvplan är också svåra 
att kommunicera på ett logiskt sätt. 
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Det viktigaste med kartan är att visa var man hittar vad i stora drag och inte 
göra göra kartan för detaljerad. De vanligaste frågorna man får är att man 
inte förstår att de kommer upp till plan tre med rulltrappan som är ansluten 
med entrén. Kunderna har svårt att förstå var man befinner just nu. Detta 
förstärker vi med små "Du är här knappar" på kartan. 
Jag tror att en en karta i perspektiv och som visar alla våningsplan och 
ingångar/utgångar ger en bättre "rumsuppfattning", man får en chans att 
förstå komplexiteten. Den runda delen där man kan nå allting från minst två 
håll i höger- eller vänstervarv gör det inte lättare. 
Utifrån den grafiska profilen är det viktigt att vi håller oss till rätt typsnitt, 
pictogram. 
 
Rent allmänt tycker jag att huset som det ser ut nu är olämpligt som 
varuhus med kunder och en del kunder som inte besöker oss så ofta. Det 
är verkligen inte lätt för de. Det bästa vore att bygga ett nytt hus efter en 
logisk och perfekt kundvägledning och inte tvärtom  som det är i nuläget.” 
 

6. Gestaltningen 

 
Här nedanför följer processen från skisstadiet till uppbyggnaden av 
gestaltningen av kartan. 
Efter gestaltningen följer också ett sammanfattande användartest på 
kartan. 

6.1 Skisser 
 
Kartorna ska innehålla en mängd olika element utöver själva kartan. För att 
kunna skapa en planering över hur gestaltningen ska se ut och alla olika 
element som ska samsas på en och samma yta så använde jag mig av 
skisser för att få fram en layout.  
Vepan som är tacksam vad gäller yta känns betydligt lättare att utforma vad 
gäller layouten då komponenterna inte behöver trängas. Foldern som är 
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betydligt mindre känns svårare då mycket ska presenteras i detta material. 
Enligt IKEAs customer guidance ska kartan innehålla följande: 

• En karta över varuhuset. 
• Informationspictogram samt rubrik ovanför kartan ” Så här hittar du”. 
• Ett index med vägledning till varje avdelning.  

Trotts att jag senare ska använda mig av dator när jag skapar min 
gestaltning så börjar jag med att skissa små frimärksskisser på papper då  

 

det är en snabbare metod enligt Pettersson (2003, s.63) (figur 6 &7).  
Med hjälp av skisserna prövade jag olika strukturer av kartan.  
Utifrån intervjuerna tyckte besökarna att kartan skulle struktureras efter 
avdelningarna i varuhuset. Så istället för att skriva alla produkter i alfabetisk 
ordning så strukturerade jag dem efter avdelningar.  
Indexlistan placerade jag under och över kartan men också på sidan av för 
att pröva olika möjligheter, jag kom fram till att det kändes bekvämt att 
placera indexlistan till höger om kartan för att man enklare kan gå från 
kartan till att leta efter avdelningarna i indexlistan men också för att den inte 
skulle hamna för långt ner då vepan som kartan ska tryckas på är väldigt 
lång. Om texten hamnar för långt ner så måste kunderna böja sig ner för att 
läsa texten. 
Varuhusets våningar ritade jag var för sig då intervjuerna visade att många 
inte förstod att det fanns totalt fem plan då alla våningar överlappar 
varandra. 
    Jag skissade också en liten informationsdel för symboler på kartan som 
förklarar med ord vad pictogrammen betyder för att skapa ännu tydligare 
förståelse. 

Figur	6	&	7.	Skisser	över	Karta	samt	folder. 
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För att det inte skulle bli för mycket information i form av text så placerade 
jag texten för varje plan (Plan 3, plan 2 osv) utanför kartan så att de inte 
skulle störa texten som beskrev de olika avdelningarna inuti kartan.  

 

6.2 Vilket perspektiv? 
	
IKEA har tidigare använt sig av en karta i planvy men enligt den nya 
vägledningsguiden ska den nya varuhuskartorna presenteras i ett tydligare 
perspektiv. Det framkom däremot inte varför man beslutade sig för 
ändringen.  
Då jag kände att det fans en brist i varför man gjorde denna ändring och 
framförallt brist i teorier som stärkte användarvänligheten av kartor i 
perspektiv framför planvy, så bestämde jag mig för att genomföra 
användartester på en ny kartan i dessa två perspektiv. Utifrån resultaten så 
hoppades jag kunna se vilken av kartorna besökarna tyckte var mest 
effektivt och sedan bygga vidare på det slutgiltiga gestaltningsförslaget.  

Figur	8.	CAD	ritning	över	E-plan 



	 35	

Som hjälp till gestaltningen fick jag tillstånd att använda mig av IKEAs 
planritningar för att förstå varuhusets uppbyggnad och exakta position av 
avdelningarna på varje plan (figur 8). Uppbygganden av kartan gjordes i 3D 
studio max. Med hjälp av programmet kan jag skapa planvyn och 
perspektiv på en  

 

 
Figur	9.	3Ds	Max	visualisering	av	varuhuset. 

Figur	10.	3Ds	Max	visualisering	av	varuhuset. 
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och samma gång med hjälp av att positionera ut två kameror på arbetsytan.  
Ritningarna innehåller mycket information och redan här testade jag hur jag 
ville visa kartan. Mycket fick skalas bort och jag valde att enbart rita upp 
ytterväggarna samt väggarna som skiljer avdelningarna för att inte göra 
kartan för tung på information (Mollerup, 2013, s.64). Efter intervjuerna med 
besökarna så ansåg de att väggarna saknades på IKEAs karta därav en 
anledning att jag valde att ta med dessa nu. Väggarna i det här fallet 
fungerar som barriärer som enligt Lynch gör det tydligare hur man kan röra 
sig emellan dem (Lynch,1960, s.41).  
Jag prövade att ge färg åt de olika avdelningarna för att kunna färgkoda 
dem med texten i index (figur 9 &10). Men eftersom IKEA kungens kurva 
har närmare sjutton avdelningar så kändes kartan oerhört tung med alla 
färger. Jag prövade istället att enbart visualisera kartan med hjälp av 
linjeteknik för att göra det lättare för användaren att identifiera objektet 
genom att skala bort så mycket information som möjligt (Cairo 2013, s.146) 
(figur11).  
Tanken med kartorna för användartesterna var enbart att testa planvyn och 
ett mer verklighetstroget perspektiv som visar våningarnas förhållande 
tillvarandra och därför lades det inte mer tid på kartorna än att visa just	
detta i första användartestet.	
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Figur	11.	3Ds	Max	visualisering	av	varuhuset	i	planvy. 
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6.3. Resultat av användartester på kartans perspektiv 
 
Här sammanfattas resultatet av användartesterna. De fullständiga svaren 
finns i en bilaga i slutet av rapporten, där står dessutom frågorna 
respondenterna fick svara på. 
Användartestet grundas i att IKEA tidigare har använt sig av kartor i planvy. 
De nya direktiven från huvudkontoret säger att kartan ska visas i ett 
perspektiv som tydligare visar våningarna. Däremot berättar de inte varför 
man använder sig av den nya visualiseringen och jag kände att detta var 
nödvändigt att testa då perspektivet är en avgörande del för att ge klarhet i 
hur väl besökarna kan orienterar sig med hjälp av kartan beroende på hur 
den ser ut. 

 
Respondenterna ansåg att kartan i 2-punkt perspektiv gav en tydligare bild 
av varuhusets uppbyggnad så som våningsplanens relation till varandra. 
De tyckte också att det var lättare att se hur man skulle gå för att komma till 
närliggande våningsplan för att perspektivkartan var mer lik ”verkligheten” 
då väggarna blir tydligare. Kartan var rent utseendemässigt ”roligare” att 

Figur	12.	Kartan	i	vertikalt	2-punkt	
perspektiv 

Figur	13.	Kartan	i	planvy 
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titta på och den runda byggnaden med de nedsänkta planen blev tydligare. 
När besökarna fick ta del av Kartan i planvy så var det enbart utav en 
anledning några av dem ansåg att den var tydligare än perspektivkartan. 
När den visades rakt uppifrån så blev det lättare uppfatta hur man skulle 
orientera sig på varje enskilt våningsplan. Den runda byggnaden blev 
däremot otydligare och avdelningarna såg ut att ligga bredvid varandra.	

6.4 Kartan 
 
Användartesterna visade att besökarna såg flera fördelar med en karta i 
perspektiv. Den gav en tydligare överblick samt bättre förståelse för 
våningsplanens relation till varandra, så valde jag att fortsätta med 
visualiseringen i perspektiv. Pettersson skriver att en bild med illusion av 
djup är en representativ bild utav verkligheten (2012, s.101-103). Jag 
kunde då koppla ihop det med vad många ansåg vara positivt med kartan i 
perspektiv från intervjuerna.  
IKEA strävar efter att använda sig av kartor i perspektiv i alla varuhus, så 
det kändes betryggande att också besökarna ansåg att detta alternativ var 
att föredra. Jag fortsatte min gestaltning utifrån kartan som jag skapat till 
användartesterna. 
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Ett problem som jag stötte på var hur perspektivkartan skulle visualiseras 
på bästa sätt. 
Den första kartan som testades kändes sned och våningsplanen i den 
runda byggnaden kändes som ”lutande tornet i Pisa”, problemet var att 
kartan låg i ett konstigt perspektiv så de övre planen blev större och den 
sågs lite snett från sidan vilket gjorde att det kändes som kartan lutade en  

 

aning. Jag prövade istället att ställa om perspektivet till ett 
parallellperspektiv som gör att kartan inte bli mindre längre bort utan 
behåller samma storlek över hela bilden.  
 
Som hjälpmedel i vägledningen så ska pictogram och övriga objekt 
användas för att visa kunden var i varuhuset som en specifik avdelning 
befinner sig på kartan. 
För att användaren lättare ska kunna sortera de olika symbolerna i kartan 
gav jag dem olika färger och former för att hålla isär dem från varandra och 
bakgrunden som fick den mörka blå färgen från IKEAs grafiska profil (Ware  

Figur	14.	Karta	i	perspektiv Figur	15.	Karta	i	parallellperspektiv	
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2008, s.33).  
pictogrammen fick en vit konturfärg mot den blåa bakgrunden (figur 17). 
Varje specifikt pictogram har olika former och skiljer sig därför från sin 
omgivning och andra pictogram och behöver inte visas i olika storlekar för 
att sticka ut.  
Siffrorna som kopplar indexlistan med en position på kartan Fick en rund 
form med IKEAs gula färg som bakgrundsfärg för att vara lätta att hitta 
(figur 16). Jag försökte att skapa objekt med distinkta och olika former för 
att göra dem enklare att uppfatta tillsammans med den övriga 
informationen på kartan (Pettersson 2012, s.55) pictogrammen och 
siffrorna skiljer sig från varandra i både färg och form och man kan enkelt 
dela in dem i grupper för lättare orientering. 

”Du är här” symbolen återanvändes från IKEAs Customer guidance som är 
en röd fyrkant med texten ”Du är här”. I den äldre kartan användes den inte 
och utifrån intervjuerna så förstod inte besökarna var de var då enbart ett 
helt plan fick färgen röd och man kunde inte se. ”Du är här” symbolen var 
ett viktigt objekt som inte visades tydligt på IKEAs karta. IKEA har tidigare 
använt sig av denna fyrkant, så jag valde att återanvända den i kartan. 
Tack vare att den var röd så skiljer den sig från pictogrammen och de 
övriga symbolerna samt att den tenderar att ”Poppa ut”. Jag valde också att 
göra den lite större än de övriga symbolerna och pictogrammen för att 
skapa kontraster. Användaren kan då tydligare urskilja vilket av objekten 
som hen bör fokusera på först (Forsell 2007, s.39). 
 
Heminredningsavdelningen är som ett varuhus i varuhuset som innehåller 
många små avdelningar. För att visa de olika avdelningar utan att behöva 
skriva ut namnen så valde jag istället visa dem med gula cirklar med 

1 
Figur	16.	Exempel	på	siffror. Figur	17.	Exempel	på	pictogram.	
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bokstäver i dem. Anledningen till valet av bokstäver var för att det inte 
skulle bli för mycket siffror för användaren att leta ibland och gör de då 
enklare att sortera (Cairo 2013, s.113). De har dessutom samma gula färg 
som avdelningarna för att undvika att antalet färger i kartan blir för många. 
Pettersson menar att kartan blir mer lättförstådd när man använder sig av 
begränsat antal symboler och färger (2012, s.55). Tiden för reaktionen hos 
användaren förkortas avsevärt om bilden inte innehåller för mycket 
information av olika utseenden. 

Jag lade till en symbolförklaringsrutan för pictogrammen. Den fungerar som 
ytterligare vägledning i informationen då IKEAs karta innehöll några osäkra 
objekt. Enligt besökarna förstod man bland annat inte vart man befann sig 
samt vad den gula portalen vid heminredningsbutikerna betydde (om man 
såg den). Enligt Mollerup så förstår man olika beroende på vilken bakgrund 
man har eller vilket språk man talar (2013, s.109) jag kände att en 
förklarande text till en bild som man eventuellt inte förstår är enklare att slå 
upp i en översättningsbok än vad enbart en bild är, jag tror inte bara att 
grunden till problemet låg i att besökarna pratar olika språk utan att 
objekten inte var självklara vad de betydde. Jag gav rutan en avgränsning 
för att skapa tydligare kontrast och särskilja den mot närliggande objekten 
eftersom det är mycket som ska beskrivas så kändes det nödvändigt (Cairo 
2016, s. 116-117). 

För att hjälpa besökarna ytterligare i varuhuset så återanvände jag den 
gula portalen som landmärke. I varuhuset fungerar den som en 
utgångspunkt när man går in eller ut från heminredningsbutikerna i den nya 
byggnaden. Tillskillnad från IKEAs kartan så skapade jag en symbol med 
förklaring istället för enbart en bild på portalen. Anledningen till detta val var 
samma som med pictogrammen då besökarna hade svårt att uppfatta vad 
den betyder. Enligt Lynch så bör ett landmärke vara synligt från håll (1960, 
s.41), vilket portalen är samt att det är det ända landmärket som IKEA 
kungens kurva använder sig av, jag ansåg därför att portalen var viktig att 
behålla för orienteringen in och ut från heminredningsbutikerna. 
 
För att göra kundvägledningen ännu tydligare och minska den kognitiva 
belastningen så valde jag att utesluta trappor, rulltrappor och ramper som 
faktiska bildelement. Då det fans pictogram så använde jag dem istället. 
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Rubriken samt informationssymbolen sitter kvar uppe i det vänstra hörnet. 
Båda skiljer sig i storleken från övrig text och pictogram. Det är viktigt att 
göra den större än de övriga objekten eftersom kunderna bör kunna se 
skylten från långt håll. Här använder jag mig också av storlekskontraster för 
att visa mottagaren vad man bör titta på först och eftersom kartan ska vara 
lättare att hitta från långt håll (Pettersson 2004, s. 203). 
 
Texten som beskriver vilket våningsplan man befinner sig på (Entré eller 
plan 1) har flyttats ut från själva kartan och ligger nu till vänster om varje 
våningsplan. Jag har också förminskat texten då den var väldigt stor förut. 
Istället gav jag mer yta åt kartan som är det viktiga objektet i layouten 
(figur18).	
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Figur	18.	Kartan.	Gestaltningsförslag.	Kartan	placerad	på	vepan 
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6.5 Foldern 
 
Efter gestaltningen av den stora kartan så påbörjade jag arbetet med 
foldern. Enligt IKEAs Customer guidance så ska foldern nu tryckas i A4 
format. Jag använde den befintliga kartan som jag skapat för det stora 
formatet och skalade ner det (figur 20). Index placeras på en motsatt sida 
av kartan, den skalades ned till två kolumner med mindre luft för att få plats. 
På samma sida lämnade jag plats åt inköpslistan  samt en huvudsida. 
Symbolförklaringsrutan lade jag till på samma yta som kartan (figur 19). 
Pictogrammen förstorades jämfört med den stora kartan för att göra dem 
tydligare. Symbolförklaringsrutan fick en kolumn istället för två för att också  
få större yta på A4 formatet. 
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Figur	19.	Folderns	utsida.	Gestaltningsförslag. 
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Figur	20.	Folderns	insida.	Gestaltningsförslag. 
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6.6 Resultat av användartest på gestaltning 
	
Besökarna fick se mitt gestaltningsförslag utan att jämföra den med den 
IKEAs karta, detta för att se hur gestaltningen fungerar för att hjälpa 
kunderna i varuhuset och inte hur den fungerar i jämförelse med IKEAs 
karta. Det här testet är nödvändigt för att få svar på att det jag skapat 
fungerar i praktiken. 
Jag ställde frågor som var relaterade till problem med IKEAs karta. Om 
man t.ex. kan se att det finns ett nedsänkt plan i den runda byggnaden och 
vart på kartan de befinner sig. 
Respondenterna tyckte att kartan var tydlig och att det var lätt att orientera 
sig till avdelningar med hjälp av indexlistan. 
De förstod var de befann sig, och alla kunde peka ut ”du är här” symbolen 
utan svårigheter. De kunde visa vart heminredningsbutiken slutade och 
började med hjälp av det gula landmärket som symboliserade valvet man 
passerar.   
Ett problem som flera nämnde var hur man tog sig ner eller upp ifrån den 
nedsänkta avdelningen, och om man kunde gå mellan dem. Det var otydligt 
och flera tyckte att pictogrammet för trappan inte behövde vara en symbol 
utan en ”riktig” trappa. Det här var ett problem jag själv stötte på undertiden 
då jag utformade kartan. Trappan var ett problem då den inte gjorde sig 
rättvis i det perspektivet som i slutändan valdes, och för att binda ihop de 
cylinderformade våningsplanen och visa att man kan gå emellan dem blev 
det stökigt i bilden och gjorde den nästan mer otydlig. Därav mitt val av 
symboler istället. En lösning på detta problem kan vara att skapa ett eget 
pictogram för en trappa som visar att man kan gå emellan våningsplanen. 
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7. slutsats 

Här följer slutsatsen av mitt arbete. Jag gör en sammanfattning av vad 
arbetet har fokuserat på samt så går jag igenom hur jag har gått tillväga i 
min process. 
Avslutningsvis har jag lagt till några ord om vad jag tänker efter arbetet är 
slutfört och vad jag har lärt mig under arbetet. 

7.1 Diskussion 
 
Långt tillbaka har människan använt sig av kartor som ett verktyg för 
orientering. Nu för tiden används kartor flitigt till allt från parker, 
arbetsplatser eller varuhus men trotts den långa utvecklingen så händer det 
att användaren förlorar orienteringen för att för mycket information måste 
läsas in på samma gång. 
  
IKEA Kungens kurvas varuhus har en annorlunda form, formen har 
succesivt byggts fram genom åren och började i grund och botten med en 
cylinderformad byggnad. Nu är IKEA varuhuset det största i världen och 
består av fem våningar som ca 11.000 besöker varje dag. 
I många år använt sig av en karta över enbart heminredningsbutikerna, 
kartan finns i en folder som är utplacerad på olika platser i varuhuset. 
Ett nytt material till alla IKEA varuhus har togs fram av IKEAs huvudkontor 
och varje varuhus skulle då ska skapa sina egna kartor utifrån detta.  
Problematiken ligger i att IKEA Kungens kurvas varuhus ser lite annorlunda 
ut än de övriga varuhusen i världen med sin runda byggnad. 
 
Kommunikationsavdelningen på IKEA Kungens kurva skapade en karta 
utifrån direktiven som nu används i varuhuset. Men trotts den nya kartan så 
hittar inte kunderna och de anser att den nya kartan har för mycket 
information och att de har svårt att förstå varuhusets uppbyggnad. De 
anställda får många frågor dagligen om vägen till avdelningarna och 
irriterade kunder lämnar varuhuset innan de passerat kassorna. 
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Utifrån empirisk datainsamling och teoretiska perspektiv har ett 
gestaltningsförslag skapats som ska hjälpa kunderna att enklare förstå 
varuhusets uppbyggnad och hjälpa dem med orienteringen till 
avdelningarna på egen hand. 
Problematiken har testats med hjälp av användartester i form av frågor som 
besökarna har utvärderat utifrån två olika kartor i olika perspektiv. 

Utifrån arbetets resultat samt intervjuer ligger förmodligen det största 
problematiken i varuhusets byggnad. En byggnad som inte fungerar i grund 
och botten är svår att beskriva med hjälp av kartor. Att komplettera med 
kartor till något som inte fungerar från början skapar ännu mer förvirring och 
ytterligare information appliceras. 
Arbetet har utgått från två huvudfrågeställningar:  
 

I vilket perspektiv bör en karta visualiseras för att skapa bättre 
förutsättningar för kunderna att orientera sig i IKEA kungen kurvas 
varuhus? 
 
Hur kan man med hjälp av färger och olika formelement underlätta för den 
kognitiva belastningen i en karta som innehåller mycket information? 

 
Gestaltningsförslaget resulterade i en karta som visar varuhusets 
uppbyggnad och tydligare struktur med hjälp av en karta i 
parallellperspektiv och ett mer lättläst informationsmaterialet så som en 
förenklad indexlistan över avdelningarna. Ytterligare hjälpmedel 
applicerades för att förstå vart man befinner sig i varuhuset på kartan med 
hjälpa av symboler och tydligare avgränsningar mellan objekt. 
 
I grund och botten så är varuhusets form det stora problemet här. Jag tror 
att kartan har en svår uppgift att hjälpa varuhuset att beskriv en väg, när 
det egentligen är varuhuset som bör ändras. För att kartan ska fungera bör 
man fundera på varuhuset i första hand, Oavsett hur kartan ser ut så tror 
jag att besökarna kommer att ha svårt att hitta dit de ska p.g.a. hur 
varuhuset är uppbyggt. Kommunikation som måste förklara kommunikation  
är i grund och botten ett problem i objektet som ska förklaras.	
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Intervjuperson 6. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-04-
18. 
Intervjuperson 7. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-04-
18. 
Intervjuperson 8. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-04-
18. 
Intervjuperson 9. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-05-
15. 
Intervjuperson 10. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-
05-15. 
Intervjuperson 11. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-
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05-15. 
Intervjuperson 12. (2016) Anställd på IKEA Kungens kurva. Intervju 2016-
05-15. 
Intervjuperson 13. (2016) Lotta Lööw, Kommunikationschef på IKEA 
kungens kurva. Intervju 2016-05-16. 
 

8.3 Figurförteckning 
 

Figur 1. Karta över heminredningsbutikerna. Fotat själv. 
Figur 2. Kartan i varuhuset som den ser ut i dag efter nya direktiv från 
huvudkontoret. Fotat själv. 
Figur 3. Illustration av kartan på stativ. Egen illustration baserad på 
information från IKEAs Visual rekommendations. 
Figur 4. Illustration av foldern. Egen illustration baserad på information från 
IKEAs Visual rekommendations. 
Figur 5. IKEA Kungens kurvas karta som den ser ut i dag efter nya direktiv 
från huvudkontoret. Fotat själv. 
Figur 6. Egen skiss över ny utformning av karta 
Figur 7. Egen skiss över ny utformning av folder. 
Figur 8. CAD ritning över E-plan. Tillstånd att låna av IKEA Kungens kurva. 
Figur 9. 3Ds Max visualisering av varuhuset. Egen visualisering. 
Figur 10. 3Ds Max visualisering av varuhuset. Egen visualisering. 
Figur 11. 3Ds Max visualisering av varuhuset i planvy. Egen visualisering. 
Figur 12. Karta i perspektiv. Skapad i 3Ds max. 
Figur 13. Karta i planvy. Skapad i 3Ds max. 
Figur 14. Karta i perspektiv. Skapad i 3Ds max. 
Figur 15. Karta i parallellperspektiv. Skapad i 3Ds max. 
Figur 16. Exempel på Siffra. Skapat själv. 
Figur 17. Exempel på pictogram. Från IKEAs customer guidance. 
Figur 18. Kartan. Mitt gestaltningsförslag. 
Figur 19. Folderns utsida. Mitt gestaltningsförslag. 
Figur 20. Folderns insida. Mitt gestaltningsförslag. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Intervju med anställda och besökare 
	
	
Intervjun ägde rum på IKEA kungens kurva måndagen den 18:e april 
klockan 10:00- 13:45. 
Frågorna besvarades av besökare i varuhuset. 

Totalt intervjuades fyra personer. Antalet baserades efter den här intervjun 
då det var svårt att få fler respondenter att ställa upp. 
För att få en jämt resultat så intervjuades fyra personer vi varje 
intervjutillfälle. 
 

Informant: Använder du kartorna på IKEA? 

Respondent 1 Kvinna 58 år:  
Nej jag använder inte kartorna på IKEA. 
Respondent 2 Flicka/kvinna 17 år:  
Ja jag använder kartorna på IKEA. 
Respondent 3 Man 55 år:  
Ja 
Respondent 4 Man 26 år:  
Ja jag använder dem. 
 
Informant: Vad använder du kartorna till? 
 
Respondent 1 Kvinna 58 år: 
(Svarade ej på denna fråga eftersom hen svarade ”Nej” på första frågan). 
Respondent 2 Flicka/kvinna 17 år:  
”För att se vart toaletterna eller caféerna ligger”. 
Respondent 3: Man 55 år:  
”Jag tar reda på vart utgångarna ligger men också vart en specifik produkt 
finns”. 
Respondent 4 Man 26 år: 
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 ”Vart det finns toaletter”. 
 
Informant: Vad tycker du är viktigt att en karta innehåller? 
 
Respondent 1 Kvinna 58 år: 
 ”Jag tycker att de ska vara lättlästa och tydliga”. 
Respondent 2 Flicka/kvinna 17 år:  
”De ska vara enkla att förstå”. 
Respondent 3 Man 55 år:  
”En tydlig vinkel och en bra överblick så att jag vet hur jag ska gå”. 
Respondent 4 Man 26 år:  
”Det är viktigt att den tydligt visar vart toaletterna ligger och vart utgångarna 
finns”. 
 
 
Informant: Fritt om kartan. Vad anser du om den nuvarande kartan? 
	
Respondent 1 Kvinna 58 år:  
”Jag tycker at den nuvarande kartan är trist, skulle barken se eller lägga 
märke till den. Det som saknas tycker jag är hur man faktiskt ska gå, här 
ser man endast planet produkten finns på och inte vart på planet den finns. 
Jag saknar en ”Här är du” och tydligare hur man ska gå”. 
Respondent 2 Flicka/kvinna 17 år:  
”Jag förstår inte så mycket av den. Känns som ett kaos med det stora 
textblocket längst mer”. 
Respondent 3 Man 55 år:  
”Vad betyder alla siffror? Varför finns det inga väggar i huset på bilden? Det 
skulle behövts mer förklaring för vad saker och ting betyder på kartan, det 
känns inte så självklart”. 
Respondent 4 Man 26 år:  
”Jag förstår inte vad all text är, nej den är otydlig och väldigt mörk mot 
bakgrunden. Om jag aldrig hade varit här innan så jade jag nog inte förstått 
att de ovala symbolerna var olika våningsplan. Nu står det å andra sidan 
plan 3 osv men de ligger så nära varandra. Vad betyder den gula 
symbolen?”. 
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Intervjun ägde rum på IKEA kungens kurva måndagen den 18:e april 
klockan 10:00- 13:45. 
Frågorna besvarades av anställda i varuhuset. 

Totalt intervjuades fyra personer. Antalet baserades efter den första  
intervjun då det var svårt att få fler respondenter att ställa upp. 
För att få en jämt resultat så intervjuades fyra personer vi varje 
intervjutillfälle. 

 
Informant: Varför tror du att kunderna inte förstår kartan över varuhuset? 

Respondent 1 Kvinna 46 år, Dekorationsavdelningen:  
”Kunderna har bråttom, hinner inte läsa. För mycket information”. 
Respondent 2 Man 24 år, Köksavdelningen:  
”Placerad på konstiga platser. Har för bråttom. Eftersom den innehåller 
mycket information så anser de att det går snabbare att fråga personalen”. 
Respondent 3 Man 43 år, IKEA Business:  
”För mycket information. Kunderna vill ut så fort som möjligt”. 
Respondent 4 Man 28 år, Badrumsavdelningen:  
”För mycket text och kartan är mörk.”. 

 
Informant: Vilken är den vanligaste frågan du får om kartorna eller 
orienteringen i varuhuset? 
 
Respondent 1 Kvinna 46 år, Dekorationsavdelningen:  
”Var ligger toaletterna och utgångarna?”. 
Respondent 2 Man 24 år, Köksavdelningen:  
”Hur man kommer ut härifrån. Oftast svär de också. Men det får du kanske 
inte skriva i din uppsats?”. 
Respondent 3 Man 43 år, IKEA Business:  
”Var ligger lagret och kassorna?”. 
Respondent 4 Man 28 år, Badrumsavdelningen:  
”Hur de kommer till en specifik avdelning snabbast”. 
 
Informant: Vad tycker du är viktigt att en karta innehåller? 
 
Respondent 1 Kvinna 46 år, Dekorationsavdelningen:  
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”Toaletter och utgångar”. 
Respondent 2 Man 24 år, köksavdelningen:  
”Utgångarna eftersom jag måste föra kundernas talan vidare, och de är 
dem som använder kartorna”. 
Respondent 3 Man 43 år, IKEA Business:  
”Utgångarna är viktigast att visa. Många blir frustrerade och tror att vi 
desorienterar dem i varuhuset med flit”. 
Respondent 4 Man 28 år, Badrumsavdelningen:  
”Jag tycker att det är viktigt att visa vart toaletterna och utgångarna är”. 

 
Informant: Fritt om kartan. Vad anser du om den nya kartan? 
 
Respondent 1 Kvinna 46 år, Dekorationsavdelningen: ”Svåra med för 
mycket information. Bör vara tydligare om kunderna ska orka förstå den”. 
Respondent 2 Man 24 år, Köksavdelningen:  
”Jag har helt ärligt aldrig sett den”. 
Respondent 3 Man 43 år, IKEA Business: ” För komplicerad. Sorterad på 
alfabetisk ordning är märkligt, efter avdelningar hade varit bättre”. 
Respondent 4 Man 28 år, Badrumsavdelningen:  
”Helt ok, lite mörk kanske”. 

 
 
Användartestet ägde rum på IKEA Kungens kurva Söndagen den 15:e Maj 
Klockan: 10:00- 12:00. 
Frågorna besvarades av besökare i varuhuset. 

Totalt ställde fyra personer upp på användartestet. Antalet baserades efter 
första intervjun då det var svårt att få fler respondenter att ställa upp. 
För att få en jämt resultat så intervjuades fyra personer vi varje 
intervjutillfälle samt vid detta användartest. 
 
Informant: Vilken av kartorna på bilden tycker du ger dig bäst överblick för 
att ta dig från en plats till en annan? 
 
Respondent 1 Pojke/man 16 år:  
”Planvy kartan, Den är platt och man förstår att de vita strecken är väggar 
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som man ska gå emellan.” 
Respondent 2 Kvinna 49 år:  
”Kartan i perspektiv. Man får ett annat förhållande till allt runt omkring när 
bilden känns mer ”verklighetstrogen”. Man ser inte lika tydligt hur man kan 
gå i den runda delen på Planvy kartan.” 
Respondent 3 Man 56 år:  
”Planvykartan, det bara är så, den är platt och innehåller inga konstigheter” 
Respondent 4 Man 76 år:  
”Perspektivkartan och planvy kartan, båda har sina för och nackdelar. 
Planvykartan känns enklare på något vis.” 
 
 
Informant: Vilken av kartorna ger dig bäst förståelse för varuhusets 
uppbyggnad? 
 
Respondent 1 Pojke/man 16 år:  
”Perspektivkartan, den ser mer verklig ut när man ser vägarna tydligt. Ser 
mer ut som ett varuhus och var då lättare att få en snabb överblick. Man 
förstår relationer i bilden lättare.” 
Respondent 2: Kvinna 49 år:  
”Perspektivkartan, på den ser man den runda delen tydligare. Avdelningen i 
mitten blir tydligare då men ser att det ”går ner”. På kartan i planvy kan man 
likagärna tro att det är en å samma avdelning.” 
Respondent 3 Man 56 år:  
”Perspektivkartan. Lätt. Man förstår att våningarna ligger under eller över 
varandra där” 
Respondent 4 Man 76 år:  
”Perspektivkartan och planvyn. Men perspektiv är tydligare, planvyn kan 
nog missuppfattas, jag har ju varit här några gånger innan och vet hur 
varuhuset ser ut, tror det är därför jag förstår planvyn också.” 
 
 
Informant: Vilken av kartorna tilltalar dig mest? 
 
Respondent 1 Pojke/man 16 år:  
”Perspektiv” 
Respondent 2 Kvinna 49 år:  
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”Perspektiv” 
Respondent 3 Man 56 år:  
”perspektiv, man kan förstå hur man ska gå med den med, även fast 
planvyn är tydligare” 
Respondent 4 Man 76 år:  
”Perspektiv och planvy, man kanske kan göra en karta av dem två på något 
sätt?” 
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Användartest på gestaltning. IKEA Kungens kurva Måndagen den 13:e juni 
Klockan: 17:00-20:00. 
Frågorna besvarades av besökare i varuhuset, 
Förutom frågor fick besökarna dessutom uppgifter de skulle lösa. De skulle 
ta sig från en plats till en annan och jag observerade om detta var 
besvärligt eller utfördes utan problem. 
Totalt ställde fyra personer upp på användartestet. Antalet baserades efter 
första intervjun då det var svårt att få fler respondenter att ställa upp. 
För att få en jämt resultat så intervjuades fyra personer vi varje 
intervjutillfälle samt vid detta användartest. 
 
Informant: Hur tar du dig från Barnens avdelning till mattavdelningen i 
heminredningsbutiken? 

Respondent 1 Kvinna 27 år:  
Inga problem att orientera sig på kartan. 
Respondent 2 Kvinna 43 år:  
Inga problem. Respondenten visade dessutom fler vägar man kunde gå 
(Troligtvis en stamkund). 
Respondent 3 Kvinna 23 år:  
Förstod först inte vad heminredningsbutikerna var. Men efter en stund 
hittade personen var hon skulle gå genom att använda sig av 
symbolförklaringsrutan och index. 
Respondent 4 Man 68 år:  
Ville läsa in sig på karta först. Respondenten hittade sedan vägen från A till 
B. 

 
Informant: Hur tolkar du de olika blå nyanserna i den runda delen av 
kartan? 

Respondent 1 Kvinna 27 år:  
”Det är en till avdelning.” 
Respondent 2 Kvinna 43 år:  
”Det är ett våningsplan inuti våningsplanet.” 
Respondent 3 Kvinna 23 år:  
”Man kan gå ner eller upp till den våningen som ligger i mitten av 
våningen.” 
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Respondent 4 Man 68 år:  
”Man kan gå där också? Men att det ligger lite längre ner”. 
 

Informant: Kan du peka ut var på kartan du befinner dig? 

Respondent 1 Kvinna 27 år:  
”Förmodligen vid ”Du är här symbolen”. 
Respondent 2 Kvinna 43 år:  
”Där!” (Pekar på Du är här symbolen”. 
Respondent 3 Kvinna 23 år:  
”Vid den röda fyrkanten?”. 
Respondent 4 Man 68 år:  
(Pekar på ”Du är här” symbolen). 
 

Informant: Är det något med kartan som du anser är otydligt? 

Respondent 1 Kvinna 27 år:  
”Symbolerna är ganska små, och jag uppfattade inte vart trappan i mitten 
av den runda sektionen fans. Eftersom jag har varit här några gånger så 
vet jag att de finns mer än en. De kanske borde göras tydligare?”.  
Respondent 2 Kvinna 43 år:  
”Nej inte vad jag kan se nu”. 
Respondent 3 Kvinna 23 år:  
”Symbolen för trappan känns lite otydlig”. 
Respondent 4 Man 68 år:  
”Jag tycker att det är svårt att läsa kartor oavsett vart man än är, och jag 
tror att den här är lite svårare p.g.a. det runda huset. Hissar ser jag men om 
man nu kan gå ner till den innersta delen i det runda huset så kanske man 
borde göra det tydligare? För dit verkar inte hissarna gå?”. 

9.2 Bilaga 2- Hela Intervjun med Lotta Lööw, 
Kommunikationschef på IKEA Kungens kurva. (2015-05-16). 
 
Varför tror du att besökarna inte förstår kartorna? 
     ”Utmaningen har alltid att varuhuset består av flera våningsplan som 
inte ligger i ett lodrättplan.  Alltså alla plan är inte tillgängliga med samma 
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hiss/rulltrappa. Runda delens innercirkel med dess halvplan är också svåra 
att kommunicera på ett logiskt sätt.” 
 
Vad tycker du är viktigast att visa i en karta? 
     ”Det viktigaste med kartan är att visa var man hittar vad i stora drag och 
inte göra göra kartan för detaljerad. Utan vart man ska gå i första hand och 
på plats hittar man mer information.” 
 
Vilka är de vanligaste frågorna du får om kartorna eller orienteringen i 
varuhuset? 
     ” De vanligaste frågorna är att man inte förstår att de kommer upp till 
plan tre med rulltrappan, själva entrén till möbeldelen är inte tydlig rent 
fysiskt i husets layout.  Kunderna har svårt att förstå var man befinner just 
nu. Detta förstärker vi med små "Du är här knappar" på kartan.” 
 
Är det viktigt att kartan visas i perspektiv? Varför? 
     ”Jag tror att en en karta i perspektiv och som visar alla våningsplan och 
ingångar/utgångar ger en bättre "rumsuppfattning", man får en chans att 
förstå komplexiteten. Den runda delen där man kan nå allting från minst två 
håll i höger- eller vänstervarv gör det inte lättare.” 
 
Vad bör man tänka på utifrån IKEAs grafisk profil när man skapar en karta? 
      ”Utifrån den grafiska profilen är det viktigt att vi håller oss till rätt typsnitt, 
pictogram  osv och att kunderna känner igen sig i alla IKEA varuhusen 
även om själva kartan är annorlunda.” 
 
Vad anser du om de nuvarande kartorna? 
        ”Kartan över Heminredningsbutikerna visar ju just bara 
Heminredningsbutikerna och har nog inte varit en bra orienteringshjälp för 
våra kunder i övriga huset. Den kommer att ersättas av den nya kartan i 
perspektiv.” 
”Rent allmänt tycker jag att huset som det ser ut nu är olämpligt som 
varuhus med kunder och en del kunder som inte besöker oss så ofta. Det 
är verkligen inte lätt för de. Det bästa vore att bygga ett nytt hus efter en 
logisk och perfekt kundvägledning och inte tvärtom  som det är i nuläget.” 
	


