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Abstrakt

I den här rapporten redogör jag för mitt examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning på Mälardalens högskola under våren 2008. 
 Jag har jobbat för företaget Kontor Ett, som finns i Norrköping, med deras yttre 

och inre koncept samt entré.
 Kontor Ett är ett företag som dels säljer designmöbler, dels har en 

inredningstjänst som riktar sig mot företag och privatkunder. Deras butik är 
uppdelad mellan flera hus.

Syftet med mitt examensarbete är att på bästa sätt få Kontor Etts koncept att synas 
ut mot kund och på hur de kan få sina båda delar av butiken att uppfattas som att 
de hör ihop.
 

Mina resultat bygger på informationsdesignteori, annan forskning kring butiker 
samt hur människor upplever sin omgivning.

De metoder jag använt mig av är nulägesbeskrivning, intervju, jämförelse, 
personas och kundflödesmätning.

De slutsatser som dras är bland annat att närkontext, inre och yttre kontext,
påverkar hur meddelandet uppfattas, om att här finns en butik på platsen.
 Men även hur butikens entré är placerad är väsentligt för intrycket. Man kan 

genom placering få entrén att uppfattas som privat eller publik.
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Inledning

Bakgrund

I sökandet av praktikplats till en kurs under våren 2008 kom jag i kontakt med 
inredningskontoret och designbutiken Kontor Ett i Norrköping. Företaget har 
funnits i fjorton år och hade från början en inriktning mot kontorsmöbler och 
kontorsinredning, därav namnet.

Ägarna till Kontor Ett har lagt märke till att de inte synas ut mot kund tillräckligt 
bra. Jag tyckte att problemet skulle vara intressant att jobba med till mitt 
examensarbete. 

Syfte

Syftet med mitt projekt är att få förståelse för hur man jobbar med butikskoncept 
och entré. Jag har haft intentionen att få veta hur målgruppsanpassad inredning 
och målgruppsanpassad utvändig formgivning av butiker bäst uppnås. Ändamålet 
har varit att ta reda på vilket sätt man skickar rätt signaler och ger lätt förstådd
information för att nå de kunder man söker.

Jag har granskat hur en butik bör fungera rumsligt utvändigt och invändigt, vad 
som kan öka kundernas förståelse för vad butiken erbjuder samt hur man ska röra 
sig i butiksmiljön.

Avsikten är även att förstärka kopplingen med butik, design och 
originaldesignmöbler till Kontor Etts namn.

Problemformulering

Idag finns butiken och inredningskontoret Kontor Ett i Norrköping, med en filial i 
Linköping. Företaget består av två inriktningar: inredningstjänst och butik.  
 Inredningstjänsten vänder sig till både privatpersoner och företag. I butiken säljs 

det design i original, allt från prydnadsföremål till möbler, även de tänkta för både 
privat- och företagskunder. 

Kontor Ett behöver hjälp med att synas bättre ut mot privatkunder, både när det 
gäller butiken och deras inredningstjänst. De behöver även bredda sitt 
kundunderlag och nå ut till flera.

Man kan säga att Kontor Etts namn är arbiträrt. Arbiträra meddelande är något 
som är konstruerat av samhället. Alla som ingår i ett samhälle har kommit överens 
om att t.ex. ordet hund står för djuret hund. (Ware 2004:15). Förståelsen är 
kopplat till grupperingar, för Kontor Etts befintliga kunder ger namnet rätt signal 
men inte till dem som ännu inte varit där. Arbiträra meddelanden är svåra att lära 
sig, lätta att glömma i jämförelse med ikonsiska medelanden som liknar motivet. 
Namnet Kontor ett blir extra svårt att ta till sig då det syftar tillbaka på tiden med 
kontorsmöbler. Därför är det viktigt att det syns utvändigt vad som säljs invändigt.
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Vi går mot nytänkande, där byggnaden ses som en del av företaget och som man 
medvetet utformar för att passa den eller de målgrupper företaget har (Mossberg 
2003:133).
 Butiken är uppdelad på två hus. På det ena huset syns det tydligare att det är 

butik, där finns det även en övervåning. Det andra huset är både butik/utställning 
och kontor. Det innehåller tre våningar som brukas som följer: 

källare - utställning
våning 1 - utställning och kontor för Kontor Ett  
våning 2 - kontor för andra företag.

Se orienterings karta under avsnittet vägledning.

Mina frågeställningar:
 

1. Vilken betydelse har entrén för butiken?

Jag har undersökt både hur den inre och yttre miljön påverkas av entrén. För 
Kontor Ett syns det väldigt lite av att det är en butik som finns på platsen. Det är 
svårt för kunden som aldrig varit där, att hitta ingången till butiken.

Det är dessutom ett problem att få kunderna att förstå hur de olika butikerna
hänger ihop. Med hjälp av rumslig informationsdesign kan man skicka rätt 
signaler till kunden, så att hon slipper känna osäkerhet inför var det är tänkt att 
man ska gå. 

2. Hur bygger man upp en butiks koncept och framtoning invändigt och 
utvändigt? 

Butikerna finns i är gamla fabrikslokaler. På utsidan av butiken, i skyltning och 
uttryck, behöver det synas att det säljs originalmöbler invändigt. Jag vill 
eftersträva att skyltning och entré inte skär sig emot byggnadens ursprungliga 
uttryck.

Avgränsningar

Jag har begränsat mig till att arbeta med butiken i Norrköping och inte med
förändringar av Linköpingsbutiken.

Butiken i Linköping har en annan kontext då den är placerad inne i city. Alltså 
skulle mitt examensarbete ha blivit för stort om jag även arbetat med den.

Under min praktik på Kontor Ett jobbade jag bland annat med att förändra butiken
invändigt, så att den skulle bli mera öppen mot kunden. 

Nu har jag inte gjort några ritningar eller illustrationer av insidan på butiken, 
utan begränsat mig till skriftliga råd.
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Forskningsöversikt

Det finns mycket forskning kring ”Space syntax”. I Space Syntax Based Agent 
Simulation skriver Penn (2002) om hur människor söker efter intressanta 
korsningar när en ny omgivning utforskas.

Man stannar först vid en korsning för att orientera sig. För mig ger det belägg 
för att innergården ger en plats att stanna upp och se efter vilka valbara vägar som 
finns vidare. Vilket jag skriver om under avsnittet vägledning.

I en c-uppsats publicerad i Designjournalen 1996 skriver Einarsson m.fl. om 
butiksdesign som marknadsföringsverktyg.

En av deras slutsatser är precis som min att harmoni mellan butiksdesign och 
övrig kommunikation är viktig (Einarsson m.fl.1996:20).

De skriver även om hur kunder instinktivt känner på sig om de är på rätt plats 
(Einarsson m.fl. 1996.15), vilket jag tar upp under avsnittet interiör.

De ser en tendens att de kedjor som har högre kvalité och pris satsar mera på 
butiksdesign, då de måste skapa mervärde för sina produkter (Einarsson m.fl. 
1996:18). 
Jag tar upp det i slutdiskussionen. 

I  Applying the Functional Theory of Attitudes to Understanding the Influence of 
Store Atmosphere on Store Interference skriver Ann E. Schlosser (1998) att 
atmosfären har större betydelse desto mera exklusiva varor som saluförs. Hon 
skriver även att imagen är viktigare för nyetablerade och okända butiker, vilket är 
betydelsefullt i mitt examensarbete.
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Teori och tolkningsram

Grunden i mitt examensarbete är informationsdesign. Jag vill skicka ett korrekt 
meddelande till kunderna att här finns en designbutik som säljer originalmöbler 
och inredningsartiklar. Nedan ser man en informationsdesignmodell med 
avsändare, meddelande och mottagare. Den kommer från Selected Readings
(Petterson 2007:7).   

 

Avsändare är Kontor Ett. Representationen består av: medium som är skyltning 
och entré, meddelandet är ”här finns det en designbutik och du är välkommen”. 
Mottagaren är en designintresserade person som har råd att köpa kvalité.

Mitt arbete är till viss del övertalningsdesign, en undergrupp till 
informationsdesign enligt boken Bild & Form för informationsdesign (Pettersson 
m.fl 2004:16).
 Man använder sig av övertalningsdesign för att sälja. Kontor Ett vill styra 

kunder att köpa deras möbler och övriga designsortiment.

Det är alltid viktigt för sändaren att göra tre val så tidigt som möjligt i 
informationsdesign processen:

• Definiera meningen med meddelandet. 
• Definiera mottagaren, mottagarna eller den som ska tolka meddelandet.
• Definiera den mest passande representationen för meddelandet.
(Pettersson 2002:30).

Genom nulägesanalys har jag kunnat se vad företaget idag saknar i sin skyltning 
mot kund. 
 För att hitta rätt målgrupp har jag tillsammans med mina uppdragsgivare gjort 

personas på de kunder som finns idag och på blivande kunder.
 

Om innehållet, utförandet och kontexten är samma har vi lättare att förstå och ta 
emot ett budskap. (Pettersson 2002:207).
 Mitt mål med utformningen och skyltningen av entré och innergård är att den 

ska vara så enhetlig som möjligt, för att den ska bli lätt att ta till sig. 

Jag har använt mig av gestaltlagarna för att på bästa sätt visa Kontor Etts kunder 
vägen och få dem att se samband i rummet. Jag tar upp hur jag använder 
gestaltlagarna under avsnittet rum.
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Likhetens lag: om olika objekt påminner om varandra i färg, form eller struktur 
uppfattar vi dem oftast som grupperingar eller att de hör ihop. 
 Slutenhetens lag: om ett eller flera objekt omger sig med någon form av ram 

eller platta upplever vi det som att det inneslutna hör ihop (Pettersson m.fl. 
2004:223, 278).

Jag har jobbat med att göra mitt meddelande mera redundant vilket enligt Fiske 
(1990:22) betyder förutsägbart. Redundans är viktigt för att lättare förstå ett 
meddelande. Om ett meddelande är för entropiskt kan vi inte ta till oss det, det är 
inte förväntat (Fiske 1990:22-23).

 Entropi kan man säga betyder oförutsägbarhet (Fiske 1990:25). För mig var det 
viktigt att definiera hur entropiskt meddelandet är; att det finns en butik som säljer 
original möbler på Lindövägen 41. Resonemanget utvecklar jag vidare under 
avsnittet kontext.

Jag har valt att öppna upp en port mot innergården för att det ska vara en entré 
som inte går obemärkt förbi, men även för att binda samman de båda rummen.

”Om två lika breda rum skall mötas ställs man inför valet att antingen låta detta 
möte ske i en omarkerad övergång av dessa konkreta rum, eller att föreviga denna 
händelse arkitektoniskt i fasaden. Länken utrycker en förmedlande rumslig 
gestaltning. Som kontextuell komponent förklarar länken relationen mellan rum. 
Länken som öppning mellan två rum förtydligar rummens inbördes beroende och 
sammanhang.” (Wulz 1991:86)

För mig var det viktigt att kartlägga vilken kontext Kontor Etts butik finns i och 
vilken kontext det tänkta meddelanden skulle få. Kontext består av inre kontext, 
närkontext och social kontext. Inre kontext är text, tal, musik, ljudeffekter eller 
andra effekter. Närkontext är t.ex. temperatur, stolar, rummet ljud utifrån mm. 
Social kontext innebär kulturell, ekonomisk och socialt sammanhang kring 
meddelandet. Samma meddelande blir mottaget på olika sätt i olika kontexter. 
(Pettersson 2002:113-114). Beskrivning av Kontor Etts kontext finns under
avsnittet kontext.

The information designer will have to:
• Define the internal context of the message.
• Define the external contexts of the message.
• Define how the context may influence the interpretation of the message.
(Pettersson 2007:36)

Under avsnittet skyltning tar jag upp termerna läsbarhet och läslighet. Läsbarhet 
innebär läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bild. Läslighet avser att 
en text måste ha tillräckligt god kvalité för att kunna läsas (Pettersson mfl. 
2004:212-213)
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Metod

Jag har valt kvalitativa metoder med undantag för kundflödesmätningen som är 
kvantitativ. Kvantitativ innebär ”metoder som utmynnar i numeriska 
observationer eller låter sig transformeras till sådana” (Backman.1998:31). 
Kvalitativa metoder ”kännetecknas av de inte använder sig av siffror och tal” 
(Backman.1998:31). 

Jag har inte arbetat med enkäter om den nuvarande utformningen av butiken, till 
Kontor Etts kunder. Anledningen till det är att jag inte tror att jag skulle få fram 
korrekt information. Jag anser att det bara är en viss sorts personer som tar sig tid 
till att svara på enkäter och att det skapar irritation om man som kund i en butik 
blir ombedd att göra en enkät. Alltså skulle en enkätundersökning bli missvisande.

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen tog jag fram redan under min praktik. Den beskriver hur 
butiken ser ut idag och vad som skulle behöva förändras. Där kom de problem 
som finns idag med entré m.m. tydligt fram. Resultatet finns under avsnittet 
projektets genomförande.

Intervju och jämförelse

För att kunna göra ett korrekt förslag på hur Kontor Ett bäst förändrar sin 
nuvarande butik har jag studerat hur andra butiker med liknande sortiment jobbar. 
Till exempel har jag intervjuat Nordiska galleriet, R.O.O.M och Svenssons i 
Lammhult, men även Mio. 
 Det finns flera anledningar till att jag har tittat på andra butiker. Butiker som 

R.O.O.M, Svenssons i Lammhult och Nordiska galleriet har liknande sortiment. 
Det har varit intressant att jämföra deras sätt att synas och konceptet med Kontor 
Ett. IKEA och Mio har framgångsrika koncept som är intressanta att iaktta av den 
anledningen. Intervjuerna finns med som bilaga (bilaga 1).
 Tyvärr fick jag ingen kontakt med någon på IKEA. Jag har försökt att nå någon 

på högre nivå som jobbar med entréer. Att intervjua någon på lokal nivå var för 
mig ointressant.

Enligt Ejvegård (2003:41) är jämförelse en svår metod att använda för att det är 
svårt att vara säker på att man jämför saker som har samman förutsättningar. Jag 
är medveten om att de ovan nämnda butikerna inte har samma förutsättningar som 
Kontor Ett men för mig är det ändå intressant att jämföra hur de jobbar med
utformningen av sina entréer.
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Svenssons i Lammhult                                                      Nordiska Galleriet

 

R.O.O.M                                                                          Norrgavel

Mio Samtliga bilder ovan är egna.

De kontaktpersoner som jag fick efter att ha sökt ansvarig för yttre skyltning och 
entré hade olika befattningar, allt mellan butiksansvarig till personer i ledningen.
Alla butiker i min intervju jobbar för ett starkt varumärke, men de två som satsade 
mest på varumärket ligger inte centralt, Svenssons i Lammhult och Mio. För dem 
består skyltningen till stor del av att poängtera att ”här är butiken”, med hjälp av 
logotypen. 

På frågan om ljussättning var det endast Norrgavel som gav intrycket att de har en 
genomtänkt ljussättning. De butiker som jag pratat med ljussätter entrén, skyltar
och eventuella vepor men har inga djupare svar att ge på om det är tänkt att ljuset 
ska vägleda. Vepor innebär lösa hängande skyltar av olika textil material.

Butikerna är medvetna om sin kontext. Stadsrummet är svårt att konkurrera med, 
olika butiker har valt att hantera det på olika sätt. Jag tilltalas av Norrgavels sätt 
att se på det: ”att deras yttre ska vara ett ställe att vila ögonen”. Enligt Englund 
(2007:195) ser en människa idag i snitt 3000 annonser per dag. Ett utrymme med 
renhet och vilsamhet i uttrycket är välkommet.
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Personas

Jag har använt metoden personas, alltså fiktiva personer med olika personligheter 
som får representera Kontor Etts kunder. Poängen med personas är att man ska 
kunna använda den för att avgöra hur en föreslagen lösning skulle uppfattas av 
just den persona, enligt boken Användbarhet i praktiken (Ottersten m.fl. 2002:70)
 Inom Informationsdesign anses det viktigt att känna sin mottagare väl för att 

kunna skapa ett så tydligt meddelande som möjligt som når fram till rätt person.
Avsändaren behöver ta hänsyn till ålder och kön, kulturell, ekonomisk politisk 
religiös och sociala faktorer när hon skapar sitt meddelande (Pettersson 2002:31).
Lipton (2007:39-40) lägger till utbildning, materiel status, attityd, ambitioner,
preferenser, vanor, färdighet och detaljer i vardagslivet. Det är bra att känna till 
hur ens publik känner och agerar för att få rätt fokus och minimera vad som skulle 
kunna gå fel. 
 Det passar att använda sig av personas då man skapar en fiktiv person som man 

ger foto, ålder, intressen, erfarenheter, värderingar och preferenser med mera 
(Ottersten 2002:70). 

 Grunden till mina personas är intervjuer med butikens ägare, dels om vilka 
kunder som finns idag, dels vilka kunder man skulle vilja nå.
 Jag har även haft hjälp av kundflödesmätningen som jag gjort eftersom en 

uppskattad ålder skrevs upp för varje kund som mättes.
 Att göra personas har varit en användbar metod för mig, det har fått mig att 

tänka mera ur kundens synvinkel, när jag har funderat på hur utformningen av 
entré m.m. ska se ut. Det största problemet med personas är att det kan uppfattas 
löjeväckande att använda sig av påhittade personer som man ska ta hänsyn till. 
Men trots det tror jag att det är ett bra sätt för att komma loss från sina egna 
invanda tankebanor.
 Personas se bilaga: 2.
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Kundflödesmätning

Bland det första jag gjorde under examensarbetet var en kundflödesmätning. Detta 
för att se vilka heta och svala ytor som finns i butiken och hur människor idag rör 
sig runt butiken och använder entrén. På IKEA görs det kundflödesmätningar två 
gånger per år för att kontrollera att hela varuhuset utnyttjas på bästa sätt. Jag 
jobbar extra på IKEA och har varit med och genomfört kundflödesmätningar på 
min avdelning vid flera tillfällen. 
 Meningen med att göra kundflödesmätning är att få reda på var den mest 

säljande platsen i butiken är och kunna planera ytorna därefter.
 Enligt Bunse kan man se kundflödet ganska tydligt efter 20-tal kunder 

(1997:58).
 För Kontor Etts del handlar det mycket om hur de olika ytorna används. Jag har 

undersökt om de båda butiken och övervåningen besöks lika mycket. Även hur de 
olika entréerna används och därmed hur kunderna rör sig mellan husen. 

Resultatet av kundflödesmätningen ser ut så här:

Besökande antal var: 58st
Snitt tiden för varje besök var: 16 minuter.
62 % var kvinnor och 38 % män.

Åldersfördelningen var:
20-30år 10 %
30-40år 26 %
40-50år 31 %
50-60år 16 %
60-70år 17 %

57 % gick upp på övre våningen i butik 1
46 % besökte butik 2
83 % kom in genom huvudentrén 
17 % kom in genom annan entré
57 % lämnade butiken annan väg än genom huvudentrén
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Varje gång en kund stannat och tittat markeras det med en röd punkt.

  

Butik 1 med över våning,          Kontorsdel och utställning         Nederplan i butik 2 med
som visas underst på                    i butik 2.                                     utställning.
bilden.

På Kontor Ett har man länge trott att övre plan i butik 1 är en sval yta. Men 
kundflödesmätningen visar att 57 % av besökande kunder går upp och tittar.
 Jag har tagit hjälp av personal på Kontor Ett till att göra kundflödesmätningar. 

Jag är väldigt tacksam för att jag fick hjälp med det då jag inte kunde befinna mig 
i butiken under den tid som annars hade krävts. 

 Flödesmätningarna är gjorda under en tvåveckorsperiod under både vardagar 
och lördagar.
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Projektets genomförande

Kontext

Butiken Kontor Ett bör ta hänsyn till inre, när och social kontext för att få en
korrekt läsbar skyltning och sända rätt signaler (Pettersson 2002:113-114).
 Enligt Pettersson (2002:114) är det grundläggande hur kontexten är för hur bra 

det tänkta meddelandet når fram, i det här fallet att det finns en designbutik i 
byggnaden.

Om man ser till den inre kontexten så är det de blivande skyltarna. Där är det 
angeläget att texten syns tydligt oavsett vilken tidpunkt det är på dagen. Därför är 
det bra med väl genomtänkt ljussättning. I mitt förslag har varje text sin egen
spotlight som kommer att belysa texten när det är mörkt samt reducera
missvisande skuggor när det är ljust. 

Närkontexten handlar om hur synligt skyltningen och butik kommer att bli i sitt 
sammanhang. Affären är placerad utanför city. Den ligger vid en ganska 
trafikerad gata som leder till ett av Norrköpings ”finare” områden, Lindö. På ena 
sidan av gatan finns det flera hus med bostadsrätter. På andra sidan finns Kontor 
Ett, industrier, yrkesbutiker och butiker som vänder sig till både privatpersoner 
och företag, t.ex. järnhandel och färgbutik.

Trafikmiljö utanför Kontor Ett. Egen bild.
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Det finns tre sätt att transportera sig till Kontor Ett: gå, cykla eller köra bil. Det 
vanligaste färdsättet är bil. För att konkurrera med uppmärksamheten på 
bilkörningen har jag valt att ha fyra skyltar efter varandra. Det ökar chansen att 
man ser någon av dem. 
 Butikens sammanhang gör att skyltning och butik blir entropiskt. Entropi är ej 

förväntat meddelande, redundans är förväntat meddelande. Redundans är 
förbättring av kommunikationen. Förväntar man sig en butik på platsen så är det 
lättare att förstå det meddelandet genom skyltning. (Fiske 1990:24-25).
Vi förlitar oss på det vi redan vet för att tolka och förstå det vi ser (Pettersson 
2002:217).
 Det är oväntat att det ska finnas en butik med designklassiker på platsen. Men 

Kontor Ett kan etablera egna konventioner och därmed öka redundansen, om de
blir tillräckligt kända genom t.ex. annonsering och word-of-mouth så kommer 
skyltningen att bli mera redundant alltså mera förväntad. Word-of-mouth är 
samtal mellan människor som oftast berör upplevelsen (Mossberg 2003:148). Det 
blir då lättare nå ut med budskap och tillfälliga vepor.
 Vägen utanför är som jag nämnde är genomfartsled till Lindö, i framtiden 

kommer den även att bli led till Norrköpings nya område Marby. Det gör att 
butiken inte har ett dåligt läge bara den syns. 

Den sociala kontexten består av tre delar. Det allmänna intresset för den här 
sortens butiker, konjunktur lokalt och i övriga världen och vilka som idag är 
butikens kunder. 
 Intresset för designmöbler växlar med tiden. Det har länge varit fokus på 

retrodesign, med många kända möbelformgivare som t.ex. Arne Jakobsen och 
Bruno Mattson. Men det finns även mycket ny design som ständigt exponeras i 
tidningar, vilket gör att det idag finns ett intresse för butiker som Kontor Ett.

Självklart påverkas försäljningen av ”dyra” möbler av hur mycket pengar 
människor har att spendera. Norrköping har på de sista åren förändrats. Tidigare 
var det en arbetarstad som när industrierna stängde hade hög arbetslöshet. Numera 
finns det campus under Linköpings universitet och fler och fler företag etablerar 
sig. Antalet invånare ökar och det skapas flera arbetstillfällen enligt Norrköping 
2007 i korthet (www.norrköping.se).

De som idag handlar i butiken är en liten men trogen grupp enligt ägarna. De gör 
även att butiken kan ses som en sluten ”klubb”. Hur jag vill förändra det 
återkommer jag till längre fram.
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Skyltning

 

Bild 1                         Bild 2
Före och efter vepan kom upp på väggen Egna bilder.

 
Under ovan nämnda praktik på Kontor Ett jobbade jag bland annat en vepa för 
yttre skyltning. Tanken är att den ska förändras efter säsong. Men den är inte 
tillräcklig som yttre skyltning. Väggen där den skulle placeras syns på bild 1 
ovan. Resultatet efter syns på bild 2.

Det finns en skylt sedan tidigare som talar om: KONTOR ETT, en formbutik och 
snett över texten: inreder. Läsbarheten är låg då man inte förväntar sig skylten och 
läsligheten även den låg då skylten är för liten (Pettersson 2002:49-50). 
Skyltningen syns inte tilläckligt.

Skyltning ut mot gatan idag. Egen bild.
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På externa ensamlägen är det viktigt att många bilar passerar, att det finns andra 
attraktiva butiker i närheten, bra parkering men framför allt att man har stora 
externa skyltar och en tydlig yttre profil (Bunse 1997:35).

Rune Pettersson skriver i sin bok Information Design An introduction: 
“Among the thousands of stimuli in the external context we only see, hear, smell 
feel, taste, or pay attention to one stimulus at a time. There are always far more 
stimuli than we can ever notice at any given situation. Most stimuli remain 
unknown, unseen and unheard of.” (Pettersson 2002:45)
Det krävs mycket för att synas och ta plats.

Man ska tala om vad människor verkligen vill veta, ingen vill missa något (Lipton 
2007:218). Varför ska potentiella kunder åka till Stockholm för att köpa 
designmöbler när det finns en sådan butik här i Norrköping. 

Möjligheten att se ett objekt i synfältet beror dock på flera faktorer, s. k. stimuli, 
vilka retar näthinnan. Förutom den psykologiska faktorn, nämligen att personen 
måste vara uppmärksam, spelar följande stimuli för seendet en avgörande roll.
1.Synvinkeln som förhållandet mellan objektets storlek och avstånd.
2.Ljusintensiteten hos objektet (luminans), beroende av material, färg och belysning.
3.Bakgrundens ljusintensitet, dvs. kontrasten mellan objektet och bakgrunden.
4.Objektets kulör.
5.Rörelse hos objektet, ett rörligt objekt är lättare att se än ett stillastående.
(Wulz 1991:178-179)

Kontor Etts grafiska profil är svart text mot vit bakgrund. Det passar bra att 
använda den till skyltning för så bra läslighet som möjligt. 
 Den bästa färgen på text är svart, den ger bra kontrast mot de flesta bakgrunder. 

Om man vill ha den ultimata läsligheten ska man använda svart text på vit eller 
gul bakgrund (Pettersson 2002:204).

Så här ser Kontor Etts hemsida ut idag(www.kontorett.com).
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Jag kommer att använda svarta bokstäver i plåt som är fästa direkt i huset med en 
distans på tre centimeter. Husets väggar är vitmålad puts ovan på tegel. Vilket ger 
den önskade effekt som Wulz nämner ovan.
 Typsnittet är en form av Impact vilket är det typsnitt som Kontor Ett använder i 

sina loggor.

    

Bild 3  Bild 4    Bild 5

Riktningen av texten på skyltningen har jag valt att ha nerifrån och upp. Vi läser 
ordbilder enligt Pettersson m.fl. (2004:208). Ordbilden bildas av flera delar: 
ordets yttre form, formen i respektive tecken och formerna mellan de olika 
tecknen. Texten som visas ovan Bild 4 bildar ingen ordbild och hade därför varit 
olämplig.
 Enligt Lennart Strand professor i informationsdesign/grafisk form på 

Mälardalens högskola är det lika vanligt att man sätter texten åt båda hållen på 
vertikal skyltning. Enligt Strand har det vid utprovningar framkommit att ungefär 
hälften föredrar att se texten åt det håll som jag valt och hälften att sätta texten åt 
andra hållet (jämför skyltarna bild 3 och bild 5).

En anledning till att jag valt att sätta skyltningen vertikalt är att det finns träd 
mellan väggen där skyltarna ska placeras och den trafikerade vägen. Om de är 
vertikala och flera till antalet, som jag har valt att göra, kommer man om man åker 
bil att se dem hela vid flera tillfällen. En horisontell skylt skulle aldrig synas 
komplett.
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Vägledning

 Orienteringskarta

Viktiga punkter i vägledning enligt Lipton (2007:219-220) är bl.a.:
• Visa var man ska börja, var entrén är. 
• Jobba med de förutsättningar som du har.
• Fokusera på några få signaler.
• Använd sanserifer för att det är renare och mera informativt.

Idag har Kontor Ett en ”labyrintisk” entré. Entrén presenterar sig inte på ett enkelt 
eller självklart sätt (Wulz 1991:102).  Position betonar separationen mellan 
publika och privata territorier (Rapoport i Wultz 1991:102). 
Idag letar förstagångsbesökare efter entrén enligt mina uppdragsgivare.
 För att förändra det så kommer jag att flytta fram entrén till husens framsida mot 

vägen. När man kommer in på gården upptäcker man att det finns flera ingångar 
och två delar av butiken. 
 ”Hur stadsrummets dramaturgi än genomförs, improvisatoriskt eller rituellt, så 

påverkas (för att inte säga manipuleras) människorna i rummet. Avgörande är 
vilka valmöjligheter dramaturgin tillåter och vilken riskhaltighet den uppvisar”
(Wulz 1991:73).
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Gamla entrén syns inte från vägen. Egen bild.

Min tanke med nya entrén är att den ska väcka nyfikenhet och vara välkomnande. 
Den ska bjuda in och ge kunderna utrymme.

En ”frontal” öppning är den självklara entrén. Det bästa är att låta entrén skjuta 
fram framför fasaden för att fånga uppmärksamheten (Wulz 1991:103). 
 Det finns inte plats för att ha en entré som sticker ut på gatan. Därför har jag 

gjort en port som är stark i sitt formspråk och rent visuellt sticker ut. 
 Den viktigaste uppgiften portalen har är att tala om att här kommer ni in i ett 

annat rum och att det rummet är betydelsefullt. 

Nya entrén från bilvägen.

“Entering a building, a room within a building or a defined field of exterior space, 
involves the act of penetrating a vertical plane that distinguishes one from another 
and separates “here” from “there’” (Ching 1996:238).
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Själva porten har ingen skylt då Lipton (2007:219-220) ovan hävdar att man ska 
använda några få signaler. Den är tillverkad av svartmålad plåt och har spotlights 
infällda i den övre delen för att ljuset ska ge ytterligare fokus på entrén. I mina 
intervjuer har alla intervjuade svarat att deras entré är ljussatt (bilaga 1).

Porten rakt framifrån.

Enligt Mossberg (2003:121) är det viktigt att medvetet utforma och styra 
faktorerna i omgivningen, till exempel musik, parkering, design och teknisk 
utrustning för att nå de rätta kunderna och för att få en så bra upplevelse som
möjligt.
 Ett bra sätt att få människor att se att det finns en butik som är öppen för alla är 

att erbjuda parkering och tala om var. Både öppettider och parkering är index på 
att det finns en butik som är till för allmänheten. Index är ett tecken med ett direkt, 
existerande samband med objektet. Öppettider ett index på en offentlig inrättning, 
alltså inte privat (Fiske 1990:71).
 Mitt förslag är att anvisad parkering ska finnas, vilket det inte gör idag. Detta 

finns dock ej visualiserat i mitt förslag.

I de intervjuer som jag gjort, har jag frågat om hur det är tänkt att butikens 
koncept ska synas utvändigt i skyltning och entré. Av mina fem intervjupersoner 
har tre nämnt att deras skyltfönster är viktiga för att förmedla nyheter i 
sortimentet, samtliga tre butiker är belägna centralt. 
 På Kontor Ett saknas traditionella skyltfönster. Det tre fönstren som är mot 

gatan i butik 1 skulle kunna användas mera för exponering av varor. Speciellt på 
kvällstid kan man med ljussättning göra dem väl synliga.
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Rum

Det rum som man stiger in i när man går genom porten kommer definieras av en 
yta med marktegel. Här använder jag mig av vår förmåga att se ytor som ett rum,
enligt gestaltlagen slutenhetens lag. 
 Som människor försöker vi hela tiden att få ordning på världen runt omkring 

oss. Gestaltlagar förklarar hur vi grupperar (Pettersson 2002:219).
 Jag använder mig av ytterligare en gestaltlag: likhetens lag. De två entréerna har 

fått samma svarta inramning som porten in på gården för att binda dem samman. 
”Ett gaturums två fasader attraherar varandra kraftigare om de har liknande eller 
samma utformning. Genom detta samspel ökar mellanrummets roll som 
förmedlande komponent och därmed dess närvaro.” (Wulz 1991:88). Ytterligare 
en koppling finns genom att butikens golv är tegel och innergården, ytan mellan 
de båda husen, även den blir tegel.
 Jag vill att den nya ytan ska bli centrum för hela butiken och att den ska 

förbinda de båda husen. Bredvid ingångarna finns det skyltar med text: Butik 
respektive Butik * Kontor, som talar om vad som finns innanför dörren.

Vy mot butik 1 från inner gård. Egen bild.

Här syns nya entrén och trappan.
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Trappan in till butik 1 ska göras om för att den ska bli mera välkomnande och 
öppen. Som den är idag är den vänd bort från den nya entrén. 
 Måtten på stegen är satta till ideala mått enligt boken Husets ABC (Hemgren 

m.fl. 2003:137), måtten är steghöjd: 170mm och stegdjup: 270mm.
 En vid trappa kan fungera som en inbjudning medan en smal trappa indikerar på 

ett privat område (Ching 1996:272). Därför har jag gjort en öppen rund trappa. På 
höger sida om trappan finns det en ramp för rullstolsburna och t.ex. barnvagnar. 
Rampen har en lutning på 8 grader. Det är enligt Neufert (2000:194) två grader 
för mycket. Jag väljer trots det att ha den lutningen på grund av platsbrist. Om jag 
förlänger rampen ytterligare så kommer den ut på en yta som ibland behövs för 
biltrafik. Den något för branta lutningen gör enligt häftet Enklare utan hinder
(Boverket 2005:45) att en rullstol riskerar att bli baktung. Det finns alltid personal 
tillgänglig som kan vara till hjälp så det är en förbättring mot hur det var tidigare, 
ingen ramp alls.

Det ska finnas stora krukor på innegården. Krukorna får markera de fyra hörnen 
av ytan. Bunse (1997:31)skriver att det kan vara en viktig del för att konkurrera 
om kunderna, att ha en välskött omgivning med planteringar. Mina ”krukor” är i 
samma plåt som portalerna och har ingen botten utan är mera som en upphöjd 
odlingsbädd. Att den är bottenlös gör att man kan plantera större växter då 
rötterna kan breda ut sig nedåt och vatten dräneras naturligt. Mitt förslag är t.ex. 
bambu som är exotiskt och ändå vintergrönt.
 Krukorna bidrar till att skapa rumslighet. Fyra punkter kan upplevas som ett

imaginärt rum utan att punkterna är ihop knutna (Wulz 1991:87).
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Entré till butik 2. Egen bild.

Ny entré till Butik 2.

För att göra väl synliga och uttrycksfulla entréer bör man vara konsekvent i sitt 
uttryck (Rapoport 1977:383). Entréportal, skyltning, butiksentré och dekor 
kommer att ha samma tema: svart plåt.
 Jag vill att entré och innergård ska ge ett elegant uttryck och att huset utvändigt 

ska förmedla samma sak som möblerna invändigt förmedlar. 
 Pettersson (2002:102) skriver att källan, meddelandet, sättet meddelandet förs 

fram men även sammanhanget är viktiga för att på ett trovärdigt sätt förmedla det
man vill ha sagt. Målet är att även exteriören ska ge rätt meddelande till kunderna.
De flesta kunderna är medvetna om en butiks image och väljer en butik som man 
kan identifiera sig med (Larsson m.fl. i Einarsson m.fl. 1996:17).  

Det kommer att finnas mera belysning på innergården än vad det gör idag, den ska 
få flera belysningspunkter för att på vintertid och kvällstid se inbjudande ut.
Christer Olsson på Norrgavel AB säger i min intervju (se bilaga 1) att de använder 
sig av ett varmt ljus som skall skapa intresse och kännas lockande.
 Vi vill gärna uppleva något utanför det vardagliga, en förflyttning i tid och rum 

(Mossberg 2003:53). Att komma in genom porten ska kännas som en förändring, 
man är på en annan plats än det sedvanliga.
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Interiör

Kontor Ett har idag en ett väldigt stort utbud av designmöbler. Det finns både 
tidlösa original möbler och det allra senaste inom möbeldesign. Butiksytan är på 
ca.1000 kvm, vilket ger en fantastisk möjlighet att exponera många möbler.

Rätt upplagd blir butiken ditt viktigaste marknads instrument – ingen annons kan 
ersätta en bra butik (Bunse 1997:55). Man ska känna att man hittar det man söker, 
blir inspirerad och ändå inte riktigt har sett hela sortimentet. Om man regelbundet,
med inte allt för långt mellanrum, flyttar runt och förändrar olika miljöer upplever 
kunden troligtvis att man har nya saker att sälja.
 I de kundflödes mätningar som jag gjort ser man tydligt vilka ytor som 

exponeras mera mot kund. 

Mitt förslag är att det inre rummet i källaren i butik 2 blir ett redovisningsrum. Det 
ska inte bli ett lager utan ett rum som man förvara de möbler man inte får plats 
med för tillfället i övrig utställning. Då finns det fortfarande möjlighet för kunden 
att få se möblerna men det blir mera utrymme över till luft runt de möbler som är 
kvar i utställningen. Det gör även att det blir mer flexibelt att förändra 
utställningen. 
 Varje produkt ska helst ha ett visst utrymme omkring sig. Det gäller att inte 

exponera för många varor åt gången, effekten blir då lätt att man inte ser skogen 
för bara träd (Bunse 1997:57).

”Mode är beroende av och lever på förändringar. Upplevelser är att likna vid 
mode, eftersom behovet av förändring och omväxling är viktigt” (Mossberg 
2003:173).
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 Bild 5  Bild 6                                                                   Bild 7

På bilderna ovan ser man hur människor har rört sig i butiken. 
• Bild 5 är butik 1 med övervåningen längst ned på bilden. 
• Bild 6 är butik 2 nedre plan med utställning. 
• Bild 7 är butik 2 med kontor och utställning.

Som man ser på kundflödesmätningen används även övre plan i butik 1. Det syns 
att man går upp för att kika men att miljöerna längre in inte lockar så mycket att 
man går fram till dem. Ytan på övre plan skulle passa bra till att bygga miljöer 
med hemkänsla eftersom det är lägre takhöjd där.

Kvinnan står för merparten av köpen inom sällanköps varuhandeln. För dem är 
ögonshopping viktig, de reagerar på känsla. Män lägger mindre tid på att handla, 
de har ofta bestämt sig innan de går in i en butik (Bunse 1997:56- 57).
 I min kundflödes undersökning kan jag inte se någon tydlig tendens till att det 

finns någon skillnad mellan män och kvinnor i hur de rör sig i butiken.

Enligt en studie (Bellizzi m.fl. 1983) som presenteras i Att skapa upplevelser
(Mossberg 2003:137) dras kunder till väggar med varma färger oavsett vilken 
deras egentliga favorit färg är.
 I en annan studie (Bellizzi m.fl. 1992 i Mossberg 2003:137) visas det dock att 

varma färger stressar vid köp och att kalla färger får oss att våg köpa dyrare saker. 
I studien dras slutsatsen att det är lämpligt att ha rött i skyltfönster men inte inne i 
butiken där det ska det vara lugna blå färger.
 Jag kan inte i mina kundflödesmätningar se någon tendens att kunderna har 

flockats kring vissa väggar trots det finns de väggar som är i tegel inne i butiken. 
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Enligt Mossberg (2003:153) så tillhör detaljhandeln den del av upplevelserum där 
det är negativt med andra kunder, i jämförelse med t.ex. restauranger.
Men det är svårt att få in kunder i en tom butik, man ska se till att personalen syns 
i butiken (Bunse 1997:58). Om butiken får flera kunder ger det en positiv spiral. 
Mänsklig rörelse lockar även andra människor (Englund 2005:204).
 Vid upplevelser spelar social gemenskap och tillhörighet ofta en stor roll. Det 

krävs att andra rätta kunder finns på plats samtidigt (Mossberg 2003:143). Med 
tanken på Kontor Etts placering så tror jag att ”fel” (om de finns) kunder inte 
lockas dit. Att det ligger lite utanför stadskärnan gör att det blir ett medvetet val 
att ta sig dit, man hamnar inte bara där.

I butik 1 behövs det inte mycket skyltning, eventuellt en skylt vid trappan upp
med texten: ”välkommen upp”.
 I butik 2 skulle det behövas vägledning direkt när man kommer in i trapphallen.

Information om var det är meningen att man ska gå för att se utställningen och var 
det finns andra företag i fastigheten. 
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Utprovning

Eftersom jag inte kommer att ha något färdigt resultat att testa, blir det svårt att 
göra en vanlig utprovning på min produkt. Mitt slutresultat kommer att finnas i 
bilder och text. En utprovning t.ex. ett användningstest skulle kräva en 
färdigbyggd miljö eller en virtuellt uppbyggd miljö.

Jag har gjort en expertutvärdering (Ottersten m.fl. 2002:93).
 Expertutvärdering innebär i mitt fall att jag haft fyra experter på sitt område för 

att titta på mitt arbete. Kontor Etts ägare som är experter på sin egen butik och kan 
se vad som är rimligt att genomföra både ekonomiskt och till vilken nytta det 
skulle vara. Min handledare universitetsadjunkt Marianne Palmgren som är expert 
på rumslig gestaltning och som kan se hur olika delar samspelar med varandra. 
Mina kurskamrater Emma Wodén och Maja Petri som efter tre års studier i 
informationsdesign kan se om min informationsdesign är bra.

Ägarna på Kontor Ett ansåg att mitt förslag såg genomförbart och bra ut. Det hade 
funderingar på hur skyltning mot gatan är uppsatt, men att det skulle fungera när 
de fick veta att det var enskilda plåtbokstäver.
 De efterfrågade flera plåtkrukor med mera grönska. Det är något som jag tagit 

fasta på och lagt till ytterligare krukor vid portalen.
 En annan sak som framkom var att jag skulle ändra trappan till en trappa som 

var halvcirkelformad, vilket jag gjort.

Trappan och rampen var något som även min handledare Marianne Palmgren sa 
borde förändras. Hon påpekade att rampen var alldeles för brant för att ha någon 
funktion för en rullstolsburen. Jag har förlängt rampen så mycket som det finns
plats för. En annan sak som diskuterades var hur jag valt att sätta texten i 
skyltningen. Jag redogör ovan för mitt resonemang kring den saken. Vi pratade 
även om hur tjock portalens olika delar skulle vara. Man upplever dem väldigt 
olika i olika perspektiv. Jag har gjort justeringar på portalerna in till butikerna för 
att de ska passa bättre tillsammans.
 Jag fick positiv respons på att göra innergården till entrérum och på att följa den 

grafiska profilen. 

Min kurskamrat Emma Wodén skriver att hon tycker att byggnaderna får lika stort 
värde genom att man använder innergården som entré, vilket är väldigt bra. Hon 
var tveksam till att sätta skyltningen vertikalt. Anledningen till det valet svarar jag 
på under avsnittet skyltning.
 Funderingar kring eventuell skyltning på eller vid portalen har jag löst genom 

att sätta upp en skylt med butik och öppettider bredvid entrén.

Maja Petri, även hon en kurskamrat, ifrågasatte antalet skyltar på väggen ut emot 
vägen, hon tänkte att det gav ett osäkert intryck om man hade så många som fyra.  
 Under kapitlet skyltning tar jag upp varför, det framkommer även under kontext 

hur jag tänkt. Vi diskuterade även hur krukorna är tänkta att bilda rumslighet. 
Detta tar jag upp under stycket rum.
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Slutdiskussion

Vilken betydelse har entrén för butiken?

Entrén på en butik är väldigt viktig för hur tillgänglig den upplevs. Det finns olika 
sätt att uttrycka sig när det gäller utformningen av en entré. Man kan göra den 
både publik och privat. En frontal öppen entré som är det första man ser, säger 
”här är du välkommen att stiga in”.

Hur bygger man upp en butiks koncept och framtoning invändigt och utvändigt? 

Det varierar mellan butiker. Det är viktigt att en butik utvändigt och invändigt 
talar samma språk som de produkterna som säljs i den. 
 Människor är väldigt känsliga för olika stämningar och man identifierar sig med 

en butiks stil. Det är bra att vara konsekvent i alla delar, allt mellan annonser till 
skyltar och inredning.

Jag har jobbat med informationsdesign som teoretisk grund. 
 Informationsdesignens teorier har gått bra att applicera på rumslig gestaltning, 

då det handlar om att leda människor, men inte i text och bild utan i rummet.

Jag har kopplat samman entrén och skyltning till Kontor Ett med deras grafiska 
profil. Jag tycker att det svartvita ger ett rent uttryck som går bra att förena med 
de klassiska designmöbler som de säljer.
 Skyltningen ut mot gatan stärker framför allt Kontor Etts varumärke. Jag 

övervägde att skriva butik med lika stora bokstäver men kom fram till att det 
skulle bli övertydligt. Skylning och port räcker för att tala om att här är du 
välkommen. Kunden blir nyfiken, och vill upptäcka själv.

Jag tror att det finns en fin gräns mellan att bli övertydlig och bara tydlig. Det är 
bundet till olika butiker. För Kontor Ett tror jag att det är bra med ett mellanting.

Om man ser på t.ex. IKEAs utvändiga representation så talar det sitt eget språk,
med starka färger och storskaliga skyltar. Om man hade gjort en liknande lösning 
för Kontor Ett hade det gett fel signaler, människor som kom dit hade förväntat 
sig att fynda billiga föremål och hade blivit besvikna.

Jag har hört talas om butiker som flyttar ofta och inte har någon yttre skyltning
som talar om att de finns. De är så otillgängliga som de kan bli och ändå har jag 
hört talas om dem. Det skapar en mystik omkring dem som det är viktigt att 
komma ihåg att det är få butiker som har råd med. 
 Men det är trots allt ett problem som jag brottats med. Vad kommer de gamla 

kunderna till Kontor Ett att tycka om att butiken blir mera publik. Då kanske det 
inte längre är deras egna lilla hemlighet. Genren av möbler och pris särskiljer 
förhoppningsvis tillräckligt för att exklusiviteten ska bevaras.
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Upplevelsen av butiker blir mer och mer viktig. Vi konsumerar ofta utan behov 
och det som säljs är många gånger imageskapande. En kund vill kunna identifiera 
sig med den butik som de handlar i. Man vill känna att man är på rätt plats både 
genom andra kunder och genom butikens utseende. Mervärde är något som 
kunder förväntar sig av dagens exklusiva butiker.
 

Alla genrer av butiker behöver en stark profil och image. Det är en spännande
uppgift att jobba med, det finns nästan inte några gränser för vad man skulle 
kunna skapa. Jag har fått upp ögonen för att många butiker skulle kunna utveckla 
sitt koncept med ganska enkla medel. Det är något som jag skulle vilja jobba 
vidare med.
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Frågor och svar
De som har fått svara på mina frågor är: 

Christer Olsson
Norrgavel AB 

Åke Magnusson 
Svenssons i Lammhult

Christin Jobs 
AB Nordiska Galleriet

Anna Yttergren 
R.O.O.M

Pellan Karlsson
Mio

• På vilket sätt är det tänkt att butikens koncept ska synas i 
utvändig skyltning och entré? 

Norrgavel:
Men om vi släpper det och koncentrerar oss på de kunder som passerar på gatan 
så vill vi gärna att vi genom att ha en lång fasad med flera skyltfönster kunna 
spegla flera delar av Norrgavel. Skyltfönstren skall helst sakna fond så att 
kunden kan se in i butiken bakom de miljö- och produktexponeringar.
Exponeringarna skall spegla lugnet och enkelheten vi står för och förstås också 
möjligheterna till medskapande - valfriheten/flexibiliteten - vi erbjuder. På/i våra 
skyltfönster kan det också finnas kopplingar till konceptet - t ex "Alla våra 
produkter är Svanenmärkta"

Svenssons i Lammhult: 
Tradition. Butiken känns som en institution, har funnits i över 100 år. Är ett känt 
varumärke. Har behållit det gamla, en del skyltar där det bara står MÖBLER på. 
Det finns förstärkning med moderna skyltar typ den svart-röd-vita, och med 
säsongs vepor. På dem används en del kända produkter som Lamino och Y-Chair. 
I Göteborg där de även har en butik, på Järntorget ska svart-vita siluetter användas 
på prov, de kommer antagligen även de till Lammhult. Butiken syns inte så 
mycket ut emot gatan. Det är viktigare i städer.

Nordiska Galleriet:
Skyltningen ska spegla butikens linje. Nya produkter och säsong är valet av 
skyltningen. Samt ibland profilering av formgivare.

R.O.O.M:
Den utvändiga skyltning jag kan tänka mig att vi har är våra skyltfönster eller 
menar du bara bänkarna utanför butiken?
Skyltfönsterna visar våra produkter och ändras efter säsong. De talar mycket för 
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sig själva tycker vi. Och eftersom Alströmergatan inte är särskilt trafikerad lägger 
vi inte alltför mycket krut på dem

Mio:
Vi jobbar med enhetliga externa butiker. De är svartmålade med fokus på loggan. 
Det finns även utvändiga aretavlor, alltså vepor. 

• Hur använder ni belysning utvändigt? Är den tänkt att leda 
människor in i butiken?

Norrgavel:
I entrén, som ska vara ljus, luftig och inbjudande vill vi gärna att kunden ska 
mötas av levande , enkla växter. En, eller om det finns plats, flera norrgavel 
loggor - belysta - skall också signalera norrgavel. Ett varmt ljus skall skapa 
intresse och kännas lockande, men vi brassar inte på med flodljus.

Svenssons i Lammhult:
Det finns fasadbelysning, den är på skyltar och vepa men inte så mycket mera 
tanke bakom.

Nordiska Galleriet:
Idag inte alls, men tanken är så klart att kunder ska komma in i butiken

R.O.O.M:
Den enda belysning vi har är 4 ”spottar” riktade mot dörr och entré. Självklart ska 
den leda in människor i butik, eller framför allt få människor att se butiken.

Mio:
Vepor, logga och entré är belysta.

• Hur tycker ni att stadsmiljön påverkar intrycket av entré och 
skyltning?

Norrgavel:
Stadsmiljön är ju utmanande för allt och alla; otroligt många signaler konkurrerar 
om människors uppmärksamhet. Vår förhoppning är att vi, genom att vi inte 
braskar på med "fullt ös" ändå skall märkas - ett ställe att vila

Svenssons i Lammhult:
Vägen går förbi ända in på husknuten. Det påverkar att man inte ser parkeringen 
direkt. Annars är det mera att man ser butiken när man åker förbi och känner igen 
loggan.

Nordiska galleriet:  
Idag är det en gågatan som är den mest trafikerade och parkerade gatan i hela 
Östermalm. Tyvärr så påverkar det oss negativt då entrén är stundtals blockerad.
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R.O.O.M:
Vår butik ligger ju på en bakgata och vi har gjort vad vi kan för att utvändigt få 
det att se så välkomnande ut som möjligt. Bänk, belysning och blommor. Och 
uppställd dörr så länge vädret tillåter. 

Mio:
Det finns en del butiker som ligger i stadskärnan och då går det inte att följa det 
vanliga konceptet. Det är svårt med bygglov på att tex måla ett hus mitt i stan 
svart.

• Har företaget någon devis?

Norrgavel: 
Devis? Ja kanske, vi har inlett samarbetet med en ny reklambyrå och tillsammans 
kommit fram till Norrgavel - Hitta hem på många olika plan hoppas vi att våra 
kunder ska uppfatta detta. Självklart genom att vi kan vara med och skapa ett hem 
att längta hem till, men också miljö - en hållbart, naturligt, kretslopp, - och också 
hitta hem i dig själv.

Svenssons i Lammhult:
”En annorlunda möbelaffär”.

Nordiska Galleriet:
Om jag förstår frågan rätt så: säljer vi nyproducerade moderna klassiker samt den 
senaste designen.

R.O.O.M:
Inte vad jag vet. 

Mio:
Nix, bara loggan.

• Upplever ni att utvändig skyltning är viktig i jämförelse med 
reklam i tidningar m.m. med tanke på placering av butiken? 

Norrgavel:
Hur lockar man kunden till sin butik? Våra butiker, med undantag av 
Stockholmsbutiken, ligger inte så trafikorienterat, så det stora flertalet kunder 
hamnar inte bara på gatan utanför fasaden av en slump, utan det är som regel 
andra marknadsföringsåtgärder som lockat dom till Norrgavel.

Svenssons i Lammhult:
Nu är vi framme…

Mio:
Vi följer upp kampanjer.
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Befintliga kunder

    
Personerna på bilderna finns inte på riktigt, de är sammansatta av olika personer.

Eva är 47 år som jobbar deltid med personalfrågor på sin mans företag. Hon är 
gift med Hans som är 54 år och VD för ett stort företag i Norrköping som hans 
farfar startade under 40-talet.
 Tillsammans har de två barn som nu är i tonåren. De heter Sara och Louise och 

är 21 och 17 år gamla. Barnen spelar och har spelat handboll. Genom handbollen 
känner Eva och Hans ägarna till Kontor Ett.

Familjen bor tillsammans i ett 180 kvm stort hus i Lindö. Huset är byggt på 60-
talet. De har en klassisk stil hemma åt det minimalistiska hållet, med många 
designklassiker. En del av dem är ärvda från Hans farfar.
 Eva bryr sig mycket om hur det ser ut hemma. Hans förväntar sig att det ska 

vara representativt men uppskattar att möblerna har en historia. Endast det bästa 
är gott nog för dem.

På fritiden har de ofta middagar i det egna hemmet. Köket är nyrenoverat och 
toppmodernt, med gasspis då Hans är mycket intresserad av att laga mat.
 På sommarsemestern är de vanligtvis utomlands på olika golf resor. Under 

ledigheter på vintern är de oftast i sin stuga i Åre.

I valet röstade båda självklart på moderaterna. Både för företaget och för den 
slopade fastighetsskatten skull.
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Blivande kunder

  
 Personerna på bilderna finns inte på riktigt, de är sammansatta av olika personer

Daniel och Martina är 36 och 31 år gamla. De har för fem år sedan köpt ett hus i 
Marby som de sedan renoverat och byggt ut. Huset är i grunden byggt på 70-talet, 
men efter renoveringen ser det mera ut som ett funkishus.
 Huset köpte de när de fick sitt första barn. Nu har de två barn, en flicka som är 

5år och heter Nora och en pojke som är 3år och heter William.

Daniel är mellanchef för ett av Norrköpings största företag. I grunden är han 
utbildad civilingenjör. Martina jobbar som mäklare, hon är förutom utbildad 
mäklare även utbildad ekonom. 

Nu när huset är färdigrenoverat känner båda att det är dags att börja byta ut deras 
bas möbler från Mio och IKEA. De har råd att köpa kvalité. Båda är mycket 
medvetna och läser olika hem inredningstidningar de har tidigare köpt 
designprodukter som detaljer till sitt hem, som klockor och lampor.

På fritiden gillar båda att träna och fika med vänner. Barnen är med på det mesta.  
 På semestern åker de utomlands. Senast var de i New York.

Båda är relativt politiskt ointresserade men de röstade på folkpartiet i senaste valet 
för barnens kommande skolgångs skull. 

De beslutar och gör sina köp tillsammans.
 Båda uppskattar att det finns en riktig design butik i Norrköping så att de inte 

behöver åka till Stockholm för att köpa roliga möbler.
 De uppskattar kvalité och ser det även ur miljösynpunkt att kunna behålla sina 

möbler länge.
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Stora bilder
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