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Abstract 

We live constantly within our surroundings, even if we're not consciously aware of 
them, our surroundings always affect our behavior. With our senses continually 
guiding us, we subconsciously make decisions and choose paths to reach our goals. 
There are a lot of factors which affect these decisions, spatial communication is one of 
them. The purpose of this study is not only to gain more knowledge of how a spatial 
designer can create something that we can understand, it also seeks to explain the 
fundamentals of creating event environments which is meaningful and comprehensive 
to an ordinary audience. In addition to that, it also attempts to explain how we can 
create congenial environments where the content reflects its purpose, role and context 
in order for us to achieve a relaxed and positive atmosphere for the audience. This in 
turn should help an audience to have a more positive experience, providing them with 
clear choices and an understanding of what's actually happening in the environment 
they're in, and what's to be expected of them at the event.  
 
Through consideration of people's cognitive, functional and emotional needs right from 
the early planning stages, this study was able to bring forth suggestions of how to 
apply coherent solutions and congenial situations. With the abstract guidelines of the 
assignment in mind, it helped to achieve concrete design choices for the environmental 
design, i.e. which colors, shapes and materials were to be used. In using these 
guidelines from the start, it allowed the study to have clear rules to follow. Through 
qualityative methods it was possible to build a framework which ensures the event 
environment correlates with the audiences needs and expectations. Through studying 
different theories and using knowledge and experiences of my own, it was possible to 
use that framework to support concrete design choices. In doing so, it was then 
possible to achieve a coherent wayfinding solution and to improve the audience’s 
impression of the environment by allowing it to interplay meaningfully with the spatial 
course of the event, which in turn should lead to the desired relaxed and positive 
atmosphere.  
 
 
Keywords: Spatial communication, wayfinding, wayshowing and congenial 
environments. 
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Sammanfattning  

Människor rör sig och lever i sin omvärld hela tiden och både medvetet och omedveten 
blir vi påverkade av det. Genom våra sinnen läser vi av vår omgivning och tar beslut/ 
vägar för att nå våra mål. Det finns många faktorer som kan påverka dessa beslut, där 
den rumsliga kommunikationen är ett av dem. Syftet med den här undersökningen är 
att ge kunskap om hur rumsliga formgivare kan skapa begripliga, hanterbara och 
meningsfulla evenemangsmiljöer utifrån människors behov och förväntningar. Samt ge 
kunskap om hur vi kan skapa kongeniala miljöer där innehållet speglar dess syfte, 
funktion och sammanhang till en önskad sinnesstämning. Detta för att i sin tur ge 
besökarna ökade upplevelser med tydliga valmöjligheter och förståelse över vad som 
händer i rummet samt vad som förväntas av dem där. 
 
Genom att redan i planeringen ta hänsyn till människors kognitiva-, funktionella-  och 
emotionella behov kunde studien skapa förslag på kongeniala lösningar, 
sammanhållande situationer. Där formgivningen inom miljön fick konkreta designval, 
färg- form- och materialval m.m., från uppdragets abstrakta riktlinjer. Genom att gå 
ifrån abstrakta riktlinjer redan från början i processen, kunde det hjälpa studien att få 
ett ramverk att förhålla sig till. Och via de kvalitativa metoderna kunde uppdraget 
ytterligare få struktur ifrån miljön samt behov och förväntningar från målgruppen att 
förhålla sig till. Där teorierna och mina tidigare erfarenheter sedan kunde översätta 
dem till konkreta designval. På så sätt kunde miljöns struktur få en sammanhållen 
orienterbarhet och miljöns känsla en genomgående design där de sedan tillsammans 
kunde samspela till rummets händelseförlopp och få den önskade sinnesstämningen. 
 
 
Nyckelord: Rumslig kommunikation, orienterbarhet, wayfinding, wayshowing och 
kongeniala miljöer.  
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1. Inledning 

Människor rör sig och lever i sin omvärld hela tiden och både medvetet och omedveten 
blir vi påverkade av det. Genom våra sinnen läser vi av vår omgivning och tar beslut/ 
vägar för att nå våra mål. Det finns många faktorer som kan påverka dessa beslut, där 
rummet färger, former, dimensioner m.m. är några av dem. Rummet kommunicerar 
med oss genom bland annat dess element, formgivning, omgivning och funktioner. 
Och det är genom dessa sinnesintryck vi tolkar vår omgivning, så att vi kan agera mot 
våra mål.  
 
Genom att använda sig av användarcentrerad design anpassar vi våra designval efter 
människornas behov och förväntningar, istället för att tvinga människor att anpassa sig 
till omvärlden och på så sätt kan en god design skapas (Wikberg Nilsson, Ericson & 
Törlind, 2015, s. 23–24). Via rummets formgivning kan orienterbarheten och positiva 
upplever öka till den önskade sinnesstämningar. Det innebär exempelvis att ett 
designförslag över ett evenemang behöver kontinuerliga och konkreta designval i 
formgivningen efter människors behov och förväntningar. Detta för att människorna 
ska kunna förstå miljön, se sina valmöjligheter och veta vad som händer i rummet. 
Annars kan förvirring uppstå och upplevelsen blir inte sammanhängande med dess 
syfte, funktioner och sammanhang.   

1.1 Bakgrund 
När jag arbetade som eventkoordinator uppmärksammade jag att evenemang oftast 
bestod av kortvariga tillställningar, som var uppbyggda efter ett koncept. Ett koncept 
som hade ett specifikt syfte och budskap med aktiviteter som sedan applicerades i en 
miljö. När evenemanget med dess syfte och budskap applicerades i miljön kunde 
problem uppstå om de inte samspelade med varandra. Miljön som redan hade skapats 
för ett ändamål ”talade” ett språk och krockningar i informationen kunde ske om 
evenemanget inte ”talade” samma språk. Människorna blev stressade och fick svårt att 
förstå evenemanget och visste inte vad som förväntades av dem.  
 
För att studien skulle kunna utgå ifrån:  
- Vilka rumsliga gestaltningsmedel som kan hjälpa människor att lättare orientera 

sig i en miljö. 
- Hur målgruppen kan bli mottaglig för omgivningens informationskällor. 
- Vilka faktorer vi bör ta hänsyn till när vi planerar att arbeta med en grupp 

människor som ska vistas i en miljö.  
- Ge undersökningen en röd tråd. 
Togs ett uppdrag fram tillsammans med företaget Carlssonmässing Production över ett 
företagsevent. Carlssonmässing Production är ett gestaltningsföretag som har 
specificerat sig på att formge och producera rum, scenografier och utställningar utifrån 
konceptdesign (Carlssonmässing, 2019). De har funnits i branschen över 10 år och har 
kunnat bygga upp sin verksamhet efter den dåvarande utbildningen rumslig gestaltning 
som de läste i början av 2000-talet. Deras inriktning är att hjälpa sina kunder att synas 
och nå ut med sitt budskap genom rumslig formgivning och de har bland annat arbetat 
med Electrolux, Sveriges Radio, Telia och Klarna m.m (ibid).  
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Uppdraget gick ut på att ta fram ett designförslag på hur den rumsliga 
kommunikationen skulle se ut under en dagkonferens för 200 butiksanställda från 
Systembolaget. Evenemanget skulle äga rum på platsen Artipelag på Värmdö i 
Stockholms län. Förslaget skulle innehålla en idé på entrédekor, registreringsalternativ, 
skyltning och hänvisning till exempelvis garderob och toalett. Samt möblering och 
placering av bord och stolar till en lunchmiddag med bordsdekor, och en scenlösning 
med dekor samt två breakouts i form av två workshops. Hela evenemanget skulle 
kännas välkomnande och hemtrevligt och gå i Systembolagets grafiska profil med 
budskapet ”kunden i fokus”.  

1.2 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att ge kunskap om hur rumsliga formgivare kan 
skapa begripliga, hanterbara och meningsfulla evenemangsmiljöer utifrån människors 
behov och förväntningar. Samt ge kunskap om hur vi kan skapa kongeniala miljöer där 
innehållet speglar dess syfte, funktion och sammanhang till en önskad sinnesstämning. 
Detta för att i sin tur ge besökarna ökade upplevelser med tydliga valmöjligheter och 
förståelse över vad som händer i rummet samt vad som förväntas av dem där. 

1.3 Problemformulering 
Många av oss människor har säkert känt att vi inte har förstått vart vi ska ta vägen eller 
vad som har förväntas av oss när vi kommit in i en ny miljö. Informationen har varit 
otydlig eller gett oss dubbla budskap, där formgivningen inte har haft någon röd tråd så 
att miljön har känts osammanhängande och allmänt rörig. Vi har blivit stressade och 
bara velat gå ut därifrån.  

1.3.1 Frågeställning 
Huvudfråga 
- Hur påverkas vi människor av miljöer och hur får vi dem att kännas kongeniala 

med dess syfte, funktioner och sammanhang? 
Underfråga 
- Hur kan rumsliga gestaltningsmedel öka människors läsbarhet i 

evenemangsmiljöer samt vilka faktorer och förutsättningar bör formgivare ta 
hänsyn till när de arbetar med en grupp människor som ska vistas i en 
evenemangsmiljö?  

1.4 Avgränsningar 
För att kunna ge exempel på forskningsfrågorna har denna undersökning avgränsats till 
uppdraget som Carlssonmässing Production tog fram över en företagsfest, med dess 
förutsättningar och sammanhang. Undersökningen har begränsats till att endast titta på 
informationsproblem och strategier som det här uppdraget kräver för sin målgrupp. 
Detta för att de lättare ska kunna orientera sig och förstå miljöns informationskällor 
samt vilka faktorer och förutsättningar jag som formgivare bör ta hänsyn till i det här 
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uppdraget. För att få en bra kongenialitet kommer även uppdraget styra 
formgivningens designval för dess syfte, funktioner och budskap.  
 
Undersökningen har heller inte tagit hänsyn till budgetering, tekniska åtgärder eller 
säkerhetsfrågor. Dessutom har inte några åtgärder om kognitiva påverkningar som 
försämrar en människas uppfattningsförmåga eller funktionsnedsättningar undersökts.  

1.5 Målgrupp 
Den primära målgruppen för den här undersökningen är butiksanställda från 
Systembolaget samt dess intressenter, personer som kommer att arbeta under 
evenemanget och föreläsare.  
 
På Systembolagets hemsida framgår det att 65 % är kvinnor och 35 % är män i 
åldrarna, under 30 år 35 %, mellan 30-50 år 45 % och över 50 år 20 % som arbetar 
med försäljning på Systembolaget (Om Systembolag, 2017). Och det är 200 av dessa 
personer som är uppdragets målgrupp.  
 
Den sekundära målgruppen för denna undersökning är människor som arbetar med 
rumsliga förhållanden, som kommer ha nytta av att läsa den här undersökningen för att 
få tips och idéer till kommande projekt.  

1.6 Begreppsförklaringar 
- Kongenialitet – Sammanhållning, enhetliga design- och formgivningsval. 
 
- Kognition – Teorier om hur vi människor tolkar vår omgivning och bearbetar den 

information. 
 
- Kognitiva kartor – Tidigare mentala representationer av miljöer och strategier över 

hur vi orienterar oss.  
 
- Rumslig kommunikation, -gestaltningsmedel och formgivning – Strategier och 

sinnesintryck vi människor blir påverkade av ifrån rumsliga förhållanden, som 
formgivare kan använda sig av för att framställa och förändra rumsliga miljöer. 

 
- Rumsliga element – Färger, former och material, samt funktioner och objekt inom 

rum och i dess utformning.  
 
- Koncept – Ett ramverk med riktlinjer, tema, stil och förhållanden för exempelvis 

ett designförslag. 
 
- Användarvänlig design – Formgivning skapad utifrån designens användare, 

målgruppen, samt dess behov och förväntningar. 
 
- Wayfinding/wayshowing – Strategier och riktlinjer över hur orienterbarheten i 

miljöer kan utformas genom användarvänlig design. 
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2. Teorier och tidigare forskning 

”Människor ger mening till miljöer, miljöer ger mening åt oss människor” citat av 
Hamdy, Mahmoud (2017, s.3). Genom rum kan vi sätta en personlig prägling beroende 
på våra sociala och kulturella identiteter, samtidigt som rummets sinnesintryck också 
präglar oss genom att påverka oss hur vi känner, mår och beter oss (Hamdy, 
Mahmoud, 2017, s.3; Schreuder, Erp van, Toet, Kallen, 2016, s.1). 
 
I det här kapitlet kommer jag gå in på hur vi människor inte avbildar verkligheten utan 
tolkar den samt hur rumselement kommunicerar med oss. För att till sist avsluta med 
hur vi kan skapa rumsliga helhetslösningar grundade på våra mänskliga beteenden.  

2.1 Kognition 
Vid varje givet ögonblick uppfattar vi människor bara en del av omgivningen, annars 
skulle våra hjärnor vara enorma om vi kopierade av hela världen (Ware, 2008, s.2). 
Processen eller processerna om hur vi uppfattar vår omvärld är svår att beskriva men 
kan lättast nämnas i tre steg: den kategoriska perceptionen, de direkta erfarenheterna  
och de indirekta erfarenheterna (Enger, Fridell & Anter, 2014 s.30). Där den 
kategoriska perceptionen som vi genetiskt har med oss, fungerar som en 
uppfattningsprocess med omedvetna ögonfixeringar på objekt vi ser. De direkta 
erfarenheterna tar vi in från sinnesintryck och de indirekta erfarenheterna kommer från 
kulturella sammanhang (ibid).  

2.1.1 Minnet och uppmärksamhet 
Enligt Herlofson (2007, s.8) finns det i minnesbanken tolkningsmallar, 
värderingsmallar, bearbetningsmallar och handlingsmallar som avgör hur vi tänker, 
känner och handlar i varje situation. Det är som små ”paket” av information, känslor 
eller beteenden m.m., som på automatik kommer till oss efter specifika stimulanser 
(Fexeus, 2014, s.33-34). Vi uppmärksammar ofta det vi känner igen och tolkar det så 
det passar in i de mallar vi en gång i livet har lärt oss (Herlofson, 2007, s.8). Men 
minnena interagerar ständigt med nya intryck som kan bidra till nya minnespaket och 
kunskaper (Eriksson, 2017, s.11). Omvärlden tolkar vi alltså utifrån vår kropp och våra 
erfarenheter och vi blir också ständigt påverkade av berättelser och händelser som 
finns runt omkring oss. 
 
Omedvetna tankar och känslor kommer automatisk när vi blir utsatta för stimulanser 
som påminner om något vi tidigare har varit med om (Herlofson, 2007, s.8). Tankarna 
är ofta känsloladdade minnen som har lagrats i våra mallar och kan skapa stress, 
förvirring eller frustration (ibid, s.8; Arthur & Passini, 2002, s.7). Speciellt om 
helheten i omgivningen inte passar in i våra tidigare erfarenheter eller den visuella 
informationen är bristande (Arthur & Passini, 2002, s.7).  
 
Utsätts vi människor för rätt stimulans reagerar vi oftast på ett förutbestämt sätt utan att 
vi medvetet tänker på det (Fexeus, 2014, s.30-31). Får det vi uppmärksammar fokus, 
aktiveras automatiskt både våra medvetna och omedvetna minnen, och den medvetna 
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uppmärksamheten fungerar som en spotlight och riktas mot det vi fokuserar på 
(Fexeus, 2014, s.32-33). Allt detta för att vi ska kunna fokusera på det som vi behöver 
och stänga ute det som hindrar vår uppmärksamhet (ibid). Med hjälp av våra ögon kan 
vi skanna av visuell information och fokusera på det som är relevant för oss (Ching & 
Binggeli, 2012, s.84). Några exempel på dessa fenomen är när vi människor blir 
tillfrågade att söka efter en specifik sak och kunskapen kommer automatiskt till oss, 
eller när vi får svårt att inte uppmärksamma objekt vi inte ska titta efter (Groome, 
2010, s.107-108). Ämnet eller objektet kan sedan kännas som om det dyker upp 
överallt i vår omgivning (Groome, 2010, s.114). Vi blir utsatta för priming, vid 
återkommande intryck dras vi automatiskt till ämnet och dess associationer som i sin 
tur kan påverkade våra åsikter och handlingar (Fexeus, 2014, s.45). Intryck och  
associationer som förknippas med varandra ger starkare stimulanser och kan 
exempelvis underlätta lokaliseringen av ett objekt (Nijboer T.C.W, van Zandvoort 
M.J.E. & de Haan E.H.F, 2006, s.270). Samtidigt som markanta former, färger, 
riktningar eller strukturer m.m. kan få en slags ”pop-out” effekt om det sticker ut ifrån 
sin omgivning (Ware, 2008, s.28-29). Och blir en omvänd effekt om objekt har 
liknande egenskaper som sin omgivning, då de smälter ihop (Ware, 2008, s.35). På 
samma sätt kan även andra framträdande stimulanser få denna effekt, genom våra 
sinnesintryck som exempelvis ljud och känsel. (Groome, 2010, s.105).  
 
Stimulanser från vår omgivning påverkar oss och strävan efter kompletta mönster 
utifrån nedärvda associationer och tolkningar, är så starka inom oss att de kan skapa 
positiva/negativa känslor och beteenden beroende på om mönstret blir komplett eller ej 
(Währborg, 2009, s.44; Fexeus, 2014, s.47). Ord och siffror riktas mot vårt rationella 
medvetande medan former, färger och grafiska uttryck passerar förbi det och går direkt 
till våra känslor istället (Fexeus, 2014, s.187). Alla minnen och upplevelser hänger 
ihop och vid varje ny koppling öppnar nya tankegångar, känslor och beteenden 
(Fexeus, 2014, s.129-130). Det är just därför våra sinnesintryck är så sammanlänkade 
och lyckas vi inte färdigställa ett mönster kan det ge en negativ upplevelse. Vi blir med 
andra ord omedvetet påverkade hela tiden av visuell information ifrån vår omgivning 
som tar vår uppmärksamhet och sätter igång dessa minnespaket, som i sin tur bidrar till 
både positiva och negativa upplevelser beroende på våra associationer och tolkningar.  

2.1.2 Orienterbarhet och kognitiva kartan 
Lynch (1960, s.4) menar att vi människor använder oss av mentala bilder som han 
kallar för kognitiva kartor. Enligt honom utgår vi människor ifrån våra tidigare 
erfarenheter vi mentalt har avbildat ifrån vår omgivning (ibid). Lynch har definierat 
fem hållpunkter som vi använder oss av för att kunna orientera oss i en miljö: stråk, 
barriärer, distrikt, knutpunkter och landmärken (Lynch, 1960, s.47-48). Där exempelvis 
ett stråk kan vara en bana, ett spår eller en väg medan en barriär kan bestå av ett berg, 
en flod eller en skärmvägg. Samtidigt som ett distrikt kan delas in i ett kvarter eller en 
del av ett rum och knutpunkter består av korsningar, mötesplatser eller beslutspunkter 
(ibid). Medan Torell (2005, s.180-181) menar att ordet kognitiv karta är mer som en 
metafor över hur processen går till när vi människor samlar in information utifrån vår 
omvärld. Hon menar att orienterbarhet mer beror på individers egna förmågor att 
uppfatta saker ifrån omvärlden, än att vi har en förminskad statisk karta i vår hjärna. 
Hon påpekar ändå att vi människor plockar upp information ifrån vår omvärld hela 
tiden för att använda det vid ett senare tillfälle (ibid). Samtidigt som hon också menar 
att orienterbarheten i en miljö mer beror på hur komplex den rumsliga utformningen är 
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i en miljö samt hur synlig och tillgänglig den visuell information är, som exempelvis 
sikten av ett landmärke (Torell, 2005, s.189).  
 
Arthur & Passini (2002, s.25) menar att vi människor oftast tror att vi handlar utifrån 
olika förhållningssätt men att det egentligen är olika strategier, som vi har lärt oss 
under livets gång, som vi tar till beroende på den givna situationen. Strategierna 
förändras hela tiden beroende på omgivningen och det kan vara exempelvis: följa 
skyltar, kartor, riktlinjer, landmärken, spår eller beteenden från andra människor samt 
kunskaper från tidigare handlingar eller slutsatser (Arthur & Passini, 2002, s.25; 
Mollerup, 2011, s.43-66). Samtidigt menar Norman (2002, s.4-5) att det som är 
viktigast för att vi människor ska kunna tolka och agera i en omgivning är synlighet. 
Är objekt och funktionerna i miljön synliga kan vi tydligt se dess ledtrådar och 
egenskaper och ta beslut efter dem (ibid). Det som alla ändå har gemensamt är att vi 
människor har olika mentala minnen, tidigare erfarenheter, som hjälper oss att agera 
vid olika situationer. Kunskapen och strategier sker på automatik och att det är en 
dynamisk process som beror på den rumsliga informationen och situationen.  

2.2 Rumslig kommunikation 
I ett vaket tillstånd lever vi människor inte i ett vakuum, utan allt runt omkring oss 
påverkar oss, byggnader, landskap, möbler, mat och andra människor m.m. (Fexeus, 
2014, s. 23-24). Och det påverkar våra tankar, funderingar och handlingar. Hade inte vi 
människor under vår utveckling reagerat olika på färger, former och material etc., hade 
vi inte överlevt de faror som vi mötts av (Fexeus, 2014, s.28). Sinnesintryck får vi 
bland annat av färger, former, lukt, hårda/mjuka material, ljud, temperatur eller rörelser 
(Fexeus, 2014, s.85). Genom årtusen har vi koppla ihop färger och former med känslor 
och händelser (Fexeus, 2014, s.128). Semiotik, läran om tecken, är kulturrelaterade 
kunskaper om hur vi människor påverkas av färger, former, ord, bilder, föremål och 
kroppsspråk m.m. och skapar olika mönster och syften beroende på dess sammanhang 
(Coates & Ellison, 2014, s.32). 

2.2.1 Färger 
Färg är ett kraftfullt verktyg för att skapa sinnesstämningar, sammanhang och budskap 
(Fexeus, 2014, s.144). En färg kan gå mer åt ljusa eller mörka hållet och kännas mer 
varma eller kalla (Ching & Binggeli, 2012, s.109-110). Genom färgcirkel kan vi se 
vilka färger som ligger nära varandra, analoga färger, som tillsammans är mer 
harmoniska och balanserade (Ching & Binggeli, 2012, s.109,114, 118-119). Medan 
komplementfärger, färgerna som ligger längst ifrån varandra, blir tillsammans mer 
livliga och energifulla (ibid). Vi får störst kontrast mellan komplementfärger och den 
färg som syns minst i miljön tenderar att bli mest dominant och tar vårt fokus (Ching & 
Binggeli, 2012, s.114). Medan analoga färger går mer ton i ton med varandra och 
ligger de väldigt nära varandra i färgcirkeln har de en tendens att smälta samman i 
miljön (ibid). Färgerna som ligger på den gula sidan i färgcirkeln mellan orange till 
turkos tenderar att kännas ljusa och mörka om de ligger på den violetta siden. Medan 
färgerna som ligger på den orange sidan mellan gult till violett känns mer varma och 
kalla på den turkosa sidan (Ching & Binggeli, 2012, s.116). Varma färger har länge 
ansetts ha en mer aktiverande inverkan på oss människor, medan kalla färger betraktas 
som mer lugnande (Küller, 2005, s.94). Mindre mättande toner ses som seriösa och 
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vänliga medan klara toner anses mer spännande och dynamiska (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015, s.174). 
 

 
Färgerna kan associeras till en mängd olika betydelser, och beroende på dess 
sammanhang och kombination kan:  
– Röda nyanser tolkas allt ifrån aktivitet, passion, energi, fara till medlidande. 
– Gula, tolkas från inspiration, värme, lycka, glädje, positivitet till fokuserande. 
– Blå, tolkas från stillsamhet, trygghet, kungligt, kompetens till kyla. 
– Grön, tolkas från lugnt, kreativitet, framsteg, vitalitet, intellektuellt till 

känslosamhet. 
– Lila, tolkas från kungligt, prestige, kvalitet till vänlighet och i Latinamerika som 

sorg, död och kyla. 
– Svart tolkas från ilska, djupt, sorg, förstörelse till mystik. 
– Vit tolkas från renlighet, oskuldsfullhet till prestige och i Asien också som sorg, 

svaghet och vatten. 
(Fexeus, 2014, s.149-150; Eriksson, 2017, s.66). 
 
Färger är kulturberoende samt kan varieras över tid och beroende på hur färgerna 
kombineras kan de tolkas på ännu fler sätt (Eriksson, 2017, s.66). Färger skapar 
omedelbart ett sätt att urskilja olika tecken och kan fungera som vägvisare att orientera 
sig efter i en miljö eller urskilja information genom färgkodning, kategorisera olika 
ämnen utifrån olika färger (Coates & Ellison, 2014, s.82-83). Vid utformning av 
information är det viktigt att tänka på att ha större skillnader mellan ljusa och mörka 
färgvalörer, det ökar läsbarheten (Coates & Ellison, 2014, s.81). Använd gärna varma 
färger i förgrunden och kalla i bakgrunden och klara färger för att skapa 
uppmärksamhet (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.174). Ha mindre 
mättande färger för detaljer och för att inte trötta ut ögonen, använd max fem 
färgkombinationer (ibid). När man använder sig av färg i en miljö bör man tänka på 
hur man använder det (Ching & Binggeli, 2012, s.120). Stora ytor kan ge stora intryck 
samtidigt som detaljer lätt kan bli dominanta mot en neutral bakgrund (ibid). En 
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Figur 1. Färgcirkeln. 
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färgkombination kan speglas genom alla rumsliga element inom en miljö, både i 
formgivningen och i möblerna (Ching & Binggeli, 2012, s.118-119).  

2.2.2 Rumselement, former och objekt 
Färger ger fria känslomässiga uttryck och styrs av dess omgivning medan former är 
mer kontrollerande, då de består av en början och ett slut (Fexeus, 2014, s.163). 
Cirkelformade former är alltid i rörelse medan linjer kan vara avvikande element, ett 
stopp, där rörelsen pekar längst med linjens riktning. (Ching, 2007, s.59, 62). Och 
runda former upplevs som mjuka medan kantiga som hårda (Eriksson, 2017, s.64-65). 
Samtidigt som runda former som cirklar uppfattas dominanta eftersom de alltid är i 
rörelse och inte har någon sida att vila stabilt på (Ching, 2007, s.44-45). Medan linjära 
former som exempelvis kvadrater eller trianglar uppfattas mer stabila när de vilar på en 
av sina sidor, men blir mer ostabila och dominanta om de vilar på ett av sina hörn 
(Ching, 2007, s.44-45). Och möter runda former kantiga former, dominerar den runda 
formen och tolkas som att de ligger över den kantiga formen (Eriksson, 2017 s.64). 
 
För att kunna skapa ett rum behövs minst två ytor och det kan vara ett golv plus en 
vägg eller ett golv plus ett tak etc. (Ching, 2007, s.18-19). Genom att se ut eller in till 
nästa rum förlängs rummet och upplevelsen blir större medan en skiljevägg kan dela 
upp miljön till flera rum (Ching & Binggeli, 2012, s.64-65, 160). I ett u-format eller 
rektangulärt rum går rörelsen mot eller ifrån rummens kortsidor (Ching, 2007, s.124-
125). Medan i ett kvadratiskt rum går rörelse antingen mot formens mittpunkt om man 
står på insidan eller ifrån sidorna om man står på utsidan av rummet (ibid). Samtidigt 
som runda väggar antingen sluter om eller expanderar ifrån något (Ching & Binggeli, 
2012, s.159). Och på så sätt kan ett rörelsemönster skapas där man antingen har ett 
raskare eller långsammare tempo (ibid). 
 
Utifrån våra kroppsliga mått och rumsliga element tolkar vi hur stor en yta eller ett 
objekt känns, och beroende på om det är i en allmän miljö eller i en hemmamiljö håller 
vi mer eller mindre avstånd till andra människor och de rumsliga elementen (Ching, 
2007, s.294, 333; Ching & Binggeli, 2012, s.51). Vi skyddar automatiskt våra kroppar 
och kommer någon eller något innanför vårt osynliga ”skyddsrum” hamnar vi direkt i 
försvarsställning och upplevelsen kan få en dramatisk vändning (Hamdy, Mahmoud, 
2017, s.4).  
 
Öppna ytor har en tendens att trötta ut oss människor på grund av 
informationsöverbelastning men utan någon visuell variation kan miljön kännas 
monoton, och beroende på rummets storlek, dimension samt avstånd kan det ge 
dramatiska upplevelser (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s.147, 151). Miljöer med 
många dominanta inslag och ingen avskärmning uppfattas ofta röriga, medan miljöer 
som inte har några dominanta inslag alls i sig kan bli enformiga (Ching & Binggeli, 
2012, s.144-145). Genom att ta in vissa dominanta inslag kan vi skapa en hierarki, 
rytm och variation i miljön för att ge besökarna olika fokuseringsmöjligheter (ibid). 
Det kan skapas genom exempelvis miljöns utformning eller dess fasta/flexibla 
möblering, funktioner och detaljer m.m., genom att variera deras egenskaper så som: 
färger, former, skala eller placering m.m (Ching & Binggeli, 2012, s.137-143).  
 
Med möbler kan vi också skapa olika typer av grupperingar av sociala och privata ytor, 
och beroende på dess placering och avstånd till andra rumselement kan vi välja vad 
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som ska ha störst fokus (Ching & Binggeli, 2012, s.66-67). Att möblera längst med 
olika linjer och tänka sig att rummet består av ett rutmönster kan skapa balans och rytm 
med hur möblemangen står (Ching & Binggeli, 2012, s.137-143). Placeras de 
symmetriskt skapas en mer balans i rummet medan avvikande elementen blir mer 
dominanta (ibid). För att kunna skapa öppna möblerade ytor behövs större avstånd 
mellan de olika funktionerna/elementen samt att de är lättillgängligt placerade och har 
relation till varandra, genom dess egenskaper (Ching & Binggeli, 2012, s.69).  
 
Visuell information hjälper oss att strukturera våra tankar och tolka en omgivning 
utifrån våra tidigare erfarenheter. Genom olika objekts egenskaper och förhållanden 
tolkar vi exempelvis två objekt som står nära varandra eller har liknade egenskaper, till 
en enhet eller en sammanhängande grupp (Eriksson & Göthlund, 2013, s.129; 
Holsanova, 2010, s.93).  
 
Vi människor älskar att ta i saker och beroende på ett objekts textur väcks många 
associationer (Fexeus, 2014, s.207). Hur tydligt vi kan urskilja former ifrån varandra i 
verkligheten beror på hur stora kontrasterna är mellan formernas olika egenskaper som 
exempelvis texturen, dess färger och mönster (Ching & Binggeli, 2012, s.250). Genom 
texturer kan vi väcka känslor och få människor i en önskad sinnesstämning och 
texturer/material kan beskrivas som hårda eller mjuka (McKenna-Cress & Kamien, 
2013, s.157; Ching & Binggeli, 2012, s.99-100). Har en miljö många hårda material 
ökas ljudnivån och kan dämpas med mer mjuka material och textiler. (Ching & 
Binggeli, 2012, s.17). Genom att tänka på hur man placerar olika rumselement och 
använder sig av ljudabsorptionsmaterial kan det motverka oönskat ljud (Ching & 
Binggeli, 2012, s.280, 284-286). 
 
Detaljer visar vilka vi är, vi skapar relationer med våra saker och de blir som en 
förlängning av oss själva (Fexeus, 2014, s.226-227). De ger oss känslomässiga 
tillfredställelser och genom att använda sig av accessoarer hjälper det till att identifiera 
privata/allmänna ytor, aktiviteter i miljön samt förhöja sinnesstämningen (Ching & 
Binggeli, 2012, s.350-351). De ger oss ledtrådar till vad det är för miljö vi befinner oss 
i och vad som händer där.  
 
Många olika forskare har länge forskat på hur naturen påverkar oss människor. På 
grund av våra biologiska rötter menar empirisk forskning att vi lockas av naturen och 
att det ger oss ett lugn (Hägerhäll, 2005, s.214-215). Medan kulturella forskare menar 
att det mer beror på våra egna värderingar, erfarenheter och det samhälle vi lever i 
(ibid). Och enligt Hägerhäll (2005, s.218) handlar det om att naturen lockar fram 
känslor hos oss.  Genom blommor/växter kan vi knyta an ett rum till naturen och 
förbättra rummets klimat (Ching & Binggeli, 2012, s.352). 

2.2.3 Ljus 
Ljus är strålande energier som behövs för att vi ska kunna se objekt och miljöer (Ching 
& Binggeli, 2012, s.248). Det är nödvändigt och genom att ljuset reflekteras och 
skapar skuggor på de olika ytorna i miljön, kan vi se dess egenskaper och urskilja dess 
former ifrån förgrunden och bakgrunden (Ching & Binggeli, 2012, s.101, 248-250). På 
så sätt kan vi skapa en trygghet och ser en miljös alla faror och kontraster (Ching & 
Binggeli, 2012, s.251, 260).  
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Utan ljus skulle vi inte se någonting och för att vi ens ska kunna se några färger 
behöver vi ljus (Ching & Binggeli, 2012, s.107-108). Genom ljusets reflektioner kan vi 
avgöra vilken färg en yta har, genom vilken färgtemperatur som blir mest dominant i 
dess ljusreflektioner (ibid). Som exempelvis en röd yta kan bli mer dominerande om ett 
varmt sken reflekteras på den, medan ytan blir mer grå om ett kallt sken reflekteras 
mot den (Ching & Binggeli, 2012, s.255). På så sätt kan vi kontrollera en ytas färg 
beroende på dess egenskaper och vilket ljussken vi väljer att använda oss av (Klarén, 
2014, s.175).  
 
Allt slags ljus påverkar oss människan och ju starkare ljuset är desto mer effektivt blir 
det, genom ett vitt sken eller dagsljus öka aktiviteten (Küller, 2005, s. 97). Varmt ljus 
symboliserar värme medan kallt ljus ger en känsla av mer rymd (Ching & Binggeli, 
2012, s.163). Ljusets spridning och styrka är också något man bör tänka på beroende 
på situation och dess syfte. Med ljus kan vi välja vad användarna ska se och skapa 
större eller mindre kontraster ifrån dess omgivning, genom att ta hänsyn till ljuset 
styrka, spridning och placering (Ching & Binggeli, 2012, s.173, 251-253). Genom att 
rikta ljuset uppåt kan vi skapa en större känsla samtidigt som vi kan placera ljuset en 
bit ner och rikta ljuset neråt, för att rama in en viss del av ett rum (ibid).  
 
Ett oregelbundet placerat ljus kan ge en rörig känsla av en miljö samtidigt som ett 
noggrant placerat ljus kan ge ledtrådar om rummet olika funktioner, så vi lättare kan 
orientera oss i miljön (Ching & Binggeli, 2012, s.260). Våra ögon dras automtiskt till 
det starkaste ljusskenet i ett rum och genom ett allmänljus kan vi sudda ut kontraster 
mellan ljuset och dess skuggor och få ett mer allmänt sken (Ching & Binggeli, 2012, 
s.275, 276). I ett allmänt ljus används mer indirekta eller direkta ljuskällor som 
placeras utifrån ett regelbundet ljusmönster (Ching & Binggeli, 2012, s.276). Riktat 
ljus är mer att föredra när vi belyser olika aktiviteter och situationer (Ching & 
Binggeli, 2012, s.277). Detta för att kunna skapa rätt belysning för de aktuella 
aktiviteterna, och för att inte skapa större kontraster i omgivningen, brukar man 
kombinera riktad ljus med allmänt ljus. Med riktat ljus kan vi även dela in ett rum i 
olika zoner för att ge användarna större variationer i miljön (ibid).  

2.3 Koncept 
Precis som Fexeus (2014, s.247) nämner angående förpackningsdesign är inte en 
förpackning bara en produkt utan ett koncept med attityder. Samma sak kan vi tänka 
kring utformningen av miljöer, de gäller inte bara att hjälpa människorna att förstå 
miljön utan det är ett koncept med känslointryck och händelser. Där vi människor inte 
gillar när det blir krångligt, vi söker hela tiden efter helheter av de sinnesintryck vi tar 
in (Fexeus, 2014, s.176). Detta är något vi bör tänka på när vi ska ta fram ett nytt 
designkoncept. Om budskapet ska stämma överens med upplevelsen bör både färgers 
och formers m.m. sinnesintryck stämma överens, för att vi ska kunna förmedla den 
önskade händelsen (Fexeus, 2014, s.182).  

2.3.1 Design och rumslig formgivning 
Design är en naturlig del av våra liv (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.10). 
Nästan allt runt omkring oss är designat på ett eller annat sätt för att hjälpa oss med 
våra vardagsproblem. En rumslig designers främsta uppgifter är att förstå både fysiska 
och rumsliga konceptuella sammanhang av sinnesintryck och översätta det till sina 
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besökare (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s.136). Där formgivare bör ta hänsyn till 
att deras tidigare erfarenheter kanske inte är desamma som sin målgrupps (Eriksson, 
2017, s.82). Både deras och målgruppens kontexter, sammanhang, påverkar varandra 
samtidigt som både rummets inre och yttre kontext kan påverka situationen, rummets 
inre miljö och dess yttre omgivning (Eriksson & Göthlund, 2013, s. 13-14).  
 
Visuell information finns inte bara i bilder, tvådimensionella representationer, utan kan 
också bestå av tredimensionella bilder/objekt, mentala bilder och våra synbilder, d.v.s. 
vårt synfält i omgivningen (Eriksson, 2017, s.32). Med det kan teorier om bildanalyser 
hjälpa oss att förstå hur vi människor tolkar bilder och rumsliga förhållanden. De 
innehåller ett bildspråk, där varje liten komponent är betydelsefull och ger oss ledtrådar 
till hur de blir meningsfulla enheter (Eriksson & Göthlund, 2013, s.22, 57). Bilder är 
mångtydiga och både dess former och stil påverkar oss, och samtidigt som vi kan tolka 
att de har ett specifikt sammanhang eller vänder sig till en speciell målgrupp, kan vi 
även tolka in vilka som har makten i kontexten (Eriksson & Göthlund, 2013, s.34-35, 
47-48). 
 
Vid formgivning av miljöer är det alltså viktigt att tänka på vad hela miljön utrycker 
till oss, inte bara rummets enskilda föremål utan hela rummets budskap och dess 
kontext. Vilken stil/tema och riktlinjer vi ska förhålla oss till och vilka är vår 
målgrupp? Samt vem/vilka är det som egentligen har makten i det här sammanhanget, 
och översätta det till konkreta designval. Hjälpa besökarna så de förstår miljön och 
styra all information till den önskade sinnesstämningen och dess sammanhang. 

2.3.2 Mänskliga behov 
En framgångsrik rumsupplevelse bygger på att hitta balansen och identifiera: 
begripliga-, tillgängliga-, pålitliga-, flexibla- och meningsfulla funktioner (Hamdy, 
Mahmoud, 2017, s.9). Samt ge en känsla av gemenskap, men beroende på situationen 
också ge tillräckligt med eget utrymme (ibid). Vi behöver alltså utforma design med 
omsorg och ta hänsyn till all påverkan som kan uppstå inom en situation, för att 
upplevelsen inte ska bli negativ, i så fall har vi misslyckats med något av våra uppdrag 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.177).  
 
Istället för att fokusera på att lösa ett problem bör fokuset flyttas till att tillfredsställa 
målgruppens behov (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 66). Att fokusera på 
problemet löser i bästa fall bara det uttalade problemet, och genom att fokusera på 
människors behov ger det möjligheter att finna nya lösningar som överträffar 
förväntningarna (ibid). Målgruppen kan definieras i kön, ålder, yrke och inkomst m.m. 
och Maslow (1943, se Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 66-76) påpekar att 
vi människor har grundläggande behov där 1) är fysiska/kroppsliga behov som att äta 
och sova, 2) trygghet, 3) kärlek och gemenskap samt 5) självförverkligande. Och vi 
måste bli tillfredsställda i den ordningen för att kunna trappa upp, likadant om något 
extremt händer då blir våra fysiska/kroppsliga behov viktigast (ibid). Det här kan 
översättas inom design till fysiska behov, få en pålitlig, funktionell och säker design, 
kognitiva behov, hur de tolkar sin omvärld, tillgodose en begriplig och användbar 
design och emotionella behov, sinnesintryck och känslor, bli tillfredsställda och få en 
meningsfull upplevelse (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.21-23).  
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2.3.3 Wayfinding/wayshowing 
Designens visuella signaler hjälper oss att skanna av exempelvis en miljö och hitta 
viktig information, genom gestaltningsregler, färger och former m.m (Coates & 
Ellison, 2014, s.92). Och för att vi ska kunna skapa bra läsbarhet i en miljö bör vi tänka 
på hur synlig informationen är både i sin placering och i kontrast till sin omgivning, 
samt ge besökarna utrymme att kunna vila sin hjärna mellan alla dessa sinnesintryck 
(Coates & Ellison, 2014, s.78, 84). Detta kan skapas genom att begränsa informationen 
och ge besökarna olika vyer och rörelsemönster med olika beslutspunkter att förhålla 
sig till (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s.148). Linjärt rörelsemönster utgår ifrån en 
linje där besökarna kan gå framåt utifrån de olika beslutspunkterna, medan ett 
rörelsemönster utifrån en central kärna ger besökarna en mittpunkt att hela tiden 
återkomma till (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s.149-151). Båda rörelsemönstren 
har sina för- och nackdelar och oftast brukar vi använda oss av en kombination av båda 
beroende på situationen (ibid). Men oavsett hur vi försöker skapa en väg för besökarna 
är det alltid deras val, varje person har alltid en ingång och en utgång, en början och ett 
slut i sitt rörelsemönster och det behöver inte vara på samma platser (McKenna-Cress 
& Kamien, 2013, s.152). Försök alltid ha större gångar till en början i ett 
rörelsemönster, eftersom vi inte gillar när det blir för trångt, samt inte för tung 
information i början av ett rum, då det alltid tar några sekunder för oss innan vi hinner 
vänja oss vid en ny miljö (Fexeus, 2014, s.205-206).  
 
Wayfinding och wayshowing är två begrepp med strategier och riktlinjer över hur 
orienterbarheten i miljöer bör utformas genom användarvänlig design (Arthur & 
Passini, 2002, s.43). Arthur och Passini (2002, s.25, 43) menar att vi först bör bilda oss 
en uppfattning över den rumsliga strukturen och identifiera de rumsliga problemen 
innan vi går över och tar fram en beslutsplan. När väl problemen är identifierade kan vi 
se över hur rörelsemönstret bör vara mellan rummets olika zoner och var 
beslutspunkter bör vara placerande (Arthur & Passini, 2002, s.44-47). Viktiga ställen 
att ta hänsyn till är in- och utgångar samt zonbyten och att redan från början få 
information om nästa steg (Arthur & Passini, 2002, s.8, 48). För att till sist kunna gå in 
på hur beslutspunkterna bör designas (Arthur & Passini, 2002, s.50). 
 
Beslutspunkter kan bestå av skyltar eller områdeskartor där skyltar bör ha god 
läsbarhet (Arthur & Passini, 2002, s.50). En skylt kan skapas på många olika sätt och 
kan innehålla både symboler och text. Viktigt att se till är att skylten i sig har en egen 
hierarki i sin utformning, är tydlig och enkel att förstå och känns enhetlig (Arthur & 
Passini, 2002, s.50-51). Texten bör ha bra läsbarhet, storlek och synlighet, med större 
kontraster ifrån sin omgivning samt ha ett typsnitt som stämmer överens med 
sammanhanget (Coates & Ellison, 2014, s.86, 88). Medan symboler också bör vara 
tydliga och enkla att tolka och kan bestå av antingen en metafor, en liknelse ur ett 
sammanhang, eller en synekdoke, en del av ett större objekt, där de fungerar som en 
figur besökarna kan orientera sig utifrån (Eriksson & Göthlund, 2013, s.127-128). 
Samtidigt som översiktskartor också bör skapas utifrån samma förutsättningar som 
skyltar, men att de i sin utformning innehåller samma strukturer och funktioner av 
miljön den återskapar (Arthur & Passini, 2002, s.51-52). Och för att ge besökarna 
starkare riktmärken att förhålla sig till är det bra att återskapa karaktärer/element som 
sticker ut i rummet.  
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2.4 Teorikritik  
Inom forskning menar Denscombe (2016, s.326-326) att vi inte bör förlita oss på all 
sorts dokumentation. Genom att vara källkritisk och se över en handlings autenticitet, 
representativitet, innebörd och trovärdighet, ökar källornas validitet. Samt vilka som 
står som utgivare, expertgranskad och om informationen är ny eller gammal (ibid). 
I den här studien har teorier om kognitiv-, gestaltnings-, miljö- och socialpsykologi 
behandlas för att ge kunskap om hur vi människor tolkar och blir påverkade av vår 
omgivning. Detta för att i sin tur kunnat ge kunskap om hur vi bör formge rumsliga 
förhållanden utifrån människors förutsättningar.  
 
Viss kritik kan riktas mot valet av Henrik Fexeus bok När du gör som jag vill som 
handlar främst om att påverka andra människor inom reklamindustrin och 
konsumenthandeln. Henrik Fexeus är en föreläsare, författare och programledare som 
länge har studerat kommunikation och mentala tekniker (Fexeus, 2019) Han kallar sig 
själv psykologisk manipulatör och förmedlar kunskap om omedveten kommunikation 
och påverkan. Det är just vad hans bok handlar om där han ger exempel på hur det kan 
förmedlas inom reklamindustrin och konsumenthandeln, men det kan även översättas 
till all sorts omedveten information där rummet påverkar oss.  
 
Övrig litteratur som har används inom studien har till största delen förekommit som 
kursreferenser under utbildningen och är utgivna på vetenskapliga grunder eller genom 
Studentlitteratur AB. I hela studien har aktuella handlingar granskats och om någon 
handling har haft ett äldre utgivningsdatum har det stärkts upp med nyare aspekter.  
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3. Metoder 

Varje designprocess och användarsituation är unik, det innebär att varje process och 
metod bör enskilt anpassa sig utifrån det aktuella uppdraget och dess målgrupp 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.17). Användarbarhet och 
användarupplevelse är två begrepp som bör ligga central igenom en användarvänlig 
designprocess (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.177). Genom att 
undersöka samspelet mellan människor och uppdraget, kan lösningar utvecklas och 
förväntningar över upplevelsen förhöjas. Kunskap är förståelse och insikter för hur 
någonting fungerar och genom att utgå från mänskliga behov kan det ge alternativa 
lösningar (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.106). 
 
I det här kapitlet kommer jag därför presentera vilken kunskap jag behövde för mitt 
uppdrag med Systembolaget och vilka metoder jag valde att använda mig av för att 
ringa in min målgrupps behov och förväntningar. Det skedde inom fem olika 
kvalitativa metoder, då syftet med kvalitativa metoder är att få en djupare förståelse av 
attityder, beteenden och handlingar. Samtidigt som det är bra metoder att använda sig 
av i en användarvänlig process för att ringa in målgruppens behov (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015, s.60).  
 
Mina fem kvalitativa metoder: 
1. Platsanalys 
2. Surveyundersökningar 

- Intervju 
- Fokusgrupp 
- Frågeformulär 

3. Formativ utvärdering 

3.1 Platsanalys 
För att få en förståelse över hur ett rums struktur, omgivning och dess funktion ser ut 
kan en platsanalys göras. Platsanalys är en strukturerad observation grundad i ett 
observationsschema, en checklista med undersökningsområden (Denscombe, 2016, 
s.295-296). Och enligt Chings och Binggelis (2012, s.58-62) modell för platsanalys bör 
en plats insläpp, trafik och aktiviteter ses över för att kunna få en helhetsbild över en 
miljö. Genom en platsanalys kan vi även se vilka informationsproblem och möjligheter 
en plats har samt vilka förutsättningar och förhållanden vi bör ta hänsyn till under 
arbetsprocessen. Och genom att identifiera nyckelteman och visuella återkommande 
mönster och färger i en miljö kan vi även se dess grafiska diskurs (Eriksson & 
Göthlund, 2013, s. 47-48). 

3.1.1 Artipelag 
Uppdraget med Systembolaget skulle äga rum på evenemangsanläggningen Artipelag i 
Värmdö, ca. 30 minuters bilfärd från Stockholms city. Och för att jag skulle kunna 
bilda mig en uppfattning om miljön studerades följande punkter: 
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- Rummens omgivning och dess förhållanden med varandra 
- Funktioner på plats samt dess placering 
- Rörelsemönstren 
- Placering av fasta och flexibla föremål 
- Material och färger  
- Rummens rymd och storlek 
- Ljusförhållanden 
- Information samt dess placering 
- Möjligheter och risker 
- Rummens känslor och upplevelser, utifrån Branzells upplevelsebubbla 
 
Enligt Lynch (1960, s. s.47-48) kan vi genom fem notifikationer, stråk, knutpunkt och 
distrikt m.m., få en visuell bild över en miljös orienterbarhet på en planritning. Men 
enligt Branzells (1976, s.10, 15, 19, 21) behövs också en upplevelsebubbla med en 
upplevelseriktning för att kunna notifiera ett rums karaktär. Och beroende på 
upplevelsebubblans form och färg samt upplevelseriktning kan vi avläsa hur rummets 
miljö känns. Tillsammans med stillsamma- och rörelsezoner samt ett plus eller ett 
minus för positiv/negativ upplevelse (Branzells, 1976, s.16). För att se vilka 
notifikationer detta arbete utgick ifrån, se nedan:  
 

Stråk 
 

 Knutpunkt 
 
 Upplevelsebubbla av sinnesintryck 
 
 Upplevelsebubbla av rymdkänsla 
 
 Upplevelseriktning  
 
 Stillsam zon 
 
 Rörelse zon 
  
 Positiv upplevelse 
 
 Negativ upplevelse 

 
Utförandet av platsanalysen på Artipelag ägde rum hela dagen den 12 April 2019 och 
under analysen användes planritningar, penna, anteckningsblock och kamera. 
Områdena som studerades var entréhall, eventytan (Artbox), ett konferensrum samt 
närliggande toaletter och garderob med gångytorna där emellan.  

3.1.2 Systembolaget, Eskilstuna city  
För att förstå Systembolagets grafiska profil i sin kontext och för få inspiration till 
uppdragets designval, gjordes även en platsanalys på Systembolagets butik i Eskilstuna 
city, där följande punkter studerades: 
 
- Grafiska element, former, mönster och typsnitt 
- Färgval och materialval 
- Rumsliga element och dess storlek och förhållanden till andra element 
- Information samt informationens struktur och hierarki  
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Utförandet av platsanalysen ägde rum under ca. en timme den 24 April 2019 och 
tillhands fanns penna, anteckningsblock, kamera och deras grafiska guide.  

3.2 Surveyundersökningar 
Med surveyundersökningar som exempelvis intervjuer, fokusgrupper och 
frågeformulär kan vi samla in kvalitativ data från säkra källor och mäta sociala 
fenomen eller trender (Denscombe, 2016, s.23, 27, 58-59). Och med semistrukturerade 
intervjuer har forskningsledaren möjlighet att ställa öppna frågor och ge deltagaren 
möjlighet att utveckla sina svar samt vara flexibel i frågornas ämnesordning 
(Denscombe, 2016, s.266). Samtidigt som ett frågeformulär också ger en mer kvalitativ 
information genom öppna frågor och likertskalor, ”attitydskalor”, skalor som på ett 
djupare plan mäter deltagarnas förhållningssätt eller synsätt (Denscombe, 2016, s.383; 
Martin & Hanington, 2012, s.140).  

3.2.1 Urvalsgrupp 
För att få betydelsefull data till en studie bör vi redan från början veta vilka människor, 
händelser och frågor som är relevanta för den aktuella studien (Denscombe, 2016, 
s.46). Syftet med surveyundersökningarna var att ringa in målgruppens tankar och 
behov samt vad de känner är en välkomnande och hemtrevlig miljö. Två stycken från 
den primära målgruppen, butiksanställda från Systembolaget, kunde medverka i varsin 
intervju. Och för att få djupare och bredare information kring ämnet togs också två 
fokusgrupper fram med expertishjälp samt ett frågeformulär till primära målgruppen.  

3.2.2 Diskussionsmaterial 
I uppdragsbeskrivningen framgick det att känslan under dagkonferensens skulle vara 
”välkommande och hemtrevlig” och för att kunna ringa in målgruppens tankar och 
behov över vad de anser är ”välkomnande och hemtrevligt” togs ett 
diskussionsmaterial fram. Detta för att jag sedan skulle kunna urskilja vilka former, 
färger, material och stilar m.m., inför kommande designförslaget inom det här 
uppdraget.  
 
Diskussionsmaterialet togs fram i form av urklippta fotografier på vardagliga objekt 
och vardagsrumsmiljöer samt två färgpaletter. Fotografierna på de vardagliga objekten 
gick i svart/vita toner för att deltagarna inte skulle bli påverkade av objektens färger 
utan mer gå på dess känsla för objektet. Samtidigt som det också var en hjälp för mig 
att kunna urskilja vilka former, texturer och stilar m.m. som tilltalade dem mest inom 
ett ”välkomnade och hemtrevligt” sammanhang (se figur 2, s.30, eller gå till bilaga 3). 
Vardagsrumsmiljöerna bestod av nio olika miljöer med olika stilar och funktioner (se 
figur 5, s.30). Och färgpaletterna utgick ifrån Systembolagets grafiska guide (se figur 
3-4, s.30). 
 
Genom att använda sig av diskussionsmaterial i form av bilder får deltagarna visuella 
referenspunkter att kommunicera om och det mänskliga sinnet sätts igång med 
personliga referenser (Martin & Hanington, 2012, s.136). På så sätt hjälper detta 
forskningshandledaren att få en djupare inblick av deltagarnas erfarenheter och behov.  
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 1 Form 2 Textur
  
 
 

              
 3 Detaljer 4 Stil 5 Planlösning 
 
Figur 2. Vardagliga objekt. 
 

  

                            
 
    Figur 3. Systembolaget komplementfärger.           Figur 4. Systembolagets primära färger. 
 

Figur 5. Vardagsrumsmiljöer. 
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3.2.3 Intervju, fokusgrupp och frågeformulär 
Alla tre surveyundersökningarna grundade sig i samma underlag. Där jag under 
intervjuerna och fokusgrupperna hade möjlighet att genom öppna frågor ställa en del 
följdfrågor och ändra i ämnesordningen beroende på sammanhanget. Och för att 
deltagarnas intresse inte skulle svalna under frågeformulären bestod de av likertskalor. 
Vid frågeformulärsundersökning krävs en mental ansträngning och för att hålla 
deltagarnas entusiasm uppe bör undersökningen vara enkel och lättförståelig 
(Denscombe, 2016, s.247-248). 
 
Alla undersökningar började med en liten presentation kring uppdragets syfte och 
budskap. Första intervjun utfördes med en butiksanställd från Systembolagets butik i 
Eskilstuna city och Torshälla den 18 April 2019. Undersökningen pågick i ungefär två 
timmar och ägde rum hemma hos mig. Andra intervjun pågick i ungefär en timme 
hemma hos Systembolagets butikschef i Degerfors den 21 April 2019. Och eftersom 
båda intervjuerna var direkt med målgruppen fick de ett par extra frågor om arbetet på 
Systembolaget samt uppdraget budskap, ”Kunden i fokus”.  
 
Båda fokusgrupperna ägde också rum hemma hos mig och i första gruppen den 22 
April 2019 deltog en rumslig formgivare, en visuell kommunikatör och en 
marknadsförare och pågick i ungefär två timmar. Den andra fokusgruppen bestod av 
två stycken konceptdesigners med inriktning på rumslig formgivning, ägde rum den 24 
April 2019 och pågick i ungefär en och en halv timme. Under båda intervjuerna och 
fokusgrupperna fanns penna och anteckningsblock tillhands och allting ljudinspelades 
inför de kommande analyserna för den här studien.  
 
Studien med frågeformulärsundersökningen pågick i ca. två veckor mellan den 23 
April 2019 till den 7 Maj 2019 på både Systembolaget i Eskilstuna city och i Tunapark. 
Svarformulären låg i deras fikarum och alla som arbetade under den här perioden hade 
möjlighet att svara under sina raster.  

3.3 Utvärdering av designförslaget 
För att ytterligare ta hänsyn till användarna inom en designprocess och för att se om 
deras behov och förväntningar uppfylls kan en utvärdering av ett designförslag göras 
(Martin & Hanington, 2012, s.74). Och genom att göra det under processen kan 
användarproblem upptäckas redan innan det faktiska designförslaget är klart samt ge 
en djupare förståelse för målgruppens behov (Martin & Hanington, 2012, s.98). 

3.3.1 Formativ utvärdering 
Med en formativ utvärdering kan vi alltså under arbetsprocessen testa designförslaget 
och samla in relevant data till projektet medan förslaget fortfarande är formbart. 
Exempelvis kan relevant data vara om förslaget stämmer övers med uppdraget eller om 
målgruppens behov uppfylls. Detta skede vid två tillfällen där syftet med 
utvärderingarna var att se om designen stämde överens med målgruppens 
förväntningar samt om det fanns någonting mer jag behövde ta hänsyn till.  
 
Med hjälp ett collage av bilder kan material samlas och ge visuella riktningar över ett 
projekt (Coates & Ellison, 2014, s.36). Det kan indikera på både stilar samt rumsliga 
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förhållanden och behöver inte bara vara färger, former eller föremål. Det är en visuell 
kommunikationsmetod och hjälper inte bara en själv att rama in ett ämne utan ger även 
andra möjlighet att få en inblick i uppdraget (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 
2015, s.72). Det kan visualisera tankar, känslor och upplevelser samt ge en 
referenspunkt att diskutera utifrån (Martin & Hanington, 2012, s.34). Två bildcollage 
togs därför fram, ett över formgivningen och känslan samt ett över miljöns struktur och 
händelser, för att ge utvärderingsdeltagarna en inblick över uppdragets designval och 
orienterbarhet (se figurerna 6-7 eller gå till bilaga 4). Samtidigt som det blev ett 
diskussionsmaterial vi tillsammans kunde diskutera ifrån och som jag kunde ställa 
några öppna frågor ifrån, som jag hade förberett i förhand. 
 
Utförandet av den först utvärderingen ägde rum den 7 Maj 2019 på Carlsonmässings 
kontor med två expertiser inom ämnet, konceptdesigners med inriktning på rumslig 
formgivning. Till hands fanns papper, anteckningsblock och bildcollagen. I andra 
utvärderingen fanns samma material till hands och den ägde rum den 15 Maj 2019 på 
Systembolagets kontor i Degerfors med butikschefen och tre butiksanställda. Under 
båda undersökningarna presenterades först uppdraget för att sedan övergå i en 
diskussion kring bildcollagen, där allt ljudinspelades inför de kommande analyserna 
för den här studien. Urvalsgruppen utgick ifrån att både få in djupare information kring 
ämnet samt ytterligare kunna ringa in målgruppens behov och förväntningar.  
 
 

     
      
Figur 6. Bildcollage 1. Formgivning och känsla.  Figur 7. Bildcollage 2. Rumslig struktur och 

händelser. 

3.4 Etik 
Vid all sorts datainsamling där människor är inblandade är det viktigt att ta hänsyn till 
etiska aspekter (Denscombe, 2016, s.424). Detta för att skydda deltagarna och genom 
ett samtyckesformulär ge dem information om metoden samt dess syfte och 
förväntande resultat (Denscombe, 2016, s.425, 435-436). 
 
I den här studien har därför ett samtyckesformulär tagits fram till alla metoder och 
inblandade. I formuläret framgick metodens syfte och vad denna undersökning skulle 
handla om. Inga personuppgifter har samlas in mer än deras arbetstitel och det är 
endast med hjälp av arbetstiteln samt siffror jag har presenterat dem här i studien, 
exempelvis butiksanställd 1, 2 osv.  
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3.5 Metodkritik 
I den här studien har jag använt mig av fem metoder, två olika platsanalyser, tre 
varianter av surveyundersökningar: intervjuer, fokusgrupper och frågeformulär samt en 
formativ utvärdering. Vid observationer som exempelvis platsanalyser gäller det för 
observatören att ha ett öppet sinne och vara objektiv i sitt beteende (Denscombe, 2016, 
s.303). Och efter att ha läst tre år inom utbildningen informationsdesign med 
inriktningen rumslig gestaltning ser jag mig ha dessa kvalifikationer. Inget projekt är 
exakt likadant men att se ett rum från ett objektivt synsätt och tolka dess risker samt 
möjligheter utifrån användarnas perspektiv, är någonting som har engagerat mig länge.  
 
Det var synd att endast två kunde ställa upp på intervju, men genom att jag tog fram 
två fokusgrupper med expertishjälp och ett extra frågeformulär till målgruppen, kände 
jag att diskussionerna kring ämnet ökade och relevanta tankar från målgruppen kunde 
ändå ringas in. När surveyundersökningar görs finns det en risk att de kan bli 
subjektiva, antingen genom att deltagarna blir påverkade av forskningsledaren eller att 
de själva har svårt att tänka i andra banor (Denscombe, 2016, s.289). Samtidigt som det 
vi säger inte alltid stämmer överens med hur vi faktiskt handlar, är också någonting vi 
bör ta med i beräkningen. Detta var något jag försökte tänka på hela tiden under de 
kvalitativa undersökningarna, och tog därför fram öppna relevanta frågor innan själva 
undersökningarna, där deltagarna själva sedan fick tolka det efter sina förutsättningar. 
Jag pressade aldrig fram någon information utan lät dem själva komma fram till sina 
svar och med hjälp av följdfrågor flöt diskussionerna på och jag fick bra scenarion med 
hur deltagarna hade känt och reagerat. Och i fokusgrupperna ifrågasatte deltagarna 
varandra, då mina frågor krävde att de samarbetade och kom fram till ett gemensamt 
svar. Eftersom vi människor lätt blir påverkade av varandra genom vår instinkt att 
härma andra. Diskussionerna blev på så sätt djupare och jag tror att valet av miljön 
hade en stor påverkan där, märke att de tryggt kunde diskutera ämnena i en soffa 
istället för på en vanlig stol i ett grupprum.  
 
Valet av diskussionsmaterialets bilder kan också ses som subjektiva och påverka 
varandra. Under både intervjuerna och fokusgrupperna fick därför objekten inom sin 
fråga samt vardagsrumsmiljöerna vara urskurna på varsitt papper, så bilderna lätt 
kunde byta plats och för att se om deltagarna fortfarande stod fast vid sina svar. Märkte 
ändå speciellt vid vardagsrumsmiljöerna att fotografierna påverkade varandra utifrån 
vilken vinkel bilderna hade blivit tagna ifrån. Det var svårt att hitta bilder där alla hade 
samma vinkel och vid frågeformuläret var det också svårt att tänka på bildernas 
placeringar till varandra. Valde därför att lägga vardagsrumsmiljöerna sist i 
frågeformuläret då jag visste att denna del skulle bli lite tyngre med följdfrågor kring 
deras val.  
 
De formativa utvärderingarna hade liknade faktorer att ta hänsyn till som 
surveyundersökningarna. Och här märkte jag speciellt att utvärderingen med 
målgruppen blev påverkade av valet av plats samt att deras chef deltog. Rollerna var 
inte helt jämställda eftersom de var på deras arbetsplats, och då fanns det en risk att de 
endast svarade vad som förväntades av dem.  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer empiri och resultat ifrån metoderna att sammanfattas. 
Platsanalysernas resultat bidrog till kunskap om den aktuella platsens förutsättningar 
samt förståelse kring hur Systembolaget arbetar med sin grafiska profil. Medan 
surveyundersökningarna gav föreställningar om ”välkomnande och hemtrevliga” 
miljöer samt målgruppens behov och förutsättningar kring det aktuella uppdraget. 
Detta relaterade i sin tur till viktiga grundstenar för designvalen inför det kommande 
designförslaget.  

4.1 Resultat av platsanalyserna 
Nedan sammanfattas empiri från platsanalyserna som jag anser är viktiga för den här 
studien. 

4.1.1 Artipelag 
Första anblicken av platsen var att huset var imponerande och stort. Husets arkitektur 
med dess linjer och former stack verkligen ut ifrån omgivningen men smälte ändå in då 
de verkligen hade arbetat utifrån naturen runt platsen. Upplevelsen utanför entrén var 
att den var stor och en kall känsla kom på grund av dess hårda material, marken bestod 
av betongplattor och på vänstra sidan löpte svart träpanel med riktning mot himmelen. 
Men på grund av dess stilrena linjer och former gav platsen ändå en elegant känsla (se 
figur 8, s.36). Ankomstplatsen låg ca. 40 m ifrån husets stora entré och ett glasparti 
från golv till tak tog fokus. Entrén utomhus bestod av ett u-format och avlångt område 
som smalnade av ju närmare entrédörren man kom. Området låg i ett norrläge så att en 
del skuggor bildades ifrån husets arkitektur på betongplattorna. Ju närmare man kom 
entrédörren kunde man se in i entréhallen och upptäcka att sikten gick rakt igenom hela 
hallen och vidare till nästa fönsterparti, där blicken mötte havet (se figur 9, s.36, samt 
planlösning med notifikationerna på s.38).  
 
Den första delen av entréhallen inne i huset var ett avlångt rum på ca. 500 m2 och 5 m 
högt, den sista tredjedelen av rummet var på ca. 3 m. Golvet bestod av samma 
betongplattor som på utsidan och samma svarta träpanel följde också med in på den 
vänstra sidan av entréhallen. Sikten gick rakt igenom hallen ut mot havet och på den 
vänstra sidan syntes också en passage med en restaurangdel på samma plan samt en 
kontorsmiljö på det övre planet. Gick man fram till passagen syntes en uppåtgående 
trappa samt en ingång till en designbutik bakom den svarta träpanelen. Och längre bort 
i passagen bakom den första trappan fanns det ytterligare en nedåtgående tappa, något 
gömd, samt en hiss. Hela passagen hade något mörkare ljusförhållanden än entréhallen, 
det fanns endast ett fönster över den uppåtgående trappan.  
 
Från entrédörrarna, längst den vänstra väggen syntes också en reception efter passagen, 
väggen bestod där av grövre ljust betongputs (se figur 10, s.36). På den högra sidan 
syntes en dörr i början av hallen som gick in till eventytan Artbox och bortanför stod 
en flexibel soffgrupp i beigea toner. Bredvid soffgruppen fanns en digital anslagstavla 
och sedan fanns en nedåtgående trappa. Bortom trappan syntes ingången till deras 
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konstutställning som de brukar ha på plats (se figur 11). Denna dag var det 
utställningen, Margiela – åren med Hermés, av modeskaparen Martin Margiela. Och 
runt ingången till utställningen fanns det olika orangea paket, som drog 
uppmärksamheten till sig. På en vägg i taket mellan takets olika nivåskillnader stod 
även utställningens titel på orange bakgrund. Hela den högra väggen bestod av en vit 
träpanel riktat mot glaspartiet som löpte från golv till tak längst med hela den bortre 
kortsidan. Utsikten var över platsens naturområde och det kändes som man svävade 
uppe blad trädgrenarna. Den delen av entréhallen var mycket mer stillsam då taket var 
lägre och det fanns endast ytterligare en mindre öppning till restaurangdelen på den 
vänstra sidan. För övrigt kändes hallen imponerade på grund av sin rymd samt de olika 
riktningarna och materialvalen. I de första två tredjedelarna av entrén pågick mer 
aktivitet men ljudnivån höll sig ändå på en bra nivå, om man inte gick för nära 
restaurangdelen, då studsade ljudet något mer och det fanns dessutom en viss matlukt 
där. 
 
 

   
 
Figur 8. Artipelag. Vy från ankomstplatsen. Figur 9. Artipelag. Vy mot entrén. 
 
 

   
 
Figur 10. Artipelag. Vy från entrén mot  Figur 11. Artipelag. Vy från entrén mot högra 
vänstra väggen.  väggen. 
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Eventytan, Artbox bestod av ett nästan kvadratiskt rum på ca. 1200 m2 och var 9 m 
högt. Golvet var det samma som i entréhallen och väggarna kunde antingen ha den 
nuvarande vita träpanel eller täckas över med svarta plyschgardiner. Rummet kunde 
även delas in i tre mindre enheter med hjälp av gardiner och i taket som var svart fanns 
all tänkbar utrusning för ett evenemang med ljud och ljus. Sikten drogs mot den bortre 
kortsidan på grund av rummets struktur (se figur 12). 
 
För att nå toaletterna och konferensrummet på nedre plan, var den närmaste vägen 
nerför trappan bredvid anslagstavlan. Trappan ledde först ner till en utgång till huset 
baksida men gick man runt trappan och ner för en golvsluttning syntes till höger en 
avlång hall på ca 300 m2. Hallen bestod av samma betongplattor och betongputs som 
golvet och den bortre vänstra väggen på entréplanet. Men den högra sidan i hallen 
bestod också av en vägginstallation med förvaringsskåp runt två utgångar. 
Installationen var klädd i träslaget furu och gick från golv till tak (se figur 13). Hissen 
syntes i den bortre delen av hallen och några flexibla sittplatser i form av bänkar fanns 
längst med den andra nedåtgående trappen, från entréplanets passage. Första utgången 
på höger sida ledde in till konferensrummet som bestod av ett rektangulärt rum på ca. 
120 m2. Hela den bortre väggen i konferensrummet bestod av ett fönsterparti från taket 
nästan hela vägen ner till golvet, och en projektor var riktad mot den högra väggen. 
Hela rummet gick i vita toner med ett trägolv. Den andra utgången i hallen gick in till 
toaletterna och hela hallen hade en takhöjd på ca. 3 m förutom vid utgången till 
baksidan av huset. Där var det något lägre i tak och det fanns endast ett ljusinsläpp 
ifrån glasdörrarna. För övrigt var hallen upplyst i ett allmänt sken och när man väl hade 
kommit ner för golvsluttningen fick furuväggen fokus med sina två utgångar. Precis 
nedanför den första trappan hade en skylt behövts mot toaletterna då detta område var 
något förvirrande, kändes både trängre och mörkare jämfört med ljusinsläppet och 
rymden som hade funnits på entréplanet. Av skylten som fanns precis över trappen fick  
man endast information om att gå ner en våning men inte vart man sedan skulle ta 
vägen för att exempelvis nå toaletterna.  
 
 

   
 
Figur 12. Artipelag. Artbox, vy från ingången.  Figur 13. Artipelag. Vy över nedre hallen från 
  trappan/rampen.  
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Planlösning med notifikationer 
Figur 14. Artipelag plan 1 och 2. 
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4.1.2 Systembolaget, Eskilstuna city  
I Systembolagets butik kunde jag avläsa att de förhöll sig till ljusa, vita, beigea och 
gråa toner med inslag av svart plåt och björk i sin inredning. Rumselementen kunde 
associeras till vingårdar med vinprovningsdiskar, trälådor, grafiska element i form av 
etiketter och mönster på vinrankor. Ett återkommande mönster var smala lodräta eller 
vertikala ränder som fanns i bakgrunden på informationsbilder eller som en skiljevägg. 
Varje inspirationsbild hade något tema kring mat genom en fotograferad bild med en 
textruta i form av en etikett. Runt hela butiken gick en bård med dova beigea färger 
och ett mönster över världskartan blandat med vinrankor i en skissad stil.  
 
Typsnitten de förhöll sig till var deras egna Monopol i rubriker och vissa mindre 
ingresser. Medan typsnittet Graphik användes till längre brödtexter och Block gothic i 
versaler på deras hänvisningsskyltar. Och utöver den fasta butiksinredningen fanns 
flexibla bord och stålvagnar där skyltar hade hängts upp i stålramar. I övrigt använde 
de sig av olika björklådor för att exponera sina varor genom att antingen hänga lådorna 
på gavlar eller stapla dem på borden. Nedan ses de bilder som denna studie har 
inspirerats av. 
 
 

       
 

       
 
Figur 15. Inspirationsbilder över Systembolaget i Eskilstuna city. 
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4.1 Resultat av surveyundersökningarna  
Nedan kommer resultatet och empirin för surveyundersökningarna att presenteras och 
för att ta del av alla frågor som ställdes under undersökningen se bilaga 3.  

4.2.1 Intervju, fokusgrupp och frågeformulär 
Intervjuerna började med frågor om hur de såg på sina arbetsuppgifter och hur de 
arbetade för att få kunderna att känna sig i fokus. Första intervjupersonen menade att 
genom att ställa rätt frågor till kunderna kunde de ge mer än bara en dryck. Från 
intervjun 1: ”kunskap om olika smakupplevelser samt hur man påverkas av alkohol 
generar bara till bättre upplevelser” (Butiksanställd 1, 2019). Och att butiken är ren och 
fräsch med tillgänglig personalen samt produkter spelade också roll för hela 
bemötandet. Ett tankesätt som de i deras butik försökte förhålla sig till var att tänka att 
butiken var deras gemensamma vardagsrum där de välkomnande sina besökare och att 
de själva var värdar för besökarnas upplevelser. Andra intervjupersonen hade också 
hört talas om vardagsrumskonceptet och gillade det tankesättet. Och att det 
frambringade alla deras tre kundlöften: känna dig välkommen, lära dig något nytt och 
sälja med ansvar. Från intervju 2: ”Alla är välkomna till Systembolaget och under ett 
besök pratar vi gärna om hur vi exempelvis kan förbättra din middag samt är du för full 
så värnar vi om dig och du kommer inte få köpa” (Butikschef, 2019).  
 
Eftersom fokusgrupperna inte bestod av den primära målgruppen besvarade de inte 
frågorna angående hur det var att arbeta på Systembolaget utan gick direkt på hur de 
tänkte kring ”välkomnande och hemtrevliga” miljöer. Först generellt och sedan hur de 
såg på en välkomnande gentemot en hemtrevlig miljö, samt inte välkomnande eller 
hemtrevlig miljö. Generellt tänkte alla bekräftelse, involverande och inbjudande när de 
hörde ordet välkomnande, att bli sedd. Och vid ordet hemtrevlig började alla prata om 
mjuka material, värme och avslappnad miljö och att man känner att någon lever där, 
personligt. Medan en välkomnande miljö stod mer för trygghet och kontroll, renlighet 
och ordning. Någon var inne på sittmöjligheter eller någonstans att ta vägen och att det 
var tydligt vad man kunde göra eller vad som hände där. Samtidigt som en hemtrevlig 
miljö öppnade upp mer för personliga saker och mer ombonat med växter och rörelse 
av gemenskap och musik. I första fokusgruppen pratade de mycket om att en hall är 
välkomnande och ett kök hemtrevligt. Från första fokusgruppen: ”Hallen står för ett 
första möte och köket för gemenskap. Människor är mindre viktiga i en hemtrevlig 
miljö, där kan minnena och möblerna ge en personlighet. Medan i en välkomnande 
miljö måste jag få ett mänskligt bemötande på något sätt” (Visuell kommunikatör, 
2019). Samtidigt som andra fokusgruppen var inne på att det är viktigt med tydlighet 
och en samhörighet i en välkomnande miljö. Medan en hemtrevlig miljö kan vara mer 
personlig och ombonad.  
 
Vid en inte välkomnande miljö var alla först inne på hårda, kalla material men ändrade 
sig något då de hade diskuterat ämnet mer. Det handlade mer om att inte bli bekräftad 
och att miljön var smutsig, ingen hade ansträngt sig för att man skulle komma ditt. 
Samtidigt som förutsättningar som för trångt, dåligt ljus, lukt, högt ljud hade stor 
betydelse samt dåliga skyltar, förvirrande miljö och att miljön inte var anpassad för 
besökare. Och vid en inte hemtrevlig miljö var de först också inne på kala, stora ytor 
eller för mycket sinnesintryck men ändrade sig också när de började prata om 
förväntningar. Från första fokusgruppen: ”Stressiga miljöer där allt bara går runt. Fast 
på julen funkar det, då vet jag att det kan vara stressigt och det blir okej, jag kan tycka 
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det är mysigt istället” (Visuell kommunikatör, 2019). Medan andra fokusgruppen sa 
om inte ”välkomnande eller hemtrevlig” miljö: ”Vill inte stå mitt i rummet, speciellt 
inte om jag inte har något att luta mig mot, som exempelvis ett ståbord. Får inte lukta 
illa eller var högt ljud, rörigt och stökigt, måste vara fräscht” (Konceptdesigners 1, 
2019). ”Fast det beror på sammanhanget, kan vara fula ställen men får inte vara 
äckligt. Men det beror på vilket humör jag är på, måste stämma överens med mina 
förutsättningar. En pub är ju en pub och den kan kännas både hemtrevlig och 
välkomnande då jag vet att det är en pub och jag har inga andra förväntningar” 
(Konceptdesigners 2, 2019). Och som slutet på den diskussionen sades i första 
fokusgruppen: ”I en miljö kan man ändå känna sig ovälkommen men hemma, vet jag 
vad jag får och kan göra men märker att det inte finns någon plats för mig, kan det 
ändå vara trevligt men jag känner mig ovälkommen, det är för trångt, klaustrofobiskt” 
(Marknadsförare, 2019). 
 
Efter de öppna frågorna om ”välkomnande och hemtrevliga miljöer” togs 
diskussionsmaterialet fram (se figur 16 eller bilaga 3), och här började också 
frågeformuläret för deltagarna på Systembolagets butiker i Eskilstuna. Deltagarna fick 
svara eller poängsätta vilket objekt som kändes mest välkomnande och hemtrevlig till 
sin form, textur, detaljer, stil och planlösning. Se svarsalternativen på sidan 50 med 
kommentarer. 
 

                              
 1 Form 2 Textur  
 

                     
 3 Detaljer  4 Stil 
 

 

 5 Planlösning  
Figur 16. Vardagliga objekt.
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1 Form 2 Textur 3 Detaljer 

 
SI 1: A) Känns 
gammaldags. Hemma 
hos en mormor. 
Ombonat och mjuka 
former.  
B) Hade funkat men 
har för raka former. 
 
 

FG 2: A) Känns 
ofräsch och som en 
hund, vill inte klappa 
på en kudde som ser ut 
som en hund. 
B) Mer fräsch. 
 
 
 

FG 1: A) För strikt och 
bara till för att 
imponera på någon.  
B) Mer personlig och 
intressant, växter. 
 
 
 

4 Stil 5 Planlösning 

 
FG 2: A) Känns lite 
dammigt. Blir för 
mycket. Vill kunna se 
saker runt om mig. 
B) Gillar båda men b är 
mindre rörig. Fast a har 
växter och det höjer 
stämningen. 

SI 2: A) Umgås bättre 
i, inga gränser. 
B) För många rum. 
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Nästa del handlade om färger där deltagarna först fick välja tre komplementfärger som 
de tyckte var mest välkomnande och hemtrevliga. För att sedan välja en av 
Systembolagets primära färger som de tyckte förknippades mest med Systembolaget.  
 
 

 
 

       
 

 Figur 17. Diagram över svarsalternativen,  Figur 18. Diagram över svarsalternativen,  
 Systembolagets komplementfärger. Systembolagets primära färger. 
 
 
Vid valet av vilka tre färger de ansåg var mest välkomnande och hemtrevliga, drogs 
majoriteten till ljusa, dova och varma toner. Endast någon i den första fokusgruppen 
pratade om glada pigga färger men diskussionen lades snabbt ner efter kommentaren 
att starka färger oftast gör oss mer aktiva och det kan ha en stressande effekt. 
Diskussionen övergick istället till att kalla nyanser inte heller var så populära i det här 
sammanhanget, då de kan kännas för strikta som på ett sjukhus, fräscht och 
välkomnande men inte hemtrevligt. Under andra intervjun fick jag fram, utan att jag 
hade antytt något om att hen just tittade på systembolagets komplementfärger, att 
Systembolaget inom sina informationsmaterial går mer i dova toner och använder sig 
mycket av färger som går ton i ton med varandra. Och valet av gröna nyanser 
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diskuterades inom alla undersökningarna, de hade mer svårt att bestämma sig för 
vilken grön nyans de skulle välja med landade oftast på den som var ljusast i sin ton.  
 
Sista delen handlade om nio olika vardagsrumsmöbler där alla deltagare fick välja ut 
vilket rum som de tyckte var mest välkomnande/hemtrevligt och minst 
välkomnande/hemtrevligt. Detta översattes sedan till ett poängsystem där varje rum 
som var mest välkomnande/hemtrevligt fick ett poäng och det som var minst 
välkomnande/hemtrevligt fick ett minuspoäng, för att till sist räkna ihop allas poäng till 
ett diagram, se figur 19 och 20.  
 
 

 
 

 Figur 19. Diagram över svarsalternativen, Vardagsrumsmiljöer. 
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Rum nummer fem på figur 20, s.44, diskuterades mycket både angående mest 
välkomnande och mest hemtrevligt. Möblerna stod i en öppen välkomnande 
planlösning och där kunde man slå sig ner skönt i en soffa hos en större familj, 
gemenskap. Rummet kändes ljust, högt i tak och hade en perfekt blandning mellan 
stilrent och ombonat. Rum nummer fyra var också populärt, tilltalade många med dess 
kontraster och blandning mellan retro och nytt. Tyvärr stod sofforna fel så de var inte 
lika inbjudande som i femman, men rummet kändes ändå skönt och bra med växter. 
Och även nummer tre tyckte en del om, inte för att stilen tilltalade dem, men för att 
personen som bodde där verkligen hade gjort det personligt och soffan såg inbjudande 
ut. Rum nummer sju var någon inne på då hen gillade blandningen av de olika 
möblerna och att de stod i en öppen planlösning. Medan andra var inne på att det 
rummet var mörkt med få ljusinsläpp. Lika som rum nummer två, ett par gillade det då 
det hade en större mjuk soffa men båda fokusgrupperna diskuterade det rummet länge, 
om det rent av inte var minst hemtrevligt med stora mörka möbler och döda djur, och 
det kändes inte fräscht. Andra rum som inte heller var populära var åttan och nian, de 
kändes kala och stela. Dörröppningen i åttan var härlig men i övrigt kändes rummet 
inte alls hemtrevligt. Och det var knappt någon som sa något om rum nummer sex, 
enda kommentaren bilden fick var att det såg ut som ett väntrum, men att de trodde det 
mer berodde på hur bilden hade blivit tagen och att rummet annars såg vardagligt ut. 
Men det rummet som ansågs som minst välkomnande och minst hemtrevligt var 
nummer ett. Rummet kändes för stylat som en inredningsbutik och inte alls som att 
man fick vistas där. Hårda kantiga möbler och kalla färgval, inte alls inbjudande eller 
personligt.  



 46 

  



 47 

 
5. Underlag till designförslag 

I det här kapitlet analyseras metoderna för det kommande designförslaget med relevant 
information för det uppdraget. Samt utvärderingarnas resultat med intressant 
information för att ytterligare kunna ringa in uppdragets känsla och struktur samt 
målgruppens behov. Detta för att förstärka designförslaget när det fortfarande var 
formbart.   

5.1 Analys av platsanalyserna 
Nedan kommer ni få ta del av det material från platsanalyserna som var relevant för det 
här uppdraget. 

5.1.1 Artipelag 
Ytorna var stora och luftiga men för att besökarna inte skulle känna att ytorna var 
monotona behövdes någonting i entréhallen vid ingången. Detta för att besökarna 
skulle kunna få någonting att vila blicken på samt stanna upp en stund och hinna känna 
in den nya miljön. Uppdraget skulle innehålla två stycken workshops så ett skyltsystem 
skulle behövas med stegvis information, eftersom både toaletterna och lokalen för en 
av workshopen fanns på undervåningen. Det var därför viktigt med information vid 
högra trappan samt precis nedanför den. Entréhallens bortre del var mer stillsam så där 
skulle den andra workshopen kunna vara, då det inte fanns någon mer lokal med rätt 
storlek för den workshopen. Men då skulle det krävas att den workshopen skärmades 
av på något sätt för att inte smälta ihop med omgivningen   
 
Artboxen var också stor med högt i tak. Rummet skulle antingen behövas skärmas av 
eller delas in i olika rum, för att besökarna inte skulle känna att rummet blev ödsligt. 
Och beroende på den kommande utformningen skulle rummets rymd också behövas 
minskas. Uppdragsgivaren önskade runda bord för åtta personer, så en översiktskarta 
med bordsplacering skulle också vara bra vid ingången till eventytan. Detta för att 
redan innan tydliggöra vart besökarna skulle ta vägen, då det sammanlagt skulle bli 25 
stycken bord i lokalen. 

5.1.2 Systembolaget, Eskilstuna city 
Eftersom det hade framkommit under surveyundersökningarna att Systembolagets 
anställda ansåg att deras butiker var deras gemensamma vardagsrum, blev 
platsanalysen ytterligare en hjälp för studien. Inte bara färger, grafiska former/mönster 
och hur de arbetade med informationen i butiken inspirerade till kommande 
skyltsystem, utan möblerna och dess egenskaper med material och stil gav också viktig 
information.  Detta ledde till idéer för uppdragets formgivning och koncept, utifrån 
surveyundersökningarnas förväntningar samt platsens sammanhang.  
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5.2 Analys av surveyundersökningarna 
Systembolaget arbetade mycket med att ta hand om sina kunder och inte bara sälja en 
dryck. Det handlade mer om att kunderna skulle känna att de värnade om dem och att 
de gärna ställde upp och gav tips och råd för exempelvis en kommande 
middagsbjudning, så vi får lyckliga och trevliga upplevelser. 
 
Orden välkomnande och hemtrevligt går ihop med varandra. Men att välkomnande mer 
syftar till ett mänskligt bemötande medan hemtrevligt syftar till en miljö, gärna 
personlig. Men miljön behövde inte vara personlig utifrån egen smak, bara det syntes 
att någon levde där kunde göra så att miljön kändes trevlig och mysig, som var två 
ordval många använde sig av för att beskriva en hemtrevlig miljö. Vid en välkomnande 
miljö var synlighet och tydlighet två viktiga faktorer samt valmöjligheter att ta vägen 
någonstans, som exempelvis en sittplats (en egen plats) eller en handlingsväg att utgå 
ifrån. Genom att någon hade tänkt till och gav tydliga valmöjligheter ökades känslan 
om att vara välkommen och få kontroll över vad som händer i miljön. Samtidigt som 
miljön gärna inte heller fick vara för trång eller smutsig, de ville gärna kunna få röra 
sig fritt utan att riskera att ha sönder någonting eller själva bli smutsiga. Medan en 
hemtrevlig miljö kunde få vara mer ombonad där växter och en blandning mellan nytt 
och gammalt var populärt.  
 
Mjuka, ljusa och varma miljöer var mer eftertraktade där möblerna var tillgängligt 
placerade, medan kalla och strikta miljöer kändes för sterila i det här sammanhanget. 
Och mycket hade att göra med deras egna förväntningar och tidigare erfarenheter inför 
hur mycket de krävde att en situation skulle bli välkomnande och hemtrevlig. Vid ett 
sammanhang kunde en situation kännas både välkomnande och hemtrevlig med vid ett 
annat sammanhang skulle samma situation bli helt annorlunda. 
 
En kommentar från andra intervjun, som inte passade in någonstans i 
sammanfattningen, efter en djupare diskussion angående allmänna- och hemmamiljöer, 
sades under andra intervjun: ”jag vill inte att det ska kännas som att jag ska sitta och 
mysa i en soffa med mjukisbyxor i publika sammanhang, det gör jag endast med min 
familj hemma” (Butikschef, 2019). Detta tyder på att det inte bara är vårt avstånd till 
andra människor som ökar vid publika sammanhang. Våra beteenden och 
förutsättningar på miljön ökar också vid allmänna ytor, då vår personlighet blir längre 
ifrån våra grundvärderingar, vi anpassar oss. 
 
Och enligt dessa undersökningar så tycker de flesta att mer ljusa, dova och varma 
färger samt grönt är mer välkomnande och hemtrevligt. Men Systembolagets färg 
enligt den här undersökningen förknippas dem med den mörkgröna nyans, som de har i 
bakgrunden på sin logga och som förr också användes på deras påser. Eventuellt några 
minnen som ligger kvar hos deltagarna. Då de mer och mer går över till sin ljusgröna 
nyans, som idag finns mycket i deras nya butiksinredning och i deras informationsblad.  

5.3 Resultat och analys av utvärderingarna 
Nedan analyseras de formativa utvärderingarna och resultatet sammanfattas. Frågorna 
som diskuterades var hur de tyckte jag hade förhållit mig till Systembolagets grafiska 
profil och om känslan välkomnande och hemtrevligt speglades i mina designval. Samt 
om den rumsliga strukturen var tydlig eller om det var någonting de saknade.  
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Diskussionerna flöt på bra och blev mer som en ostrukturerad gruppintervju där jag allt 
eftersom kunde ställa följdfrågor för att rama in huvudämnena. Båda utvärderingarna 
började med att vi till en början pratade om själva designen och uppdraget, för att 
sedan gå in på tips och idéer kring designförslaget och mina designval, för att förbättra 
målgruppens upplevelser.  

5.3.1 Formativ utvärdering 

            
            Figur 21. Diskussionsmaterial 1. Formgivning och känsla. 
 
 

 

Figur 22. Diskussionsmaterial 2. Rumslig struktur och händelser. 
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Vid första anblicken tyckte deltagarna allt såg enhetligt och snyggt ut, och det skulle 
passa in i lokalen samt dess omgivning. De kände verkligen igen Systembolagets stil 
och möblerna hade passat bra in i deras butik, ”hade Systembolaget varit mer som ett 
hem så finns det många möbler som passar in där” citat från andra utvärderingen. 
Färgvalen och formgivningen kändes trevlig och fräsch men ändå varm med dess 
nyanser och val av växter och mjuka snittytor. Tanken med flexibla inbjudande 
sittgrupper var populär och första utvärderingsgruppen tyckte det var smart att rama in 
dem med mattor. Konceptet med att bygga upp miljön utifrån att det var 
Systembolagets hem var en rolig idé. Genom det fick köket/loungemiljön bra 
gemensamma ytor och med detaljer från ”Systembolagets hem” skulle det öka intresset 
för att gå runt och kolla/känna på allt.  
 
Den rumsliga strukturen kändes också bra. Det fanns ett bra flöde och informationen 
var tydlig med bra placeringar. En matta, utöver skylten, efterfrågades vid 
entrédörrarna för att ge ett tydligare riktmärke från ankomstplatsen. Då skulle ingen 
hänvisning vid ankomstplatsen behövas eftersom fokuset skulle ligga rakt mot entrén.  
 
Mer praktiska tips som jag fick med mig från första utvärderingsgruppen var att tänka 
på att inte placera gästerna för nära scenen. Samt att en bra höjd på scenen för en 
sittande publik är 60 cm och om de även ska sitta ner på scenen kan det vara bra att 
höja det partiet ytterligare en bit. Breda scener tilltalar lite mer och vid en grafisk 
skärm, som detta uppdrag innefattar, är det bra att rama in det på något sätt men inte så 
det skymmer bilden. Till sist pratade vi en del om hur man kunde få väldigt bra 
lösningar genom print. Idag kan man nästan göra vad som helt genom print och ändå få 
till den där äkta känslan. Det är ett bra alternativ för att få ner kostnaderna samt om 
man ska hänga någonting, då det oftast är svårt med tunga saker.   
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6. Designkoncept 

I det här kapitlet presenteras först en inblick över hur den här studiens designprocess 
har sett ut. Följt av uppdragets designförslag och dess designval med teorier och 
metoder som den här studien har förhållit sig till.  

6.1 Designprocessen 
Som formgivare bör vi ta hänsyn till att våra tidigare erfarenheter kanske inte är 
detsamma som målgruppens (Eriksson, 2017, s.82). Under hela processen har därför 
tankarna varit på målgruppen och deras behov efter att uppdragsbeskrivningen togs 
fram. Processen för denna studie började efter att jag själv har upplevt som 
eventplanerare att människor blev frustrerade och mindre intresserade om deras 
förväntningar inte uppfylldes. Mina tanker har då gått till hur mycket miljön spelat roll 
på det här beteendet och till slut landat i den här studiens frågeställningar. Och för att 
studien skulle få en röd tråd att förhålla sig togs därför uppdraget med 
Carlssonmässing fram om en dagkonferens för 200 butiksanställda på Systembolaget.  
 
Efter att jag hade satt mig in i uppdraget och tittat närmare på teorierna om hur vi 
människor fungerar och blir påverkade av vår omgivning, behövdes en platsanalys 
över Artipelag göras. För att kunna få en uppfattning om miljön besökarna skulle vistas 
i, och för att formgivningen skulle spegla Systembolagets grafiska profil, gjordes också 
en platsanalys på Systembolaget i Eskilstuna city. I uppdragsbeskrivningen framkom 
det att Systembolaget skulle ha makten inom den här formgivningen för det här 
sammanhanget. Nästa steg blev sedan att förstå besökarnas förväntningar och 
uppfattning om hur de såg på en ”välkomnade och hemtrevlig” miljö. Detta för att 
kunna översätta uppdragets riktlinjer, ”välkomnande och hemtrevligt” samt budskapet 
”Kunden i fokus” till konkreta designval. Surveyundersökningar togs därför fram med 
målgruppen och expertishjälp, och utifrån dem samt platsanalyserna tillsammans med 
teorierna, kunde idéer på ett koncept med designval växa fram. Se figur 23 för att se 
min process över hur jag har översatt mina ledord till konkreta designval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Processen av uppdragets riktlinjer till konkreta designval. 
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Nästa steg blev att lyfta in besökarna och expertishjälp igen, för att ytterligare kunna 
ringa in målgruppen och se om deras och uppdragets förväntningar uppfylldes i det 
första utkastet av designförslaget, eller om det var någonting de saknade. Detta gjordes 
genom en formativ utvärdering med hjälp av två bildcollage. Och när väl 
formgivningen och designvalen var testade, stannade jag upp ett tag för att kontrollera 
så ingenting missades eller skulle förstärkas/tas bort. Gick därför tillbaka till 
uppdragsbeskrivningen, teorierna och metoder för att se om det var någonting som 
hade förändrats eller skulle behöva ändras innan det slutgiltiga konceptet och 
designförslaget framställdes. Under hela processen gick jag tillbaka till de föregående 
stegen och vid varje nytt steg uppkom nya förutsättningar och idéer som inte alla var 
relevanta för den här studien, och materialet behövdes ytterligare gås igenom innan det 
slutgiltiga förslaget färdigställdes och gav svar på forskningsfrågorna. Se figur 24 för 
att ta del av hela min designprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Designprocessen. 
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6.2 Designförslaget 
Nedan kommer det här uppdragets designval att presenteras. Då vi tolkar vår omvärld 
utifrån våra sinnesintryck ifrån vår omgivning har de här studien fokuserat på den 
rumsliga kommunikationen, som skulle äga rum under en dagkonferens för 200 
butiksanställda från Systembolaget. Och detta kunde ses genom tre delar: miljöns 
struktur, miljöns känsla och miljöns händelseförlopp. Där miljöns struktur såg över 
uppdragets plats, Artipelags förhållanden med valmöjligheter att förstå och orientera 
sig i miljön. Medan miljöns känsla höll ihop evenemangets upplevelse med dess tema 
samt stil och miljöns händelseförlopp ramade in konceptet.  
 
I uppdraget ingick idéer på entrédekor, registreringsalternativ, skyltning och 
hänvisning till exempelvis garderob och toalett. Samt möblering och placering av bord 
och stolar till en lunchmiddag med bordsdekor, en scenlösning med möjlighet för både 
stående och sittande aktörer och scendekor samt två breakouts i form av två workshops 
med ståbord. Hela evenemanget skulle kännas välkomnande och hemtrevligt och gå i 
Systembolagets grafiska profil med budskapet ”Kunden i fokus”. Se bilaga 1 för att se 
hela uppdragsbeskrivningen och bilaga 5 för hela designförslaget.  

6.2.1 Miljöns struktur 
För att uppfylla besökarnas känsla av tydliga valmöjligheter och öka deras förståelse 
för vad som skulle hända på platsen, såg jag under platsanalysen på Artipelag att ett 
wayfindingssystem behövdes. Då Arthur och Passini (2002, s.25, 43) menar att man 
först behöver identifiera miljös risker och möjligheter innan en beslutsplan kan tas 
fram. På grund av områdets u-form gick blicken automatiskt mot entrédörrarna ifrån 
ankomstplatsen. I en u-formad och rektangulär miljö går rörelsen mot formernas 
kortsidor (Ching, 2007, s.124-125). Men för att förtydliga att det var den ingången de 
skulle använda, behövdes någonting ytterligare vid entrédörrarna som lockade deras 
uppmärksamhet dit. Väl inne i entréhallen gick blicken rakt fram mot rummets bortre 
kortsida och den utsikt som fanns där, eftersom rummet bestod av en rektangulär form. 
Rummet hade i övrigt inga större funktioner som tog ens uppmärksamhet och med det 
kändes ytan stor. Något längst med den första vänstra väggen behövdes, för att 
välkomna besökarna och det var bra om sikten in till Artboxen som låg på den högre 
sidan var fri, så att besökarna redan från start kunde se in till nästgående rum. Viktigt 
att redan från början ge information om nästgående steg inom ett wayfindingssystem 
(Arthur & Passini, 2002, s.48).  
 
Uppdraget skulle innehålla en middagsbjudning och två workshops. Där besökarna 
först skulle registrera sig, för att sedan gå in till en middag med scenunderhållning.  
Och efter det dela upp sig i mindre grupper, till varsin workshops eller cirkulera runt 
på platsen för att sedan byta aktiviteter. När väl besökarna välkomnades vid entréhallen 
behövdes därför skyltning till alla dessa aktiviteter samt skyltning till toalett, garderob 
eller någonstans att kunna ta vägen. Då våra behov vid nya situationer är de 
fysiska/kroppsliga behoven, som exempelvis gå på toaletten innan vi kan känna en 
trygghet (Maslow, 1943, se Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 66-76). 
Därav var sikten in till Artboxen viktig då första delen bestod av en loungemiljö man 
kunde slå sig ner i, samt en minde sittgrupp utanför ingången ifall vissa besökare redan 
från början ville sitta ner direkt när de kom in i entréhallen. Toaletterna och garderoben 
var på undervåningen så det fanns ett behov av en skylt vid övre delen av trappan samt 
indikation på vad som var i den bortre delen av entréhallen, då sikten löpte ända bort 
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dit. På Artipelag fanns bara ett rum på undervåningen som var tillräckligt stort för de 
tilltänkta workshopen. Under platsanalysen uppmärksammade jag därför att den bortre 
delen av entréhall, utsiktsplatsen, kunde delas av och ramas in till en workshop, då den 
delen var tystare och mer stillsam än de övriga delarna. Med hjälp av en gardin framför 
den mindre ingången till restaurangdelen och en matta skulle denna del kunna bli mer 
behaglig och ge en känsla av ett rum i rummet. Genom minst två ytor kan ett rum 
ramas in (Ching, 2007, s.18-19).  
 
Artboxens yta var stor och jag såg direkt att detta område behövde delas in på något 
sätt. Taket var redan svart och med det fick rummet ej en gigantisk känsla, genom att 
måla en mörkade ton i taket kan det krympa ett rums känsla (Ching & Binggeli, 2012, 
s. 161). Men rummet skulle ändå behöva skärmas av på något sätt för att det inte skulle 
kännas ödsligt för de 200 personerna som skulle vistas där. Och eftersom alla inte 
skulle på workshopen samtidigt behövde en del besökare någonstans att ta vägen när 
de inte var på någon av dessa aktiviteter. Första delen av rummet skärmades därför av, 
då scenen passade bra att ha längst den bortre kortsidan, då även detta rum var 
rektangulärt. En loungemiljö togs därför fram för att besökarna skulle få en plats att 
vara på både innan och efter middagen. Detta eftersom det önskades under 
surveyundersökningarna, att få någonstans att ta vägen till, för att en miljö skulle 
kunna kännas välkommande och hemtrevlig.   
 
Väl nedanför trappan fanns också ett behov av en skylt för att tydliggöra att besökarna 
skulle gå vänster nerför rampen för att komma till hallen utanför toaletten och 
workshopsrummet. Hallen var även den avlång och hade en rektangulär form så 
blicken gick mot den bortre kortsidan, och eftersom ingångarna till toaletten samt 
workshopsrummet låg längst med den högra väggen, behövde skyltarna sticka ut från 
väggen. Detta för att besökarna redan när de kom ner från rampen skulle kunna se vart 
de skulle ta vägen. Medan garderoberna inte hade behov av någon mer skylt, då hela 
den väggen indikerade på tydliga förvaringsmöjligheter med skåp. Fast en till skylt vid 
rampen behövdes, vänd mot hallen för att besökarna skulle kunna vägledas tillbaka.  
 
På det här sättet kunde besökarna få knytpunkter, vägar och distrikt till det som Lynchs 
(1960, s.47-48) kallar för mentala kognitiva kartor. Där utgångspunkten vid 
entrédörrana kunde ses som en knutpunkt med vägar mot exempelvis de olika 
distrikten, toaletten, någon av workshopen eller loungemiljön inne i Artboxen, med 
hjälp av stegvis information. Även om studier efteråt har ifrågasatt Lynch teorier gav 
detta mig strategier till det här uppdraget. Och det kan även ses som att besökarna fick 
två olika rörelsemönster att orientera sig utifrån. Ett där de utgick ifrån en punkt som 
sedan ,två, övergick till olika linjära rörelsemönster med hjälp av den rumsliga 
informationen. Där de genom riktlinjer fick förutsättningar att förhålla sig till utifrån 
sina tidigare erfarenheter. Teorierna om att vi har små ”paket” av information, känslor 
eller beteenden m.m., som på automatik kommer till oss efter specifika stimulanser är i 
alla fall konstaterade teorier (Fexeus, 2014, s.33-34). Och genom att ge besökarna 
olika riktlinjer att förhålla sig till i det här sammanhanget skulle orienterbarheten 
tydliggöras med information som automatiskt kommer till dem vid nästgående 
handling, efter att de först hade skannat av den rumsliga formgivningen och sett vad de 
ska förhålla sig till. Se figur 25 på s.55, för alla informationspunkter. 
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           Figur 25. Rummets struktur och händelseförlopp. 
 

6.2.2 Miljöns känsla 
För att upplevelsen skulle gå ihop med uppdragets känsla och besökarnas önskade 
sinnesstämningen skulle kunna framkomma genom uppdragets formgivning, togs 
surveyundersökningarna fram. Där framgick det att en ”välkomnade miljö” skulle vara; 
ljus, ren, lugn, ha synlig sikt, bra miljöer att röra sig på, tydlig struktur och 
valmöjligheter samt mänskligt bemötande. Medan en ”hemtrevlig miljö” skulle vara; 
mysig, trevlig, varm, ombonad, personlig, upptäckande, detaljrik och ha växlighet, en 
blandning av ny och gammal inredning/stilar samt ha gemenskap. Deltagarna föredrog 
också dova, ljusa och mer varma färger samt nyanserna av grönt. En färgkombination 
togs därför fram utifrån de två färgnyanserna som hade fått flest resultat i metoderna, 
en skala av grönt och en skala av sandfärgade nyanser. Där tanken med de gröna 
nyanserna skulle ge upplevelsen en färgklick till de mer dova sandfärgerna, mättande 
färger passar bättre att ha i bakgrunden och klara färger i förgrunden enligt Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s.174). Nyanserna gick ton i ton med varandra och 
under en intervju framkom det att det var så man borde arbeta med färger inom 
Systembolaget. Enligt Ching och Binggeli (2012, s.118-119) är analoga färger som går 
ton i ton med varandra mer harmoniska och ger en mer balanserad känsla. Och Enligt 
Küller (2005, s.94) har kalla nyanser som grönt en lugnade inverkan på oss. Grönt kan 
också anses som trevlig medan gult som varm, inspirerande och fokuserad (Fexeus, 
2014, s.149-150). Sandfärgen gick därför mer åt det gula hållet och för att kunna få 
besökarnas uppmärksamhet togs även en starkare gul nyans fram som kontrast mot den 
gröna skalan. Klara toner kan anses vara mer spännande och genom att skilja på 
färgnyansers mättnad skapar det större kontraster ifrån varandra (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015, s.174; Ching & Binggeli, 2012, s.119). Större kontraster ger 
bättre läsbarhet och det som sticker ut i vår omgivning tar vår uppmärksamhet först 
(Coates & Ellison, 2014, s.78; Ware, 2008, s.28-29).  
 
Form- och materialvalen kom fram genom både surveyunderökningarna och 
platsanalyserna. Deltagarna efterfrågade en ren och luftig miljö men ändå varm, 
ombonad och personlig. Genom att använda sig av regelbundna och jämna former och 
strukturer ger det en mer stabil och lugn känsla (Ching & Binggeli, 2012, s.162). Och 
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på så sätt skulle deltagarna kunna få den renlighet och luftighet de efterfrågade genom 
stilrena former och material men ändå ombonat och personligt med hjälp av detaljer, 
växter och mjuka textiler. Där detaljer ger känslomässiga tillfredställelser och ledtrådar 
om miljön (Fexeus, 2014, s.226-227; Eriksson, 2017, s.37). Medan vi lockas av 
naturen då även växter oftast väcker positiva känslor (Hägerhäll, 2005, s.214-215), och 
med hjälp av tyger kan en hård miljö dämpas. Platsanalysen på Systembolaget var ett 
bra hjälpmedel för att se vilka former och material de använde sig av och ge uppdraget 
en anknytning till dem. Möblemanget kändes stilrent och gick i träslaget björk med 
inslag av svart stål och inspirerades till det här uppdraget. Träslaget björk är ljust och 
det kändes som att det skulle passa bra in i Artipelags miljöer. Samtidigt som deras 
mönster av vertikala linjer skulle kunna ge designen en variation, och etiketterna som 
gick mer åt de cirkulära formerna skulle kunna bli dominanta inslag i formgivningen. 
Då cirkulära former eller former som inte vilar på en axel tenderar att bli mer 
dominanta än former som stabilt vilar på en av sina sidor (Ching, 2007, s.44-45). Och i 
en miljö utan några dominanta inslag riskeras den att bli monoton (Ching & Binggeli, 
2012, s.144-145).  
 
Med dessa designval kändes det som att förväntningarna som efterfrågades i en 
välkommande och hemtrevlig miljö ramades in bra utifrån det här sammanhanget, där 
även de formativa utvärderingarna också antydde det. Deras kommentarer angående 
nyanserna, formerna och materialvalen var att de passade bra in i sammanhangets 
kontexter, både samspelet mellan den inre och yttre miljön samt förväntningarna kring 
Artipelag och Systembolaget. Detta var viktiga faktorer för mig då vi människor 
genom årtionden har kopplat ihop färger och former med känslor och händelser och de 
har en stark påverkan på oss (Fexeus, 2014, s.128). På så sätt skulle den rumsliga 
formgivningen kunna påverka besökarna sinnesstämning redan från start när de kliver 
in i miljön. Samtidigt som det gav uppdraget en röd tråd att förhålla sig till och med det 
fick även besökarna en enhetlig upplevelse med sammanlänkade mönster och 
sinnesintryck. Då vi människor söker mönster ifrån våra tidigare erfarenheter och 
stämmer de inte överens kan en förvirrande känsla uppstå och upplevelsen blir stressig 
(Arthur & Passini, 2002, s.7). Se figur 26, för att få en känsla av formgivningens 
nyanser och materialval. 
 

 
           
           Figur 26. Rummets känsla, färg- och materialval. 
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6.2.3 Miljöns händelseförlopp 
Genom surveyundersökningarna fick jag hjälp att komma på uppdraget koncepts kring 
den rumsliga formgivningen. Med ett koncept kan attityder och känslointryck bakas in 
i ett uppdrag och även där ge besökarna ett sammanhang med händelser att förhålla sig 
till (Fexeus, 2014, s.247). Under intervjuerna med de butiksanställda på Systembolaget 
kom deras förhållningssätt fram kring hur de tänker att butiken är deras gemensamma 
vardagsrum och de välkomnar sina kunder. Samt under en fokusgrupp framkom det att 
en hall kunde kändes välkomnande medan ett kök stod för gemenskap och med det 
hemtrevligt. Så genom detta uppdrag skulle de butiksanställda själva få komma ”hem” 
till Systembolaget. På så sätt skulle de efteråt kunna ta med sig känslan till sina butiker 
och förstärka upplevelsen ytterligare för kunderna, att de är i fokus, som även var 
uppdragets budskap. Samtligt som det också kan vara en ära att bli hembjuden till 
någon och med det förstärka deras tillit till Systembolaget. Den rumsliga 
formgivningen kunde därför ta form genom rumselement och detaljer vi har inom våra 
hemmamiljöer. Första delen utanför entréingången kunde ramas in med en grön matta 
och leda in besökarna mot entréhallen. Och en välkomstskylt samt några växter kunde 
ta besökarnas uppmärksamhet från ankomstplatsen och få de till den önskade 
sinnesstämningen redan från början. Se figur 27, för att se formgivningen av entrén. 

 Figur 27. Formgivningen av entrén. 
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Vid den vänstra väggen vid entrédörrarna inne i entréhallen skulle en hallmöbel kunna 
stå och en entrévärd som ytterligare välkomnar dem, då mänskligt bemötande var 
viktigt för deltagarna under surveyundersökningarna. Och istället för att hänga av sig 
direkt skulle de kunna få sina registreringskort där och sedan gå ner till garderoberna. 
För att sedan gå vidare till loungemiljön, där ett kök med hjälp av print på wellpapp 
skulle finnas och detaljer från Systembolagets ”hem”, som exempelvis tavlor från 
deras historia, smakupplevelser, musik och sällskapspel, i en blandad stil mellan nytt 
och gammalt. Då detta efterfrågades inom surveyundersökningarna och ansågs mer 
intressant och upptäckande. Men för att känslan inte skulle bli rörig förhöll sig de 
större rumselementen inom en stilren stil och textur. Och för att ytterligare ge rummet 
en balans och en varierande rytm förhöll sig all formgivning inom de färgval, former 
och material som tidigare presenterades under rubriken Miljöns känsla. Och för att 
tydliggöra hur besökarna skulle kunna förhålla sig i miljön fick vissa objekt större 
variation i hierarkin, genom den starkare gula nyansen, sin skala eller dess placering 
m.m. Blir en miljö för enformig eller rörig kan den uppfattas monoton och tidigt trötta 
ut oss på grund av informationsöverbelastning (McKenna-Cress & Kamien, 2013, 
s.147, 151). På så sätt behövdes en skiljevägg mellan köket och middagsbjudningen. 
Och för att indikera till nästa steg bestod denna skiljevägg av ett glasparti med två 
dörrar, som öppnas när det var dags för besökarna att gå in till Systembolagets 
orangeri, middagen med underhållning från scenen. Genom en skiljevägg kan en miljö 
delas upp till flera rum och rörelsemönstret bildas mellan rummets öppningar (Ching & 
Binggeli, 2012, s.198). Koncepter gick alltså ut på att formge Artipelags miljö till 
Systembolagets ”hem”. Där en hall uppkom genom registreringen, ett kök med 
sittmöjligheter gestaltades i loungemiljön. Samt en orangerimiljö vid middagsborden, 
för att kunna ge en avslappnad ”vardagsrumskänsla” men ändå ge en känsla som att de 
var på en middagsbjudning. Detta på grund av vad surveyunderökningarna hade gett 
med att en hall stod för ”välkomnande” och ett kök för ”gemenskap och hemtrevligt”. 
Samtidigt som Systembolagets tankeställning kring det gemensamma vardagsrummet 
kunde ringa in uppdraget koncept. Och genom formgivningen uppfylls deras behov 
med de attityder och förhållanden de förväntade sig av en ”välkomnande och 
hemtrevlig” miljö. Se figur 28, 29 och 30 på s.58 och 59, för att se formgivningen av 
registreringen och köket.  
 

 
    Figur 28. Utsikten från entrédörrarna. 
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   Figur 29. Uppdragets formgivning vid entrédörrarna. 
 

   Figur 30. Formgivningen av köket. 
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Scenens design gick som den övriga formgivningen i samma färger, material, 
rumselement och detaljer. Och var mer den var mer avlång längst med den bortre 
väggen, då det framgick under en formativ utvärdering att det var mer 
intresseväckande. Annars bestod scenens form av en etikett som hade inspirerats ifrån 
de mönster jag såg under Systembolagets platsanalys. Längst med scenens framkant 
gick en bred trappa och två mindre längst med sidorna då detta efterfrågades inom 
uppdragsbeskrivningen. Genom att förlänga en trappa längst med scenens framkant 
kan det ge en välkommande känsla till scen samtidigt som avståndet mellan besökarna 
och aktörerna på scenen minskades. Höjden på scenen gick också efter de riktlinjer 
som den första formativa utvärderingen hade rekommenderat, 60 cm för sittande 
publik och ytterligare 30 cm till delen där aktörerna på scenen också skulle sitta ner. 
Bredvid den grafiska skärmen placerades varsin skiljevägg, uppvänt mot grafiken för 
att delvis rama in informationen där men även för att förstärka uppmärksamheten åt det 
hållet. Då en rak vägg kan symbolisera stabilitet framifrån och rörelsen pekar åt 
sidorna (Ching & Binggeli, 2012, s.159). Se figur 31 och 32 på s.60 och 61, för att se 
formgivningen av scenen. 
 
I övrigt gick hela orangeriet i samma formgivning som det övriga med växter och 
kryddor som bordsdekoration. Sandfärgade dukar med gröna bordstabletter som 
ramades in på en grön ”gräsmatta” för att ge en känsla att de var inne i ett orangeri. 
Taket fick också komma ner en bit genom ljusslingor som hängde som ett hustak över 
borden. Bordnumreringen syntes genom enklare tavlor på borden och både vid 
ingången till loungemiljön, köket, och vid ingångarna till orangeriet fanns varsin 
översiktskarta. Detta för att besökarna redan innan de kom in i rummet skulle veta vart 
de skulle ta vägen genom att jämföra deras nummer på baksidan av registreringskort. 
På översiktskartan syntes hela eventytan med både kökets och orangeriets ytor och för 
att tydliggöra rummets utformning fanns både scenen och skiljeväggen med, utöver 
bordsnumreringen samt en punkt ”Du är här”. Genom att återskapa karaktärer/element 
som sticker ut i rummet ger det starkare riktmärken att förhålla sig till på en 
översiktskarta (Arthur & Passini, 2002, s.51-52). Se figur 33 på s.61, för att se 
formgivningen av orangeriet. 
 

 
Figur 31. Formgivningen av scenen. 
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    Figur 32. Formgivningen av scenen. 
 

Figur 33. Formgivningen av orangeriet. 
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Entréhallen kändes stor och luftig under platsanalysen och genom att lyfta in 
rumselement vi har i hemmet gav det besökarna inte bara funktioner under 
evenemanget utan också något att vila blicken på samt förstärkte känslan av konceptet. 
Men för att sittgruppen utanför Artboxen inte skulle vara i vägen för miljöns 
rörelsemönster ramades den in med en cirkelformad matta och workshopen längst bort 
i entréhallen med en kvadratisk matta. Då runda former alltid är i en rörelse och 
antingen går inåt eller expanderar ifrån dess form medan en kvadrats rörelse går mot 
dess mittpunkt på insidan och som ett stop från utsidan (Ching, 2007, s.59, 124-125). 
På så sätt kunde områdena i entréhallen ramas in och urskiljas från den övriga 
omgivningen och informationsöverbelastningen minskades för besökarna. Se figur 29, 
s.59, för att se formgivningen av snittytan i entréhallen. 
 
Workshopen speglade varandra och även de höll samma formgivning som det övriga. 
En mindre scen togs fram för att ge talaren en högre position, då besökarna också 
skulle stå runt ståbord, och alla rumselement inom hela formgivningen har väl 
placerats efter våra kroppsliga mått och förhållanden inom det givna sammanhanget. 
Störs vi av någonting innanför vår komfortzon hamnar vi lätt i en försvarsställning och 
vid publika sammanhang ökar vår komfortzon utifrån våra tidigare erfarenheter 
(Hamdy, Mahmoud, 2017, s.4). Många områden i miljöerna ramades därför in och 
byggdes upp med luftiga gångar emellan sig. Sofforna samt bänkarna inne i köket fick 
grupperas i större öppna möblemang och skapade olika sociala eller privata ytor. 
Genom likhets- och närhetslagen läser vi ihop objekt till en gruppering och genom 
grupperingar kan vi skapa olika ytor med hjälpa av exempelvis rumselement 
(Holsanova, 2010, s.93; Eriksson & Göthlund, 2013, s.129; Ching & Binggeli, 2012, 
s.66-67). Alla detaljer och växter placerades så de inte var i vägen för de övriga 
förhållanden och med hjälp av mattor, soffor och gardiner kunde ljudnivån dämpas och 
växterna gav bättre miljö, då växter bidrar till bättre klimat (Ching & Binggeli, 2012, 
s.352). Se figur 34 och 35 på s.62 och 63, för att se formgivningen av båda 
workshopen. 
 

Figur 34. Formgivning av workshop, Personlig hållbarhet 
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   Figur 35. Formgivningen av workshopen. 
 
 
All informationsskyltning bestod av två ljusare nyans av den gröna färgen och det 
vertikala mönstret som uppkom genom platsanalysen på Systembolaget. Mönstret fick 
ligga som en bakgrund på alla skyltar med uppdragets logga och symbol i förgrunden 
på en mörkare grön etikett. Etiketterna bestod av de former som gick åt det runda hållet 
då de har en tendens att ta vår uppmärksamhet mer än stabila kvadratiska former 
(Ching, 2007, s.44-45). Bakgrundsmönstret fick ha mer dova ljusa färger för att inte ta 
bort fokuset från det som låg i förgrunden. Mönstret, nyanserna och etiketten med 
uppdragets logga och symbol togs fram för att besökarna tydligare skulle kunna skanna 
av miljön och se vilja skyltar de skulle förhålla sig till. Och symbolen fick bestå av en 
synodoks, en liknelse av uppdragets budskap, ”Kunden i fokus”. Skyltarna som 
besökarna skulle orientera sig utifrån delades även av med den klara gula nyansen för 
att skylten skulle kunna sticka ut mer i miljön och ge en ”pop out-effekt”. Saker som 
sticker ut ifrån sin omgivning blir mer dominanta och tar vår uppmärksamhet (Ware, 
2008, s.28-29). Rubrikerna fick bestå av Systembolagets huvudtypsnitt Monopol och 
brödtexten i deras Graphik medan all hänvisningstext gick i deras Block gothic som 
deras skyltar i butikerna. Och genom att skyltarna fick olika nyanser, mönster och 
typsnitt förstärktes dess kontraster till varandra och med det skapades en bättre 
läsbarhet. Då högre kontraster ökar läsbarheten när objekten urskiljer sig mer från 
varandra (Coates & Ellison, 2014, s.86, 88). Se figur 36 och 37 på s.64, för att se 
formgivningen av all skyltning. 
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           Figur 36. Den grafiska formgivningen av informationsskyltarna. 

 Figur 37. Informationsskyltarna i miljön. 
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Entréhallen var redan ljus på grund av de stora glaspartierna som fanns där, men då vi 
skapar en trygghet genom att se alla våra valmöjligheter, passade det allmänna ljuset 
som redan fanns på plats till detta uppdrag. Utan ljus skulle vi inte se någonting och 
med allmänt ljus suddas objekts skuggor och kontraster ut (Ching & Binggeli, 2012, s. 
248, 275-276). Och för att ytterligare fånga besökarnas fokus över hur de skulle kunde 
orientera sig i miljön riktades ett starkare sken mot varje informationsskylt. Då våra 
ögon automatiskt dras mot det sken som lyser starkast (Ching & Binggeli, 2012, s. 
275-276). Men för att miljön inte skulle kännas allt för monoton och intresset för både 
registreringen och sittgruppen skulle öka, belystes även några punkter upp. Till en 
början var workshopen inte alls mer upplyst än det allmänna skenet som fanns i 
lokalen. Detta för att besökarna endast skulle se vad som fanns där, men efter 
middagen belystes området med ett riktat ljus, för att först då fånga deras fokus dit.  
 
Inne i Artboxen var det ett mer riktat ljus för att belysa de olika aktiviteterna som fanns 
där. Genom ett riktat ljus kan större kontraster skapas och dela in miljöer i olika zoner 
(Ching & Binggeli, 2012, s.277). I köket belystes olika zoner och punkter upp med 
ljusspridningen neråt för att förminska takets rymd, medan middagsborden i orangeriet 
fick ett mer allmänt ljus genom ljusslingor som hängde ner över borden. Och för att de 
även skulle se miljön utanför borden riktades två gröna lampor mot de vita väggarna 
närmast scenen, samt några mindre punkter längst detaljerna och växterna som fanns i 
den miljön. Detta för att scenens gröna färg skulle smälta in mer i miljön och förstärka 
formgivningens känsla. Övriga rummets väggar skärmades av med de svarta 
gardinerna för att dämpa ljudnivån. Och genom att väggen var vit kunde ytan suga upp 
det gröna ljuset (Klarén, 2014, s.175). Mot scenen riktades också flera olika lampor, 
detta för att dra uppmärksamheten dit men där fanns också ett svagare bakljus för att 
objekten på scenen inte skulle få för stora kontraster mot dess omgivning. Genom ett 
bakljus kan ett objekt skuggor suddas ut och framhäva dess konturlinjer istället (Ching 
& Binggeli, 2012, s.251, 254). Och för att rummen inte skulle kännas kalla gick all 
belysning, förutom det ljus som var under själva workshopen, lite åt det gula hållet för 
att ge miljöerna en mer varm känsla. Belysningen i workshopen gick mer åt det vita, då 
dagsljuset har en tendens att göra oss mer aktiva (Küller, 2005, s. 97) och passade bra i 
det sammanhanget.  
 
På det här sättet får besökarna ett händelseförlopp där de först får en indikation utanför 
entréingången och sen en presentation av miljön vid registrering som de själva kan 
fördjupa sig i. För att seden gå in till köket och hänga en stund med övriga besökare 
och tillsammans se alla detaljer som finns där, innan dörrarna öppnas in till orangeriet. 
Väl där inne blir det middag med underhållning som sedan tonas ut genom två 
workshops. Genom att ge uppdraget ett koncept och ett händelseförlopp kändes det 
som hela uppdraget och formgivningen kunde ramas in bra och besökarnas både 
fysiska-, kognitiva- och emotionella behov kunde tillfredsställas. Detta var något som 
deltagarna under de formativa utvärderingarna också gillade och tyckte att helheten 
verkligen fanns där med intressanta aktiviteter. Då vi påverkas av allt i vår omgivning, 
och om inte de fysiska-, kognitiva- eller emotionella behoven tillfredsställs, har vi 
misslyckats någonstans i vår formgivning (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, 
s.21-23). 
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7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här undersökningen var att ge kunskap om hur rumsliga formgivare 
kunde skapa begripliga, hanterbara och meningsfulla evenemangsmiljöer utifrån 
mänskliga behov och förväntningar. Samt ge kunskap om hur vi kunde skapa  
kongeniala miljöer där innehållet speglade dess syfte, funktioner och sammanhang till 
en önskad sinnesstämning. Detta för att i sin tur ge besökarna ökade upplevelser med 
tydliga valmöjligheter och förståelse över vad som hände i rummet samt vad som 
förväntades av dem där.  
 
Eftersom vi människor reagerar och blir påverkade av vår omvärld, genom våra 
sinnesintryck ifrån omgivning, fokuserade den här studien på uppdragets rumsliga 
känsla, struktur och händelseförlopp. Där den rumsliga känslan höll ihop 
evenemangets formgivning, strukturen i rummet tydliggjorde besökarnas 
valmöjligheter och samspelet dem emellan, rummets händelseförlopp, stärkte deras 
upplevelser. 
 
Att få besökare till en önskad sinnesstämning redan från början i en ny miljö är inte 
lätt, men genom att noggrant se över färg, form och materialvalen m.m. inom den 
rumsliga kommunikationen och ta hänsyn till både miljöns struktur samt målgruppens 
förväntningar kring situationen, kan det öka besökarnas känsla och ge positiva 
upplevelser. Genom att ge dem en sammanhållen situation där deras nedärvda 
associationer och sökandet av igenkännande mönster går ihop, minskas de yttre 
påfrestningarna och upplevelsen kan bli begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
Genom att redan i planeringen ta hänsyn till människors kognitiva-, funktionella-  och 
emotionella behov kunde studien skapa förslag på kongeniala lösningar, 
sammanhållande situationer. Där formgivningen inom miljön fick konkreta designval, 
färg- form- och materialval m.m., från uppdragets abstrakta riktlinjer. Genom att gå 
ifrån abstrakta riktlinjer redan från början i processen, kunde det hjälpa studien att få 
ett ramverk att förhålla sig till. Och via de kvalitativa metoderna kunde uppdraget 
ytterligare få struktur ifrån miljön samt behov och förväntningar från målgruppen att 
förhålla sig till. Där teorierna och mina tidigare erfarenheter sedan kunde översätta 
dem till konkreta designval. På så sätt kunde miljöns struktur få en sammanhållen 
orienterbarhet och miljöns känsla en genomgående design där de sedan tillsammans 
kunde samspela till rummets händelseförlopp och få den önskade sinnesstämningen. 
 
På det här sättet kunde uppdragets syfte, funktion och sammanhang återspeglas genom 
hela evenemanget, grundat på målgruppens behov och förväntningar. 

Vidare forskning 
Ett område som hade varit intressant att forska vidare på inom det här ämnet, skulle 
vara att fördjupas sig inom begreppet priming. Priming kan ses som starka stimulanser 
som vi automatiskt dras mot eller snabbt associeras till på grund av information vi 
tidigare har blivit påverkade av (Fexeus, 2014, s.45). Detta är något som reklamvärlden 
använder sig en del av och det hade varit intressant att se hur priming kan användas för 
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att öka orienterbarheten i miljöer. Idag används det mest för att påverka våra attityder 
och beteenden men hur kan vi översätta det för att hjälpa oss att agera mot ett mål i en 
miljö? Med priming kan vi underlätta identifieringen och lokaliseringen av ett objekt 
genom objektets associationer, en tomat är exempelvis röd med en rund form och vi 
börjar automatiskt sålla ut alla röda objekt och runda former när vi söker en tomat 
(Nijboer T.C.W, van Zandvoort M.J.E. & de Haan E.H.F, 2006, s.269-271). Det kan 
även kallas mönsterigenkänning och det påverkar oss på så sätt att de mönster vi 
förknippar med exempelvis en situation, uppstår om vi utsätts för en del av det här 
mönstret, och våra attityder/beteenden kan då förändras till den igenkännande 
situationen (Fexeus, 2014, s.77-78). Läser vi exempelvis en text om gamla människor 
kan vi bli påverkade och sedan gå långsammare (ibid).  
 
Detta är något som jag ser skulle kunna användas för att ytterligare hjälpa oss 
människor att agera i miljöer genom stimulans från exempelvis färger, former, ljud och 
ljus m.m., för att få de önskade sinnesstämningarna och snabbare lokalisera de objekt 
vi söker.  
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Elektroniska 
- Carlssonmässning, 2019, Om oss. [www]: Hämtad 2019-09-18 från 

http://www.carlssonmassing.se/ 
 

- Fexeus, H. (2019) Vem är. [www]: Hämtad 2019-09-18 från 
https://henrikfexeus.se/vem-ar/ 
 

- Om Systembolaget. (2017). Vi finns till för alla. [www]: Hämtad 2019-04-14 från 
https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/inkludering/vi-finns-till-for-alla/  

Muntliga 
- Intervju 1. Butiksanställd 1 på Systembolaget i Eskilstuna city, (2019-04-18). 

 
- Intervju 2. Butikschef på Systembolaget i Degerfors, (2019-04-21). 
 
- Fokusgrupp 1. Marknadsförare i Eskilstuna, (2019-04-22). 
 
- Fokusgrupp 1. Visuell kommunikatör i Södertälje, (2019-04-22). 
 
- Fokusgrupp 2. Konceptdesigners 1 med inriktning på rumslig formgivning i 

Eskilstuna, (2019-04-24). 
 
- Fokusgrupp 2. Konceptdesigners 2 med inriktning på rumslig formgivning i 

Eskilstuna, (2019-04-24). 

Figurförteckning 
Alla bilder i det här arbetet är skissade, visualiserade, fotograferade och bearbetade 
av Cathrine Jungmarker mellan den 1 April 2019 till den 25 Oktober 2019. 
 
- Figur 1. Visualisering av färgcirkeln. 
 
- Figur 2 och 16. Fotografier på vardagliga objekt. Innehåller ej delningsbara bilder, 

endast används inom studien i utbildningssyfte.  
 
- Figur 3. Visualisering av Systembolaget komplementfärger. 
 
- Figur 4. Visualisering av Systembolagets primära färger. 
 
- Figur 5 och 20. Fotografier av vardagsrumsmiljöer. Innehåller ej delningsbara 

bilder, endast används inom studien i utbildningssyfte. 
 
- Figur 6 och 21. Bildcollage av diskussionsmaterial 1, uppdragets formgivning och  

känsla. Innehåller ej delningsbara bilder, endast används inom studien i 
utbildningssyfte. 
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- Figur 7 och 22. Bildcollage av diskussionsmaterial 2, uppdragets rumsliga struktur 
och händelser. Innehåller ej delningsbara bilder, endast används inom studien i 
utbildningssyfte. 

 
- Figur 8. Fotografi, Artipelag, vy från ankomstplatsen. 
 
- Figur 9. Fotografi, Artipelag, vy mot entrén. 
 
- Figur 10. Fotografi, Artipelag, vy från entrén mot vänstra väggen. 
 
- Figur 11. Fotografi, Artipelag, vy från entrén mot högra väggen. 
 
- Figur 12. Fotografi, Artipelag, Artbox, vy från ingången. 
 
- Figur 13. Fotografi, Artipelag, vy över nedre hallen från trappan/rampen. 
 
- Figur 14. Visualisering av Artipelag plan 1 och 2. 
 
- Figur 15. Fotografier av inspirationsbilder över Systembolaget i Eskilstuna city. 
 
- Figur 17. Diagram över svarsalternativen, Systembolagets komplementfärger. 
 
- Figur 18. Diagram över svarsalternativen, Systembolagets primära färger. 
 
- Figur 19. Diagram över svarsalternativen, vardagsrumsmiljöer. 
 
- Figur 23. Processen av uppdragets riktlinjerna till konkreta designval. 
 
- Figur 24. Designprocess. 
 
- Figur 25. Planlösning av rummets struktur och händelseförlopp. 
 
- Figur 26. Bildcollage av rummets känsla, färg- och materialval. 
 
- Figur 27. Visualisering, formgivningen av entrén. 
 
- Figur 28 och 29. Visualisering, uppdragets formgivning vid entrédörrarna. 
 
- Figur 30. Visualisering, formgivningen av köket. 
 
- Figur 31 och 32. Visualisering, formgivningen av scenen. 
 
- Figur 33. Visualisering, formgivningen av orangeriet. 
 
- Figur 34 och 35. Visualisering, formgivningen av workshopen. 
 
- Figur 36. Visualisering, den grafiska formgivningen av informationsskyltarna. 
 
- Figur 37. Visualisering, informationsskyltarna i miljön. 
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1. Uppdragsbeskrivning  

ARTIPELAG 2019

Kunden i fokus

Uppdragsbeskrivning

Årets butik

2 0 17

Cone elic te solupta quasperum velitiis ea net alit modigen 
dandusae es dit resed unt et eristorro tecti consequiam atio 

voluptas voluptat erfere voluptas autationse venis dolles 
sitatis et ut alibusandus eius moditis is et que magnientiam, 

ut peliaspienia ditionem vent ducilluptae que voluptatius 
suntiis as volore nis nonsererum dolorum doloreptur?

Stockholm den 7 april 2018

B U T I K  2111  O C K E L B O

 Magdalena Gerger, vd Hans Jungland, försäljningsdirektör

F I N A L I S T

Plats: Artipelag (Artboxen)  https://artipelag.se/ 

Önkemål:

- Entrédekor ute
- Registrering inomhus
- Skyltning / hänvisning till garderober & WC
- Möblering och placering av bord och stolar
- Scenlösning

Entré 

Gästerna blir avsläppta med buss en bit från entrén och ska 
redan då  känna sig välkomna och få en känsla av eventet
 

Registrering

Gästerna kommer att  anmäla sig i registreringen vid ankomst

Önskemål:

Förslag på formgivning och placering registreringsdisk 
med plats för 3 st värdinnor/ värdar 

Skyltning / hänvisning

Garderob & WC finnes på nedre plan via två olika trappor. 
Se planritning 

Önskemål:

Förslag på formgivning och placering av skyltning 
för garderob och WC

Möblering

Gästerna placeras vid runda bord i en så kallad cabaret-sittning 
(halvmåneformad) 
Borden är 160 cm i diametern och med 8 personer per bord.

Önskemål:

- Förslag på möblering med runda bord i lokalen
- Förslag på någon typ av bordsdekor 
- Pennor och block kommer att finnas på borden

 

 

200 butiksanställda från Systembolaget samlas på Artipelag 
för en dags konferens med kunden i fokus

Break outs

Efter lunchen delas deltagarna in i 5  grupper om 40 pers.
Dessa grupper kommer att rotera och att besöka två olika 
områden under eftermiddagen  
 
Områden:

- Personlig hållbarhet
- Kunskapskampen

Dessa områden behöver:

- Synas tydligt i lokalen så att grupperna lätt hittar dit
- Ha en tydlig inramning
- Ha plats för 40 stående personer

 Ska innehålla:

- 1 st ståbord eller talarpodie 
- 1 st 55 tums skärm

Scenen

- Grundscenen  är 9 x 6 meter  och är 60 cm hög
- Den går att byggas  på eller ut beroende på formgivningen
- Har en skärm som är 9 x 3  meter bred och som front projiceras 
   och måste hängas minst 2 meter från scengolvet.

Scenen  behöver:

- 1 trapp framifrån så att det är lätt att gå upp på scenen
- 1 trapp på kortsidan av scenen 
- 1 st sittgrupp (vardagsrumskänsla) som rymmer 1 moderator + 3 st
- 1 st talarpodie / ståbord för två stående personer som talar

Ett formgivningsförslag på scenen som innefattar:

- Färger på scengolv och dekor
- Förslag på dekorelement
- Möbel- och rekvisita förslag
- Förslag på växtlighet /blommor på scenen

Känsla

Kunden vill att känslan för eventet ska kännas välkomnade, 
hemtrevligt och gå i linje med Systembolagets profil

www.systembolaget.se
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2. Samtycke 

2.1 Artipelag  

  

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916

1 (1) 

Akademin för innovation, design och teknik 
2019-04-12 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 

Information till Artipelag och samtycke 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån en fiktikt case som handlar om ett företagsevent. Där den rumsliga 
kommunikationen är en viktig informationskälla för hur besökarna ska kunna tolka sin 
omgiving och förstå eventets budskap.  

I platsanalysen kommer jag undersöka bland annat undersöka: 

- Hur miljöerna förhåller sig till
varandra?

- Vilka funktioner som finns?
- Hur ser rörelsemönsterna ut?
- Vilka och var fasta föremål finns?
- Vilka material ytorna har?
- Rymd och storlek ytorna har?

- Hur ljuset faller över ytorna?
- Vilken information som finns och

var?
- Känsla och upplevelse av platsen.
- Möjligheter och risker med

uppdraget?

Under analysen kommer jag även att fotografera vissa delar av ytorna för att lättare 
komma ihåg platsen och kunna ge studien före/efter bilder.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig eller platsinformation i form av 
adressen kommer samlas in. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna. 
Materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället om man 
kräver en granskning av forskningsresultatet. 

Du får gärna ställa frågor under hela analysen. 

Tack för medverkan! 
Cathrine Jungmarker 

Jag ger mitt godkännande att platsen Artipelag kan ingå i studien, som ett underlag för arbetet.. 

Ort, datum och namnunderskrift ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande _______________________________________________________________  
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2.2 Systembolaget, Eskilstuna city 

 
  

1 (1) 

Akademin för innovation, design och teknik 
2019-04-12 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 

Information till Systembolaget och samtycke 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån ett fiktivt case som handlar om ett företagsevent för 200 butiks-
anställda på Systembolaget. Budskapet under evenemanget kommer att handla om 
kunden i fokus och ha ett tema där den rumsliga formgivningen ska kännas välkomnade 
och hemtrevlig. 

I platsanalysen kommer jag undersöka bland annat: 

- Se över butikens grafiska profil?
- Element och mateial som finns i

butiken?
- Mönster och färgerval?
- Rymd och storlek?

- Ljus eller mörk butik?
- Vilken information som finns och

vad dess budskap är?
- Känsla och upplevelse av platsen?

Under analysen kommer jag även att fotografera vissa delar av ytorna för att lättare 
komma ihåg platsen och kunna ge studien före/efter bilder.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig eller platsinformation i form av 
adressen kommer samlas in. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna. 
Materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället om man 
kräver en granskning av forskningsresultatet. 

Du får gärna ställa frågor under hela analysen. 

Tack för medverkan! 
Cathrine Jungmarker 

Jag ger mitt godkännande att Systembolagets butik i Eskilstuna city kan ingå i studien, som ett 
underlag för arbetet.. 
Ort, datum och namnunderskrift____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Namnförtydligande _______________________________________________________________ 
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2.3 Intervju 

 

  

 

 

 

1 (1) 

 

Akademin för innovation, design och teknik  
2019-04-18 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 
 

Information och samtycke inför intervju.  
 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån ett fiktivt case som handlar om ett företagsevent för 200 butiks-
anställda på Systembolaget. Budskapet under evenemanget kommer att handla om 
kunden i fokus och ha ett tema där den rumsliga formgivningen ska kännas välkomnade 
och hemtrevlig. 

Jag önskar att du vill ställa upp i intervjun då du stämmer in på min målgrupp, men det 
är frivilligt och du får ställa frågor under hela intervjun. Intervjun kommer att utgå ifrån 
diskussionsfrågor kring företagseventets tema och räkna med att det kommer ta ca 30 
min.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig information kommer att samlas in 
förutom ålder och kön. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna och 
materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället, om man kräver 
en granskning av forskningsresultatet. 
 
Tack för din medverkan! 
Cathrine Jungmarker 
 
 

Jag ger mitt godkännande till att medverka i intervjun.   

Ort, datum och namnunderskrift____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 
 
Namnförtydligande _______________________________________________________________  
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2.4 Fokusgrupp 

 
 

  

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916

1 (1) 

Akademin för innovation, design och teknik 
2019-04-22 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 

Information och samtycke inför fokusgrupp. 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån ett fiktivt case som handlar om ett företagsevent för 200 butiks-
anställda på Systembolaget. Budskapet under evenemanget kommer att handla om 
kunden i fokus och ha ett tema där den rumsliga formgivningen ska kännas välkomnade 
och hemtrevlig. 

Jag önskar att du vill ställa upp i fokusgruppen som expertis till mina studie. Det är 
frivilligt och du kan ställa frågor till mig under hela fokusgruppen. Fokusgruppen 
kommer att utgå ifrån diskussionsfrågor kring företagseventets tema och räkna med att 
det kommer ta ca 1,5 timme.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig information kommer att samlas in 
förutom ålder och kön. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna och 
materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället, om man kräver 
en granskning av forskningsresultatet. 

Tack för din medverkan! 
Cathrine Jungmarker 

Jag ger mitt godkännande till att medverka i denna fokusgrupp. 

Ort, datum och namnunderskrift____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Namnförtydligande _______________________________________________________________ 
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2.5 Frågeformulär  

 
 

1 (1) 

Akademin för innovation, design och teknik 
2019-04-18 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 

Information och samtycke inför frågeformulär. 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån ett fiktivt case som handlar om ett företagsevent för 200 butiks-
anställda på Systembolaget. Budskapet under evenemanget kommer att handla om 
kunden i fokus och ha ett tema där den rumsliga formgivningen ska kännas välkomnade 
och hemtrevlig. 

Jag önskar att du vill ställa upp i undersökningen då du stämmer in på min målgrupp, 
men det är frivilligt.  Undersökningen består av kryssfrågor om företagseventets tema 
där du ringar in det svarsalternativ som du tycker stämmer in på dig bäst. Under-
sökningen tar ca 15 min. Lägg sedan ner den färdiga frågeformuläret i kuvertet.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig information kommer att samlas in 
förutom ålder och kön. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna och 
materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället, om man kräver 
en granskning av forskningsresultatet. 

Tack för din medverkan! 
Cathrine Jungmarker 

Jag ger mitt godkännande till att medverka i detta frågeformulär. 

Ort, datum och namnunderskrift____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Namnförtydligande _______________________________________________________________ 
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2.6 Formativ undersökning  

 

 
  

1 (1) 

Akademin för innovation, design och teknik 
2019-05-01 
Student 
Cathrine Jungmarker 
070-430 06 83 
cathrine.jungmarker@gmail.com 

Information och samtycke inför formativ utvärdering. 

Jag heter Cathrine Jungmarker och är student på Mälardalens högskola, informations-
design, rumslig gestaltning. Just nu håller jag på med ett examensarbete inom kursen 
ITE336. Studien går ut på att öka förståelse och kunskap för personer som arbetar med 
rumsliga förhållanden, att rum påverkar oss människor och att det är viktiga faktorer att 
ta hänsyn till under exempelvis planeringen av ett event. 

Arbetet utgår ifrån ett fiktivt case som handlar om ett företagsevent för 200 butiks-
anställda på Systembolaget. Budskapet under evenemanget kommer att handla om 
kunden i fokus och ha ett tema där den rumsliga formgivningen ska kännas välkomnade 
och hemtrevlig. 

Jag önskar att du vill ställa upp i utvärdering då du stämmer in på min primära eller 
sekundära målgrupp. Det är frivilligt och du kan ställa frågor till mig under hela 
utvärderingen. Utvärderingen kommer att utgå ifrån två diskussionsmaterial med några 
följdfrågor kring uppdragets designval och räkna med att det kommer ta ca 30 min.  

Deltagande är konfidentiellt och ingen personlig information kommer att samlas in 
förutom ålder och kön. Det innebär att inga obehöriga får ta del av uppgifterna och 
materialet kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället, om man kräver 
en granskning av forskningsresultatet. 

Tack för din medverkan! 
Cathrine Jungmarker 

Jag ger mitt godkännande till att medverka i den här formativa utvärderingen. 

Ort, datum och namnunderskrift____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Namnförtydligande _______________________________________________________________ 
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3. Surveyundersökningarna  
Intervjupersoner: Primära målgruppen – Butikschef/butiksanställd på systembolaget.  
Besvarade frågorna 1-23 (del 1-6). 
 
Fokusgruppsdeltagare: Expertis inom ämnet – Konceptdesigners, rumslig formgivare, 
visuell kommunikatörer och marknadsförare.  
Diskuterade frågorna 1+7-24 (del 1+3-6). 
 
Frågeformulärundersökningen: Primära målgruppen – Butiksanställda på 
Systembolaget i Eskilstuna city och Tunapark. 
Besvarade frågorna 1+14-24 (del 1+3-6). 
 

3.1 Intervju och fokusgrupp 

Del 1 – Deltagare  
1. Arbetstitel 

Del 2 – Kunden i fokus 
2. Vad anser du som butikschef/butiksanställd på systembolaget är din huvuduppgift? 
3. Systembolagets värdeord är att ni ska vara omtänksamma, kunniga och 

inspirerande. Vad innebär det för dig? 
4. Budskapet på konferensen kommer att vara kunden i fokus. Vad innebär det för 

dig? 
5. På systembolaget har ni tre kundlöften som lyder:  

a. Du ska alltid känna dig välkommen – Vad innebär det för dig? 
b. Du ska alltid kunna lära dig något hos oss – Vad innebär det för dig? 
c. Du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar – Vad innebär det för 

dig? 

Del 3 – Känslan, Välkomnande och hemtrevlig 
Temat på konferensen kommer att vara välkomnande och hemtrevligt. 
 
6. När du/ni hör ordet välkomnande vad tänker du/ni då?  (Utveckla) 
7. När du/ni hör ordet hemtrevligt vad tänker du/ni då? (Utveckla) 
8. Vad är en välkomnande miljö för dig/er? (Utveckla) 
9. Vad är en hemtrevlig miljö för dig/er? (Utveckla) 
10. Finns det några skillnader mellan en välkommen och en hemtrevlig miljö? 

(Utveckla) 
11. Vad är inte en välkomnande miljö för dig/er? (Utveckla) 
12. Vad är inte en hemtrevlig miljö för dig/er? (Utveckla) 
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Del 4 – Formgivning  
Fem bilder med ett föremål, i två olika varianter, A och B.  
 
14 – 18. Vilken av dessa bilder tycker du/ni känns mest hemtrevlig, A eller B? 
(Utveckla) 
 
13. Former 

 
 
14. Textur 

 
 
15. Planlösning 
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16. Detaljer 

 
 
17. Stil 

 

Del 5 – Färger 

 
18a. Välj tre av dessa färger som du/ni 
tycker känns mest välkomnande och 
hemtrevliga.  
18b. Varför valde du/ni dessa 3 färger? 

19. Välj en av dessa färger som du/ni 
tycker ”talar” mest Systembolaget? 
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Del 6 – Vardagsrum 

 
20. Vilken av dessa miljöer är mest välkomnande för dig/er? (Utveckla) 
21. Vilken av dessa miljöer är mest hemtrevlig för dig/er? (Utveckla) 
22. Vilken av dessa miljöer är minst välkomnande för dig/er? (Utveckla) 
23. Vilken av dessa miljöer är minst hemtrevlig för dig/er? (Utveckla) 
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3.2 Frågeformulär 
 
 

  



 88 

  



 89 

  



 90 

 



 91 

 



 92 

 
  



 93 

3.3 Sammanställning av surveyundersökningarna 

Del 1 – Deltagare 
Intervju 1, 2019-04-18 
- (SI 1) Butiksanställd 1 på Systembolaget i Eskilstuna, kvinna, 24 år 
 
Intervju 2, 2019-04-22 
- (SI 2) Butikschef på Systembolaget i Degerfors, man, 34 är 
 
 
Fokusgrupp 1, 2019-04-22 (FG 1) 
- (FG 1a) Visuell kommunikatör i Södertälje, man, 25 år 
 
- (FG 1b) Rumslig formgivare i Eskilstuna, kvinna, 24 år 
 
- (FG 1c) Marknadsförare i Eskilstuna, man, 27 år 
 
 
Fokusgrupp 2, 2019-04-24 (FG 2) 
- (FG 2a) Konceptdesigner 1 med inriktning på rumslig formgivare i Eskilstuna, 

kvinna, 38 år 
 
- (FG 2b) Konceptdesigner 2 med inriktning på rumslig formgivare i Eskilstuna, 

kvinna, 39 år 
 
 
Frågeformulär, 6 av 25 personer valde att delta i undersökningen, 24%, under perioden 
2019-04-23 – 2019-05-07. 
- (FF 1) Butiksanställd 2 på Systembolaget i Eskilstuna, man, 27 år 
 
- (FF 2) Butiksanställd 3 på Systembolaget i Eskilstuna, kvinna, 53 år 
 
- (FF 3) Butiksanställd 4 på Systembolaget i Eskilstuna, man, 26 år 
 
- (FF 4) Butiksanställd 5 på Systembolaget i Eskilstuna, man, 23 år 
 
- (FF 5) Butiksanställd 6 på Systembolaget i Eskilstuna, kvinna, 48 år 
 
- (FF 6) Butiksanställd 7 på Systembolaget i Eskilstuna, kvinna, 54 år 

Del 2 – Kunden i fokus 
2. Huvuduppgift på Systembolaget 

- SI 1: Se till att kundens behov uppfylls genom att ställa rätt frågor och kunna 
ge dem så mycket information som möjligt om det dem önskar. 

 
- SI 2: Ansvar, service, sälja alkoholhaltiga drycker och leda/fördela 

arbetsuppgifter. 
 
3. Värdeorden  
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a) Kunskap:  
- SI 1: Smakbeskrivning, rekommendationer. Genom att ge människor 

kunskap om olika smakupplevelser samt hur man påverkas av alkohol 
generar det till bättre upplevelser – alkohol ska avnjutas med omsorg. 

 
- SI 2: Lära sig något – inte bara rekommendera en dryck. Jobbar just nu 

med hälsa och eko, hur alkohol påverkar träning, hur mycket man dricker 
samt ekologiska produkter. 

 
b) Välkomnande:  

- SI 1: Personal är tillgängliga. Butiken är ren och det finns varor att tillgå. 
 

- SI 2: Se alla våra kunder, oavsett vem du är eller vilken samhällsklass de 
befinner sig i. Mäter detta genom statistik, 67% ska känna sig sedda i vår 
butiken – oavsett vem du är. 

 
c) Inspirerande:  

- SI 1: Knyter an till de andra två punkterna. Inspirera till att ta medvetna 
val. Se helheten i kundens behov. Rekommendera det som passar kunden o 
dess gäster. 

 
- SI 2: Skapa kunskap om varan och vad den passar bäst till. Inte bara sälja 

procenten utan gemenskap och upplevelser, som exempel 
middagsbjudningar med bra smakupplevelser. 

 
d) Kunden i fokus 

- SI 1: Allt vi gör. Välkomnandet i butiken. Ren butik. Samhällsansvaret – 
berusning, minderåriga. Tankegång för oss som anställda: butiken är mitt 
vardagsrum där kunderna är mina gäster och jag deras värd – kunderna 
befinner sig i mitt hem och jag ska ta hand om dem.  

 
- SI 2: Allt jag gör ska överträffa kundens förväntningar – plock av varor, 

arbetsfördelningen m.m. 
 
5. Kundlöfte 

- SI 2: Alla tre värdeord ska finnas med i allt vårt arbete – allt arbete jag gör ska 
referera till de tre orden. 

 
a) Känna dig välkommen:  

- SI 1: Vi ska söka upp kunden, de ska inte behöva söka upp oss. Alla är 
välkomna – olika etniciteter. Inte fokusera på bara en sak, som exempel 
när man packar upp varor, har man även fokus på kunderna och tar sig tid 
för dem också. 

 
- SI 2: Alla är välkomna till Systembolaget och under ett besök pratar vi 

gärna om hur vi exempelvis kan förbättra din middag, samt är du för full 
så värnar vi om dig och du kommer inte få köpa. 

 
b) Lära dig något nytt:  
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- SI 1: Frågar om de behöver hjälp istället för bara ett hej. Rekommendera. 
Se hela kundens behov och ge tips utifrån det. 

 
- SI 2: Inte bara rekommendera en dryck. 

 
c) Säljer med ansvar:  

- SI 1: Behandlar alla lika, även om de har alkoholmissbruk eller olika 
bakgrunder. Samhällsansvaret. 

 
- SI 2: Inte sälja till minderåriga, påverkade eller langare m.m. 

Del 3 – Känslan, välkomnande och hemtrevlig 
6. Ordet välkomnande, tänker på: 

- SI 1: Värme. Tar hand om kunder. Inbjudande. Växter. Någon välkomnar mig. 
 

- SI 2: Bli sedd – bekräftad. Involverad. 
 

- FG 1: Öppna en dörr och får ett bemötande. Kärlek. Någon bryr sig och ser en. 
Mänsklig bemötande. Bekräftad. Bjuden på något. 

 
- FG 2: Besvarade fråga 8 direkt. 

 
7. Ordet hemtrevlig, tänker på: 

- SI 1: Värme. Mjuka material. Soffor. Avslappnad miljö. 
 

- SI 2: Samhörighet. Mindre grupper. Skapar en gemenskap. Värme. Känner att 
någon har gjort något för en. 

 
- FG 1: Möbler. Kännas som hemma. Farmor. Trygghet. Märks att någon lever 

här. 
 

- FG 2: Besvarade fråga 9 direkt. 
 
8. Välkomnande miljö:  

- SI 1: Värme. Ingen tom lokal. Inbjudande. Växter. Koll på saker och ting. Inte 
rörigt. Inte för mycket intryck. Överskådligt. Hotellreception. Bra belysning. 

 
- SI 2: Ordning och reda. 

 
- FG 1: Ljust rum. Måste kunna se vart jag ska ta vägen och vad jag får göra. 

Någon har tänkt på mig och gett mig ett förhållningsätt att agera efter. Tydligt, 
kan se och känna vad jag får och kan göra – här får jag vara. När någon har 
tänkt till blir det tydligt vart jag ska ta vägen och jag känner mig välkommen. 
När jag vet vad jag ska göra och hur, blir jag trygg – välkomnande. 

 
- FG 2: Tydlighet. Och när någon har ansträngt sig för att det ska se trevligt ut. 

Rent och snyggt. Blir sedd. Bjuden på något. Får något i handen. Trevligt 
bemötande. Jag kan se hur och vart jag ska ta vägen. Tydligt vad man kan 
göra. Valmöjligheter och sittplatser. 
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9. Hemtrevlig miljö:   
- SI 1: Värme. Inget skapt ljus. Inte för mycket intryck men ändå ombonad. 

Avslappnad miljö. 
 

- SI 2: Personliga detaljer. Inredning. Känner att någon lever här fast hen inte är 
i rummet. 

 
- FG 1: Möbler. Personlighet. Ombonat. 

 
- FG 2: Fräscht. Välstädat och fint. Ombonat. Blommor. Växlighet. Känna att 

man får sätta sig och att det inte är för stelt. Enkelt och trevligt. Upptäcka 
något. Möjligt att kunna starta en dialog. Gärna musik. Bra belysning och 
ljudnivå – alla sinnena – luften, klimatet, mysigt. 

 
10. Skillnader mellan välkomnande och hemtrevlig miljö:  

- SI 1: Hemtrevlig miljö kan ha mer prylar och vara ombonad men en 
välkomnande miljö önskar jag har en mer överskådlig miljö – får inte bli för 
mycket. 

 
- SI 2: Hänger ihop. Välkomnande = fysisk person. Hemtrevlig, kan vara bara 

en lokal. 
 

- FG 1: Hall = välkomnande, kök = hemtrevligt. Hallen = ett första möte, köket 
= en gemenskap. Människor är mindre viktiga i en hemtrevlig miljö, där kan 
minnena och möblerna ge en personlighet. Medan i en välkomnande miljö 
måste jag få ett bemötande på något sätt. Hotellrum kan vara välkomnande 
men inte hemtrevliga, då de inte har någon personlighet.  

 
- FG 2: Viktigt med tydlighet och en samhörighet i en välkomnande miljö. En 

hemtrevlig miljö kan vara mer personlig och ombonad.  
 
11. Ingen välkomnande miljö:  

- SI 1: Stengolv. Vitt. Allt ser likadant ut. Ingen information. Ingen trygghet. 
Kalt. Kallt. För mörkt. 

 
- SI 2: När man märker att personerna i lokalen är obekväma. Jag vill inte att det 

ska kännas som att jag ska sitta och mysa i en soffa med mjukisbyxor i publika 
sammanhang, det gör jag endast hemma med min familj. 

 
- FG 1: Spindelnät. Smutsigt. Blir inte sedd. Är inte anpassad för besökare. 

Förvirrande miljö eller bemötande. Ingen information.  
 

- FG 2: Ingen välkomnande eller hemtrevlig miljö. Starkt ljus. För varmt. 
Trångt. Får inte plats här. Måste finnas en plats för mig – söker en trygghet. 
Vill inte stå mitt i rummet, speciellt inte om jag inte har något att luta mig mot, 
som exempelvis ett ståbord. Får inte lukta illa eller var högt ljud och stökigt, 
måste vara fräscht. Fast beror på sammanhanget, kan vara fula ställen men får 
inte vara äckligt. Men beror på vilket humör jag är på, måste stämma överens 
med mina förväntningar. En pub är ju en pub och den kan kännas både 
hemtrevlig och välkomnande, då jag vet att det är en pub och har de 
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förväntningarna med mig. Är svårt om man har byggt upp för höga 
förväntningar. Måste stämma överens vad man bjuds in till. Uppbyggnad – 
röda tråden. 

 
12. Ingen hemtrevlig miljö:  

- SI 1: Skitigt. Inte genomtänkt. Huller o buller. Ingen struktur. Känns kallt. För 
mörkt. Stora kontraster – ljust/mörkt. Sterilt. Sjukhusmiljö. 

 
- SI 2: Stort. Kallt. Kalt. 

 
- FG 1: Mörkt och murrigt. Sterilt. Ingen trygghet. Stressigt miljö där allt bara 

går runt. Fast på julen funkar det, då vet jag att det kan vara stressig och det är 
okej, jag kan tycka det är mysigt istället. Barer kan vara hemtrevliga fast de är 
en stökig miljö – kan se förbi det då jag inte förväntar mig något annat. Man 
kan även känna sig ovälkommen men ändå hemma i en miljö – I en miljö kan 
man ändå känna sig ovälkommen men hemma, vet jag vad jag får och kan göra 
men märker att det inte finns någon sittplats för mig, kan det ändå vara trevligt 
men jag känner mig ovälkommen, det är för trångt, klaustrofobiskt.  

 
- FG 2: Se under ingen välkomnande miljö. 

Del 4 – Formgivning 
13. Form:  

A:  
- SI 1: Känns gammaldags. Hemma hos en mormor. Ombonat och mjuka 

former. Mest hemtrevlig. 
 

- SI 2: Inte min stil. 
 

- FG 1: Detta beror på vilken inredningsstil man har. A – känns som Hans o 
Greta (gammaldags och gillar det). Känns som mormor och har mjuka former. 
Mest hemtrevlig 

 
- FG 2: Symboliserar B med café och det är mysigt. Mest hemtrevlig. 
Mest hemtrevlig, 3/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 8 
- FF 2 – 8 
- FF 3 – 7 
- FF 4 – 7 
- FF 5 – 8 
- FF 6 – 7 
Medelvärdet: 7,5 

 
B:  
- SI 1: Hade funkat men har för raka former. 

 
- SI 2: Modern och passar bättre in i systembolagets profil. Mest hemtrevlig. 

 



 98 

- FG1: Mer modern och för raka former. Kantig.  
 

- FG2: Stilren men svårt att säga vad som är hemtrevligt med bara en sak. 
Mest hemtrevlig, 1/4 
 
Frågeformulär 
- FF 1 – 2 
- FF 2 – 7 
- FF 3 – 5 
- FF 4 – 8 
- FF 5 – 2 
- FF 6 – 6 
Medelvärdet: 5  

 
14. Textur:  

A:  
- SI 1: Blir för mycket. 

 
- SI 2: Ser djävligt bekväm ut. Mest hemtrevlig. 

 
- FG 1: Mjuk men ful. Känns smutsig. Svår att hålla ren. 

 
- FG 2: Känns ofräsch och som en hund – vill inte klappa på en kudde som ser 

ut som en hund. 
Mest hemtrevlig, 1/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 2 
- FF 2 – 9 
- FF 3 – 3 
- FF 4 – 8 
- FF 5 – 2 
- FF 6 – 8 
Medelvärdet: 5,3 

 
B:  
- SI 1: Mjuk och mer ren. Mest hemtrevlig. 

 
- SI 2: Stel.  

 
- FG 1: Ändå mjuk o mycket renare. Mest hemtrevlig. 

 
- FG 2: Mer fräsch. Mest hemtrevlig. 
Mest hemtrevlig, 3/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 6 
- FF 2 – 4 
- FF 3 – 7 
- FF 4 – 6 
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- FF 5 – 8 
- FF 6 – 5 
Medelvärdet: 6 

 
15. Planlösning:  

A:  
- SI 1: Mer överskådlig. Gemenskap. Mest hemtrevlig 

 
- SI 2: Umgås bättre i A. Inga gränser. Mest hemtrevlig. 

 
- FG 1: Kök och vardagsrum hänger ihop. En gemenskap. Öppenhet. Mest 

hemtrevlig.  
 

- FG 2: Är luftigare men möts direkt av en vägg och en toalett när man kommer 
in – blir som ett stopp.  

Mest hemtrevlig, 3/4 
 

Frågeformulär 
- FF 1 – 6 
- FF 2 – 8 
- FF 3 – 8 
- FF 4 – 5  
- FF 5 – 8 
- FF 6 – 7 
Medelvärdet: 7 

 
B:  
- SI 1: Inte så överskådlig. Många dörrar. Många rum. Köket för långt ifrån. 

Ingen gemenskap. 
 

- SI 2: För många rum. 
 

- FG 1: Finns flera olika rum med olika känslor. Känner att en familj verkligen 
bor där. Vill kunna stänga om mig men det kanske inte är så trevligt. 

 
- FG 2: Ger en överblick över alla rummen i hallen och har generellt större rum 

som går ihop med de andra rummen bättre än A. Fast köket ligger för avsides. 
Mest hemtrevlig. 

Mest hemtrevlig, 1/4 
 

Frågeformulär 
- FF 1 – 3 
- FF 2 – 3 
- FF 3 – 7 
- FF 4 – 4 
- FF 5 – 2 
- FF 6 – 4 
Medelvärdet: 3,8 

 
16. Detaljer:  
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A:  
- SI 1: Hårda materiel. Kantigt. Många fack. 

 
- SI 2: Ordning, gillar ordning. Mest hemtrevlig. 

 
- FG 1: För strikt och bara till för att imponera på någon annan. Fast är mest 

estetisk snygg, 
 

- FG 2: För trendig. Man vill ju ha en blandning. Det är ju det man gillar. 
Mest hemtrevlig, 2/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 2 
- FF 2 – 3 
- FF 3 – 2 
- FF 4 – 6 
- FF 5 – 2 
- FF 6 – 4 
Medelvärdet: 3,2 

 
B:  
- SI 1: Känns som någon som bor där. Personlig. Gillar när det händer grejer. 

Växter. Mest hemtrevlig.  
 

- SI 2: Fast B känns mer som ett hem. Personlig. Mer spännande saker. Men 
gillar ordning. 

 
- FG 1: Mest personlig. Mest hemtrevlig.  

 
- FG 2: Gillar prylar. Fint med böcker. Mer intressant. Mest hemtrevlig. 
Mest hemtrevlig, 2/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 8 
- FF 2 – 8 
- FF 3 – 8 
- FF 4 – 7 
- FF 5 – 8 
- FF 6 – 6 
Medelvärdet: 7,5 

 
17. Stil:  

A:  
- SI 1: Har mer växter – men B är mer inbjudande. 

 
- SI 2: Tvekade. A ser mer ut som hemma men B är mer inbjudande.  

 
- FG 1: För mycket. Fast en kombination. Gillar växterna men känns rörligt och 

inte inbjudande. 
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- FG 2: Känns lite dammigt. Blir för mycket. Vill kunna se saker runt om sig. 
Mest hemtrevlig, 0/4 

 
Frågeformulär 
- FF 1 – 2 
- FF 2 – 5 
- FF 3 – 8 
- FF 4 – 8 
- FF 5 – 8 
- FF 6 – 5 
Medelvärdet: 6 

 
B:  
- SI 1: Inte lika många störningsmoment som i A. Mest hemtrevlig.  

 
- SI 2: Växter ger mer en hemtrevlig miljö som man kan se i A men föredrar B – 

inte lika instängt. Mest hemtrevlig. 
 

- FG 1: Välkomnande, kan få slå sig ner. Mest hemtrevlig.  
 

- FG 2: Gillar båda med B är inte lika rörig. Fast gillar ju växter som A har. 
Mest hemtrevlig. 

Mest hemtrevlig, 4/4 
 

Frågeformulär 
- FF 1 – 8 
- FF 2 – 5 
- FF 3 – 4 
- FF 4 – 6 
- FF 5 – 3 
- FF 6 – 7 
Medelvärdet: 5,5 

Del 5 – Färger 
18. a. Färg 

1: FG1      2: 
3: FF6     4: 
5:      6: FG1, FF1  
7:      8: 
9: SI2, FF4, FF6    10: SI2, FG1, FG2, FF2, FF3, FF5 
11: SI2, FF2, FF3, FF5   12: SI1, FG2 
13: SI1, FG2, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5  14: SI1 
15: SI1      16: FF1, FF4, FF6 

 
18. b. Varför: 

- SI 1: Hamnar mer på den varma sidan – orangea hållet och grönt. Tänkte först 
gult – då jag symboliserar det med värme. Gillar även grönt – symboliserar 
lugn för mig. 5, 3, 14 är också hemtrevligt och välkomnande men hamnade 
inte där först. Får bli 12, 13 och sen mellan 14, 15. 
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- SI 2: Gillar 4 och 5 men väljer 9, 10 och 11. Från blått till grönt. Skadad i 
huvudet, tänker Systembolaget. Systembolaget har behagliga färger som inte 
sticker ut. Deras färger går mer ton i ton, dova toner som 9 till 11, lugna och 
harmoniska och känns mer fräscha. 

 
- FG 1: 7, 12, 1 eller 5, 11, 2, fast jag gillar 7-12 men det känns sjukhus. 9, 5, 

fast det kan kännas kallt, sterilt och ensligt. Samtidigt som varma toner kan 
kännas röriga och ge mer puls. 1, 6, 11 då? Fast 10 är bättre, föredrar 6 före 5. 
- Okej men ska vi besluta oss om 10 och 6 då? och sen 1 som accentfärg. Ja!  

 
- FG 2: 13 och 10, gillar dem då de är mer dova nyanser. Gillar inte 1 men är ju 

lite skönare. Mjukare färger tilltalar mig mer men det är snyggt med någon 
klar färg i detaljer. Drogs åt det kallare hållet då de kändes mer fräscha, fast 
gillade även 12 – den hade en varm fin känsla. 10, 12, 13 blev slutresultatet.  

 
- FF 1: Dessa tre färger är inte så starka. De är ljusa men samtidigt färgglada, 

vilket tilltalar mig mest. 
 

- FF 2: Dova och trevliga färger. Jag tänkte väggfärg så dessa är lätta att matcha.  
 

- FF 3: Mjuka och naturliga toner. 
 

- FF 4: Ljusa toner. 
 

- FF 5: Mjuka toner. 
 

- FF 6: Uppmuntrande och glada färger. 
 
19. Systembolagets färg: 

1: FG1c, FF6  2: SI2, FG2a, FF4, FF5 
3: SI1, FG1a, FG1b, FG2a, FG2b, FF1, FF2, FF3  

Del 6 – Vardagsrum 
20. a. Mest välkomnande:  

1:    2: SI2, FF2, FF5 
3:    4: FF1, FF2, FF4, FF6 
5: FG1, FG2, FF2, FF3 6:  
7: SI1    8: 
9:  

 
21. a. Mest hemtrevlig:  

1:    2: SI2, FF2,  
3: SI1, FG1, FF6  4: SI1, FG2, FF1, FF2, 
5: FG1, FF2, FF4, FF5 6:  
7: FF3   8:  
9:  

 
22. a. Minst välkomnande:  

1: SI2, FG1, FG2  2: SI1  
3:    4:   
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5:    6:  
7:    8: SI2, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5 
9: FF2, FF6 

 
23. a. Minst hemtrevlig:  

1: SI2, FG1, FG2, FF5 2: 
3:    4:  
5:    6:  
7:    8: SI1, FF1, FF2, FF3, FF4, FF6 
9: FF2 

 
Sammanställning: (Adderade ihop alla svar från frågorna 20-23, för att sedan 
subtrahera alla svar från frågorna 23-24 och fick ett resultat.)   
1: -7 poäng 2: 4 poäng  3: 3 poäng  4: 8 poäng  5: 8 poäng 
6: 0 poäng 7: 2 poäng 8: -12 poäng 9: -3 poäng 
 
 
20-23. b. Varför: 

- SI 1: Mest välkomnande: 7 står i en öppen formation och är därför mest 
välkomnande. Andra känns mer avstängda. 7:an har också behagliga färger. 
Mest hemtrevlig: 4 eller 3 är mest hemtrevliga. 3 ser man en personlighet i och 
har mer mjuka saker. 4:an gillar jag med blandning mellan retro o nytt. Minst 
välkomnande: 2:an, mörka färger med avskräckande djur. Känns också 
instängt med ett stort soffbord och stora prylar/möbler. Minst hemtrevlig: 8:an 
känns steril och monoton, inget o fästa blicken på och inget inbjudande med 
hårda material och raka former. 

 
- SI 2: Mest välkomnande: 2:an, det händer saker i den men inte överdrivet. 3:an 

skar sig överallt. Tänkte lite på 7:an också men nej det ser inte bekvämt ut.  
Mest hemtrevlig: är också 2:an, eventuellt 7:an. Men minst välkomnande och 
hemtrevlig: är 1:an eller 8:an, det ser förbannat obekväma ut. 3:an ser också 
tråkig ut men 1:an är mest hård och strikt.  

 
- FG 1: Mest välkomnande: 5:an, ljus och trevlig stil, perfekta blandningen av 

stilrent och ombonad, båda sofforna är riktade mot mig och rummet känns stort 
men ändå mysigt. Men gillar stilen i 4:an, fast där är sofforna med ryggen mot 
mig – ingen öppenhet. De möblerar om lite med korten och jag märker att de 
fastnar för de vardagsrum som har ett större ljusinsläpp (2, 8, 9). Fast 9:an 
känns ändå kal. Men sen börjar de prata om vilka rum som har skönast soffor – 
jag går efter hur sköna sofforna känns och att de har plats för mig – gillar 5 och 
absolut inte 1. Håller också med om 5:an men lockas av 8:an då den har en 
balkong – rummet känns större då. Gillar även 9:an fast jag vill byta ut soffan 
–  kantig oskön soffa. Beslutar sig till sist för 5:an. Mest hemtrevlig: 5:an igen 
– personlig smak. Ja, 5 eller 3 som verkligen känns som ett hem med en mjuk 
soffa. Fast i 5:an får en större familj plats. Men 3:an har verkligen en personlig 
stil. Ja, fast i 5:an känner jag att jag verkligen får plats. Båda är ljusa och med 
mjuka soffor. De kan inte bestämma sig, väljer både 5 och 3. Minst 
välkomnande: 6:an, väldigt dömande, soffan står och väntar på en. 1:an är inte 
heller mysig – hård soffa. 4:ans möbler är riktade bort från mig, instängt. 1 och 
6 känns som tandläkarväntrum och 1:an är som ett modemagasin. Samma med 



 104 

2:an, modemagasin där också.  Och det är döda djur, mörk med stora möbler – 
nej usch. Väljer tillslut 1. Minst hemtrevlig: är också 1 eller 6. Men minst 1,  
väldigt sterilt, platt, för stylat, hårda och raka möbler – försökt för mycket, för 
genomtänkt.  

 
- FG 2: Mest välkomnande: gillar 5:an, känns öppen och ljus. Gillar även 

rummen som har högt i tak och det med burspråket – det är trevligt. 8:an känns 
också skön och sval. 4:an också fast där är sofforna vända ifrån mig som ett 
stopp – nej då kan jag inte sätta mig i soffan. Beslutar sig för 5:an, både ljus 
och många inbjudande sittplatser. Mest hemtrevlig: nej direkt på vissa stilar 
och valde bort de mörka bilderna med dålig placering av möblemang. 4:an 
känns bra, då den har växter och blandar nytt och gammalt men känns instängd 
p.g.a. soffornas placering. 1:an har felplacerade möbler och är för stylat. 8:an 
är för kall. 6:an är också kall, mörk och bjuder inte in. 2:an känns inte fräsch 
med döda djur, men väl utvalda saker. Men 4:an tilltalade mest, hemtrevlig, då 
den blandar årtionden, personligheter och känns ändå luftig samt varmt med 
härliga nyanser och har ändå en del sittplatser. Minst välkomnande och 
hemtrevlig: 1:an är för uppställd. Jag får inte vara där, förstör deras styling – 
inte välkomnande. Ingen personlighet heller – snyggt men känns som en butik, 
inte hemtrevligt.  

 
- FF 1: Mest: Nr 4 tilltalar mig absolut mest med tavlor på väggarna. 

Blandningen med gammal och nytt,  med stringhylla och fladdermusfåtölj samt 
att den orange/bruna färgen ger värme och mysfaktor. Minst: 8:an. 

 
- FF 2: Mest: 2, 4 och 5 för att dessa är uppbyggda med flera sittplatser så man 

kan umgås. Färgerna är harmoniska. Minst: 8 och 9 för att miljöerna ej är 
uppbyggda för att umgås, utan för att titta på tv.   

 
- FF 4: Mest: Nr 4 och 5. Mer detaljer, tavlor och böcker. Händer mer utan att 

det blir oordning. Minst 8:an. 
 

- FF 5: Mest: Möblerna står ”rätt” i 2:an. Ljust och öppet med varma toner i 
5:an. Minst: Kalt, litet och trångt i 8:an och 1:an är också kal med inga fina 
tavlor – litet. 

 
- FF 6: Mest: 4:an, varma färger som tilltalar mig. 3:an, ljus och trevligt. Minst: 

9:an, lite stelt och 8:an är jättetråkig. 
 
  



 105 

4. Formativ utvärdering 
 
Frågor: 
- Hur tycker ni jag har förhållit mig till Systembolagets grafiska profil? 
- Hur tycker ni jag har förhållit mig till uppdragets känsla ”välkomnande och 
 hemtrevligt”? Speglas det i designval? 
- Vad tycker ni om den rumsliga strukturen?, Är den tydlig eller är det någonting ni 
 saknar?  

Bildcollage 1, Formgivning och känsla  

Bildcollage 2, Rumslig struktur och händelser 
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5. Designförslaget, i presentationsformat 
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