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Sammanfattning 
 
 
Det här arbetet är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning 
mot Rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka vilka behov och 
funktioner som en större matbutiks förbutik har anledning att fylla, i och med 
den ökade digitaliseringen och de förändrade handelsvanorna med att handla 
online istället för i fysiska butiker, där resultatet att människor som är olik 
varandra inte möts på samma sätt som tidigare. Arbetet undersöker även hur 
förbutiksområdet rumsligt kan kommunicera och synliggöra en lösning för att 
möta dessa behov och funktioner.  
 
Frågeenkäter har tagits fram för att ta reda på vilka behov och funktioner som 
en matbutiks förbutik behöver fylla. En fokusgrupp har utförts med kunniga 
inom butiksinredning och en platsanalys av ICA Maxi Eurostop i Örebro har 
utförts för att kunna kommunicera och synliggöra en lösning på de behov och 
funktioner som kan finnas i en matbutiks förbutik.  
 
Utifrån teori och empiri har ett designförslag tagits fram som visar hur större 
matbutikers förbutiksområden kan användas som mötesplatser. Istället för att 
endast placera ut en bänk på ytan så har det i detta arbete tagits fram ett 
modulbås med flera typer av sittmöjligheter. Modulbåsen har även eluttag för 
att kunna ladda digitala enheter, och har tak och tygbeklädda väggar för att 
minska övergången av ljud, vilket därmed bildar ett slags ljuddämpande rum i 
rummet. Genom att placera ut fler typer av sittmöjligheter kan fler människor 
stanna upp och mötas, vilket kan underlätta för sociala interaktioner olika 
människor emellan (Gehl 2011).  
 
 
Nyckelord: Digitalisering, butiksinredning, mötesplats, rumslig gestaltning, 
offentliga rum. 
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 Abstract 
 
 

This work is a thesis in Information Design with a focus on Spatial Design. The 
purpose of the work is to investigate the needs and functions that a larger food 
store’s foyer boutique has to fill, with increasing digitalization and the changing 
habits of shoppers using more online services instead of shopping in physical 
stores. Digitalization means that people do not have to shop at a physical 
location, with a result in people no longer meeting face-to-face in the same 
manner as before. The work also examines how the store’s foyer area spatially 
can make visible and communicate a solution to meet these needs and 
functions. 

Questionnaires have been developed to find out what needs and functions a 
food store’s foyer boutique needs to fill. A focus group has been carried out 
with participants who are knowledgeable in the area of shop fittings. Also, a 
site analysis of ICA Maxi Eurostop in Örebro has been carried out in order to 
be able to communicate and make visible a solution to the needs and functions 
to be found in a grocery store's foyer boutique.  

Based on theory and empirical evidence, a design proposal has been developed 
that shows how larger food stores' foyer boutiques can be used as meeting 
places. Instead of only placing a bench, this work has produced a modular 
booth with several types of seating possibilities. The module booth also has 
electrical outlets to be able to charge digital devices and has ceilings and fabric-
covered walls to reduce the transition of sound, thus forming a kind of sound-
damping room within the room. By placing out different types of seating 
opportunities, more people can stop and meet, which can facilitate social 
interactions between people (Gehl 2011).  

Keywords: Digitization, shop fittings, meeting place, spatial design, public 
spaces. 
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Inledning 

 
 
Digitaliseringen påverkar samhället genom att algoritmer skapar ett anpassat 
flöde utifrån vad människor digitalt gillar eller söker på, vilket resulterar i en 
individualiserad världsbild människor emellan (Digitaliseringskommissionen 
2016:164). Därmed kan en distans skapas mellan olika människor i all den 
oändliga information som finns att tillgå på nätet. 
 
I och med digitaliseringen måste människor inte längre lämna sitt hem för att 
handla vilket gör det svårare för att den slumpmässiga träffen mellan människor 
uppstår. Även det faktum att många människor tar sig till de större mataffärerna 
och köpcentrum via bil, innebär en kortare period för personer att stöta på 
varandra på vägen dit och hem.  
 
Det här arbetet handlar om att undersöka vilka typer av behov och funktioner 
som större matbutikers förbutiker kan tänkas behöva utveckla i och med den 
ökade digitaliseringen och de förändrade handelsvanorna som uppkommer med 
e-handel, och på så sätt värna om mötet mellan olika människor. Arbetet 
undersöker även på vilka sätt förbutiksinredningen kan kommunicera och 
synliggöra denna förändring. I förbutiksområdet ingår förbutiksdiskarna med 
försäljning, spel och postombud, spelinredningsområdet, café och 
restaurangytan men även den trafikyta där människor rör sig till och från butik. 
 
 
Bakgrund 
Arbetet är ett samarbete med Butikskonsult, som är ett företag som skapar 
butiksinredning till diverse stora aktörer på marknaden, exempelvis ICA och 
COOP. De är intresserade av att undersöka hur matbutikers förbutiker kan 
utvecklas i och med den ökade digitaliseringen och hur det påverkar hur och om 
ytorna används av besökarna. De tror bland annat att postombudets yta kommer 
behöva utökas och att spelinredningsytan kommer att förändras till digitala 
spelstolpar. De önskar även se hur café och restaurangområdet kan utvecklas.  
 
Butikskonsult har sedan tidigare tittat på olika lösningar för hur de kan bemöta 
ökningen av näthandel och har tagit fram förslag på bland annat en online-
avdelning med provhytter där individer kan hämta ut sina beställda paket med 
kläder och testa dem direkt på plats.  
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Digitaliseringen inom handeln består utav att vara en del av e-handeln, att 
konsumenterna använder sina mobila enheter (Jonsson et al. 2017:23) samt att 
digitala tekniker ökar i kopplingen mellan kunderna och dess möten i butiken 
(ibid:20). Fysiska butiker kommer fortfarande att spela en avgörande roll men 
är i behov av att förändra sina nuvarande strukturer för att hänga med i 
utvecklingen (ibid:19).  

Innan projektets start så har även upptäckten gjorts att de mötesplatser som 
finns i anslutning till förbutiken ofta blivit en parkbänk som ställts ut, där 
möjligheten till att sitta finns, men där människans psykiska behov inte har 
tagits hänsyn till. Dessa upptäckter har observerats både på plats hos ICA Maxi 
Eurostop i Örebro, men kan även påvisas utifrån Butikskonsults sortiment av 
inredning och hur deras tidigare designförslag har sett ut. 
 

 
Figur 1. Foto med vy över del av förbutiksområdet hos ICA Maxi Eurostop i Örebro. Här visas 
ingången, spelinredningsytan, blomkylar och parkbänkar.  

 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka behov besökare har i en matbutiks 
förbutik och hur de framåt behöver förändras i takt med den ökade 
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digitaliseringen, vilket skapar förändrade handelsvanor och påverkar de 
spontana mötena mellan olika människor.  
 
I studien ingår att ta fram ett designförslag på de funktioner som en matbutiks 
förbutik kan utveckla för att bemöta de behov som digitaliseringen skapar. I 
förslaget ingår även hur dessa funktioner samarbetar ihop i en rumslig miljö 
med hänsyn till bland annat rumsliga flöden och med människan i fokus. 
 

- Vilka behov och funktioner behöver en matbutiks förbutik fylla i och 
med den ökade digitaliseringen, för att möta de förändrade 
handelsvanorna att handla online och därmed värna om möjligheterna 
till att fysiskt möta människor som är olik en själv? 

 
- Hur kan förbutiksområdet rumsligt kommunicera och synliggöra en 

lösning för att möta dessa behov/funktioner? 
 
Målgrupp  
Målgruppen i detta arbete består utav de personer som redan handlar på plats, 
med syfte att de ska stanna kvar en längre stund, då människor lockar fler 
människor (Gehl 2011:23), i hopp om att de som främst väljer e-handel ska se 
den fysiska platsen som ett alternativ. 
 
Avgränsning 
Projektet har avgränsats till hur butiksinredning kan påverka människors val att 
vilja spendera sin tid på platsen. Då informationsdesign inte handlar om 
marknadsföring och försäljning utan om hur människor uppfattar och ser sin 
omvärld.  
 
Arbetet kommer att fokusera på matbutikers förbutiksområden i allmänhet men 
designförslaget kommer att utföras och anpassas till endast en ICA Maxi 
förbutik för att visa på hur det kan appliceras i en verklig situation.  
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Teori 
 

Nedan presenteras de teorier och tidigare forskning som arbetet har utgått ifrån 
och som designförslaget är grundat på. Här presenteras det digitala samhället, 
vad det gör för oss människor. Vad möten och mötesplatser innebär i detta 
arbete och varför det är viktigt att upprätthålla det sociala kontraktet. Sedan 
presenteras även vad sociala aktiviteter gör för oss människor, vilka delar av ett 
rum som kan påverka dessa aktiviteter och sist men inte minst hur man som 
designer på ett av flera sätt kan ta reda på hur ett område kan anpassas utefter 
människan.  

 
Det digitala samhället  
Digitaliseringskommissionen (2016:156) skriver att Sverige sakta med säkert 
börjar röra sig mot en ny tidsepok, det digitaliserade samhället. Det innebär att 
nya behov och nya lösningar uppkommer, därav är det viktigt att tydliggöra de 
förändringar som samhället står inför. Digitaliseringen innebär att 
kommunikation och interaktion mellan människor och verksamheter sker som 
en självklarhet genom digitala medier, vilket skapar nya möjligheter och 
svårigheter, och påverkar hur vi människor upplever, ser och gör saker. 
Exempelvis förändras affärsmöjligheterna som skapar möjligheter till att 
förändra fysiska varor till digitala tjänster (ibid:62).  
 
Digitaliseringen skapar en anpassad bild av världen där den individuella 
människan sätts i centrum, vilket påverkar vad vi människor ser 
(Digitaliseringskommissionen 2016:164). De digitala spåren som individen 
lämnar ifrån sig i användningen av digitala medier special-anpassar människors 
flöden efter vad som tidigare har sökts på (Heidbrink 2016:218). Den egna 
individen sätts på så sätt i centrum och den digitala välden blir en anpassad 
världsbild av samhället. 
 
Den individuella världsbilden som individen har gör att digitala leverantörer 
behöver vara flexibla och skapa individuella lösningar där det som är 
ointressant för individen sållas bort (Heidbrink 2016:217). För att kunna 
individualisera flödet och upprätthålla de förvändningar som finns inom den 
digitala världen krävs det att information samlas in om individen, vilket kan 
ifrågasättas om det är du eller någon annan som ligger bakom den personliga 
sfär och världsbild som blivit skapad för dig i den digitala världen (ibid:219). 
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Digitaliseringen går snabbt, snabbare än att samhället hinner växa ikapp. 
Frågorna som digitaliseringen skapar är svårt att förutse i förväg då tekniken 
utvecklas i den snabba takt som den gör (ibid:235). 
 
De sociala mötesplatserna 
Berg et al. (2017:10) skriver att möten mellan människor är viktigt och 
värdeskapande. Här omvandlas information till kunskap och nya insikter. 
Möten skapar möjligheter till nya tankar och idéer och en möjlighet till att vara 
kreativ. För att möten ska kunna ta rum behövs mötesplatser och är en 
förutsättning för samhällets utveckling.  

”Möten innebär: Interaktion och utbyte mellan individer eller grupper. 

I begreppet interaktion innefattas alla former av ömsesidig påverkan, samspel och samverkan. 
De olika formerna av interaktion kan grupperas i fyra huvudkategorier: 

- Seende 
- Parallell aktivitet  

- Samtal 
- Samverkan”  

Berg (et. al. 2017:24) 

 
Berg et al. (2017:24–25) skriver att möten inte nödvändigtvis behöver ta plats 
öga mot öga eller i ett fysiskt rum, de kan även utföras via brev eller 
webbforum. Oavsett var det sker så är vi beroende utav mötesplatser där vi 
hittar varandra. 
 
 
Det sociala kontraktet och social hållbarhet 
Mellan människor finns ett socialt kontrakt där vi lärt oss hur vi ska behandla 
våra medmänniskor i samhället. Där överenskommelser i form av attityder, 
beteenden och förväntningar spelar in (Digitaliseringskommissionen 2016:156). 
I takt med den ökade digitaliseringen påverkas det sociala kontraktet genom de 
individualiserade världsbilderna som algoritmerna skapar av den oändliga 
information som finns att tillgå (ibid:163–164). Eftersom personers världsbilder 
skiljer sig så ofantligt påverkar detta det sociala samspelet i den fysiska världen 
och gör det därav svårare att se sig sammanhöra med sina medmänniskor (ibid). 
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Allt i vårt samhälle är skapat utefter våra sociala överenskommelser. Egentligen 
är vi bara personer som vandrar på jorden, men vi har enligt våra mänskliga 
överenskommelser skapat en mening till de saker vi har runt om oss 
(Madanipour 1999:879–880).  
 
En matbutiks förbutik kan ses som en offentlig plats under sina öppettider då 
det är en yta för offentligheten, där alla är välkomna. En offentlig plats är en yta 
som är skapad för alla människor, där alla får vara (Madanipour 1999:880–881) 
vilket gör att de offentliga platserna ska kunna symbolisera helheten av 
samhället. Offentliga rum har spelat en stor roll för det sociala livet genom 
historien men har på senare år förlorat sin betydelse i och med förändrade 
tekniska förutsättningar (ibid:890). Genom att skapa platser som underlättar 
inkluderandet av olika människors möten kan det bidra till att skapa tolerans 
och en social sammanhållning i samhället (ibid).  
 
Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver ett socialt hållbart samhälle som ett 
jämställt och jämlikt samhälle där alla människors lika värde står i centrum, 
vilket yrkar på att alla människor ska kunna känna tillit till varandra och den 
samhällsutveckling som vi står inför. Social hållbarhet är något som är 
anpassningsbart och är avgörande för det demokratiska samhället.  
 

”En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett 
välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds: 

- tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna 
säkerställs 

- bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, 
social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning 
- anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.” – Folkhälsomyndigheten 

(2018) 
 
Då den digitala mötesplatsen och de individualiserade flödena gör det lättare för 
dig att hitta människor som är lik dig själv är det viktigt att ta vara på de fysiska 
mötesplatserna, så som bland annat förbutiker, där du spontant stöter på 
människor som kanske inte umgås i samma sociala sammanhang som du. 
 
 
De fysiska sociala aktiviteterna 
Fysiska sociala aktiviteter är de aktiviteter som uppstår av människor i rörelse, 
barn som leker, människor som möts och pratar men också de möten som 
uppstår där du kan höra och se andra människor. Dessa aktiviteter kan endast 
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uppstå när personer möter, ser och passerar varandra på en och samma plats. 
Dessa aktiviteter uppstår spontant och är en konsekvens av personers rörelse 
(Gehl 2011:12). Att se och höra andra människor kan leda till kontakt med nya 
människor, en möjlighet att skapa sig annan information från personer du 
kanske inte annars skulle ha mött, men kan också leda till inspiration och 
underhållande erfarenheter (ibid:15). Oavsett var vi befinner oss så attraherar 
människor, mer människor. Vi söker ut där grupper redan finns och håller oss 
nära andra (ibid:23). Bara att se och höra andra människor är mer underhållande 
än andra attraktioner som kan finnas att göra på offentliga ytor (ibid:29). Och 
det handlar egentligen inte om antalet människor som stannar upp, utan hur 
länge de stannar och hur social platsen känns (ibid:77–79). 
 
Men vad händer när nya digitala lösningar uppstår? När möten kan göras över 
internet, och tid kan spenderas framför tv:n istället för på en offentlig plats 
(Gehl 2011:49). Om det inte finns möjligheter till aktiviteter på de offentliga 
platserna kommer personer inte heller att stanna upp för att vara där, eftersom 
det inte finns något att se eller göra (ibid:75). Men när man integrerar flera 
olika funktioner på en och samma plats så finns möjligheterna till att fler 
människor kan aktiveras samtidigt, och fler människor möts därav (ibid:101). 
Det är inte tillräckligt med att skapa en yta där personer kommer och går, det 
behövs även ytor för att stanna kvar och möjligheten till social interaktion 
(ibid:129). De vanliga aktiviteterna som händer på en plats är att gå, stå, sitta 
och även se, höra och prata. Dessa aktiviteter måste man ta hänsyn till eftersom 
de är grunden till alla aktiviteter som utförs (ibid:131).   
 
Gehl pratar om att bara när möjligheten till att sitta finns, så finns möjligheten 
till att stanna en längre period. För att utveckla en miljö är det i princip alltid 
bäst att titta på möjligheterna till att sitta. Alltså hur en person kan sitta, var och 
hur miljön ser ut runt omkring. Personer väljer oftare att sitta vid en vägg än i 
mitten av ett område och vill gärna ha sin rygg skyddad mot platser som inte är 
definierade (2011:155). Gehl fortsätter med att det är oerhört viktigt att se till 
hur sittplatser placeras, och att inte bara ställa ut parkbänkar lite här och var för 
att inte lämna tomma ytor på ritningarna. Tomma bänkar kommer inte att 
användas om de känns otrygga och missplacerade och då uppfattas området 
istället som övergivet, när det egentligen bara är dåligt utplacerade sittplatser. 
Sittplatser bör därav finnas i hörn, med god visuell vy över området och gärna 
kännas intim och säker (ibid:157).   
 
Gehl skriver att om någon sätter sig på en yta är det nästan alltid för att 
personen vill ta vara på det som platsen erbjuder, exempelvis hur det ser ut, vad 
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som händer runt i kring eller de tjänster som finns där. Och man bör därför 
erbjuda flera olika typer av sittplatser beroende på vilken typ av människa som 
platsen riktar sig till (2011:161).  
 
 
Den inbjudande miljön 
Caspari et al. (2011) har genom intervjuer av personer inom flera estetiska 
områden kommit fram till olika delar i ett rum som är av värde för upplevelsen. 
I undersökningen så har de fokuserat på sjukhusmiljön men kan även appliceras 
på andra rumsligheter. De kom fram till att det är viktigt med naturliga inslag, 
så som blommor och växtligheter, oavsett om det är inomhus eller utanför 
fönstret. De nämner också att det är fördelaktigt med högt i tak, stora fönster 
och att det finns tillgång till dagsljus. Det nämns också att vatten har en 
avslappnande effekt (ibid:137–139).    

‘The need is inherent in humans. If you look around at nature, you will see that 
everything is in balance; there is a harmony. The golden section expresses 
classical harmony, and human beings themselves are created in just such a 

harmonious image’. (Caspari et al. 2011:138) 

‘The sound of water is positive, a babbling brook, maybe a fountain, with 
falling water that one can see flowing down onto stone. It is relaxing and gives 

a feeling of entering a different world’. (ibid:139) 

 
Även ljudet påverkar hur ett rum upplevs. Ett offentligt rum innehåller flera 
hörselrelaterade riktningar samtidigt, och ljudet är alltid i rörelse. Ljuden gör att 
vi människor känner igen oss men upplevs helt olika beroende på person 
(Dyrssen et al. 2014:14).  Oljud är ljud som uppkommer mot vår vilja och 
avbryter vår koncentration och aktivitet. Starkt skiftande ljud är ofta något som 
kan appliceras som oljud. Oljud är alltså det ljud som är bakgrundsljud men tar 
sig in som förgrundsljud, snabbt och delvis omedvetet (ibid: 18–24).  

Ljud förknippas ofta med akustik i ett rum, men det är också viktigt att fundera 
kring övergången mellan olika rum, och hur ljudet förändras. Vad som dämpar, 
intensifierar och tydliggör ljud, så som former på rummet, material och 
strukturer (Dyrssen et al. 2014:39–40).   
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Att bemöta förståelsen av omgivningen 
Branzell (1976:4) skriver att arkitekten skapar planskisser och sektioner för att 
redovisa för de fysiska förutsättningarna men måste även ta hänsyn till de 
psykiska behoven. Här behöver alltså arkitekten gå in och sätta människan i 
centrum och se hur personen kommer att utnyttja rummet både fysiskt och 
psykiskt. Känner sig exempelvis människan trygg i den miljön som är fysiskt 
bra planerat? Han fortsätter att skriva (1976:7) att för att en framtida 
rumsupplevelse ska bli tydlig behövs ett vettigt notationsspråk som kan visa på 
hur rummet kommer att uppfattas redan i byggnadsstadiet. Notationsspråket bör 
vara praktiskt användbart och bör anpassas efter projektets detaljnivå och göras 
så enkelt som möjligt att förstå.  

Lynch (1960:6) skriver att vi skapar en mental bild av vår omvärld genom att 
strukturera upp vår omgivning utefter mönster i relation till våra tidigare 
erfarenheter. Dessa mönster är vår bild av stadsrummet och avgörs både av den 
som observerar och vad som observeras.  

Lynch (1960:47–48) delar in ytor i fem olika delar som går att titta på när man 
gör ett notationssystem: 

- Stråk är den yta där människor rör sig, exempelvis gator och trottoarer. 
- Barriär är där ytor blir blockerade, exempelvis ett tåg-spår eller väggar. 

Där det inte går att ta sig över eller igenom.  
- Område/Distrikt är ett område av en yta. Uppdelade områden utefter 

vad som identifierar platsen. Exempelvis där ett bostadsområde börjar 
eller ett industriområde slutar.   

- Knutpunkt är en plats där människor, gator eller områden möts.  
- Landmärken är en punkt som sticker ut, något som är lätt att minnas för 

en passerande människa. (Lynch 1960:47–48) 

Notationssystem kan hjälpa till att tolka den rumsliga upplevelsen och bidra till 
medvetna val av designern, och kan hjälpa ett projekt att visa på hur 
rumsupplevelsen kommer att förändras beroende på valen i projektet. Det kan 
vara svårt att beskriva ett rums upplevelse och notationer kan bli ett 
komplement (Branzell 1976:68).   
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Källkritik  
Digitaliseringskommissionen (2016) och Heidbrink (2016) är tillsatta av 
regeringen för att undersöka och identifiera hur Sveriges framtida 
digitaliseringspolitik bör bedrivas. Eftersom de är utvalda experter inom 
området av den svenska regeringen kan källan anses vara trovärdig. 
Lynch (1960) och Branzell (1976) är litteratur som skapades för längesen, men 
är fortfarande aktuella då de är stora namn och fortfarande används inom 
områdena arkitektur och samhällsplanering. Deras teorier är därmed väl testade. 
Även Gehls (2011) teorier är väl testade inom samma områden.  
 
Caspari et al. (2011) tar i sin forskning upp flera olika personers mångåriga 
kunskaper inom estetiska områden, där de intervjuades svar är 
överensstämmande med varandra. Artikeln är publicerad i en vetenskaplig 
tidning och alla författare har publicerat ett flertal artiklar, vilket gör att artikeln 
kan anses vara trovärdig.  
 
Dyrssen et al. (2014) beskriver i den utgivna boken om deras ljudkunskaper och 
hur det har testats. Här presenteras också inom vilka områden författarna är 
utbildade, vilket skapar en trovärdighet för bokens innehåll.  
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Metod 

 
 
Nedan presenteras de metoder som har utförts i arbetet. Metodvalen är baserade 
på arbetes syfte och frågeställningar. 
 

- Frågeenkäter: För att ta reda på vilka behov och funktioner en 
matbutiks förbutik behöver fylla så har en frågeenkät utförts på plats på 
ICA Maxi Eurostop i Örebro. Även en liknande frågeenkät har skickats 
ut via sociala medier.  
 

- Fokusgrupp: För att se till potentiella lösningar kring de behov och 
funktioner som en matbutiks förbutik behöver fylla, så har en 
fokusgrupp utförts med kunniga inom butiksinredning.  
 

- Platsanalys: För att kommunicera och synliggöra en lösning på de 
behov och funktioner som en matbutiks förbutik behöver fylla (vilka 
ovanstående delar tillsammans med teori hjälper till att svara på), så har 
en platsanalys utförts på den plats där designförslaget kommer att 
appliceras för att förstå hur den används idag och hur den kan förändras.  
 

 
 
Frågeenkät, ICA Maxi Eurostop 
En frågeenkät har formats med fem frågor som testas på plats i förbutiken på 
ICA Maxi Eurostop i Örebro. Denna frågeenkät kan ses som en strukturerad 
intervju, som Denscombe (2014:266) beskriver som en frågeenkät med formade 
frågor som deltagaren svarar på ansikte mot ansikte. Deltagaren har chans att 
svara med egna ord på två av fem frågor. Undersökningspopulationen, den 
grupp med människor som frågeenkäten är vänd till (Denscombe 2014:46), 
består utav personer mellan 18–35. Samarbetspartnern Butikskonsult har 
uttryckt att de är intresserade av det åldersspannet då de vill se hur den yngre 
delen av populationen använder en förbutik, och därmed ta reda på vilka 
funktioner som är aktuella i framtiden. Undersökningen utförs en omgång per 
en och en halv timme. Syftet med enkäten är att ta reda på hur ofta tjänsterna 
som finns i en förbutik används och vad deltagarna känner att de har behov av 
på platsen. 
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Denscombe (2014:30) skriver att intervjuer ansikte mot ansikte kan bidra till att 
deltagaren vågar blir personlig och skapar sig ett förtroende till enkäten. 
Metoden utförs därför på plats för att möjligen kunna få en personlig respons 
där deltagaren kan ta inspiration till sina svar genom att ha visuell tillgång till 
de olika funktionerna som en förbutik har. Här kan de exempelvis peka på 
funktionerna eller ta stöd av dem i sina argument.   
 
En utmaning för en frågeenkät är att få in tillräcklig med data för att skapa en 
rimlig helhetssyn över hur det ser ut i verkligheten (Denscombe 2014:59). En 
annan kan vara om det är få personer från utvald målgrupp som besöker platsen 
på avsedd tid. En tredje begränsning kan vara personers villighet att svara på 
enkäten när de redan har ett annat ärende som de ska utföra. Här är det därav 
viktigt att inte vara påstridig.  
 
 
Frågeenkät via sociala medier 
En surveyundersökning i form av en frågeenkät har formats och skickas ut via 
sociala medier på Facebook (Facebook.com). Enligt Denscombe (2014:35) är 
en surveyundersökning via internet ett effektivt och billigt sätt att samla in data. 
Metoden utförs på sociala medier för att komplettera enkäten som gjordes på 
plats på ICA Maxi, med fler deltagare ur samma undersökningspopulation. 
Undersökningen består utav fyra frågor där två av dem är kryssfrågor och två är 
fri svarstext. Syftet med denna enkät är densamma som tidigare enkät, att ta 
reda på hur ofta olika funktioner används och vad deltagarna känner att de har 
ett behov av. 
 
Eftersom alla människor är i behov av mat för att överleva (och med största 
sannolikhet har sett och/eller använt en förbutik) har inget särskilt urval gjorts. 
Frågeformuläret har delats offentligt på Facebook för vem som helst inom 
åldersspannet 18–35 år att ta del av, med en uppmuntran till alla om att dela 
enkäten vidare.  
 
En begränsning med frågeenkät via internet är att vid låg svarsfrekvens kan 
insamlad data bli snedvriden. Denscombe (2014:55–56) nämner att data kan bli 
snedvriden utifrån flera olika anledningar. I denna undersökning kan en av 
dessa begränsningar vara vilken social grupp deltagaren tillhör, då enkäten 
blivit delad vänner emellan, och kan resultera i att många av deltagarna är lika 
varandra. En annan begränsning i arbetet är att utöver målgruppens ålder är det 
svårt att välja ut en specifik grupp med människor att rikta sig mot. Vilket gör 
att målgruppen blir bred och att intresset kan bli lågt. 
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Fokusgrupp 
En fokusgrupp har planerats med sex personer av olika kön, ålder och 
arbetsområden inom butiksinredningsbranschen, under en period av ca två 
timmar. Enligt Denscombe (2014:268–269) är fokusgrupp en bra metod för att 
ta fram idéer och uppfattningar inom ett speciellt område, där deltagarna får 
dela och jämföra sina åsikter och kunskaper.  
 
Syftet med fokusgruppen är att diskutera vad en förbutik kan tänkas behöva 
förändra i och med digitaliseringen, ökad e-handel och förändrade 
handelsvanor, för att kunna bemöta de behov och funktioner som 
digitaliseringen skapar. Här får kunniga inom butiksinredning-perspektivet ta 
upp sina kunskaper inom ämnet. 
 
Fokusgruppen kommer först att ha en workshop tillsammans som kallas för KJ 
technique, vilket är en metod som Martin och Hanington (2012:102) beskriver 
som en teknik som hjälper ett team att samla tankarna kring ett stort eller 
komplicerat omfång av idéer eller information. I metoden får alla deltagarna en 
fråga eller ord att utgå ifrån och får därefter i tystnad skriva ner sina tankar på 
post-it lappar. Dessa lappar sätts sedan upp på en tavla och organiseras upp i 
kluster efter de områden eller ämnen som känns relevanta utifrån gruppens 
åsikter och kunskaper. I denna metod kommer orden: Inbjudande miljö, 
Digitalisering och Social mötesplats vara de centrala delarna av fokusgruppen, 
vilka är ord som flertal gånger uppkommit inom projektets genomgång av teori. 
Efter workshopen kommer en efterföljande diskussion utföras där deltagarna får 
dela med sig av sina tankar kring workshopen utifrån deras tidigare kunskaper 
inom butiksinredningsbranschen.  
 
Alla deltagare blir informerade om att svaren är anonyma men att 
ljudupptagning kommer att ske endast för analysen av materialet. De blir även 
informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta när 
som helst under undersökningen.  
 
En begränsning med fokusgruppen kan vara att deltagarna inte förstår uppgiften 
eller syftet med fokusgruppen. En annan att någon pratar mer än någon annan, 
vilket bidrar till att alla inte vågar göra sig hörda. Dessa deltagare känner dock 
varandra sedan tidigare men arbetar i olika arbetslag och med olika 
arbetsuppgifter vilket gör att de besitter flera olika kompetenser och kan 
diskutera samma ämne som alla tillsammans är kunniga inom utifrån flera olika 
perspektiv. 
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Platsanalys 
En platsanalys kommer att utföras på ICA Maxi Eurostop i Örebro för att se till 
hur ytan används idag. I platsanalysen kommer Branzells (1976:19) 
notationsspråk användas utifrån Lynch (1960:47–48) uppdelning av ytor: stråk, 
barriär, knutpunkt, landmärke och område. Att skapa ett notationsschema kan 
underlätta förståelsen för rummet och hur det används idag, men kan också 
skapa en överblick på skillnaderna som uppstår före och efter ett tillägg i 
rummet.  
 

 
Figur 2. Visar hur notationsspråkets olika delar kommer att markeras på platsanalysen.  
 
 
Begränsningar med platsanalysen är att den inte kommer att visa på hur många 
människor som rör sig på plats, den kommer inte heller att undersöka hur 
platsen används vid olika tider på dygnet och olika dagar. Den kommer endast 
att agera som ett komplement för att visa på skillnader på användningsområden 
före och efter designförslaget. Eftersom projektet inte specifikt handlar om just 
denna plats utan snarare om hur en matbutiks förbutik och dess omliggande 
område kan förändras för att möta besökares behov. 
 
En utmaning blir därav att alla platser ser olika ut och att en lösning inte kan 
matcha alla platser. Men denna plats är vald för att representera den större 
massan, där många ICA Maxi butiker eller större mataffärer brukar ha mycket 
yta att arbeta med.  
 
 
Etiskt förhållningssätt 
Metoderna har utförts med ett etiskt förhållningssätt, och i enkäter och 
fokusgrupp har deltagarna blivit informerade om att deras svar förblir anonyma. 
Här förklaras även att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om 
de så vill. I undersökningarna finns en öppenhet i vilket ämne som undersöks, 
varför och med vilka samarbetspartners. Denscombe (2014:425) nämner att det 
är viktigt att reflektera över om det är en extra sårbar grupp eller ett känsligt 
ämne som undersöks, och att ingen deltagare ska ta skada av undersökningen. 
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Ämnet i denna rapport är inte känsligt i sig, men det är ändå viktigt att inte 
orsaka någon deltagare en negativ psykologisk påverkan, och därav att vara 
noga med att ingen går ifrån undersökningen och mår sämre än innan hen 
deltog.  
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Empiri 
 
 

Nedan presenteras resultatet av frågeenkäterna, fokusgruppen och 
platsanalysen.   

 
Resultat frågeenkät, ICA Maxi Eurostop 
Resultatet av frågeenkäten (Behov i en ICA Maxi-förbutik) på plats hos ICA 
Maxi Eurostop i Örebro, resulterade i femton svar där 40% var män och 60% 
var kvinnor. De flesta av deltagarna hade denna dag ett ärende i själva butiken 
och inte i förbutiken. De som hade ett ärende i förbutiken hade användning av 
postombud, apoteksvaror och tobak.  
 

 
Figur 3. Visar stapeldiagram från frågeenkäten Behov i en ICA Maxi-förbutik. Se bilaga med 
samma namn för helhet av resultatet.  
 
 
Bilden ovan visar vilka tjänster som deltagarna har haft användning för och hur 
ofta. Här går det att utläsa att postombud används mest och av flest deltagare 
och att spelinredningsytan nästintill aldrig använts av enkätens deltagare. Även 
café och restaurangområdet är det flera deltagare som aldrig använder.  
 
Deltagarna fick även frågorna om det är något de gillar lite extra på platsen och 
vad de skulle vilja tillföra ifall platsen var skapad endast för deltagaren. På 
dessa frågor var det flera som uttryckte att de inte ville förändra något, eller 
refererade sitt svar till butikens matutbud, inte till själva förbutiksområdet. En 
person nämnde att avdelaren mellan förbutik och butikens ingång var bra, en 
annan gillade den nya stålinredningen och en tredje att det är bra bemannat och 
att servicen går fort. Enligt en deltagare hade den gärna sett annat än trav på tv-
skärmarna och en annan ville ha musik medans den väntade. 
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Resultat frågeenkät på sociala medier 
Resultatet av frågeformuläret (Tjänster i och vid en mataffärs förbutik) på 
sociala medier resulterade i 54 svar där 72,2% var kvinnor, 25,9% var män och 
1,9% inte var specificerat. Av dessa deltagare var de flesta överens om att en 
förbutiks främsta anledning till att existera är för att vara postombud, 
spelombud och att sälja tobak.  
 

 
Figur 4. Visar stapeldiagram från frågeenkäten Tjänster i och vid en mataffärs förbutik. Se 
bilaga med samma namn för helhet av resultatet.  
 
 
I frågeenkäten från sociala medier kunde liknande staplar utläsas i jämförelse 
med enkäten som utfördes på plats i förbutik. I denna undersökning ökade 
behovet av postombud tillskillnad från tidigare enkät, även spelområdet har 
enligt denna enkät lite mer användning med svar att den används någon gång 
om året av några av deltagarna, användningen är dock fortfarande låg. Den 
stora skillnaden mellan enkäterna är att det är få från sociala medier som säger 
att de handlar apoteksvaror tillskillnad från de på plats. Och i denna enkät är det 
fler som säger att de äter eller fikar i förbutik än de som svarade på plats. Med 
tanke på att denna enkät har fler svar, kan man anta att denna enkät har 
tillförlitligare svar än den andra. 
 
Deltagarna i frågeenkäten på sociala medier fick frågan om det är något de 
saknar i en förbutik och 46 av 54 svarade antingen nej eller inte vad de vet. 
Andra önskade blommor, en ringklocka ifall personalen inte finns på plats, ett 
apotek i närheten, yta där det går att ladda telefon, salladsbar och mer 
saluhalskänsla med café och sittplatser som går att finna utomlands.  
 
Deltagarna fick även frågan om det är något de tycker borde försvinna från en 
förbutik. 35 stycken av 54 svarade att de tyckte det var bra som det är eller att 
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de inte har någon åsikt om det. Ett par stycken önskar skilja på postombud och 
resterande ärenden. En nämner att spelinredningen är tråkiga och 
gammalmodiga och inte matchar resterande inredning medans fem stycken 
nämner att spelombud kan få försvinna, vissa med hänsyn till spelberoende, 
andra med hänsyn till att det tar lång tid att bearbeta spel. Fyra personer tycker 
att tobaken ska begränsas eller plockas bort. Tre stycken nämner att godis och 
snacks kan plockas bort då det ändå finns i ordinarie butik och en tycker att det 
kan vara trevligt med tuggummi och dricka vid postombudet. En person nämner 
att det gärna får finnas blommor och presentartiklar i förbutiken för att 
underlätta inhandlandet inför kalas när det är mycket folk i butiken.  
 
 
Resultat, fokusgrupp 
Under workshopen som fokusgruppen utförde så skrev alla deltagare ner de 
saker de tänkte på när de hörde orden; Inbjudande miljö, Digitalisering och 
Social mötesplats. Som under workshoppen även kallades för huvudrubriker. 
 

 
Figur 5. Fokusgruppens alla nedskrivna ord ordnade efter workshopens huvudrubriker. Se 
bilaga Fokusgrupp för fler bilder och resultat. 
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Inbjudande miljö kan sammanfattas till en harmonisk, lugn, naturfylld miljö 
med trevlig belysning och flexibla lösningar. Där det är rent, enkelt att förstå 
och med nytänkande design men ändå hemtrevligt.  
 
Digitalisering kan sammanfattas till en spännande, stabil, effektivt växande 
marknad. Med många möjligheter, stor kunskap och nya moderna innovationer 
där allt är möjligt. Här finns det stabilitet och pengar. Möjligheter att via data, 
mobiler och appar erbjuda både reklam, service och menyer.  
 
Social mötesplats kan sammanfattas till en plats där man möts för att umgås, 
prata och dela glädje. Där det händer något underhållande eller tilltalande. Det 
kan vara mat och dryck vid ett torg eller en lounge, på ett café eller i centrum. 
Här är miljön viktig. En social mötesplats kan också tolkas som en digital 
mötesplats, ett Community, med mobbning och troll.  
 
Efter workshopen hade deltagarna en efterföljande diskussion om tankar kring 
huvudrubrikerna, deras egna nedskrivna ord kontra ämnet en matbutiks 
förbutik, plus de förkunskaper som deltagarna besitter inom ämnet sedan 
tidigare.   
 
Resultatet av diskussionen visar på att de två stora samtalsämnena kring en 
förbutik var: 

- Hämtning/leverans av paket, som nämndes åtta gånger, 
- Social/mötesplats, som också det nämndes åtta gånger. 

 
Ordet mat låg på en nära tredjeplats och nämndes under diskussionen sex 
gånger. Orden handla/köpa uppkom fem gånger under diskussionen. Miljö och 
snabb nämndes fyra gånger var. Service, digitalisering och restaurang nämndes 
tre gånger var medans tjänst och enkelhet endast nämndes två gånger var. Detta 
är dock inte en kvantitativ undersökning och nämns endast för att det är 
intressant att markera vilka ämnen som kommit fram flest gånger under 
diskussionen i fokusgruppen. Och har endast använts som inspiration för 
idéskapandet och har ingen statistisk relevans.  
 
En sammanfattning av diskussionen är att de tycker att det behövs ett framtids-
tänk, och att svenskarna uppskattar självscanning. De nämnde att det kommer 
glesbygdsaffärer utan bemanning, där man handlar med bank-id. Deltagarna sa 
även att man vill åt servicen, men att man hellre klickar hem paket hemifrån 
och att fokus på förbutik kommer förändras de närmaste tio åren. De nämnde 
att allt går fort nu i samhället i och med digitaliseringen, det behövs lugnas ner, 
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att det är viktigt att få in en mötesplats. De tror också att det är viktigt med 
enkelhet och möjligheten att hämta färdiga matkassar. En tanke som nämndes 
handlade om att ändra på kundvarvet, att dela upp butiken i två delar, där enda 
delen har delikatesser och färska varor, där en upplevelse skapas genom en 
saluhallskänsla med restaurang och vinbar, och den andra delen är mer som en 
vanlig butik. Idag är dessa delar mixade i butiksmiljön. 
 
 
Resultat, platsanalys 
Utifrån ett av Branzells notationsspråk (1976:19) med Lynch (1960:47–48) 
uppdelning av ytor har platsen där designförslaget kommer att applicerats 
analyserats. Här har ytorna delats upp i olika kategorier  
 

- Stråk in, vilket betyder de personer som går in i området och visas som 
röd punktad linje.  

- Stråk ut, är när personer har gjort sitt ärende och är på väg ut från hela 
butiken. Visas med blå punktad linje.  

- Stråk tobak är de kunder som handlat tobak och fått ut en värdekupong 
som de sedan ska hämta i tobaksautomaten. Visas med gul punktad 
linje.  

- Barriär är de ytor där vägen är blockerad på något sätt, exempelvis 
väggar eller föremål som står i vägen. Visas med en rosa linje med 
dragna linjer över.  

- Knutpunkt är platser där människor möts, dessa visas med två gröna 
cirklar.  

- Landmärke är de områden som människor relaterar till speciella 
områden, något som de minns. Här visas de med gröna trianglar.   
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Figur 6. Platsanalys i form av ett notationssystem, som visar på rörelsemönster på platsen, och 
var människor möts eller utför ärenden. Se bilaga Platsanalys för bilder på före och efter 
designförslag har applicerats.  
 
 

 
Figur 7. Platsanalys i form av ett notationssystem, som visar på de olika områdena som idag 
finns på platsen. 
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Ytan har även delats upp i de olika områdena som besökarna använder platsen 
idag, dessa områden visas med blåa prickade ovaler och förtydligas med text 
kring vilken typ av område det är.  
 
Flödesschemat visar på att området vid förbutik och tobak har många olika typ 
av flöden, där människor rör sig i flera olika riktningar beroende på vilken 
tjänst de är ute efter. Precis framför tobaksautomaten ska människor samsas 
som kommer både utifrån, från kassor, utcheckningsavdelningen och de som 
ska gå igenom för att komma till scanningen. Personer som handlar tobak från 
kassan behöver även gå en omväg för att hämta deras tobak.  
 
Här finns idag inga platser att stanna upp och sitta på som är gratis att vara på, 
utan att du är i vägen. Mötesplatserna är antingen vid bänkarna där personer 
väntar på sin tur i förbutiken, ingången där alla människor går ut eller in och i 
cafét där du behöver betala för att få stanna kvar.  
 
 
Sammanfattning empiri  
Resultatet av undersökningarna är att följande punkter är viktiga för kunder att 
ha i en förbutik: 
 

- Hämtning/leverans av paket 
- Mötesplats 
- Möjlighet till socialisering 
- Sittmöjligheter där man inte känner sig i vägen 
- Möjlighet att ladda digitala enheter 
- Naturfylld miljö 
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Designprocess  
 
 
 
Nedan presenteras de tankar och idéer som har varit avgörande under 
processens gång. Hur projektet har utvecklat sig från att utgå ifrån problemet 
till att komma fram till ett designförslag.  
 
Projektet har gått igenom att specificera och formulera problemet, identifiera 
forskningsområdet och sedan sätta ihop en forskningsstrategi. Sedan samlades 
teorier in varvat mellan metoder, analys av material och skapande av 
designförslaget. Efter det utvärderades förslaget och ett tillägg av förslaget 
skapades. 

 
Figur 8. Visar på projektets (iterativa) process.  

 

För att kunna skapa ett designförslag som matchar projektets syfte behövdes det 
först tas reda på vilka behov och funktioner som kunder i en mataffärs förbutik 
har, vilket gjordes genom teorier kring digitaliseringen och det sociala 
kontraktet, frågeenkäterna och fokusgruppen. Detta ledde projektet till 
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individualiseringen som digitaliseringen innebär, vilket visade på vikten av att 
skapa en mötesplats för människor även utanför den digitala världen.  

Projektet utvecklades till denna fråga: Hur kan man via butiksinredning öka 
intresset för den fysiska mötesplatsen, där personer möter andra människor än 
just de som är lika en själv? 
 
Under arbetets gång har flertalet idéer kring mötesplatser uppkommit. Här ingår 
bland annat digitala stolpar där kunderna kan sätta sig ner och exempelvis ta en 
fika och samtidigt handla via en app för att sedan få matkassen levererad till 
fikabordet. En scen för events kom också in i processen, där butiken kan skapa 
sociala mötesplatser genom att bjuda in sina kunder till temakvällar. Även olika 
typer av sittplatser har undersökts, med fokus på ljudbarriärer, så som en ljudtät 
box alternativt en ljuddämpande lampa att sitta under, där konsulter eller 
studenter kan arbeta.  
 

  
Figur 9 & 10. Tidiga handskisser i processen, idéskapande. Bilderna visar olika typer av 
platser/funktioner som funnits med i idéskapandet. Exempelvis studieplatser och en scen för 
möjlighet till event. 
 

 
Figur 11. SketchUp-skiss från idéskapandet med flertal olika idéer. Bilden visar olika typer av 
sittmöjligheter. 
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Här landade projektet på att skapa en mötesplats där besökare inte ska behöva 
betala för att stanna upp. Detta för att skapa tillgänglighet och öppna upp för 
viljan att stanna kvar en stund. Vilket gör att fokus för en mötesplats blev på 
den så kallade trafikytan för besökarna, där de rör sig mellan alla olika ytor, 
istället för exempelvis på café och restaurangdelen som annars är en ultimat 
mötesplats för människor. Projektet utvecklade sig till att skapa ljudbarriärer 
via avgränsade väggar, vilket ledde till designidéen av modulbås. 

Skissarbetet har varierats mellan analogt och digitalt. Analogt via penna och 
papper och digitalt via programmet SketchUp.  

 

 
Figur 12. Platsanalys före designförslag. 
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Figur 13. Platsanalys efter designförslag.  

 
För att gå vidare i projektet valdes ICA Maxi Eurostop i Örebro ut som en 
exempelbutik att tillämpa designförslaget på. En platsanalys utfördes på platsen 
utifrån ett av Branzells notationsspråk (1976:19) och samma metod tillämpades 
även efter att designförslaget applicerats digitalt på platsen, vilket visar på 
skillnaden mellan före och efter. De stora förändringarna är att tre knutpunkter 
har lagts till, men även att flöden har underlättats genom att tobaksautomaten 
fick en ny plats (gula streckade linjer). 
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Designförslag 
 
 
 
Nedan presenteras designförslaget som tagits fram med grund i 
informationsdesignsproblemet – hur det går att kommunicera och synliggöra en 
lösning för att möta de behov och funktioner som besökare till en matbutiks 
förbutik har i och med den ökade digitaliseringen och förändrade 
handlingssvanor. Designförslaget är också baserat på framlagda teorier och 
insamlad empiri.  
 
Detta designförslag kan tillämpas på de större butikernas förbutiksområden, 
men kan även anpassas för att platsa i gallerior eller andra ytor där människor 
möts och mycket trafikyta existerar. Designförslaget har i denna undersökning 
tillämpats på ICA Maxi Eurostop i Örebro, för att visa på hur förslaget kan 
appliceras i en verklig miljö, både vad gäller placering men också via färg och 
form.  
 
 

 
Figur 14. Designförslag bestående utav två modulbås med varierade sittplatser och en 
fokuspunkt i form av en projekterad fiskedamm som rör sig utefter besökarnas rörelser.  
 
 
Designförslaget består utav två så kallade modulbås och en projekterad 
fiskedamm. Denna yta är tänkt kunna vara en väntplats med en fokuspunkt att 
titta på, där barn kan jaga fiskar som rör sig utefter de rörelser som 
människorna på platsen gör. Även växter har adderats för att få in mer naturliga 
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inslag. Som Caspari et al. (2011:137–139) nämner så är det viktigt med 
naturliga inslag så som växter, men också vatten och rörelse.  
 
I modulbåsen kan man sätta sig ner och ta det lite lugnt, vänta på att resterande 
familj ska handla klart, eller surfa på mobilen en stund. Här finns olika typer av 
sittplatser så personer kan välja det som känns behagligast. Alla sittplatser har 
ryggen skyddad och kan därav kännas som intimare och mer säkert (Gehl 
2011:157). Gehl (2011:161) nämner även att det är viktigt att ha flera olika 
typer av sittplatser på offentliga platser. 
 
Modulbåsen blir som ett rum i rummet där innerväggarna är täckta i ett 
mönstersytt filt-material som dämpar ljudnivån från omgivningen, vilket gör att 
bakgrundsljudet dämpas. Som Dyrssen et al. (2014:39–40) skriver så är det 
viktigt att fundera kring övergången mellan olika rum.  
 
 

 
Figur 15. USB- och eluttag kan underlätta för besökare som behöver ladda sina digitala 
enheter. 
 
 
Eftersom digitaliseringen innebär att fler personer gör ärenden via digitala 
enheter så har även möjligheten till att ladda de digitala enheterna via USB- och 
eluttag lagts till i modulbåsen. Gehl (2011:101) nämner att när man integrerar 
fler funktioner på en och samma plats så kan fler människor aktiveras samtidigt. 
Och fortsätter med att en person nästan alltid sätter sig på en plats för att den 
har något att erbjuda personen (ibid:161). Vilket innebär att om möjligheten till 
att ladda de digitala enheterna finns, finns det större möjlighet till att fler 



 36 

människor vill befinna sig där, och därav uppstår fler möten. Här erbjuds även 
gratis WI-FI för de personer som vill spara på sin egen mobildata. Även den 
projekterade fiskedammen blir en interaktiv digital plats som kan kommunicera 
att butiken är digitalt utvecklad och en modernt uppkopplad plats.  
 

Figur 16. Modulerna går att anpassa efter den yta som butiken har. Det går att anpassa dem 
efter både färg, material och storlek. Här visas modulbåsen och fokuspunkten i miljön hos ICA 
Maxi Eurostop i Örebro.  
 
 
Ovan presenteras modulbåsen på plats hos ICA Maxi Eurostop i Örebro. Här 
har modulerna placerats i närhet till förbutiken men på en trafikyta där det 
tidigare endast fanns möjlighet till att gå eller stå. Som Gehl (2011:155) nämner 
att för att skapa en miljö där människor ska kunna stanna kvar en längre period 
så behövs sittplatser. Han fortsätter med att det egentligen inte handlar om 
antalet människor som stannar upp, utan hur länge, för att avgöra hur social 
platsen känns (ibid:77–79).  
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Figur 17. Hur platsen ser ut idag från samma vy som figur 15.  
 
 
Idag på platsen där modulbåsen är placerade finns blomkylar (som efter 
förslaget har flyttats längre in i förbutiken) och spelområdet, som enligt 
frågeenkäternas deltagare inte används oftare än någon gång per år som högst, 
vilket inspirerade till valet att ta bort området helt, för att i framtiden placera ut 
digitala spelstolpar istället.  
 
 

 
Figur 18. Här syns båda modulbåsen och den projekterade fiskedammen ovanifrån.  
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Figur 19. Här agerar ena modulbåset rumsavskiljare mellan trafikytan och självscanningsytan.  
 
 
 
Modulerna kan i andra rumsligheter även användas som rumsavskiljare, där 
baksidorna kan fungera som informationstavla. Eller så kan man sätta två 
moduler med ryggarna mot varandra och på så sätt dela upp en yta i två.   
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Utvärdering av designförslag  
 
 
 
Utöver min egen utvärdering som pågått under hela designprocessen så har 
även projektet presenterats för en expert som arbetar på ICA:s centrala enhet. 
Experten arbetar inom området Förbutik som innefattar förbutiksdiskarna med 
försäljning, spel och postombud, spelinredningsområdet, café och 
restaurangytan men även den trafikyta där människor rör sig till och från butik.  
 
Innan mötet hade experten blivit informerad om projektet till den mån att det 
handlade om hur förbutiksområdet kan utvecklas i och med den ökade 
digitaliseringen. Hen hade även blivit informerad om att Butikskonsult tittar på 
olika butiksinredningslösningar för nya online-avdelningar.  
 
När projektet presenterades möttes det av inspiration och positivitet. Experten 
trodde att projektet skulle handla om post och spel, men nämnde att det även 
behövs se över hur mötesplatserna kan utvecklas. Hen nämnde att i och med 
digitaliseringen så är det viktigt med eluttag och WI-FI, men också 
situationsanpassade ytor beroende på besökare. Här hänvisades till hur 
restaurang- och caféutrymmena kunde utvecklas från hur de idag ser ut, och att 
modulbåsen har potential även i dessa utrymmen. Experten nämnde att när man 
skapar mötesplatser så behöver man ta hänsyn till målgrupperna som besöker 
platsen och att det behövs platser för både enskilda människor som tar en snabb 
kaffe, men också yta för att sitta länge, där det kanske är en datorfri-zon. Hen 
ville gärna se en utveckling på designförslaget där ett liknande modulbås även 
hade bord, så att personer som vill sitta ensamma kan sätta sig på ytan och 
arbeta, exempelvis konsulter med egna företag. Eller om någon vill ta en snabb 
kaffe sittandes. Det behövs alltså fler lösningar än de fyramannabord som ofta 
placeras i ICA:s caféer idag.  
 
Efter resultatet av utvärderingen på ICA centralt har ännu ett modulbås tagits 
fram där bord har lagts till. Dessa kan placeras både i restaurangdelen men även 
utanför. 
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Figur 20. Tillägg till designförslag efter möte på ICA centralt. Modulbås med bord som kan 
placeras i restaurangdel men också utanför. 
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Analys 

 
 
Redan tidigt i projektet kunde behovet av en mötesplats ses. De större ICA, så 
som ICA Maxi, med ett köpcentrum-liknande utseende och yta, har möjligheter 
till att skapa mötesplatser istället för att endast använda området runt förbutik 
som trafikyta från en plats till en annan. Enligt diskussionen under 
fokusgruppen så var även de överens om att en mötesplats är viktigt.  
 
Då människor inte längre behöver lämna sitt hem för att handla så är det 
dessutom svårare att den slumpmässiga träffen människor emellan uppstår. 
Också att människorna tar sig till större matbutiker och köpcentrum via bil, tar 
bort möjligheten till människor att mötas på vägen dit och hem, vilket innebär 
en kortare period av tid som de stöter på varandra.  
 
Tanken att mötesplatsen ska vara gratis har under projektet uppkommit, att 
personer inte ska behöva spendera några pengar för att vara där. Som Gehl 
(2011:23) nämner, att människor attraherar människor och att vi gärna håller 
oss nära andra. Om de platserna som är gratis kommer att kännas välkomnande, 
kommer förhoppningen vara att fler vill spendera tid även i café och restaurang, 
vilket gynnar både människorna i sig men också företaget och samhället. Om 
intresset för den fysiska mötesplatsen ökar så möts fler människor som är olika 
en själv och det kan på så sätt gynna det socialt hållbara samhället, där alla kan 
känna tillit till varandra (Folkhälsomyndigheten 2018). 
 
Detta projekt visar på att det finns betydligt roligare och trevligare sätt att skapa 
en mötesplats än att endast ställa ut en parkbänk. Här är förhoppningen att det 
redan i planeringsstadiet av en butik eller galleria kan påminna om vikten att se 
till var olika typer av mötesplatser kan få rum. För som Gehl (2011:12 & 157) 
nämner så är det viktigt att se till möjligheten till de sociala aktiviteterna och att 
ta hänsyn till hur sittplatser placeras ut. Mötesplatser dyker inte upp av sig själv 
i byggnader, de måste aktivt byggas in, och anpassas efter den plats som byggs. 
Vikten ligger i att försöka skapa en upplevelse för besökarna, och även att ha 
människan i centrum när platser planeras. 
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Diskussion och Slutsatser 
 
 
 
Nedan presenteras svar på de frågeställningar som projektet har grundats på, 
utifrån teori och insamlad empiri. Här presenteras även kritik kring metodval 
och vad som skulle kunna undersökas vidare inom området. 
 
 
Frågeställningar 
 
Vilka behov och funktioner behöver en matbutiks förbutik fylla i och med 
den ökade digitaliseringen, för att möta de förändrade handelsvanorna att 
handla online och därmed värna om möjligheterna till att fysiskt möta 
människor som är olik en själv? 
 
I och med det nya digitaliserade samhället där fler och fler väljer att utföra sina 
ärenden via internet finns risken för att butiker och samhällen tappar den 
fysiska sociala kontakt som behövs mellan människor för att upprätthålla det 
sociala kontraktet där vi lärt oss hur vi ska behandla våra medmänniskor i 
samhället. I takt med den ökade digitaliseringen påverkas alltså det sociala 
kontraktet genom de individualiserade världsbilderna som algoritmerna skapar 
av den oändliga information som finns att tillgå (Digitaliseringskommissionen 
2016:163–164). Eftersom personers världsbilder kan skilja sig så ofantligt 
påverkar det, det sociala samspelet i den fysiska världen och gör det därav 
svårare att se sig sammanhöra med sina medmänniskor 
(Digitaliseringskommissionen 2016:163–164). 
 
Som tidigare nämnt måste inte människor lämna sina hem för att handla. Detta 
gör det svårare för den slumpmässiga träffen att uppstå. Och av de som handlar 
på plats är det många människor som hellre tar bilen ut till större köpcentrum 
och matbutiker, vilket gör att möjligheten till att människor möts på vägen 
försvinner. Därav blir det en kortare period för människor att tänkas stöta på 
varandra.  
 
Genom insamlad empiri går det att se att hämtning och leverans av paket, 
mötesplatser och möjlighet till socialisering var viktigt att tänka på, men även 
en naturfylld miljö och att kunna ladda digitala enheter. Eftersom Butikskonsult 
redan har gått in på olika online-lösningar när det kommer till hämtning och 
leverans av paket, så fokuserades projektet på mötesplatserna och möjligheten 
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till socialisering. Här ingår även sittmöjligheter och en naturfylld miljö och att 
kunna ladda sina digitala enheter. 
 
 
Hur kan förbutiksområdet rumsligt kommunicera och synliggöra en 
lösning för att möta dessa behov/funktioner? 
 
Behoven/funktionerna är alltså möjligheten till socialisering via mötesplatser 
där det bör finnas sittmöjligheter, en naturfylld miljö och med möjlighet till att 
ladda sina digitala enheter. Men hur kan detta rumsligt kommuniceras och 
synliggöras? 
 
Som Gehl (2011:15) nämner så kan möjligheten att se och höra andra 
människor leda till inspiration och underhållande erfarenheter. Där oavsett var 
vi är så attraherar människor fler människor och att vi söker oss till platser där 
grupper redan finns (ibid:15). Gehl (2011:155) nämner även att endast där det 
finns möjlighet att sitta, finns möjligheten till att stanna en längre stund. Och 
för att skapa en yta med sittplatser så är det viktigt att inte bara se till de fysiska 
egenskaperna utan också de psykiska. Personer väljer oftare att sitta vid en vägg 
än i mitten av ett område och vill gärna ha sin rygg skyddad mot platser som 
inte är avgränsade (ibid). Modulbåsens rygg bidrar till att det alltid är en 
skyddad rygg för de som väljer att sätta sig i dem, oavsett var de är placerade i 
ett område.  
 
För att fler människor ska aktiveras samtidigt så är det bra att integrera flera 
olika funktioner på platsen, så att många människor kan aktiveras samtidigt 
(Gehl 2011:101). För om någon sätter sig på en yta är det nästan alltid för att 
personen vill ta vara på det som platsen erbjuder, exempelvis hur det ser ut, vad 
som händer runt i kring eller de tjänster som finns där (ibid:161). I modulbåsen 
finns det flera olika sittmöjligheter, men även gratis WI-FI och möjligheten till 
att ladda digitala enheter. Fokuspunkten kan också bli en lockelse för en viss 
typ av målgrupp, exempelvis barnfamiljen, men också de som är digitalt 
inriktade. Här finns alltså flera olika typer av funktioner på platsen. 

Platser med naturliga inslag, vatten och att ha tillgång till dagsljus är också 
viktiga inslag i en miljö (Caspari et al., 2011:137–139). Men också att som 
designer vara medveten och uppmärksam på att övergången emellan olika rum 
skapar skiftningar i miljön, och kan bli avgörande för hur rummet upplevs 
(Dyrssen, 2014:39–40). I modulbåsen har naturliga inslag lagts till i from av 
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växtligheter, men även fokuspunkten agerar som ett naturligt inslag i och med 
de projekterade fiskarna i vattnet.  

Notationer kan hjälpa designern till att tolka den rumsliga upplevelsen och att 
göra medvetna val i rumsutformningen. De kan även hjälpa ett projekt att visa 
på hur rumsupplevelsen kommer att förändras beroende på designvalen som 
görs i projektet (Branzell, 1976:68).   

 
Metodval och gestaltning 
Eftersom enkäterna inte har en stor kvantitet så har de ingen statistisk relevans, 
utan har endast använts för att få en bakgrundskunskap kring ämnet och för 
inspiration kring vidare designförslag. För att skapa statistiskt relevanta 
undersökningar skulle betydligt mer tid och fler resurser behövas läggas än vad 
detta projekt har haft möjlighet till.  
 
Vad gäller gestaltningen så kan det ena modulbåset, där det hänger en gunga, 
exkludera personer som är skadade eller funktionshindrade. Därav är det viktigt 
att det även finns yta att sitta på för de som inte har möjlighet att sätta sig i 
gungan. Gungan har dock anpassats så att den har en rygg och är omslutande, 
utifall någon med sämre balans vill sätta sig.  Risk finns också för att en 
oförsiktig person gärna lägger upp fötterna på bordet bredvid när hen sitter i 
gungan. Men då den är fäst i taket så att den balanseras med öppningen utåt så 
kommer personen att behöva hålla i bordet för att stanna kvar i den vinkeln, då 
det blir en onaturlig svängning på gungans lina.  
 
 
Vidare undersökningar 
Vid mer tid eller vidare undersökningar hade det varit fördelaktigt om 
designförslaget hade utvärderats av besökare. Här skulle man även kunna se till 
vilka typer av mötesplatser som de hade önskat, och visat på olika 
designförslag. Vidare undersökningar skulle även kunna göras på hur 
restaurang- och caféytan kan utvecklas, då även den ytan är en optimal plats för 
möten.  
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Figurförteckning 
 
Figur 1. Foto med vy över del av förbutiksområdet hos ICA Maxi Eurostop i 
Örebro. Här visas ingången, spelinredningsytan, blomkylar och parkbänkar.  
 
Figur 2. Visar hur notationsspråkets olika delar kommer att markeras på 
platsanalysen. 
 
Figur 3. Visar stapeldiagram från frågeenkäten Behov i en ICA Maxi-förbutik. 
Se bilaga med samma namn för helhet av resultatet.  
 
Figur 4. Visar stapeldiagram från frågeenkäten Tjänster i och vid en mataffärs 
förbutik. Se bilaga med samma namn för helhet av resultatet. 
 
Figur 5. Fokusgruppens alla nedskrivna ord ordnade efter workshopens 
huvudrubriker. Se bilaga Fokusgrupp för fler bilder och resultat. 
 
Figur 6. Platsanalys i form av ett notationssystem, som visar på rörelsemönster 
på platsen, och var människor möts eller utför ärenden. Se bilaga Platsanalys 
för bilder på före och efter designförslag har applicerats. 
 
Figur 7. Platsanalys i form av ett notationssystem, som visar på de olika 
områdena som idag finns på platsen. 
 
Figur 8. Visar på projektets (iterativa) process. 
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Figur 9 & 10. Tidig handskiss i processen, idéskapande. Bilderna visar olika 
typer av platser/funktioner som funnits med i idéskapandet. Exempelvis 
studieplatser och en scen för möjlighet till event. 
 
Figur 11. SketchUp-skiss från idéskapandet med flertal olika idéer. Bilden visar 
olika typer av sittmöjligheter. 
 
Figur 12. Platsanalys före designförslag. 
 
Figur 13. Platsanalys efter designförslag. Se jämförelse på före och efter 
designförslaget har applicerats i bilaga Platsanalys. 
 
Figur 14. Designförslag bestående utav två modulbås med varierade sittplatser 
och en fokuspunkt i form av en projekterad fiskedamm som rör sig utefter 
besökarnas rörelser. 
 
Figur 15. USB- och eluttag kan underlätta för besökare som behöver ladda sina 
digitala enheter. 
 
Figur 16. Modulerna går att anpassa efter den yta som butiken har. Det går att 
anpassa dem efter både färg, material och storlek. Här visas modulbåsen och 
fokuspunkten i miljön hos ICA Maxi Eurostop i Örebro.  
 
Figur 17. Hur platsen ser ut idag från samma vy som figur 15. 
 
Figur 18. Här syns båda modulbåsen och den projekterade fiskedammen 
ovanifrån.  
 
Figur 19. Här agerar ena modulbåset rumsavskiljare mellan trafikytan och 
självscanningsytan.  
 
Figur 20. Tillägg till designförslag efter möte på ICA centralt. Modulbås med 
bord som kan placeras i restaurangdel men också utanför. 
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Bilagor 
 
 
Frågeenkät, ICA Maxi Eurostop  
Behov i en ICA Maxi-förbutik 
 

 
 
 
Vad har du för ärende här idag? 
 
Handla, köpa tobak 
köpa alvedon 
handla mat 
köpa dricka 
köpa snus 
öl och nötter 
jobba 
lämna paket 
Kompletterings handlar 
handla 
apotek 
baka  
handla mat 
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köpa snus  
handla mat 

 
 
Är det något du gillar lite extra med denna plats? Varför? 
snabbkassa 
nej 
avdelningen mellan förbutik och självscanning 
egentligen inte 
njae 
nej gärna liten butik, stadskärna 
Servicen, bra bemannat går fort. 
stålinredningen som kommit upp 
trevligt allt samman 
stort 
njae 
billiga  
nää 
bra utbud 
bra service 

 
 
Om denna plats skulle vara skapad endast för dig och vad du 
gillar, vad hade du då valt att tillföra? 
orientaliska alternativ i butiken.  
tv apparater som visar annat än trav 
inget särskilt. 
komplett redan 
musik 
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njae.  
ta bort tobak, haha.  
mer stål 
nää 
blippa kort i självscanning 
nää 
näää 
nää 
vet ej 
Inget 

 
 
 
Foton från ICA Maxi Eurostop  
 

 
Ingång med blick mot förbutiksområdet och ingång till själva butiken.  
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Bild tagen mot utgången med förbutiken snett bakom till höger. Kameran är riktad mot 
ingången. Här syns platsen hur den ser ut idag.   
 

 
Här visas designförslaget på hur platsen kan förändras. Visas i liknande vy som bild ovan. 
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Frågeenkät via sociala medier  
Tjänster i och vid en mataffärs förbutik 
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Saknar du några tjänster i en förbutik? Vilka? 
Nej 
Om förbutiken inte är konstant bemannad vore det skönt med en ringklocka eller liknande för att signalera att man vill handla 
där.  
Jag vill ha mer mysiga förbutik er som inkluderar caféer och sittplatser. Lite mer saluhallskänsla som man ofta finner 
utomlands.  
Nej 
Beror på vilka, finns förbutiker som har en salladsbar vilket är Nice så man slipper gå in i butiken men är inte 
supernödvändigt! Tycker det är jobbigt när vissa varaor enbart finns ute i närbutiken ex juice i liten flaska, ska man på utflykt 
och vill ha en "liten" juice med sig går inte den att handla när man storhandlar.. tycker alltså att det är viktigare att sådana 
varor finns både i nätbutiken och i riktiga butiken än att förbutiken saknar saker. 
Nej. 
Nej 
Nej 
Blommor 
Nej 
Mjölk 
Nej 
Inget jag kommer på 
Nej 
Nej  
Nej 
Nej 
Nej 
Inga 
Nej 
Nej 
Nej 
Eluttag ladda telefon, wi-fi  
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Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Inte vag jag kan komma på 
Nej 
Nej 
Oavsett om det finns receptfria läkemedel så saknar man ibland apotek i närheten  
Nej, tycker det har utvecklats till något som känns lagom. 
Kommer inte på något 
Nej 
Nej, saknar inget 
Ingen 
Ingen vad jag kommer på. 
Nej 
Nej 
Om förbutiken inte är konstant bemannad vore det skönt med en ringklocka eller liknande för att signalera att man vill handla 
där.  
Nej 
Nej, saknar inga 
Vet ej vad det skulle vara för något... 
Nej 
Nej 
Nej 
Kommer inte på något just nu. 
Nej 
Nej 
Nej 
Inga jag kommer på 
Inget jag kommer på! 
Nej 

 
 
Är det några tjänster du tycker borde försvinna från en 
förbutik? Varför? 
Kanske separera paket där det är stort tryck och samma kö.  
Ingenting jag kan komma att tänka på för tillfället.  
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Spelplatserna är fruktansvärt tråkiga och gammelmodiga. Speglar inte alls resterande ny, snygg inredning som finns att tillgå.  
Nej 
Jag använder oftast förbutiken för paket/post, kan vara Nice om de finns någon dryck/tuggummi att köpa där men annars så 
är den inte nödvändig för min del  
Godis, snacks och dyl. som går att köpa i affären. 
Godis, snacks, dricka och liknande. För att minska inköp av dessa livsmedel och de finns redan i butiken.  
Tobak, onödigt för folkhälsan. 
Nej 
Nej 
Tobak är för lätt för ungdomar  
Nej 
Spel 
Tycker allt känns hyfsat bra som de är! :D 
Nej 
Nej 
Nej 
Vet inte 
Inga 
Nej 
Tycker att speltjänster kan begränsas.  
Nej  
Inget som stör mig iaf. 
Nej 
Inget jag reflekterat över och därför förmodligen inte. 
Nej 
Tobak för det borde förbjudas 
Nej 
Nej, men tycker det är bra att sära på post och spel. Om man kommer fel tid på dygnet kan det bli att ta en väldans tid att 
hämta ut ett paket. Möjligen sära på dem mer. Men största problemet ligger nog hos företaget som inte har tillräckligt med 
anställda, eller insatta arbetare när det behövs. 
Nej 
Nej 
Nej jag tycker allt som det finna på förbutik just nu är väldigt bred ”sortiment”  
Känns som att det kan bli myclet svinn om man har mataltetnativ i en förbutik. Så eventuellt det.  
Tobaken, för att minska spontanintaget 
Nej 
Använder den inte mer än att posta paket och köpa frimärken 
Vet ej 
Mitt lokala ICA (Supermarket) i Västerås säljer presentartiklar och blommor i förbutiken istället för i själva butiken. Visst, 
man kan ta med sig produkten in i butiken och handla i vanliga kassan men det går ju smidigare att handla i förbutiken om 
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man bara ska köpa en blomma t.ex. Jag upplever att den förbutiken har stor belastning och lång kö främst på helger, när 
blommor och presenter ska inhandlas för kalas och liknande. På till exempel ICA Maxi säljer de som regel både blommor och 
presentartiklar inuti själva butiken, medan bara de som ska köpa tobak, spel och tidningar handlar i förbutiken = mindre kö. 
Nej 
Nej 
Ingenting jag kan komma att tänka på för tillfället.  
Nej 
Nej. Det funkar bra som det är 
Köpa godis och läsk som man ändå kan göra i butiken tycker jag är onödigt.  
Nej 
Nej 
Nej 
Spel, för att det tar alltid så lång tid att bearbeta det.... 
Nej 
Nej 
Nej 
Jag är helt ointresserad i spel, om jag hade varit det hade jag gjort det online 
Tobak, mest för att jag tycker att det kan få vara lite svårare att få tag på det. 
Samma sak med spel, i alla fall låta saker som travbetting och dylikt ta mindre plats, med hänsyn till folk med spelberoenden. 
Nej 
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Fokusgrupp, workshop 
Post-it, nedskrivna ord. 
 
Inbjudande miljö 
Trevligt, Lockande, Leenden, Mysigt x 3, Mjukt, Atmosfär, Grönska, Växter, 
Harmoni, Lugnt, Tystnad, Ljudnivå, Ljuset, Olika belysningar, Belysning, Ljus, 
Ljust, Luftigt, Rymd, Design, Nytänkande, Wow-känsla, Lyxigt, Rent, 
Rent/Städat, Enkelt, Flexibelt, Tydlighet, Service x 2, Ombonat, Hemtrevligt, 
Något för alla, Längtan, Tid.  
 
Digitalisering 
Data, Skärmar, Skärmtid, I mobilen, Mobil, App, Teknik, Pengar, Klart, Brett, 
Skrämmande, Hinder, Inga gränser – allt är möjligt, Möjligheter x 3, 
Spännande, Enkelhet, Effektivt, Snabbt, Snabbhet x 2, Tillgänglighet, Service, 
Kunskap, Innovation, Nytt, Modernt, Framtid x 2, Framtiden, Växande, Hämta 
själv, Erbjudande, Reklam, Menyer. 
 
Social mötesplats 
Umgås, Glädje, Underhållande, Omfamnande, Tilltalande, Det är där något 
händer, Människor, Prat, Brus, Drar kunder, Miljö viktig, Tillgänglighet, 
Sittplatser x 2, Lounge, Sköna möbler, Torg/Centrum, Förbutik, Kaffe, Mat, 
Mat/Dryck, Café, Äta/Dricka, Privat, Lugn, Spela, Nätverka, Community, 
Mobbing, Troll, Jobbigt. 
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Deltagarnas post-it uppsatta under rätt huvudrubrik. 
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Fokusgrupp, efterföljande diskussion 
 
Person 1, 23.27. Jag tycker den där ”krav” är spännande. Den delen. För att där 
är det både ett framtids-tänk och hur man ska paketera tjänster och hur man ska 
bete sig i butik kanske, lite mer framåt. 
Person 2, 23.44. Eller mer hur butiken ska bete sig.  
Person 1, 23.47. Ja, erbjudanden beroende på hur man väljer att leva. Tempot 
har ju ökat. Så då är frågan om man ska tänka lite mer storstad eller ej. I 
Sverige är vi ju väldigt mycket ”göra själv”, att vi scannar, i jämförelse med 
många andra kontinenter, som uppskattar servicen. Det är det servicen som är 
lockelsen. Vi gör ju väldigt mycket själv i jämförelse. Så hur gör man? Det har 
ju börjat dyka upp blackstores, när man bara beställer och så åker man dit och 
hämtar det. Ingen profilering, ingenting. Man bara hämtar.  
Person 3, 24.25. Har ni hört talas om de här glesbyggnadsaffärerna, någon 
student som har öppnat. Man ställer upp bara en bod på glesbygden sen öppnar 
du dörren med mobilt bank-id och så går du bara in och plockar, sen är det som 
en snabbkassa. Det är ingen bemanning, helt obemannade butiker.  
….  
 
Person 4, 25.14. Detta sätter ju egentligen ord på de utmaningar som vi har när 
vi ska planera en förbutik. Alla de här bitarna (Pekar mot tavlan med post-it). 
Tjänsterna som ska vara med, det ska finnas fika, det ska vara en mysig miljö, 
kanske ska vara luftigt. 
Person 1, 25.29. En mötesplats.  
… 
 
Person 4, 28.39. Och det är ju också en utmaning för köpmannen. Hur får han 
kunderna att hämta paketen nere på maxi istället för att få det hem till 
brevlådan.  
Person 5, 28.48. All den där försäljningen den missar ju handlaren.  
Person 1, 28.56. Går jag in och hämtar paket så går ju inte jag och storhandlar 
jätteofta heller. För då har jag ju redan nått som jag ska frakta hem. Då är det ju 
snarare det här snabba erbjudandet, att jag exempelvis kan köpa en 
färdigpackad matkasse, jag behöver inte tänka på middagen idag. Mer snabba 
erbjudanden som vi kanske ska ha.  
Person 4, 29.17. Då kanske vi ska tänka på det digitala, när du väljer mat du vill 
ha. Och ha det och hämta. Och där är det viktigt för köpmannen då att, okey, 
ska du hämta ditt paket, men då kanske det här erbjudandet, när du hämtar ett 
paket hos oss får du köpa två kaffe för 49 spänn. Någonting som gör att du 
faktiskt väljer att hämta paketet på maxi, istället för att få det hem.  
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Person 5, 29.37. Det är där erbjudandet ska vara.  
… 
 
Person 2, 33.06. Jag tänker ju ändå, att här tappar man ju det här, den här 
servicen som man ändå vill åt.  
Person 5, 33.14. Vart ska alla jobba som jobbar i butikerna? Det är en 
utveckling som... är den så bra? 
Person 3, 33.24. Nja, men jag tror inte att man vill, jag tror inte man vill ha det 
så. Man vill kunna sitta i soffan och beställa hem det du beställer hem och sen 
har du det hemma dan efter.  
Person 2, 33.33. Kommer vi bli så bekväma?  
Person 3, 33.35. Men kollar vi USA, Amazon, det levereras ju, UPS kör runt till 
hus hela tiden.  
Person 1, 33.42. Köks byggs ju bort för man hämtar mat, då har ingen 
användning av köket, det är bara en onödig yta, utan det finns så mycket hämt-
mat i kvarteret där man bor så man hämtar hem, så dem som har kök brukar 
oftast bara röja bort det, eller så blir det som en förvaringsplats. 
Person 2, 33.58. Vad gör dem med tiden istället då? 
Person 4, 33.59. Facebook?  
Person 3, 34.01. Kollar på tv? 
Person 1, 34.03. Nä, men att gå ut och dricka en drink, och käkar. Att ha sin 
sociala stund. Med mat, sällskap.  
…. 
 
Person 4, 34.20. Vilket är det riktiga livet? Är det, det här som är det riktiga 
livet. En del, dom lever ju sitt riktiga liv ute på nätet. Det är där jag har mina 
kompisar. Vid chattforum, i de miljöerna. Är det, det rätta?   
Person 3, 34.37. Aaa, jag tror fokus på förbutik behöver förändras. Visst det 
kommer vara några år till. Men framtiden är att man måste lägga om fokus tror 
jag. Vi pratar då 10 år fram. 
Person 5, 35.26. Någon mötesplats kanske man vill ha? 
Person 1, 35.32. Någon mötesplats som lockar? 
… 
 
Person 2, 35.39. För det är också någonting. Visst vi går mot det här med 
digitaliseringen, men det här med försäljning utav knapptelefoner tror jag också 
vi kommer att se en ökning utav, för att folk vill distansera sig. 
Person 5, 35.50. Ja de försöker få bort det där, sätta regler för att… 
Person 2, 35.54. Nä men jag tror också att det går ju lite emot vad vi jobbar 
mot. 
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Person 5, 35.58. Jaa, jag vet inte. 
Person 4, 35.58. Titta musiken, LP-skivorna. Det har ju börjat tagit fart. 
Person 3, 36.03. Det gör ju framför allt med retro. Jag har ju en vinylspelare 
och jag älskar ju sånt där, jag tycker det är ballt. 
Person 4, 36.07. Jag tror inte bara det är retro. Det slog mig för någon vecka sen 
… det rullade på en hel låt och vi läste texter. Men nu där hemma, lyssna på 
Spotify, 30 sekunder, nä nu är jag ledsen på den här låten, nu hoppar vi på 
nästa. Sätter du på en skiva så får ju den rulla.  
Person 3, 36.29. Det är ju det som är skönt. 
Person 4, 36.31. Ja, att få slappna av. 
Person 2, 36.32. Man uppskattar lite. 
…. 
 
Person 1, 37.09. Då kanske det är det där ”skapandet”, som ska dra. Där det är 
själva miljö och känsla som kanske gör att man väljer ifrån snabbhet, enkel 
digitalisering. Dom går ju kanske lite emot varann. Där är det ändå där man får 
det sociala. Den delen. Den här AW/Äta.  
Person 2, 37.34. Du tänker mer att det är en snygg miljö? 
Person 1, 37.38. Nja, det är mer att det blir det här att man ska dra den här 
mötesplatsen. För nu är det mycket restauranger och det är, att det blir, att man 
ändå träffas. Att man försöker att trycka på den delen kontra den andra.  
Person 2, 37.54. Att den ska bakas in?  
Person 1, 37.56. För jag vet inte, om man tänker själv hur man väljer att dela 
upp allt som tillhör vardagsbestyret, i allt det vill man hitta någon sorts 
enkelhet. Att det går fort. Så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att fixa hem 
en färdig matkasse, allting hem, klart. Det finns, jag behöver inte lägga tid på 
att handla allt det i vardagen. Men istället, när man vill träffas och mötas och 
umgås, det kan man ju inte riktigt, att träffa personen på annat sätt än om jag 
inte gör det via telefonen.  
Person 2, 38.25. Men det är ju lite som, jag tänker på cityhandeln, att den dör 
ut. För att alla åker ut till köpcentrum, för där finns allt under ett och samma 
tak. Att man vill, som du säger, ha det här enkla.  
… 
 
Person 4, 39.12. Vad finns det för möjligheter då, i dagens förbutik? Är det 
måltidslösningar som kommer ta mer och mer yta i förbutiken? Jag tänker de 
här spelplatserna som vi alltid har byggt förr, om fem, tio år så kanske vi inte 
bygger dem längre. Utan då är det digitala stolpar istället. 
Person 1, 40.00. Jag tycker jag märker handlare som faktiskt tänker om med 
hela kundvarvet. I Sverige och även i Norge så är det ett väldigt tydligt 
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kundvarv. Då är det är frukt och *dut dut dut*, nästan alltid samma typ av 
kundvarv. Men de har börjat splittrat upp och tänker mer saluhall i en del och 
mer bara varor i den andra. Så alla färskvaror och deli och hela den ska bli mer 
social. Och så går man och hämtar sina varor som inte ger en upplevelse. Och 
jag tänker att går man i Italien eller i London så är det mycket mer att man 
kommer till deli-linjen så finns det ju även sociala ytor insprängt så att det blir 
mer shop in shop. 
Person 4, 40.45. Restaurang och vinbar och..  
Person 1, 40.46. Jaaa, så det blir ju, den delen blir paketerad på ett annat sätt. Så 
det är vad jag tycker att jag märker nu som är, att man brukar vilja spränga upp 
kundvarvet och att dom börjar vilja ha ett annat … Och där blir det ju mer en 
upplevelse att köpa då det färska. Att man skapar det som små oaser i, för så 
har det ju blivit, så började man ju. Att man gjorde som små oaser, att man ville 
att deli-linjen skulle lyfta. Att man gör deli-linjen lite finare, men den ligger ju 
fortfarande i kundvarvet. Jag tycker det börjar såhär, det här är lyx. Alltså färsk, 
och det får vara saluhallkänsla, restaurang, och sen att det blir, det man plockar 
för att man behöver, knäckebröd och hela den delen. 
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Platsanalys 
 

 
Platsanalys innan. 
 

Platsanalys, designförslag. 
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Platsanalys över områdena, innan. 
 

 
Platsanalys över områdena, designförslag. 
 


