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Abstract 
I've been studying the entrance to Iittala Outlet in Vingåker with the purpose of fin-
ding a way to make the entrance more distinct and also increase the accessibility, the 
orientation and the availability. With interviews and notations as a method I've de-
termined the extent of the problem and the motions of the visitors at the outlet area. 
With further support from previous research and litterature I've made a design propo-
sal. The design proposal contains a relocation of the parkinglots that opens up visible 
walkways to Iittala Outlet. 

Abstrakt 
Jag har arbetat med entrén till Iittala Outlet i Vingåker i syfte att skapa en tydligare 
entré och finna ett sätt att öka framkomligheten, orienterbarheten och tillgänglighe-
ten. Med intervjuer och notationer som metod har jag fastställt problemets omfång 
och besökarnas rörelsemönster på outletområdet. Utifrån det har jag med tidigare 
forskning och litteratur som underlag arbetat fram ett gestaltningsförslag. Förslaget 
innefattar en parkeringsflytt som öppnar upp för tydliga gångvägar till Iittala Outlets 
entré. 
 
 
Nyckelord: Outlet, wayfinding, framkomlighet, orienterbarhet, tillgänglighet, entré. 
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Inledning 
Iittala Outlet öppnade sina portar i Vingåker år 2007, då under namnet  
Fabriksbutiken. Iittala Outlet erbjuder ett sortiment av både förstahandssortering och 
andrahandssortering av designprodukter till köket och hemmet. De märken som säljs 
är Iittala, Rörstrand, Höganäs Keramik, Arabia, Hackman och Fiskars. Iittala Outlet 
finns i ett område med flera olika outlets, bland annat Vingåkers Factory Outlet och 
Scorett Outlet. Idag delar butiken byggnad med Delicato Outlet, som flyttade in 2012. 
Det var i samband med detta som Iittala Outlet gav sin gamla entré till Delicato  
Outlet och själv fick en ny.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 1: Outlet‐området. Blå ring markerar Delicato Outlets entré och röd ring markerar Iittala Outlets 
entré. De gröna färgerna är gräs och träd. 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Eftersom jag har jobbat på Iittala Outlet både före och efter ombyggnationen, har jag 
fått erfara vilka problem entrébytet har medfört. Framkomligheten är efter entrébytet 
begränsad, då det är en stor parkering som kunderna måste ta sig runt för att komma 
in på Iittala Outlet. Det finns ingen tydlig väg som visar dem hur de ska gå. Entrén 
har parkeringsrutor precis framför, så när bilarna parkerar där blir framkomligheten 
minimal och entrén skyms. Tillgängligheten är speciellt dålig för de rullstolsbundna 
eller de med barnvagnar. När parkeringen används blir de tvungna att ta sig bort mot 
Delicato Outlets entré, så att de kommer in längs husväggen bakom parkeringen,  
eftersom de inte kommer in mellan bilarna. Kundvagnarna på vänster sida om entrén 
blir ytterligare ett hinder, då de glider ner eftersom det inte finns något som gör så att 
de står på sin plats. Det uppstår också problem när kunder ska gå in från högra sidan, 
då vägen täcks av ett träd och av pallarna med varor som butiken ställer ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Iittala Outlets entré 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Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att komma fram till en möjlig lösning på hur man 
kan tydliggöra Iittala Outlets entré i Vingåker och göra den mer tillgänglig för  
besökarna. Syftet är också att förtydliga vilken väg man ska gå för att komma in i 
butiken. Detta ska öka och främja både framkomligheten, tillgängligheten och  
orienterbarheten. 

Frågeställningar 
Hur kan jag förbättra framkomligheten så att Iittala Outlets entré blir mer tillgänglig 
för besökarna? 
 
Hur kan jag underlätta orienterbarheten så att besökarna vet var de ska gå för att 
komma in i butiken? 
 
Hur kan jag få entrén att bli mer tydlig? 

Bild 3: Vy från högra sidan om entrén 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Avgränsningar 
Jag begränsar mig till att jobba med entréns utsida, fram till dörröppningen där man 
går in. Fokus kommer att läggas på tillgängligheten för de med barnvagnar och  
rullstolsbundna, eftersom jag under tidsramen för examensarbetet inte hinner under-
söka olika typer av funktionsnedsättningar som exempelvis blindhet och demenssjuk-
domar. Jag kommer att koncentrera mig på orienteringen till Iittala Outlets entré och 
inte emellan övriga outlets. Jag kommer endast att studera parkeringen som finns 
mellan Iittala Outlet, Delicato Outlet, Factory Outlet och Scorett Outlet. 
 
I mitt gestaltningsförslag så har jag inte gått in på konstruktion och material, mer än 
att jag har kollat upp vilka möjligheter som finns.  

Etiska aspekter 
Jag har i mina undersökningar kollat på de principer som finns nedskrivna i  
"Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning", som 
getts ut av Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet använder inte detta dokument aktivt 
längre, men de belyser viktiga delar som jag tycker att man behöver ta hänsyn till i 
sitt arbete. Bland annat att den som forskar ska ha fått deltagarens samtycke  
(Vetenskapsrådet 1990, s. 9) och att uppgifterna sedan lagras så att inte någon utom-
stående kan identifiera personerna (Vetenskapsrådet 1990, s. 12). Forskaren måste 
uppge vad syftet med forskningen är, vad deltagarnas roll i det hela är samt att  
deltagaren har rätt att avbryta när helst de önskar (Vetenskapsrådet 1990, s. 7).  
 
Detta har jag uppfyllt genom att i förväg tala om vad syftet med examensarbetet och 
intervjun är, samt upplyst dem om deras rättigheter. Jag har frågat efter och fått  
intervjupersonernas samtycke att delta och deras tillåtelse att spela in intervjun i ljud-
form. Jag har i den mån det går skyddat identiteten på de personer jag har intervjuat. 
Jag har inte skrivit ut några namn eller anställningsformer. Då inspelningen av inter-
vjun kan komma att efterfrågas av de som granskar arbetet, blir jag tvungen att ge ut 
det, eftersom så är reglerna för examensarbete. Men detta har jag förvarnat intervju-
personerna om och de är fortfarande skyddade i den mån som går, under förutsättning 
att deras röster inte känns igen av granskaren som lyssnar av intervjun.  
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Teori och tidigare forskning 
Jag tar upp ämnena wayfinding och kognition för att ta reda på hur de tillsammans 
påverkar människors orientering i en miljö.  

Kognition 
I vår hjärna så lagras information från våra tidigare upplevelser och det är det som 
kallas för vår kognitiva karta. Denna mentala karta hjälper oss att minnas, känna igen 
och ta fram den information som behövs för att anpassa oss till vår omgivning.  
(Johansson & Küller 2005, s. 180-181). Den hjälper till då vi behöver orientera oss 
och hitta vägen (Johansson & Küller 2005, s. 189).  
 
Ungefär 95 procent av det vi uppfattar när vi tittar på någonting kommer egentligen 
från vårt långtidsminne. Vi uppfattar miljön omkring oss som rik och välfylld  
eftersom vi redan har lagrat meningsfulla intryck i hjärnan. Dessa meningsfulla  
intryck aktiveras av det vi faktiskt ser. (Ware 2008, s. 116). Människors förkunskaper 
spelar alltså en stor roll för deras orienteringsförmåga och detta bör man ha i åtanke 
när man utformar en miljö. Exempelvis så kan jag då få Iittala Outlets kunder att 
uppmärksamma entrén och kanske till och med vägen dit, genom att visualisera något 
som de kan associera till. Det skulle kunna vara en mugg eller en sked, som på något 
vis syns och aktiverar kundernas intryck och gör att de drar slutsatsen att i denna  
butik säljs det porslin och bestick.  
 
Platsens utformning avgör ifall det går att skapa en kognitiv karta som gör att man 
hittar i området (Johansson & Küller 2005, s. 189). Det finns således stor möjlighet 
att som rumslig gestaltare kunna skapa en miljö som blir orienterbar och som kan 
registreras på människors kognitiva karta. Om platser eller objekt har en viktig funk-
tion så finns det stor chans att de hamnar i personens kognitiva karta (Johansson & 
Küller 2005, s. 187). Den kognitiva kartan är ingen avbild av verkligheten, utan vi 
minns de objekt som gynnar oss när vi ska navigera (Carlson m.fl. 2010, s. 285). Här 
spelar landmärken en viktig roll, då de med sitt säregna utseende blir till hjälp när 
man måste lokalisera sig. Landmärken är objekt som till utseendet sticker ut från  
omgivningen (Johansson & Küller 2005, s. 189) och kan till exempel vara höga torn 
eller stora byggnader (Johansson & Küller 2005, s. 179).  
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Kognition hänger ihop med wayfinding på så sätt att långtidsminnet fungerar som en 
guide vid wayfinding (Maguire & Spiers 2008, s. 232). Den kognitiva kartan är en 
persons minnen från hur man löst ett wayfinding-problem förut och är alltså den  
psykologiska benämningen på den rumsliga förståelsen för en miljö. När man ska ta 
ett beslut för att lösa ett wayfinding-problem, tar man information från omgivningen, 
eller från minnen från en liknande händelse som kan vara från den kognitiva kartan. 
(Passini 1996, s. 322).  

Wayfinding 
Begreppet wayfinding innebär alla de element, visuella som hörbara, i en byggd miljö 
som påverkar människors möjlighet till att orientera sig i sin omgivning (Passini 
1996, s. 320). Dessa element kan vara arkitektur, grafisk kommunikation eller en 
byggnads rumsliga organisation (Passini 1996, s. 319). 
 
Enligt studier, så får människor en negativ syn på den fysiska byggnaden och en  
sämre uppfattning av företaget som sådant, när det uppkommer problem med wayfin-
ding (Passini 1996, s. 319). Bra wayfinding kan minska både den tid och de pengar 
som annars läggs på att försöka förstå förvirrande information, onödig cirkulation  
i form av omvägar och vägbeskrivningar av personal (Passini 1996, s. 319-320).  
I dagens utformning av outletområdet i Vingåker så tvingas besökarna att gå  
omvägar, vilket jag tar upp under metoddelen i denna rapport.  
 
Wayfinding har blivit ett allt viktigare begrepp för dagens designers, framför allt när 
det kommer till att utforma miljöer som är säkra och som ska fungera för de med fy-
sisk funktionsnedsättning. När exempelvis en utrymning ska ske så behöver folk hitta 
till utrymningsvägarna under stress och ta snabba beslut och då måste de kunna förli-
ta sig på att omgivningen talar om för dem vad de ska göra. (Passini 1996, s. 320). 
Det är en viktig aspekt vid Iittala Outlets entré, där det idag finns hinder som kanske 
påverkar människor i stress, som vid en utrymning. Här kommer vi dessutom tillbaka 
in på ämnet kognition. Vi inhämtar ständigt ny kunskap som kompletterar vår kogni-
tiva karta och kan ta bort information som är överflödig (Johansson & Küller 2005, s. 
180-181). Kunderna kanske registrerar hindret vid entrén och blir förvirrade om de 
skulle behöva utrymma och tänker kanske att de inte kommer att komma ut den  
vägen. Det kan hända att de letar efter en utrymningsväg som är fri från hinder, för att 
de är vana vid att det är så de brukar se ut. 
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"We subscribe to the principal that people are not here for the designers but rather 
designers are here for people." (Passini 1996, s. 321). Detta citat tycker jag under-
stryker vikten av designerns arbete. Det är designerns uppgift att ge mottagaren av 
informationen eller brukaren av rummet, en chans att absorbera informationen och 
förstå omgivningen. Wayfinding är ett medel för att åstadkomma detta. Designern ska 
planera för människors beteende i miljön och för deras beslut att ta sig från ett ställe 
till ett annat (Passini 1996, s. 321).  
 
Om människor förstår hur en byggnad är strukturerad, vart något är och hur de tar sig 
dit, skulle problemen med att ta beslut minska avsevärt (Passini 1996, s. 323-324). 
Den stora frågan är alltså, för designern, hur man ska utforma en miljö vars rumsliga 
karaktär människor kan läsa av (Passini 1996, s. 324). Att använda sig av utmärkande 
former och att organisera dessa efter olika principer, som bland annat symmetri, är ett 
tillvägagångssätt (Passini 1996, s. 324-325). 
 
Rullstolsbundna kan ha fysiska svårigheter att ta till sig viss information. Detta pro-
blem är störst vid byggnader som har en speciell entré för rullstolsbundna. (Passini 
1996, s. 328). Alltså ska de med funktionshinder helst kunna använda samma entré 
som de utan funktionshinder och inte behöva ta en annan väg, vilket är fallet vid  
Iittala Outlets entré när parkeringsplatserna framför entrén används.  
 
"Nobody is always free of impairment" (Passini 1996, s. 330). Med det menar Passini 
att det är väldigt vanligt att människor lider av tillfälliga nedsättningar som stress, 
ilska eller till och med glädje som har en inverkan på rörelseförmågan (Passini 1996, 
s. 330). Därför är det viktigt att göra miljön och informationen tillgänglig för alla,  
i den mån det går. Man ska alltså inte förutsätta att en miljö alltid fungerar för vissa 
personer, utan snarare sträva efter att miljön ska fungera bra för alla. Vilket jag för 
övrigt tycker är en självklarhet, även om jag är medveten om att det är svårt att ut-
forma en miljö som är tillgänglig för alla. 
 
De som redan är bekanta med en miljö tittar mer på landmärken än vad förstagångs-
besökare gör, som i stället letar efter skyltar och liknande som hjälper orienteringen 
(Chebat m.fl. 2005, s. 1592). Detta indikerar på att landmärken och skyltar är lika 
viktiga båda två.  
 
Enligt Passini (1996, s. 326) ska en entré eller utgång inte behöva kompletteras med 
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skyltar, utan den ska fungera ändå. Detta håller jag med om, att det inte ska behövas 
någon text som säger ”entré” eller ”utgång”. Däremot så finns det flera andra anled-
ningar att ha en butikskylt och en skylt indikerar trots allt att det är en entré.  

Referensobjekt 
I min omvärldsanalys har jag studerat entrén till Espresso House och Cityhuset i  
Eskilstuna. Jag har även studerat entrén och parkeringen vid Lager 157 i Hällefors-
näs, då det också är en outlet, för att se hur de har utformat miljön.  

Lager 157 
Entrén ligger på en innergård och den är inte särskilt tydlig. Det står dock "Lager 
157" på en rostig låda, vilket gör att man kan förstå att det är en entré. Den rostiga 
lådan som fungerar som skylt är ett exempel på ett landmärke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 4: Lager 157 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Entrén är tillgänglig för de med barnvagnar och funktionsnedsättning, då den har en 
ramp i stället för trappor. Det ser dock ut att kunna bli lite trångt om man ska komma 
in med rullstol eller barnvagn när det är mycket rörelse där. Det finns två handi-
kappsplatser längst in på gården, om man åker förbi entrén. Men de var svåra att upp-
täcka, då i alla fall jag inte såg någon skylt om det från vägen. Här hade man kunnat 
dra nytta av att placera något som fungerar som landmärke. De skyltar som sitter pre-
cis vid dessa handikappsplatser syns inte så bra på långt håll. Handikappsplatserna 
var långt ifrån entrén, ungefär 30 meter uppskattat. Det fanns plats för parkering  
närmare entrén, längs väggen, men där fanns inga parkeringsrutor alls. Jag förstår inte 
varför de inte använder den ytan till handikappsparkering.   
 
Parkeringsplatser finns längs vägen man kommer in på och det är inte särskilt många. 
Om man fortsätter att köra lite längre bort upptäcker man en skylt om att det finns en 
parkering till höger. Detta upptäckte inte jag förrän jag efteråt zoomade in på ett foto 
som jag tog när jag var där. När jag gick ut från Lager 157 så gick jag en bit längre in 
på gården för att se vad som fanns på andra sidan husgaveln och då såg jag att det 
stod några bilar en bra bit bort, vilket gjorde att jag funderade på om det skulle kunna 
vara en parkering där. Det fanns inga skyltar i anslutning till entrén, vilket skulle be-
hövas då förstagångbesökare tenderar att söka efter skyltar och dylikt (Chebat m.fl. 
2005, s. 1592).  
 
 
 

Bild 5: Lager 157 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För att lösa problemet med wayfinding på Lager 157, så skulle det behövas skyltar 
och tydliga anvisningar på hur man ska agera. Människor som behöver lösa ett way-
finding-problem försöker läsa av sin omgivning och när detta inte räcker till så går 
man efter sina tidigare erfarenheter via den kognitiva kartan (Passini 1996, s. 322). 
Risken är att kunderna tror att entrén ligger längre bort, närmare parkeringen och det 
skapar en förvirring, som i sin tur kan leda till en negativ uppfattning av Lager 157 
(Passini 1996, s. 319). Lager 157 har i och för sig ett väldigt bra landmärke i form av 
sitt café som syns tydligt utifrån. Dock så är det inte självklart att detta innebär att 
entrén måste vara åt det hållet, utan det skulle lika gärna kunna vara ett fik utanför 
outleten.   
 
Det är också en lång bit att gå från parkeringen och in i butiken, för att sedan gå till-
baka igen. Har man mycket att bära så är det inte behagligt att behöva gå så långt. De  
parkeringsplatser som låg närmare var inte många, så när det är mycket besökare så 
tvingas man åka längre bort.  

Cityhuset och Espresso House 
Cityhuset i Eskilstuna är en av stadens gallerior beläget mellan Drottninggatan och 

Bild 6: Lager 157, parkeringen längs vägen. 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Kungsgatan. Cityhuset har två entréer som båda har ett stort fritt utrymme framför 
och alltså är fria från hinder. Det finns en stor skylt ovanför dörrarna som tydliggör 
att det är entrén till Cityhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Espresso House i Eskilstuna har de, när de använder sin uteservering, ett staket 
som ramar in uteplatsen. De har placerat staketet så att det bildas en öppning som 
tillåter kunderna att gå igenom. Det finns ingenting som blockerar denna öppning vid 
caféets ingång. På så sätt så har de lyckats med att skapa en tydlig väg mot entrén 
som är tillgänglig. Enligt de empiriska resultat från en undersökning om tillgänglig-
heten i den offentliga miljön, för ungdomar med funktionsnedsättning, så uppstår de 
största problemen vid en entré när de måste ta sig uppför trappor eller då dörren är för 
tung. Att läsa skyltar och hitta vägen tillhör också de vanliga problemen. (Fänge m.fl. 
2002, s. 322). Det är alltså en nackdel att besökare med funktionsnedsättning många 
gånger måste ta sig runt parkeringen för att komma in på Iittala Outlet. Denna förvir-
ring kring hur man ska ta sig in i byggnaden uppstår förmodligen inte vid Espresso 

Bild 7: Cityhusets entré 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House och Cityhuset. Entréerna till Espresso House och Cityhuset är placerade så att 
de lutar mot den stora gågatan, vilket gör att de upptäcks lätt.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En entré bör enligt min omvärldsanalys, vara fri från hinder och ha en öppning som 
ger en tydlig och tillgänglig gångväg. Den ska gärna ha en skylt ovanför, eller i an-
slutning till entrén, som vid Lager 157 och Cityhuset. Det bör också finnas parker-
ingsplatser i nära anslutning till entrén, för att kunderna ska slippa bära sina påsar allt 
för långt, som de får göra på Lager 157. Skyltar behövs också för att informera om 
bland annat handikappsparkering. 

Bild 8: Espresso House entré 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Metoder 
Jag har använt mig av kvalitativa metoder, eftersom de ger en djupare förståelse för 
det man studerar (Holme & Solvang 1997, s. 92). I en kvalitativ forskningsmetod 
utgår man från den uppfattning man har sedan tidigare, från sina egna erfarenheter 
och utbildningar. Detta är en förutsättning för forskningsarbetet och därför är arbetet 
inte helt objektivt. (Holme & Solvang 1997, s. 95). Kvalitativa metoder präglas av 
närhet till det som studeras (Holme & Solvang 1997, s. 92-93). Det är en fördel om 
detta har växt fram över tid, då det för med sig en ömsesidig tillit (Holme & Solvang 
1997, s. 93), vilket är fallet då jag har jobbat tillsammans med de jag intervjuat.  
 
Det går inte att undvika fel- eller övertolkningar av det material vi samlar in. Det är 
viktigt att vid en analys av det insamlade materialet ställa sig frågan om informatio-
nen stämmer överens med problemet (Holme & Solvang 1997, s. 290), vilket jag ock-
så har sett till att göra.   

Notationer 
För att undersöka hur människor rör sig kring Iittala Outlets entré och på parkeringen 
mellan outletsen, så utförde jag notationer. Genom att göra notationer så tar man en 
inblick i hur de psykiska förutsättningarna av en miljö kommer att te sig (Branzell 
1976, s. 4). Notationer är till för att förmedla rumsupplevelsen av den framtida plane-
rade miljön. Det är viktigt att metoden är enkel och praktiskt genomförbar, då det 
utspelas under skissningsstadiet. Notationsspråket ska också kunna utvecklas för att 
ha möjlighet att återge specifik information. (Branzell 1976, s. 7). Landmärken, stråk, 
områden, delare och knutpunkter är de element som spelar stor roll då det kommer till 
att både ensam och i samverkan med andra orientera sig i sin omgivning (Lynch 
1960, s. 46). Nedan har jag ritat symbolerna och beskrivit dem. 
 

 
 

Landmärken (landmarks) = De objekt som kan användas som stödpunkter när man 
ska ta sig fram i omgivningen (Branzell 1976, s. 19). Landmärken kan exempelvis 
vara byggnader eller berg (Lynch 1960, s. 48). 
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Stråk (paths) = De vägar som människor tar sig fram på. Gator och kanaler är exem-
pel på stråk. (Lynch 1960, s. 47) 
 

 
 

Områden (districts) = Område med gemensamma kännetecken som upplevs som en 
helhet (Branzell 1976, s. 19) och som människor upplever att de går in i (Lynch 1960, 
s. 47). 
 

 
Delare (edges) = Visar avgränsningar, var området slutar eller går över till ett annat 
område (Branzell 1976, s. 19). Delare ramar in olika ytor, som exempelvis vatten kan 
rama in en stad. Väggar är också delare. (Lynch 1960, s. 47). 
 

 
 

Knutpunkter (nodes) = De punkter där man tar sig från ett ställe till ett annat och där 
stråken möter varandra (Lynch 1960, s. 47). 
 
Eftersom jag vill ta reda på besökarnas rörelser kring entrén och hur omgivningen 
kan påverka deras rörelser, så har jag i mina notationer ritat ut deras rörelser. Det 
gjorde jag i form av prickar, som är fotgängarens symbol för rörelser i rummet, kom-
binerat med pilar som visar riktningen på rörelserna (Branzell 1976, s. 14). Detta för 
att det syns tydligare i sammanhanget än de streckade, då de får en egen form som 
sticker ut. Liknande former upplevs höra samman (Bergström 2009, s. 231) och den 
streckade symbolen för stråk skulle kunna blandas ihop med de linjer som utgör 
byggnaderna och parkeringsrutorna. För att ytterligare förtydliga fotgängarnas rörel-
ser har jag använt mig av olika färger beroende på vilken rutt de går. De som kommer 
från Factory Outlet har fått blå färg, de som rör sig från Scorett Outlet har röd färg 
och de som går från Delicato Outlet har gul färg. Jag har med grön färg även ritat 
rörelserna från de som går ut ur butiken.  
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Nedan har jag ritat ut symbolen för fotgängarens rörelser. Jag har ritat ut de vanligas-
te gångvägarna besökarna gick och varje gångväg representerar flera personers rörel-
ser. 

 

Analys av notationer 
Som jag nämnde tidigare, i avsnittet om avgränsning, så har jag bara antecknat rörel-
serna till Iittala Outlet, förutom hur folk rör sig ut från Iittala Outlet då parkerings-
platserna precis framför entrén är en central del i arbetet.  
 
Jag utförde notationerna söndagen den 7/4, lördagen den 27/4 och lördagen den 4/5, 
vid olika tidpunkter mellan 11:30 och 16:10. Jag ville ha en bra bredd på informatio-
nen genom att välja en löningshelg, helgen efter och så en helg en bit in på månaden. 
Vädret var mestadels soligt eller molnigt. Första dagen började det hagla och sedan 
snöa, mellan de tiderna jag var ute och noterade. Min position är markerad med ett 
svart kryss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!"#

Bild 9: Notationer 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Notationerna visade att människor genade över parkeringen mellan Factory Outlet 
och Iittala Outlet. Det är också värt att nämna att jag hörde en kund säga att "det kän-
des naturligt att gå över parkeringen" på väg mot Iittala Outlet. Många gick även runt 
parkeringen på vägen där bilarna kör igenom och de flesta svänger in mot butiken 
först vid en ledig parkeringsruta precis framför entrén. Vissa går in vid Delicato  
Outlets entré och längs husväggen bort mot Iittala Outlet. När det gäller vägen mellan 
Iittala Outlet och Delicato Outlet så kunde jag urskilja mer rörelser där under mina 
två senaste observationer än under den första. Det kan ha att göra med att det var lö-
ningshelgen och helgen efter, då fler människor besöker outlet-området. Det finns 
också en dörr på insidan av byggnaden som tillåter kunderna att gå emellan de båda 
butikerna, vilket kan vara en orsak till att inte så många gick utvägen.  
 
Många människor som rörde sig från Scorett Outlet mot Iittala Outlet, valde att snart 
gena över parkeringen och gå längs husväggen och sedan runt pallarna och in i buti-
ken. Trädet vid entrén, som fungerar som landmärke, är i vägen och blir en broms-
kloss, vilket gjorde att många fick ta en krångligare väg för att ta sig in i butiken. 
Även vägen mellan parkeringarna användes och sedan gick besökarna in genom den 
tomma parkeringsrutan framför entrén. Vissa av dem valde att gå genom en tom ruta 
lite tidigare än precis framför entrén och även de fick krångla sig runt trädet, när det 
stod bilar framför entrén. För de som går denna rutt, medför trädet att de först får gå 
runt till höger och sedan tillbaka igen på grund av pallarna, för att till sist gå till höger 
igen för att komma in i butiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10: Den krångliga rutten. De röda pilarna markerar hur besökarna går. 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I princip alla som kommer ut från Iittala Outlet går bara rakt ut över parkeringsrutor-
na precis framför. När det står bilar parkerade rakt utanför, medför det att rörelseflö-
det stannar av lite grann. Jag såg en person med kryckor som stannade till och verka-
de fundera kring var han skulle gå för att ta sig förbi bilarna.  
 
Notationerna bekräftade min teori om att framkomligheten vid Iittala Outlets entré 
inte är tillräckligt bra. Rörelsemönstret hos besökarna är väldigt rörigt. Det finns inget 
som vägleder dem hur de ska gå, vilket gör att jag kan dra som slutsats att de går den 
väg de tror och den väg som är smidigast för dem.  
 
Eftersom det sker mycket genande över parkeringsrutorna så finns det anledning att 
fundera kring att ta bort vissa av rutorna för att öppna upp ett gångstråk mellan  
Factory Outlet och Iittala Outlet. En tydligare gångväg skulle också kunna skapas 
mellan Scorett Outlet och Iittala Outlet. För att skapa så bra framkomlighet som  
möjligt, med hänsyn till bilarna som kör på parkeringen, så kan man öppna upp för en 
väg längs husväggen. Det är många som väljer att gena över parkeringen för att gå 
längs husväggen och då skulle man kunna ta bort en parkeringsruta för att underlätta 
för detta. Trädet som har blivit en bromskloss borde tas bort.  

Intervjuer 
Jag har intervjuat tre av fem anställda på Iittala Outlet. Med hänsyn till både min egen 
tid, men ändå främst till de anställda på Iittala Outlet, så valde jag att göra intervjun 
via telefonen. En telefonintervju är att föredra om man vill spara tid och pengar 
(Holme & Solvang 1997, s. 173). Den kvalitativa intervjun ska öka informationsvär-
det och därför gör vi ett medvetet urval av intervjupersoner, som baseras på våra för-
förståelser och våra förutfattade meningar (Holme & Solvang 1997, s. 101). Jag valde 
intervjupersonerna därför att jag fått veta att de upplever entrén och parkeringsplat-
serna som ett stort problem och jag ville få reda på vad problemet, mer konkret, inne-
bär för dem. Det är också de som jobbar på Iittala Outlet som är på plats varje dag 
och möter kunderna.  
 
När man känner att man fått information så det räcker, ska datainsamlingen också 
avslutas (Holme & Solvang 1997, s. 100). Då jag ansåg att jag hade fått tillräckligt 
med underlag så avslutade jag intervjuerna efter att ha gjort tre stycken. Jag spelade 
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in samtalet efter samtycke av intervjupersonerna, för att jag i lugn och ro skulle kun-
na gå igenom intervjuerna i efterhand. Dessa intervjuer finns att lyssna på om det 
önskas. Jag hade förberett mig med att göra en intervjumanual, vilket är viktigt för att 
få svar på det som är av vikt för studien (Holme & Solvang 1997, s. 101). I en kvali-
tativ intervju ska man låta den som blir intervjuad prata fritt och styra samtalet (Hol-
me & Solvang 1997, s. 99). Genom att låta intervjupersonerna svara fritt på frågorna 
och prata självmant, så uppkom det följdfrågor som jag ställde vartefter. I en kvalita-
tiv undersökning kan det hända att man måste ändra på uppläggningen under tiden, 
vilket medför att de frågor som ställs kan tas upp i en annan ordning, samt behöva 
kompletteras eller tas bort (Holme & Solvang 1997, s. 80). För att ge intervjuperso-
nerna den anonymitet vi kommit överens om, så har jag valt att inte skriva ut några 
namn eller anställningssituationer. Jag har i stället sammanfattat resultatet av de tre 
intervjuerna.  
 
Intervjufrågorna finns i Bilaga 1 på sidan 45. 

Analys av intervjuer 
Enligt intervjupersonerna så är det stora problemet parkeringsplatserna precis framför 
entrén. De vill gärna ha bort minst en parkeringsruta. Det är många som väljer att 
parkera på just de platserna, oavsett om det är fullt på parkeringen eller inte. Då blir 
det problematiskt när någon med barnvagn ska ta sig ut från butiken, eftersom de då 
blockerar för de som vill gå in i butiken. De har fått klagomål från en kund gällande 
tillgänglighet för rullstolsbundna. Det ligger en problematik i att kommunen förväntar 
sig att folk ska gå in från sidorna samtidigt som Iittala Outlet vill exponera plockvaror 
på pall utanför, samt att man inte vill minska antal parkeringsplatser då de behövs på 
somrarna och vid högtider, när det är mycket besökare. I intervjuerna så framkom det 
dock att det är just under dessa högtider och sommarperioder som det blir problem 
med att ha parkeringsplatser som blockerar entrén. Det är då kunderna måste gå en 
omväg runt hela parkeringen. Några kunder har frågat ifall det är en tillfällig entré, 
eftersom den är täckt av parkeringsplatser. Det finns inte heller något som visar kun-
derna att de ska gå in från sidorna. De anställda vill att entrén ska vara enkel att gå in 
i och inte innebära några hinder som man måste ta sig runt eller att man ska behöva 
fundera kring hur man kommer in. 
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Många kunder påpekar att de kom in i en kakbutik i stället för till Iittala Outlet som 
de önskade. Det är fortfarande folk som inte vet om att Delicato Outlet har flyttat in i 
byggnaden och ärvt den gamla entrén, medan Iittala Outlet fått en ny. Iittala Outlet 
har ingen skylt ovanför entrén på skärmtaket, utan den sitter till vänster om entrén åt 
Delicato Outlets håll. Jag kan tänka mig att det är en möjlig anledning till att många 
går in i deras entré i stället och tror att det ska vara Iittala Outlet. De önskar få en tyd-
ligare skyltning och har gärna en skylt precis ovanför entrén, på skärmtaket.  
 
Sedan har de märkt att kunderna ställer sig till vänster om dörren för att de tror att 
den ska öppna sig åt höger. Men den öppnar sig åt vänster och då får de kliva åt sidan 
i stället. Det är inte tydligt på dörrens utformning hur den öppnar sig.  

Bild 11: Den tänkta och krångliga vägen från sidan. 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De önskar också att få bort pollarna, som finns där för att inte någon ska köra rakt in i 
affären med bilen. Tas parkeringsrutorna bort så kanske de inte behövs. De närmaste 
parkeringsrutorna vill de ha reserverade för de med handikapp. De nämnde dessutom 
att det var önskvärt med någonting skrivet i marken som lockar folk till Iittala Outlet 
och som välkomnar dem.  

Metodkritik 
Eftersom jag har jobbat på Iittala Outlet, så har jag sedan innan en förförståelse för 
problemen kring entrén. Det finns en risk för att arbetet kan vara tendentiöst, just där-
för att jag har känt till problemet sedan innan och att jag känner personerna jag har 
intervjuat. Därför har jag försökt samla in information från olika håll genom att inter-
vjua fler än en person som jobbar där. Jag har även gjort notationer. För att ett påstå-
ende ska anses vara trovärdigt ska påståendet bekräftas av minst två källor som är 
oberoende av varandra. Det är särskilt viktigt då det handlar om laddade ämnen där 
någon kan ha skäl till att dölja sanningen. Tillförlitligheten minskar om den påverkas 
utifrån (Thurén 1997, s. 49). En tendentiös källa är någon som har ett intresse att ge 
en falsk skildring av hur verkligheten faktiskt är (Thurén 1997, s. 63). Därför har jag 
försökt att vara källkritisk och att inte låta mina egna åsikter styra arbetet. De som 
jobbar på Iittala Outlet har medgett att det finns brister vid entrén och det är en faktor 
som jag anser är ganska viktig eftersom det, enligt mina erfarenheter, brukar vara 
svårt för folk att medge att det är något som brister. När man är källkritisk misstänker 
man att alla som kan vinna på att ljuga också gör det. Det kan också uppstå problem 
med att bedöma en källas trovärdighet, om man sympatiserar med den som ger  
informationen. (Thurén 1997, s. 63). Även om jag håller med om problemet med  
entrén, så har jag försökt att samla in ytterligare bevis genom att göra notationer. Mitt 
arbete vilar alltså på både intervjuer och notationer, men också på de lagar och regler 
som finns kring entréer och parkeringar, som jag tar upp under nästa rubrik.
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Lagar och regler 
För att ta reda på vad det finns för regler att hålla sig till när det kommer till butiksen-
tréer och tillgänglighet, så tittade jag igenom de lagar och regler som finns idag. Jag 
har fokuserat på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och 
Boverkets författningssamling om Boverkets byggregler. Här följer några av de regler 
som jag inte anser har uppnåtts kring Iittala Outlets entré och som man skulle kunna 
förbättra.  
 
Dörrar som man kan se igenom ska markeras så att de upptäcks lätt och så att det inte 
finns någon risk att någon går in i den (Arbetsmiljöverket 2009, s. 77, §72). Vid in-
tervjuerna fick jag veta att många kunder inte vet hur dörren ska öppna sig, utan stäl-
ler sig på fel sida. När dörren i stället öppnar sig åt vänster så får de gå åt sidan för att 
komma in i butiken. Förutom risken att kunder går in i glasdörren kan det också 
bromsa rörelseflödet och blockera för andra kunder.  
 
Utrymningsvägar och vägarna och dörrarna som leder dit ska vara tillgängliga utan 
några hinder i vägen (Arbetsmiljöverket 2009, s. 79, §76). Iittala Outlets huvudentré 
är även en nödutgång och behöver därför en tillgänglig utrymningsväg. Bilarna på de 
närmaste parkeringsrutorna kan blockera vägen och därför är inte utrymningsvägen 
tillgänglig. 
 
Det ska finnas åtminstone en gångväg som går att använda och som är tillgänglig, 
mellan byggnadsentréer och parkeringsplatser. Sådana gångvägar ska vara lätta att 
följa, kunna särskiljas från möblerade ytor och kunna utnyttjas som kontinuerliga 
taktila och visuella ledstråk. (Boverket 2011, s. 15-16, 3:122). Gångytor ska vara tyd-
liga, så att de lätt upptäcks (Boverket 2011, s. 17, 3:1223). Efter att ha analyserat på 
plats, kan jag konstatera att det inte finns några speciella gångvägar mellan entréerna 
till Iittala Outlet, Scorett Outlet och Factory Outlet. Det är otydligt vart man ska gå 
och det finns således inga sammanhängande visuella ledstråk som är lätta att följa. 
 
Det ska finnas handikappsparkering inom 25 meters gångavstånd från en offentlig 
entré (Boverket 2011, s. 16, 3:122). Det finns inga handikappsrutor utanför Iittala 
Outlets entré. Utanför Factory Outlet finns det några stycken men det är 29 meters 
avstånd från Iittala Outlets entré, ifall man genar rakt över parkeringen. När det står 
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bilar där krävs det att man går en omväg och då blir det betydligt längre avstånd. 
 
Offentliga huvudentréer ska vara både tillgängliga och lätta att upptäcka och använda 
(Boverket 2011, s. 18, 3:132). Enligt resultatet av de empiriska studier jag tillämpat 
så är entrén inte alltid tillgänglig för alla och den är inte tillräckligt lätt att upptäcka.
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Idéprocess och skisser 

Jag började min idéprocess med att idégenerera i form av tankekartor, vilket gav mig 
en hel del möjliga inriktningar. Problemet var dock ganska brett och det var svårt att 
idégenerera med alla delar av problemet i åtanke samtidigt. För att finna lösningen på 
de olika delarna av problemet så bröt jag ner det i tre kategorier, nämligen framkom-
lighet och tillgänglighet, vägledning och tydligare entré. Här nedan har jag beskrivit 
min designprocess för vart och ett utav inriktningarna. Gemensamt för alla tre katego-
rierna är att jag började med att göra tankekartor i form av både ord och enkla skisser. 

Framkomlighet och tillgänglighet 
Jag skissade på möjliga gångvägar fram till entrén, med de rörelsemönster jag kunde 
urskilja vid mina notationer i åtanke. Jag kunde se att det fanns två vägar som de fles-
ta rörde sig på mellan Factory Outlet och Iittala Outlet och likadant mellan Scorett 
Outlet och Iittala Outlet. Därför började jag fundera ut vad jag skulle kunna göra för 
att ge kunderna en närmare väg så att de slipper gena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 12: Kundernas rörelser och möjliga gångvägar 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Jag försökte också komma på olika lösningar för att göra entrén mer tillgänglig och 
lättare att komma in i. Jag skissade upp området i SketchUp för att kunna testa mig 
fram och få igång idéerna. Bland annat så flyttade jag runt på pallarna med varor och 
testade med att ta bort parkeringsrutor. Placeringen av parkeringsrutorna är inte opti-
mal, så man löser inte problemet bara genom att ta bort två parkeringsrutor, utan det 
krävs något mer. Det blir fortfarande trångt att komma förbi mellan stolparna och 
bilarna, även om man också skulle plocka bort trädet. Ytterligare parkeringsrutor 
skulle behöva tas bort, eller så behöver ytan mellan entrén och parkeringsrutorna ökas 
för att ge plats att komma in i entrén. 

Vägledning 
Mellan byggnaderna är det begränsat med plats för skyltar och eftersom det är ganska 
stort avstånd emellan, så blir det svårt att se vad som står, om man skulle välja att 
utnyttja byggnaderna till skyltning. Att en skylt inte fungerar kan ha att göra med 
saker som att den inte syns på långt håll, inte går att läsa eller att någonting skymmer 
dem (Mollerup 2005, s. 95). Att placera skyltar längs vägen till Iittala Outlets entré är 
svårt, då de kan bli svåra att se på grund av bilar och människor som skymmer. När 
det inte finns några närliggande väggar att utnyttja till skyltning och inte heller rum 
för fristående skyltar så kan man ta marken i bruk (Mollerup 2005, s. 189). Fristående 
skyltar kan också bli ett problem för de med synnedsättning (Mollerup 2005, s. 187) 
och det bästa alternativet för dem är information i marken (Mollerup 2005. s. 189). 
Tillgänglighet är en viktig del i mitt arbete och då vill jag i den mån det går ta hänsyn 
även till de med synnedsättning, även fast jag inte undersöker just synskadades behov 
i detta examensarbete. Att använda marken till skyltning fungerar sämre på vintern då 
markeringarna täcks av snön (Mollerup 2005, s. 189). Problemet går att lösa genom 
att bygga in markvärme i form av värmeslingor i marken. Slingorna kan sedan  
skyddas genom att monteras i ett lager av betong eller sandbädd (alleco.se). Jag har 
också fått klartecken av en kontakt på Alleco, att det är genomförbart. 
 
Därför började jag idégenerera kring hur man kan vägleda människor till Iittala  
Outlets entré genom att ge informationen i marken. Jag skissade upp flera möjligheter 
med allt ifrån fotspår och geometriska former till inbyggda stenbelagda plattor. 
Mycket av idéerna har redan gjorts och jag ville göra något som är någorlunda inno-
vativt samtidigt som det tydliggör att det handlar om vägen till Iittala Outlet.  
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Några av skisserna innefattade linjer i marken. Heldragna linjer i marken som  
vägledning, kan uppfattas som förvirrande av vissa, då linjerna innebär en riktning åt 
båda hållen (Mollerup 2005, s. 151). Jag testade att kombinera linjerna med pilar  
riktade mot Iittala Outlets entré. Den lösningen skulle däremot inte innebära att man 
från början förstår att det är vägen till Iittala Outlet. Detta problem gäller också för de 
andra förslagen till markering i marken.  
 
 
       
 

 

 

 

Tydligare entré 
Entrén skulle kunna förstärkas på flera olika sätt, bland annat genom tillförandet av 
en skylt på taket och en tydligt markerad dörr. Där provade jag olika lösningar i  
SketchUp samtidigt som jag försökte hitta underlag i litteraturen att basera mina de-
signval på. Jag funderade kring om det gick att använda sig av taket eller stolparna 
som håller upp taket, för att få en tydligare entré. Om parkeringsrutorna framför en-
trén skulle tas bort skulle det innebära att entrén syns mer. Eftersom många missupp-
fattar hur dörren ska öppna sig, så skissade jag även på möjliga markeringar på dör-
ren. 

Bild 13: Skiss, markering i asfalten.  Bild 9: Skiss, markering i asfalten. 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Gestaltning 

Jag har arbetat fram ett koncept som innebär både en tydligare och mer tillgänglig 
entré samt en tydlig och tillgänglig väg till entrén. Jag har hittat en möjlighet till att 
flytta hela parkeringen och tagit bort parkeringsrutor, så att det öppnas upp en större 
yta att röra sig på. Symboler i marken och pelare markerar och visar den nya  
gångvägen.  
 

 
Bild 15: Gestaltningsförslag 

Parkeringsflytt skapar gångväg 
Efter att ha upptäckt att körytan mellan parkeringen på Iittala Outlets sida var 680 cm 
och 723 cm på Factory Outlets sida så förflyttade jag hela parkeringen. Körytan blev 
istället 660 cm på båda sidorna, vilket räcker gott och väl då det fria måttet innan ett 
hinder ska vara minst 610 cm (Bodin m.fl. 2012, s. 131). Parkeringsrutorna kortades 
ner till en längd på 505 cm och behöll sin bredd på 258 cm. Innan hade parkeringsru-
torna en längd på 521 cm, förutom de längs Factory Outlets husvägg, som bara var 
500 cm.  
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En parkering med en uppställning på 90 grader (rätvinklig parkering), ska ha parker-
ingsplatser som är minst 500 cm långa och 250 cm breda (Bodin m.fl. 2012, s. 131). 
De två parkeringsrutor som skymde entrén har tagits bort och ytterligare två rutor på 
varje sida har försvunnit för att göras om till handikappsplatser. Handikappsplatser 
ska minst vara 500 cm långa och 460 cm breda (Bodin m.fl. 2009, s. 131). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16: Före 

Bild 17: Efter 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Det finns nu en gångyta längs med Iittala Outlets vägg som är hela 378 cm (med ett 
avstånd på 17 cm från linjen på parkeringsrutan), mot tidigare 234 cm. Trädet som 
var en bromskloss har tagits bort, så nu kan folk ta sig in från sidorna utan några pro-
blem och Iittala Outlet kan med gott samvete ställa ut sina fyra pallar till höger. De 
andra två träden längs Iittala Outlets byggnad har också tagits bort. Det är 160 cm 
tillgodo mellan stolparna och parkeringsrutorna och kunderna slipper göra den krång-
liga svängen. Till vänster om entrén har jag placerat ett vagnställ, för att hindra vag-
narna från att glida ner och vara i vägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att skapa en gångväg mellan Factory Outlet och Iittala Outlet har jag tagit bort 
fyra stycken parkeringsrutor från parkeringen emellan, de mitt emot den nu fria en-
trén till Iittala Outlet. När man går ska man inte behöva manövrera för mycket (Gehl 
2010, s. 133) och det har jag försökt att undvika vid valet av gångväg. När jag tog 
bort de parkeringsplatserna så medförde det färre manövreringar än som fordras då 
man går runt parkeringsplatserna. Det hade blivit ännu färre svängar ifall jag i stället 

Bild 18: Gångväg, från sidan. 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tagit bort rutorna som finns precis när man kommer från Factory Outlet, men då hade 
vägen gått mer åt Delicato Outlets entré i stället för att vara en tydlig väg fram till 
Iittala Outlets entré. Då människor föredrar genvägar (Gehl 2010, s. 137), så är jag 
medveten om risken att folk, trots mitt gestaltningsförslag, kan fortsätta gena över 
parkeringsrutorna för att ta sig till Iittala Outlet. Men risken för det är nog störst då 
det är ledigt på parkeringen och mitt förslag utgör ändå en lösning på problemet som 
uppstår då det står bilar på parkeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har också skapat en gångväg mellan Scorett Outlet och Iittala Outlet. För att även 
här minimera sträckan att gå bland bilarna har jag tagit bort två stycken parkeringsru-
tor där jag i notationerna upptäckte att många genade. Trädet som står vid nya gång-
vägen fick försvinna, för att skapa ytterligare plats men också för att ge utrymme åt 
det nya landmärket som ska markera de nya vägarna. Detta tar jag upp i nästa avsnitt.  
 
Den stenbelagda gångvägen har jag valt att runda av snett mot pelarna, eftersom det 
ger en mer inbjudande karaktär som riktas ut mot gångvägen. För att öka tillgänglig-
heten har jag lagt till två bänkar längs husväggen, så att besökarna får chans att sätta 
sig ner och vila. En ny och mindre papperskorg ställs bredvid bänkarna, för att spara 

Bild 19: Gångväg, från Factory Outlet. 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plats vid entrén och då det faller sig naturligt att placera en papperskorg i anslutning 
till bänkar, där man kanske sitter för att äta någonting.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20: Gångväg, från Scorett Outlet. 

Bild 21: Gångväg, från Scorett Outlet. 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Pelare 
Gångvägarna markeras av pelare som är 250 cm höga och fyrkantiga till formen, med 
ett glasklot på toppen. Pelarens fyrkantiga del skulle kunna tillverkas av VKR-
profiler, som är varmsvetsade konstruktionsrör och ofta fungerar som pelare (be-
group.com). Sedan kan de målas med vit glansig färg. Glasklotet skulle kunna tillver-
kas av laminerat glas (lamellglas), som är ett säkerhetsglas med hög hållfasthet och 
slitstyrka och som håller ihop om det skulle krossas (Gibson 2009, s. 114). För att 
fästa stolparna i marken måste man på något sätt gjuta fast dem med betong i marken. 
Färgerna och materialen har jag valt för att de matchar den tidlösa designen på pro-
dukterna som Iittala Outlet säljer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Människan har ett vitt horisontellt synfält som innebär att när man tittar rakt fram, så 
kan man urskilja vad som sker inom en horisontell cirkel av närmare 90 grader på 
båda sidorna (Gehl 2010, s. 63). Med stor sannolikhet kommer besökarna att lägga 
märke till pelarna och därmed den nya gångvägen. Pelarna kommer att sticka upp en 
bra bit ovanför bilarna så att de syns även när det är fullt på parkeringen.  
 
Genom att ge en form ett unikt utseende som sticker ut, så signalerar man att formen 
är viktig. Detta kan åstadkommas genom en unik form, storlek eller placering som är 
en avvikelse från ett vanligt mönster. (Ching 2007, s. 358). Pelarna avviker från sin 
omgivning både till form, storlek och placering mitt på parkeringen och ger alltså 

Bild 22: Pelare  Bild 23: Pelare 



Hanna Larsson                                                 Examensarbete Rumslig gestaltning - Informationsdesign 
2013-05-29                                                                                           Handledare: Bjarne Hindersson 
 

 

  35 

sken av att de har stor betydelse, att det är något som sker där. Former som liknar 
varandra uppfattas som att de hör ihop (Bergström 2009, s. 231) och därför tror jag 
att pelarna som ramar in vägen signalerar till kunderna att det är något viktigt som 
sker där. Med stor sannolikhet kommer människor att dra sina blickar mot dem och 
sedan röra sig åt det hållet.  
 
Pelarna har placerats 50 cm från parkeringsrutans ytterkant, för att bilarna ska få plats 
att svänga in. Pelarna står ca 8 cm in mot gångvägen, för att inte vara i vägen på kör-
ytan där bilarna kör förbi. De står också tillräckligt långt ut för att i den mån det går 
möjliggöra att man kan öppna bildörren utan att slå i. 

Ledstråk i marken 
I marken har jag satt dit loggor som ska fungera som vägledning till Iittala Outlet. 
Loggorna är Iittalas logga av ett ”i” i en röd cirkel, som finns på deras glas och  
porslin. Som hjälp när man går så riktas synfältet ungefär 10 grader nedåt (Gehl 2010, 
s. 63) och därför tror jag att folk kommer att lägga märke till symbolerna. De skulle 
kunna målas på asfalten med samma material som linjerna på parkeringsrutorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 24: Logga i marken. 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Loggorna i marken finns mellan alla rutterna, det vill säga från både Factory Outlet, 
Delicato Outlet och Scorett Outlet för att visa kunderna var de ska gå för att komma 
till Iittala Outlet. Symboler har sin styrka i att de bidrar med den information som 
behövs och utelämnar det överflödiga (Gibson 2009, s. 97). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En tydligare entré 
Entrén har förtydligats med flera olika åtgärder. Skylten som satt på väggen på väns-
ter sida om entrén har jag tagit bort, för att i stället sätta upp en Iittala Outlet-skylt på 
skärmtaket ovanför entrén. Sådana skyltar som visar namn och funktion av en plats 
präglar också platsens karaktär (Gibson 2009, s. 48).  
 

Bild 25: Översiktsbild av symbolerna i marken. 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Bredvid entréskylten har jag ställt en stor modell utav Alvar Aalto-vasen. Vasen är ett 
klassiskt och starkt kännetecken för märket Iittala, så när kunderna ser vasen kopplar 
de samman den med Iittala. Vissa delar eller särdrag på en byggnad kan vi koppla 
ihop med ett visst ändamål, tack vare den kännedom vi har sedan tidigare (Mossberg 
2003, s. 134). I det här fallet gäller detta förstås de kunder som sedan tidigare känner 
igen vasen. Aalto-vasen har förstorats just för att den ska sticka ut och synas på långt 
håll och det gör den tack vare sin slingriga form och exklusiva material i glas, i kon-
trast mot det svarta plåttaket och den gul-vita putsfasaden. Kontrast med hjälp av 
storlek uppmanar till att börja, titta och läsa här (Bergström 2009, s. 232). Vasen ska 
bestå av ett hållfast material så att det ser ut som glas. Aalto-vasen blir förmodligen 
ett landmärke, det vill säga en stödpunkt som kunderna kan ta hjälp av för att  
orientera sig (Branzell 1976, s. 19). 
 
 
 
 
 

Bild 26: Entrén 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Bild 27: Alvar Aalto‐vas på taket. 

Bild 28: Skylt och Aalto‐vas. 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Skylten på väggen till höger om entrén, som brukar bytas ut vid tillfällen för speciella 
erbjudanden, sitter kvar, då den har en bra placering på en annars så tom vägg. De 
olika delarna behöver en balans så att helheten inte väger tyngre åt det ena hållet 
(Bergström 2009, s. 234). För att det inte ska väga tyngre åt höger så är skylten på 
taket vänsterställd. Att jag valde att ha kvar den högra skylten på väggen och ta bort 
den vänstra, är för att den inte ska riskera att läsas ihop med Delicato Outlets entré till 
vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skylten på taket informerar om att Iittala Outlets entré är där och den sticker ut från 
sin omgivning på grund av den röda pricken med i:et och den svarta texten mot vit 
bakgrund. Detta kallas för pop-out effekten, som uppkommer då någonting sticker ut 
i förhållande till omgivningen, bland annat storleksmässigt och färgmässigt (Ware 
2008, s. 28). För att en skylt ska vara synlig på långt håll ska den placeras så högt upp 
att den inte riskerar att blockeras (Mollerup 2005 s. 181). I och med att jag satte dit 
skylten på taket, så har den en höjd i underkant på ca 345 cm, vilket betyder att den 
inte kommer att blockeras av människor. Den tidigare placeringen av skylten var 

Bild 29: Entré och gångväg. 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otymplig då den skymdes av entrén om man kom från Scorett Outlets håll.  
 
Dörröppningen har fått en markering då karmen har målats svart och Iittalas röda 
färg. Att den är röd bara till höger om dörren och att det står "Välkommen" till höger 
ska göra att man förstår att någonting händer där och då dra sig ditåt, eftersom att 
dörren öppnas från höger till vänster. När man vill att någonting ska synas klart och 
tydligt kan man använda sig av färg som ger en kontrast (Bergström 2009, s. 232). 
Lodräta ord ska aldrig skrivas nedifrån och upp, då det ofta händer att nedre delen 
skyms och då det är svårt att förstå vad det står om man bara kan se de sista bokstä-
verna i ordet. För det mesta så kan vi förstå vad det ska stå om vi får se de första bok-
stäverna i ett ord. Vanligtvis så läser människan uppifrån och ner. (Mollerup 2005, s. 
133). Därför har jag valt att placera texten nedfällt åt höger med läsriktningen upp-
ifrån och ner.  
 
Med den nya och bredare gångvägen så finns det gott om plats för att ställa ut fyra 
pallar till höger och en pall till vänster. Till vänster, mot stolpen, kan trottoarprataren 
stå utan att vara i vägen och krukorna med blommor kan stå i anslutning till den. På 
andra sidan stolpen, mot väggen mot Delicato-hållet installeras en kundvagnshållare 
som håller vagnarna på plats från att glida ut i gångvägen och vara i vägen. 
 
 
 

 

 

 

 

Bild 30: Gångväg, från Delicato Outlet. 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Slutdiskussion 
Syftet med mitt examensarbete var att öka tillgängligheten och framkomligheten till 
Iittala Outlet genom att skapa en tydligare entré och en tydligare väg dit. Vid inter-
vjuerna och notationerna framkom det att parkeringen emellan Iittala Outlet, Delicato 
Outlet, Factory Outlet och Scorett Outlet var ett stort problem som bidrog till den 
dåliga framkomligheten och tillgängligheten. Under notationerna uppvisade besökar-
na ett rörigt rörelsemönster och genade helst över parkeringen.  
 
I detta examensarbete har jag haft stor nytta av tidigare forskning inom kognition och 
wayfinding, genom att jag fått förståelsen för hur vi påverkas av rumslighet när vi 
orienterar oss.  
 
Med mitt gestaltningsförslag har jag skapat tydliga gångvägar som leder till Iittala 
Outlet. Genom att mäta upp entrén och dess omgivning upptäckte jag något viktigt 
som kom att bli grunden till mitt gestaltningsförslag. Det fanns plats att flytta på par-
keringsplatserna för att skapa mer rum för fotgängare att röra sig på. Visst blir det lite 
trängre, men både parkeringsrutorna och körytan är tillräckligt stora för att hålla sig 
till de regler som finns. Förslaget medför en entré som är mer tillgänglig och att det 
går att komma in i butiken från båda sidorna och även framifrån. Det finns inte längre 
något som blockerar och kunderna behöver heller inte gå runt hela parkeringen för att 
komma in i butiken. Dessutom finns det nu handikappsparkeringar utanför entrén så 
att parkeringsrutorna närmast entrén kan utnyttjas av de som verkligen behöver dem.  
 
Examensarbetet vilar på en grund utav både notationer och intervjuer, samtidigt som 
jag kollat upp tidigare forskning, teorier och regler. Utifrån dessa har jag arbetat fram 
ett gestaltningsförslag på hur entrén skulle kunna se ut. 
 
 



Hanna Larsson                                                 Examensarbete Rumslig gestaltning - Informationsdesign 
2013-05-29                                                                                           Handledare: Bjarne Hindersson 
 

 

  42 

Referenslista 

Tryckta källor 
Arbetsmiljöverket (2009), Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling. AFS 2009:2 
 
Bergström, Bo (2009), Effektiv visuell kommunikation. Om nyheter, reklam och profi-
lering i vår visuella kultur. Carlsson Bokförlag. 
 
Bodin m.fl. (2012), Arkitektens handbok 2012. Byggenskap Förlag. 
 
Boverket (2011), Boverkets byggregler. BBR 18, BFS 2011:6. Utgivare: Catarina 
Olsson 
 
Branzell, Arne (1976), Att notera rumsupplevelser. Statens råd för byggnadsforsk-
ning. 
 
Carlson, A. Laura m.fl. (2010), Getting Lost in Buildings. Current Directions in Psy-
chological Science 2010 19(5). 284-289. Sage Publications. 
 
Chebat Jean-Charles, Gélinas-Chebat & Therrien, Karina (2003), Lost in a mall, the 
effects of gender, familiarity with the shopping mall and the shopping values on 
shoppers’ way finding processes. Journal of Business Research 58. Publicerad 2005. 
S. 1590-1598. 
 
Ching, D.K. Francis (2007), Architecture. Form, Space, & Order. Third Edition. John 
Wiley & Sons. 
 
Fänge, Agneta, Iwarsson, Susanne & Persson, Åsa (2002), Accessibility to the public 
environment as perceived by teenagers with functional limitations in a south Swedish 
towncentre. Disability and Rehabilitation, 15 april 2002, 24(6):318-326. Department 
of Clinical Neuroscience, Division of Occupational Therapy, Lund University. 
 
Gehl, Jan (2010), Life Between Buildings. Using Public Space. Sixth edition. Second 



Hanna Larsson                                                 Examensarbete Rumslig gestaltning - Informationsdesign 
2013-05-29                                                                                           Handledare: Bjarne Hindersson 
 

 

  43 

issue. The Danish Architectural Press.  
 
Gibson, David (2009), The Wayfinding Handbook. Information Design for Public 
Places. Princeton Architectural Press.  
 
Holme, Magne Idar & Solvang, Krohn Bernt (1997), Forskningsmetodik. Om kvalita-
tiva och kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 
 
Johansson, Maria & Küller, Marianne, m.fl. (2005), Svensk miljöpsykologi. Student-
litteratur. 
 
Lynch, Kevin (1960), The Image of the City. The MIT Press. 
 
Maguire, A. Eleanor, Spiers, J. Hugo (2008), The dynamic nature of cognition during 
wayfinding. Journal of Environmental Psychology 28. 2008. S. 232–249. 
 
Mollerup, Per (2005), Wayshowing – a guide to environmental signage: principles & 
practises. Lars Müller Publishers. 
 
Mossberg, Lena (2003), Att skapa upplevelser – från OK till WOW! Studentlitteratur. 
 
Passini, Romedi (1996), Wayfinding Design: logic, application and some thoughts on 
universality. Design Studies 17, 1996. S. 319-331. 
 
Thurén, Torsten (1997), Källkritik. Almqvist & Wiksell. 
 
Vetenskapsrådet (1990), Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. 
 
Ware, Colin (2008), Visual Thinking For Design. Morgan Kaufmann Publishers. 

Elektroniska källor 
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-
sverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Halprofiler-VKRKKRVCKR/ 
Hämtat 29 maj 2013. Produktinformation: hålprofiler. 



Hanna Larsson                                                 Examensarbete Rumslig gestaltning - Informationsdesign 
2013-05-29                                                                                           Handledare: Bjarne Hindersson 
 

 

  44 

 
http://www.alleco.se/markvarme 
Hämtat 29 maj 2013. Produktinformation: markvärme. 

Bildförteckning 
Bild 1-30, egna bilder och renderingar 

Muntliga källor 
Intervju 1, fredag 19 april 2013, telefonintervju. 
Intervju 2, söndag 21 april 2013, telefonintervju. 
Intervju 3, måndag 29 april 2013, telefonintervju. 

Muntliga källor 
Notation 1, söndag 7 april 2013.  
Notation 2, lördag 27 april 2013. 
Notation 3, lördag 4 maj 2013. 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor (Sammanställning av frågor till intervju 1, 2 och 3) 
Bilaga 2: Bilder på gestaltning 
Bilaga 3: Notationer
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Bilaga 1: Intervjufrågor (Sammanställning av frågor till intervju 1, 2 och 3) 
Intervju 1: 19/4 2013 
Intervju 2: 21/4 2013 
Intervju 3: 29/4 2013 
 
 
1. Vad tycker du om Iittala Outlets entré? 
 
2. Har du upplevt några hinder eller problem med entrén? 
 
3. Hittar kunderna till Iittala Outlet? Ser de var entrén är? 
 
4. Hur ser du på parkeringsplatserna? 
 
5. Används parkeringsrutorna precis framför entrén? 
 
6. Hur fungerar det med framkomligheten när det står bilar parkerade precis framför 
entrén? 
 
7. Har ni fått några klagomål gällande entrén? 
 
8. Finns det några vanligt förekommande frågor som kunder ställer kring entrén eller 
orienterbarheten? 
 
9. Vad har ni för önskemål och kriterier med entrén? Hur ska den vara och hur ska 
den fungera? 
 
10. Finns det något du skulle vilja tillföra eller ta bort från entrén? 
 
 
Intervjuerna finns inspelade för den som önskar lyssna igenom. 
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Bilaga 2: Bilder på gestaltning 
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Bilaga 3: Notationer 
Söndag den 7/4 2013, lördag den 27/4 2013 och lördag den 4/5 2013. 
Olika tidpunkter mellan 11:30 och 16:10 
 

 


