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Abstract 

This study deals with the tours carried out in the manufacturing sector, at Alfa Laval in Eskilstuna. A 

large number of visitors, from a variety of backgrounds, go there to see how the manufacturing of 

separators works. With visitors I refer to the company’s customers, suppliers, students, in- house 

trainee courses, managers and senior citizens groups.  

The study examines how these tours can be standardized using spatial design. The result shows the 

importance of working systematically with visualizing the work as well as the environment for 

optimizing the visitor's understanding. The study also reveals the differences that exist in the tours 

made, which is caused by the number of guides and the different target groups. The effect of this is 

many different versions of what is presented and what routes that are taken. The company may 

therefore appear inconsistent, or fail to give a consistent impression. 

The amount of visual impressions in the factory complicates the clarity of a sign system and makes the 

guiding unclear. By establishing a number of stations to be visited in order, the flow through the plant 

is likely to become clearer. Furthermore, the understanding of the production is easier, when the route 

follows the same process that the product undergoes. 

In this way the company maximizes the effect of their tours for all parties in a coherent, consistent and 

logical way.  

 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar de rundvandringar som görs i tillverkningsindustrin, mer specifikt på Alfa 

Laval i Eskilstuna. Hit kommer en stor mängd besökare med olika bakgrund för att se hur 

tillverkningen av separatorer går till. Med besökare menas kunder, leverantörer, studenter, interna 

utbildningar, chefer och pensionärsgrupper.  

Studien undersöker hur dessa rundvandringar kan standardiseras genom en rumslig utformning. 

Resultatet visar att vikten av att arbeta systematiskt med att synliggöra arbetet är av stor betydelse för 

besökares förståelse. Studien synliggör dessutom de skillnader som förekommer i rundvandringarna 

vilka beror på antalet guider och de skilda målgrupperna. Att rundvandringarna genomförs av så pass 

många gör att antalet versioner av vad som presenteras och skillnader i vägval också blir många. 

Företaget kan därför framstå som inkonsekventa eller misslyckas att ge ett trovärdigt intryck. 
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Mängden av visuella synintryck i fabriken försvårar tydligheten/  i ett skyltsystem och gör 

vägledningen otydlig. Genom att fastställa ett antal stationer som ska besökas i ordningsföljd kan 

flödet genom fabriken sannolikt bli tydligare. Dessutom blir förståelsen för tillverkningen lättare i och 

med att ordningsföljden rättar sig efter den process som produkten genomgår. På det sättet maximeras 

effekten av rundvandringarna för alla inblandade på ett sammanhängande, följdriktigt och logiskt sätt. 
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1. INTRODUKTION 

I tillverkningsindustrin görs många studiebesök för att ge bland annat kunder insyn i 

tillverkningsprocessen. På Alfa Laval, Manufacturing i Eskilstuna tillverkas separatorer och här sker 

många besök av det slaget.  

Denna studie syftar till att stödja de anställda som utför rundvandringarna, fortsättningsvis benämnda 

som guider genom ett vägledande koncept. Förslaget bygger på teorier inom områden som 

wayshowing, kognition samt informationsdesign vilket gör studien flervetenskaplig. Genom att 

befinna sig i gränsområdet mellan dessa discipliner skapas ny kunskap.  

Precis som Baer skriver i boken Information design workbook, är frågan jag ställt mig i denna studie 

”hur  kan  design  hjälpa människor att navigera i ett allt mer komplicerat landskap av meddelanden och 

data?”  (2008,  s  11).  Denna  uppsats grundar sig på ett praktiskt problem som uppmärksammats av 

anställda på Alfa Laval i Eskilstuna. 

 

1.1 Bakgrund 

Idén till examensarbetet blev känt för mig i samband med ett tidigare konsultuppdrag. Min dåvarande 

uppdragsgivare Ali Moghtadai arbetar som projektledare på operations Development. Han nämnde ett 

vägledningssystem som ett lämpligt examensarbete efter att det uppdraget slutförts.   

Det fanns ett behov av åtgärder i och med att många anställda genomförde rundvandringar och 

upplevde en osäkerhet i samband med dem. Osäkerheten uppkom efter jämförelser då de förstod att 

alla gick skilda vägar och berättade om olika saker. ”Det finns lite olika angreppssätt, jag vet att 

Therese ofta brukade börja ute i C2 där stativet görs men det brukar jag skippa” (Platschefen, 13/4 

2011). Osäkerheten förstärks i och med spännvidden på besöksgrupperna som alla har intresse av olika 

saker under rundvandringarna. 

Dessa studiebesök är viktiga men hör inte till den huvudsakliga verksamheten. Vikten av besöken 

ligger bland annat i att visa företagets styrkor för potentiella kunder. Företaget framstår som 

professionellt då man tar hänsyn till kundens behov av information. Genom ett professionellt utformat 

vägledande koncept tar man kvalitets- tänket till en ny nivå. Det ger en trovärdighet för både produkt 

och företag. Idag finns brister som gör att besökarnas förståelse försvåras.  

Det folk uppfattar som svårt när de kommer hit är att förstå flödet 

(Platschef, 13/05 -2011). 
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Försök till åtgärder har gjorts tidigare med informationsskyltar som berättar om avdelningarnas 

tillverkning men utförandet har stora brister i form av synbarhet, placering, kontinuitet och val av 

material.  

I fabriken finns ett överflöd av information vilket gör det svårt att uppfatta den relevanta 

informationen. Överflödet består av mättade färger på maskiner och skyltar som alla nu kämpar om 

besökares uppmärksamhet. Bergström kallar detta för entropi och menar att risken är att rätt budskap 

inte når fram till besökarna (2009, s 96). Som en konsekvens av detta uppmärksammas inte de 

informationstavlor som finns. I dagsläget är det svårt för såväl anställda som besökare att förstå och 

förmedla flödet i tillverkningen.  

 

1.2 Syfte 

 Konceptförslaget syftar till att med hjälp av rumslig gestaltning öka besökarnas förståelse för 

tillverkningsprocessen Arbetet ska leda till ett bättre flöde i rundvandringarna och tydliggörande av 

tillverkningens olika delar. Jag har studerat hur rundvandringar genomförs i fabriken för att se hur ett 

vägledningskoncept kan stötta guiderna.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att förstå hur ett rumsligt koncept kan underlätta guidernas arbete under rundvandringarna 

formulerade jag två frågeställningar. Frågorna grundas i att det finns praktiska problem i hur 

rundvandringarna utförs.   

Kan man genom ett rumsligt utformat koncept i befintlig miljö, stödja guiderna, och i så fall hur? 

Hur kan gestaltningen utformas för att täcka in den breda målgruppen samt öka flödet och förståelsen 

för tillverkningsprocessen?   

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 10 veckors arbete. Det är geografiskt begränsat till fabriken Manufacturing, 

Alfa Laval i Eskilstuna. Förslaget är inte anpassat till annan tillverkningsindustri eller fabriker 

eftersom förutsättningarna där kan vara annorlunda. Gestaltningsförslaget fokuserar på att förenkla 

vägledningen för hela målgruppen vilket gör att den enskilda besökarens behov av information inte 

prioriterats.  

Information om produktionens olika delar har inte undersökts närmare då fokus ligger på den rumsliga 



9 

 

helheten. I stället utnyttjas till stora delar den information som redan finns idag i den nya 

gestaltningen. Alfa Laval har väl utarbetade grafiska riktlinjer som tagits hänsyn till i gestaltningen. 

Eftersom det omfattar många områden så har användningen fokuserats kring val av färger, former och 

typsnitt. Riktlinjerna förklaras närmare i bilaga nr: 3  

Hänsyn har i detta skede inte tagits till människor med funktionsnedsättningar.  

 

1.5 Begreppsbeskrivning 

I detta stycke förklaras uttryck som är vanligt förekommande i denna rapport. Användningen av dessa 

begrepp i just denna studie förklaras mer ingående under rubriken metod.  

Informationsdesign; Ett vetenskapligt ämne med fokus på information, kognition, kommunikation, 

konst och språk. Rune Petterson, professor i Informationsdesign beskriver syftet som att ta fram 

användarvänligt informationsmaterial (2004, s 17). Informationsmaterialet ska alltså tas fram med 

målgruppen i fokus så att de förstår och använder den på rätt sätt.  

Kognitiv kartläggning/ karta (cognitive mapping); Att processa rumslig information. Rumslig 

kunskap/ karta om en specifik plats. 

Spatial; Rumslig. Rumsbestämning eller föremåls form.  

Berättarteknik/ narrativ; Konsten att berätta. Tillämpas i denna studie på rumsliga sammanhang. 

EGD; environmental graphic design; De handlar inte om den grafiska produkten is sig självt utan 

dess relation till den omgivande miljön. 

Wayshowing; Begreppet är i denna studie översatt till vägvisning, vilket innebär att man bistår med 

hjälpmedel för att vägleda mottagaren. ”Wayfinding”  innebär  att  hitta  strategier  för  att  finna  vägen. 

 

2. Uppdragsgivaren 

Alfa Laval är ett multinationellt företag med produktion och försäljning i 55 länder. De arbetar med 

energioptimering inom tre huvudtekniker; värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företaget 

grundades 1883 och har idag 26 stora/ medelstora tillverkningsfabriker över hela världen.  

I Eskilstuna tillverkas separatorer (HSS = high speed separation) vilka skiljer vätskor från varandra 

eller filtrerar bort partiklar från såväl vätskor som gas. De används till förädling av vätskor i livsmedel, 
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medicin, kemi och petrokemi. Fabriken bedriver fåstycksproduktion och tillverkar ofta bara två 

komponenter åt gången.   

I Eskilstuna finns 200 anställda som arbetar i fabriken eller på det intilliggande kontoret. I 

kontorsbyggnaden sitter de flesta av de guider som hjälpt till med studien.  

Enligt Alfa Lavals vägledande principer för sin leveranskedja finns ett tydligt fokus när det gäller 

närheten till marknaden och sina kunder (www.alfalaval.se.) Företaget utrycker i sin målsättning/ 

uppdrag betydelsen av att tillmötesgå och skapa värde för sina kunder. 

Different customers have different requirements. We have to treat each 

one individually and appropriately, regardless of what they are selling 

and regardless of which market channel we are using.  

Detta innebär att det blir viktigt att tillgodose deras behov av såväl varor som information, något som 

gör denna studie betydelsefull för företaget. 

Ett problem under arbetet var den omstrukturering/ byggnation som genomförandes under 2011. Detta 

gjorde att jag inte kunde använda mig enbart av observationer utan fick studera ritningar av planerad 

verksamhet.  

 

2.1 Källkritik 

Den litteratur jag har i min teoridel är till stor del kurslitteratur som noggrant valts ut för att ha 

kopplingar till rumslig gestaltning och informationsdesign. Författarna omnämns ofta i forskning på 

området och är därför tillförlitliga i den information de delger. Exempel är Rune Petterson, Bild & 

form för informationsdesign (2004), Per Mollerup, Wayshowing (2005) samt D.K Ching, Architecture- 

Form, space and order. (2007). Romedi Passini, Spatial representations, a wayfinding perspective, 

(1984) är inte författare av kurslitteratur på området och kan uppfattas som gammal. Jag hävdar att 

trots att den publicerades 1984 är den fortfarande relevant då den ofta refereras till av ansedda forskare 

idag. 

Det är av stor vikt att vara kritisk till den information som tillhandahålls, speciellt i samarbete med 

företag. Detta eftersom källan kan vara vinklad eller ha formats in i företagets sätt att tänka. Eftersom 

jag grundar min gestaltning på både vetenskapliga teorier och kvalitativa intervjuer så krävs ett visst 

mått av utifrån- seende. Intervjuer utfördes för att skapa förståelse för de inblandade parter som 

påverkas av mitt förslag. Dessutom är det väldigt lätt att ta parti med  sina  informanter.  ”Oavsett  vilken  

http://www.alfalaval.se/


11 

 

observationsstrategi man väljer, blir man en del av en social gemenskap. Man påverkar omgivningen 

och  blir  påverkad  av  omgivningen”  (Holme  och  Solvang,  2007,  s  115).   

Att arbeta med denna studie för att förändra ett problem tillsammans med företaget har självklart 

påverkat  resultatet  av  gestaltningen.  ”Den  här  totala  integrationen  i  själva  forskningsprocessen  ställer  

enorma  krav  på  att  forskaren  bearbetar  sina  intryck  och  ”fakta”  eftersom  de  vanligen  utgörs  av  

upplevelsebetonade fenomen som är  svåra  att  kvantifiera”  (Anderssen,  1994, s 48). Jag hävdar att 

genom att utföra intervjuer med berörda anställda har gestaltningen fått en styrka i förståelsen av det 

grundläggande problemet. Däremot har jag också föreslagits olika lösningar vilka inte alltid följer 

föreskrifter om god informationsdesign. Att ta emot och undersöka dessa idéer men betrakta dem med 

kritiska ögon har varit en utmaning under arbetet. Men utan dem hade gestaltningsförslaget tappat en 

stor del av sin tillförlitlighet. 

Eftersom gestaltningen i framtiden ska kunna användas behöver den följa de riktlinjer för 

kommunikation som företaget har. Det finns en risk i att bara acceptera och använda sig av redan 

existerande system som kan ha brister. Under arbetets gång har många förslag framkommit som finns i 

andra fabriker. Dessa har beaktats och till viss del använts i det slutgiltiga konceptet.  

 

3. TEORIER 

I studiens inledning framhölls att arbetet berör en rad olika forskningsområden så som wayshowing, 

kognition samt informationsdesign. Därför har jag läst litteratur inom dessa områden samt om hur 

fabriksmiljön fungerar i andra sammanhang (Schaeffer et. al), för att få en bättre grundläggande 

förståelse. I detta stycke presenteras teorier från forskning inom dessa områden som ligger till grund 

för presenterat gestaltningsförslag.  

 

3.1 Informationsdesign & rumslig gestaltning 

Pettersson  menar  att  ID  flätas  samman  av  flera  områden.  ”Design  av  budskap omfattar samspelet 

mellan ord, bilder och grafisk form, men även användandet av ljud, ljus, rum och tid i 

informationsmaterial”  (2004,  s  15).    Eftersom  denna  studie  bygger  på  att  förtydliga  en  struktur  i  en  

komplex miljö finns det anledning att undersöka hur alla dessa områden bidrar till denna komplexitet. 

Jag använder mig av en tolkning från Information design Workbook;;  ”The  translating  [of]  complex,  

unorganized,  or  unstructured  data  into  valuable,  meaningful  information”  (Baer,  2008,  s  11).   
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Bild nr: 5. Shannon & Weavers basmodell 

3.2 Wayfindig  

Det är en rumslig problemlösningsprocess där olika formelement behövs för orientering. Elementen 

fungerar inte i sin ensamhet utan behöver omgivningen till hjälp. Det kan antingen handla om 

naturliga element, t.ex. träd, eller tillverkade komponenter, t.ex. stolpar (Mollerup 2005, s. 8, 27). 

Vägvisningsstrategier går inte att applicera generellt, de behöver anpassas till respektive kontext. 

Golledge definierar wayfinding som processen när man etablerar och följer en väg mellan en 

startpunkt och mål (1999, s 6). Wayfinding behavior handlar om hur människor hittar vägen från en 

plats till en annan. Framförallt är detta applicerbart i min undersökning när det gäller hur guiderna 

hittar/ väljer vilken väg de ska ta. Eftersom förslaget inbegriper skyltar refererar jag till begreppet 

EGD  som  står  för  ”environmetal  graphic  design.  Inom  EGD  samverkar  olika  designdiscipliner  som  

grafisk design, arkitektur, industriell design, interiördesign, landskapsarkitektur och stadsplanering 

men de har alla designprocessen gemensamt (Calori, 2007, s 14). I och med mångfalden inom 

ämnesområdet så som arkitektur och grafisk form bildas en tydligare kontext runt informationen som 

hjälper målgruppen att orientera sig. 

 

3.3 Kommunikation  

I arbetet med vägledningskonceptet kan man inte undgå att ta hänsyn till utbytet av information. 

Konceptet är tänkt att underlätta flödet av information mellan guiden och besökare något som 

Pettersson menar är syftet med informationsdesign (2004, s 17).  Rundvandringarna är till för att 

kommunicera budskapet om hur företaget tillverkar separatorer och besökarnas förståelse är det 

huvudsakliga målet med dem. Shannon & Weavers basmodell är den kanske enklaste modellen att 

förklara informationsutbyte. (Bild 5)  

Valet att använda just denna kan framstå som att jag valt den bredaste modellen för att ha ryggen fri. 

Men anledningen att modellen används i detta sammanhang är att den betonar det brus som verkar 

som ett hinder för att budskapet ska nå fram. Som uppdagat i observationer finns en hel del störande 
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element som gör att besökare får svårt att behålla koncentration, höra vad guiden säger och förstå 

informationsmaterialet. Bruset skapas av den höga bullernivån, den rörliga miljön i form av truckar 

och annat pågående arbete, säkerhetsrisker, den komplexa och svårtydda dispositionen av miljön samt 

osäkerheten om var man befinner sig.  

Jag hävdar också, precis som senare forskare som utvecklat modellen, att feedback bör vara en naturlig 

del av rundvandringarna (Larsson, 2008, s 48). Bergström kallar det tvåvägskommunikation (2009, s 

107) eftersom guiderna måste får kunskap om vad besökaren är intresserad av. Då kan de planera 

rundvandringen så att budskapet överensstämmer med förväntningarna. Därför blir gränsdragningen i 

frågan om det handlar om envägs eller tvåvägskommunikation svårdefinierad. Trots att besökaren 

ställer frågor anser jag att denna kommunikationsform syftar till att förmedla ett budskap, vilket skulle 

tyda på att envägskommunikation är den rätta benämningen.   

 

3.4 Kognition & Perception 

För att underlätta igenkänning kan hjärnan uppfatta en speciell bild fortare om man har sett den en 

gång tidigare. Denna effekt kallar Colin Ware  för  ”priming”  (2008,  s  118).  Jag  menar  att  det  kan  

förväntas stämma överens också med tredimensionella objekt då det också handlar om att särskilja 

saker från dess omgivning. Det utnyttjas i utformningen av både skyltar och stationsmoduler för att 

besökare och guider enkelt ska identifiera och känna igen dem under turen. Att känna igen var man 

befinner sig från en översikt blir också viktigt. Mollerup kallar resenärens rumsliga kunskap om en 

speciell plats för kognitiv karta (2005, s 41).  

När vi letar efter  något  använder  hjärnan  så  kallad  ”biased  competition”  (Ware, 2008, s 119). 

Förenklat innebär det att en färg eller speciellt format eftersöks av synceller, vilka i sin tur rapporterar 

vidare för att sökande ögonrörelser ska starta. I fallet med vägledningskonceptet blir stationerna något 

som besökare och guider lär sig känna igen och därmed också aktivt söker efter under turen.   

Pop- out förklaras av Colin Ware som något vi lätt kan urskilja från sin omgivning. ”It  is  the  degree  of  

feature- level contrast  between  an  object  and  its  surroundings  that  make  it  distinct”  (2008,  s  29).  Pop- 

out effekten bidrar till att både guider och besökare snabbt kan urskilja de stationer och skyltar som är 

målen för rundvandringen. Även om en visuell sökning utförs av hjärnan på bara några sekunder, 

hävdar Ware att de extra sekunder denna tar representerar skillnaden mellan en effektiv visuell process 

och en kognitivt ansträngande sökning (2008, s 29).  

Färg och teorier kring användning av dem i design utnyttjas i konceptförslaget. I arbetet används färg 

framförallt för att framhäva och uppmärksamma, men även för att skapa igenkänning på flera olika 

nivåer. Både när det gäller företagets image och för att skapa en enighet för konceptets olika delar.  
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Minnet är viktigt i detta sammanhang eftersom besökarna vill komma ihåg det de sett också efter 

rundvandringen. Dessutom kan minnet agera som ett stöd i hur man förstår tillverkningsprocessen. 

“Wayfinding  decisions  are  hierarchically  structured  into  plans  which not only helps to memorize 

routes in behavioral terms, but helps to organize and record environmental information in the form of 

sequential, route-type  representations”  (Passini,  1984,  s  153). Genom att organisera vägledningen och 

begränsa guidernas vägval minskas belastningsförmågan vilket underlättar för annan information att få 

plats. 

 

3.5 Rumsligt berättande 

Principer för hur berättandet går till och vad som för historien vidare går att föra över till utformandet 

av den rumsliga miljön. Händelseförloppet i produktionen på Alfa Laval är tänkt att följas i och med 

en rundvandring. Det kan liknas vid en berättelse eller narrativ med början, mitt och ett slut. Larsson 

förklarar narrativ som att de ska innehålla flera avsnitt där det första vävs ihop med det sista (2008, s 

192). Dessutom ska dessa avsnitt hänga ihop på ett meningsfullt sätt (Ortega & Garcia, 2002, s 3), 

vilket blir väldigt tydligt i produktionen av en separator. Avsnitten representeras av varje avdelning, 

där tillverkningsprocesserna tillsammans bildar hela produktionsflödet.  

Narratives combine two dimensions, one a temporal sequence of events and 

the other a nonchronological configuration that organizes narrative into 

spatial patterns. Stories can plot events into lines, create hierarchies, unite 

beginnings and ends to form circles, or tie knots and design labyrinths 

(Potteiger & Purinton, s 7). 

Ortega och Garcia menar också att ordet narratologi vanligtvis relateras till strukturalism (2002, s 4). 

Det är just strukturen i berättandet som eftersträvas i konceptförslaget. Genom en tydligare struktur 

och ordningsföljd blir förståelsen större än om man först berättar om steg ett och sedan hoppar till steg 

fyra. Det är något som förekommer idag.    

 

4. METOD 

Denna uppsats bygger på empiriskt material från intervjuer och egna observationer. Materialet har 

sedan analyserats med stöd från tidigare forskning. Eftersom studien grundas på ett praktiskt problem 

hos uppdragsgivaren har arbetet utförts i samråd med dem. Detta för att förstå problemetiken bättre. 

Inom samhällsvetenskap pratar man om förändringsinriktade undersökningar, vilka ibland kallas för 
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aktionsforskning. Det innebär att forskaren deltar i förändringsarbetet tillsammans med de inblandade 

på området (Andersson, 1990, s 48). Aktionsforskning beskriver hur studien genomförts och den roll 

de anställda haft. Kommande kapitel redogör för de metoder jag använt under arbetet.  

 

4.1 Tidigare forskning 

 

Det har forskats en hel del inom områden som wayfinding och kognition tidigare. Denna forskning  

angriper  dock  ofta  större  områden  som  till  exempel  ”Human  cognitive  maps  and  wayfinding”  

(Golladge, 1999). Min studie tar avstamp i denna forskning för att sedan applicera den i en specifik 

fabriksmiljö. Inom lean production har det forskats om rumslig utformning och användningen av det 

för kommunikation (Schaeffer et al, 2011). Observationer som denna från Spatial design for 

continuous improvement: A case study of three manufacturing companies, gav mig en bra förståelse av 

miljön; ”In open industrial settings, the emergens of things in the visual field is common. It is hard not 

to look at things that move and even harder to avoid to look  at  things  that  emerge  in  the  visual  field” 

(J.A. Schaeffer et al. 2010, s 794). Jag är medveten om att denna artikel behandlar miljöer som 

används till förbättringsmöten, men hävdar att den trots detta ger en bra förståelse för hur 

omgivningen kan verka distraherande. 

Jag har däremot inte uppmärksammat forskning som belyser förståelsen av tillverkningsprocessen för 

besökare. Avsaknaden av sådan forskning ger ökad relevans för min undersökning på detta område. 

 

4.2 Målgrupp 

När arbetet inleddes var jag inriktad på att den givna målgruppen var besökarna. Efterhand insåg jag 

att min primära målgrupp är guiderna men eftersom besökarna är de som ska förstå informationen, 

räknar jag dessa till en sekundär målgrupp.  

Tanken från studiens början var att avgränsa målgruppen till de kunder som besöker fabriken. Detta 

för att det handlade om så vitt skilda grupper och med helt skilda förkunskaper/ intresse. Jag insåg att 

det fanns behov av att visa olika delar av produktionen beroende på om besökaren var potentiell kund, 

från en statlig myndighet eller privatperson. Efter en tid insåg jag att en gestaltning som är gemensam 

för hela den sekundära målgruppen och som blir en utgångspunkt i berättandet utifrån baskunskaper 

om tillverkningsprocessen vore att föredra.  

Förståelsen av tillverkningen kan också utnyttjas inom företaget till exempel då nyanställda 

introduceras till verksamheten. Det kan dessutom bidra till medvetenhet om den enskildes bidrag till 
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slutprodukt.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa metoder innebär att man närmar sig den person, organisation eller grupp som studien 

behandlar för att skapa en bättre förståelse av deras situation (Holme & Solvang, 1997, s 92). 

Kvalitativa intervjuer har därför valts eftersom frågeställningarna handlar om att klarlägga hur 

rundvandringarna kan förbättras, vilket grundar sig på individens upplevelse. Tanken med intervjuerna 

var att skapa en diskussion bland de inblandade på Alfa Laval för att de ska tänka efter vad som 

fungerar och inte fungerar. Eftersom guiderna är de som genomfört turerna har de erfarenhet och en 

djupare kunskap, något som jag ville ta del av.  

Det är fler anställda på Alfa Laval som agerar guider än de som deltagit i intervjuer och kartläggning. 

Ett urval gjordes på fyra personer på grund av tidsbegränsning, för att underlätta arbetet och för att 

istället gå djupare i de intervjuer som genomfördes. Denna grupp bestod av personer som oftare än 

andra på företaget agerar guider för besökare och därför kunde dem ge mig mest relevant information. 

Holme och Solvang belyser det faktum att de utvalda personerna ska representera hela populationen 

om man ska göra generaliserande slutsatser (1997, s 183). Urvalsgruppen är representativ för hela 

populationen anställda då de dels täcker in olika arbetsuppgifter/ tjänster men också för att de guidar 

olika besökare. I gruppen fanns en kvinna och tre män vilket speglar bilden av anställda som gör dessa 

rundvandringar. Flera av dem har arbetat inom företaget länge vilket gör att de har bra kunskap om 

fabriken och tillverkningen, vilket krävs för att praktiskt kunna genomföra rundvandringarna. Att 

genomföra 4 intervjuer gjordes även på grund av tillgänglighetsskäl. Alla guider på fabriken hade inte 

möjlighet att delta i denna studie och jag fick därför avgränsa antalet intervjuer till den rådande 

situationen. 

Holme och Solvang menar att förståelsen av den kvalitativa undersökningen förtydligas om 

individernas egna uttryckssätt används (1997, s 93). Därför har jag i rapporten försökt använda direkta 

citat från de intervjuer jag genomfört. Intervjuerna spelades in med bandare för att i efterhand kunna 

återge deltagarnas synpunkter. 

Intervjufrågorna skickades ut i förväg så att de intervjuade får en förståelse för vad området handlar 

om och hinner reflektera kring situationer i lugn och ro först. (Se frågor i bilaga 2)   

Det var viktigt att se till brukarperspektivet/ förståelsen i studien men på grund av kursens begränsning 

i tid var endast en grupp besökare tillgänglig att undersöka. Intervju med pensionärer gjordes för att 

bekräfta de upplevelser jag själv haft under rundvandringen. När fler personer upplever samma saker 

är sannolikheten för att det är på det viset ganska stor. Informationen bekräftade dock inte de problem 

som jag funnit vilket gjort att jag fått styrka dem genom observationer. Dessutom gjordes en intervju 
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med en akustiker för att utreda möjligheterna att integrera ljudabsorbtion i gestaltningsförslaget. Det 

gav bättre kunskaper i hur fabrikens lokaler fungerar med utgångspunkt från ljud.  

Ett tiotal personer genomför rundvandringar och eftersom ingen standard finns så hittar alla ett sätt 

som passar för dem. Eftersom de anställda redan funderat kring och provat olika lösningar var det 

tydligt från början att de såg det som ett praktiskt problem.  

 

4.3  Arkitektur/ platsanalys, Manufacturing Eskilstuna 

Den 13 april 2011. Kl 15.00 

Denna inledande observation gjordes för att förstå de flöden och processer som upplevs under turen. 

En viktig uppgift var att upptäcka de problem som gör att de nuvarande rundvandringarna inte 

fungerar optimalt. Därför var fokus att se till vad man som besökare uppmärksammar i form av 

visuella formelement och färger. Som stöd hade jag frågor att se på. Dessa frågor täcker in områden 

som wayfinding, skyltning och kognition samt ringar in problemen jag ska lösa och finns som bilaga 

nr 3. Det som beskrivs nedan är signifikant för hela fabrikslokalen. 

Fabriken är ca 20000 m2 stor och har ca 10 meter i takhöjd. Alla väggar är vitmålade och består främst 

av tegel och puts. Golvet är i betong men alla gångstråk är belagda med plastmatta. Mattan kantas av 

gula varningslinjer som betyder att truckar trafikerar gångarna. Linjerna bildar en tydlig rikting 

sidledes i korridorerna. I taket finns bärande bjälkar i turkos kulör som ibland är placerade längs med 

korridorerna och ibland i motsatt riktning. De stora lagerhyllor som finns är ofta placerade längs 

väggar men också med kortsidorna mot truckgången. De är gjorda av metall och vissa har beslag av 

orange plast i skarvarna. Dessa används för att lagra delar på pallar. Områdena markeras med mindre 

betäckningar längs hyllkanten. 

 

Det finns många skyltar som visar de faror som förekommer i form av explosionsrisk, eller varning för 

frätande syra. Också skyltar för brandsläckare och utrymningsvägar är synliga. 

Dessutom används andra markeringar i golvet för att markera områden som avsatts för speciella 

element. Vitt markerar en cell(arbetsstation), gul markerar truckgång, blå markerar verktyg/maskiner i 

dagliga arbetet,  rött  markerar  städutrustning.  De  ska  alla  uppmärksammas  men  ”krigar”  nu  om  

uppmärksamheten. Det blir många intryck. 
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I taket sitter starka lysrörsarmaturer utmed en vajer, vilka är de enda ljuskällorna. Ljudvolymen är dov 

och stundtals hög.  

In till vissa avdelningar/ rum finns ett valv. Här finns uppställda järndörrar - alla i olika färger. 

Traverser i taket förekommer på många platser och dessa varierar också i färg. Mest i orange. Något 

annat som satts upp i taket är rundade speglar. De är placerade i korsningarna för att uppmärksamma 

människor på mötande trafik från sidorna vilket minskar olycksrisken.      

På vissa platser finns gamla skyltar med beskrivning av produktionen. Dessa är i A2 format och är inte 

systematiskt placerade vilket gör dem svåra att upptäcka. Någon har fått ett eget svetsat stativ medan 

andra ställts bakom ett rör på tre meters höjd.  

Lokalens funktioner och formelement: Anställda använder lokalerna som transportsträckor till fots 

och med cykel eller truck. Fraktväg alltså. En annan funktion är de rundvandringar som genomförs. 

Lokalen fungerar som arbetsplats med maskiner och kontor. 

Bild nr: 1 och 2. Pallstallage och skylt med 
beteckning på avdelning C 4. 
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Linjer i golv, pallhyllor, inrutade maskiner, fyrkantiga former och inramningar, dörröppningar. 

Truckvägarna är de enda ställen där besökare rör sig. Hyllorna är genomsynliga vilket gör förståelsen 

av rummets storlek begriplig. De olika färgmarkeringarna i golvet stoppar upp rörelseflödet i och med 

att man som besökare funderar på vad de betyder. På många ställen ger markeringarna motsägelsefull 

information då olika färger används på samma område. Eftersom de indikerar olika saker blir man som 

besökare dessutom osäker på vilken av dem som gäller.   

 

4.4 Kartläggning/ användbarhetstest 

Kartläggningen av hur de brukar röra sig gjordes genom att varje enskild guide på en karta över 

fabriken fick rita var de brukar ta med besökare på sina rundvandringar. Guiderna ombads att rita en 

linje för hur de normalt sett går rundvandringar och att sätta en prick där de stannar till för att prata.  

Av denna övning kunde de platser som alla guider besökte oavsett besökare prickas ut på kartan (Se 

bild nr 6). Det ökade min förståelse för att dessa platser är av stor betydelse eftersom konceptet syftar 

till att just alla besökare, såväl studenter som potentiella kunder, ska få en förståelse för tillverkningen.  

Efter att fyra av guiderna fyllt i kartan gjorde jag en sammanställning av dessa för att se just vilka 

stopp som var gemensamma för alla guider/ målgrupper. 

 

Bild nr: 3 och 4. 
Nuvarande informationsskyltar och intryck av färger. 
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Denna sammanställning använde jag för en avstämning med guiderna för att kunna fastställa de 

punkter för moduler som jag ansåg lämpliga. Jag berättade om min idé att placera modulerna framför 

pallstallage då dessa förekommer på alla avdelningar och kan användas i igenkänningssyfte. Ware 

menar att tidigare erfarenheter i liknande situationer förenklar när vi letar efter något (2008, s 37). 

Guiderna var positiva till att använda sig av pallstallage som kuliss bakom modulerna för att få ett 

enhetligt uttryck. Några invändningar ledde till att mindre ändringar gjordes. Till exempel flyttades en 

station till annan avdelning då två stationer placerats inom gränserna för samma avdelning. I det stora 

hela godtogs placeringarna. 

Det var viktigt att vara på plats under dessa tillfällen för att lära känna de anställda bättre och få dem 

att känna sig involverade i mitt arbete. Eftersom konceptet är tänkt att användas av dessa individer är 

det viktigt att de fått tillfälle att tycka till om hur det utformas. Holme  &  Solvang  menar  att  ”Vi  ska  

ansikte mot ansikte möta den situation  som  enheten  befinner  sig  i”  (1997,  s  92).  Dessutom har de 

anställda bättre kunskap om lokalerna och hur de används av operatörerna för att vägleda om 

modulernas placering.  

 

Bild nr: 6 Sammanställning över fyra guiders färdväg genom fabriken.  
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Bild nr: 7. 
Observation av 
rundvandring med 
pensionärsgrupp. 

4.5 Observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två rundvandringar har observerats varav en var mer deltagande och en mer passiv. Dessa gjordes 

med två olika guider för att kunna upptäcka skillnader i hur deras personlighet eventuellt påverkar 

intrycket av turen. Båda var öppna i den bemärkelse att alla deltagare visste vad jag gjorde där och 

hade godkänt att jag skulle observera (Holme och Solvang, 2007, s 111). 

De valda rundvandringarna gjordes för mig personligen och för en pensionärsgrupp. Det var av stor 

betydelse att passivt delta på en tur för att se hur andra besökare med skilda intressen och erfarenheter 

upplevde rundturen. Innan presenterade jag mig och vad jag skulle göra för att de skulle acceptera att 

jag deltog. Eftersom observationen inte berör något av känslig art blev det inte svårt att få gruppens 

tillit. 

Av osäkerhet för att rundvandringen skulle ha utformats på ett annorlunda sätt då guiden visste vad jag 

skulle observera där, bad jag om att få observera andra besökare också. Jag ville specifikt ha en annan 

guide för att se på vilka sätt rundvandringen genomfördes annorlunda.   

Under turerna fotograferades och videofilmades partier som stöd för analyser och det fortsatta 
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skrivandet. Eftersom Holme och Solvang trycker på hur viktigt det är att skriva ner stickord under 

observationerna, (1997, s 116) så skrevs viktiga iakttagelser ner på det sättet. De skrevs om till 

fältanteckningar efter rundvandringen för att underlätta sammanställningarna senare. 

 

4.6 Analys av empiri 

Fabriken är stor till ytan (20000 m2) vilket förleder många besökare till att tro att de bedriver 

massproduktion i stil med bilindustri och rullande band. Men eftersom denna fabrik bedriver 

fåstyckstillverkning där hantverket är i fokus så finns inte denna specifika linje i tillverkningen. Det 

kräver att produkten flyttas mellan samma avdelningar fler gånger för att justeras noggrant. Flödet 

genom fabriken på rundvandringarna blir därför inte bra då man tvingas röra sig efter produktens bana, 

något som för besökare kan uppfattas förvirrande.  

Flödesproblemen beror alltså på flera saker; guiderna är inte på förhand säkra på var de ska gå, 

fabrikens upplägg följer inte den process i vilken separatorn tillverkas, som besökare upplever man 

lokal disorientering på grund av otydlig information om var man befinner sig, en tänkbar följd av oklar 

distinktion mellan avdelningarna.  

Fabrikens uppbyggnad kan också vara orsaken till varför produktionen inte följer en tydligare linje. 

Den är tillbyggd under flera olika tillfällen vilket kan vara skälet till att avdelningarna inte hänger ihop 

som de kunde gjort om det byggts nytt. 

Golvmarkeringarna ger ett motsägelsefullt intryck då flera färger används på samma ställe. 

Alla färger som förekommer på skyltar, maskiner, traverser och pelare kräver vår uppmärksamhet 

vilket gör att den information som finns och kan hjälpa guider och besökare blir osynlig. Vi letar efter 

något slags mönster eller system bland färgerna och när det inte hittas uppstår förvirring.  

I fabriken råder enligt mig ett överflöd av information vilket gör det svårt att uppfatta den relevanta 

informationen. Bergström kallar detta för entropi och menar att det är ett hot mot att rätt budskap når 

fram (2009, s 96). Som en konsekvens av detta uppmärksammas inte de informationstavlor som finns 

idag.  

Den insamlade empirin innehåller vissa oenigheter i och med att ljudvolymen för mig var ett störande 

moment,  något  som  informanterna  inte  konfirmerat.  ”Jag  uppfattar  det  inte  som  ett  problem att de inte 

hör  vad  man  säger”  (Platschefen  13/4  -2011). Men trots detta har han tänkt på lösningar som 

hörsnäckor och liknande vilket vore motsägelsefullt om det inte fanns något problem. I 

observationerna märks problematiken också när besökare tvingas stå väldigt nära och efter en stund 
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tappar fokus på vad guiderna säger. Jag har även tagit del av utförda bullermätningar som visar värden 

upp mot 90dB. Det betyder att volymen är så pass hög att hörselskydd ska användas. (Se Bilaga 5)  

 

5 SKISSER/ DESIGNPROCESS 

I detta stycke redogörs i grova drag hur processen från start till mål gått till. Hur har gestaltningen 

utvecklats och vilka idéer som valdes bort.  

 

 

Jag började processen med att läsa litteratur och samla empiri för att bättre förstå problemområdet. 

Under tiden skrev jag ner mina tankar kring vad som var signifikativt för denna specifika miljö. När 

det sedan blev svårt att förklara mina tankar i ord började jag skissa i stället.  ”As  a  designer  quickly  

creates a conceptual design sketch an ongoing perceptual critique is occurring. This can be thought of 

as a form of meta-seeing in that it is critical and analytic in a way that goes beyond the normal process 

of visual thinking associated  with  everyday  tasks”  (Ware,  2008,  s  160). Skissandet tydliggjorde varför 

jag valde att göra på ett visst sätt. Då kunde jag lättare motivera varför annat valdes bort. Av de tidiga 

idéerna jag hade är tanken om stationerna vad som har följt med. Också vikten av att konceptet skulle 

höra ihop visuellt genom färg eller form var tidigt betydelsefullt. Men att färgkoda varje avdelning 

blev för omfattande och komplicerat. 

Bild nr: 8. Skisser. 
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Andra tankar jag haft har handlat om att skapa en fast bestämd rutt som genom till exempel 

markeringar i golvet enkelt kunde följas. Problemet med golvmarkeringar uppstod i och med att 

rundvandringarna skiljde sig åt beroende på besökaren. Det gör att flera linjer behövts, alternativt att 

guiderna tvingats frångå de linjer som funnits, vilket troligtvis lett till ökad förvirring. Mollerup menar 

att vissa människor som följer en färdled kan glömma bort riktningen och återvända till startpunkten. 

Om linjerna dessutom korsar varandra kan det leda till förvirring (2005, s 45). Dessa problem gjorde 

att idéerna om linjer i golvet valdes bort. 

Skyltningen med avdelningsnamnet var först tänkt att sitta över modulen för att tydligare fungera som 

riktmärke. Placeringen centralt på avdelningen visade sig senare problematiskt i och med att skylten 

fortfarande skulle vara synlig från andra avdelningar. Detta skulle komplicera det faktum som jag ville 

sträva mot, nämligen att tydliggöra avdelningarna. Att i stället fokusera på övergångarna mellan 

avdelningarna blev i stället lösningen. 

 

5.1 Svårigheter med färgkodning 

I arbetets första fas var tanken att tydliggöra avdelningarna med hjälp av färgkodning. Färgerna skulle 

introduceras på en sida i presentationen och sedan upplevas på plats i avdelningen. Detta skulle 

motverkat den lokala disorienteringen som idag upplevs i fabriken. Men efter att jag provat färgkoda 

på kartan insåg jag att det skulle bli svårt. ”If a design is complex and the symbols are quite small, 

then  no  more  than  a  dozen  codes  can  be  used  with  complete  reliability” (Ware, 2008, s 77).  

Bild nr: 9. Skisser 
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Bild nr: 10. Försök till färgkodning. 

Jag tror det är viktigt att hela verksamheten 

framstår som en enhet. Att därför i stället försöka 

tona ner det kaos av färger som finns i fabriken 

skulle göra det enklare. Ware förklarar att hjärnan 

fungerar så att den delar in synliga utrymmen om 

de visar upp liknande textur eller färg (2008, s 

168). I dagsläget försöker man förgäves att hitta 

något slags system  

i det man ser.  

 

 

6 RESULTAT/ GESTALTNING 

För att tydliggöra processen och flödet i fabriken ska rundvandringarna besöka stationerna i samma 

ordningsföljd som produkten som tillverkas. Turen bildar då en tydligare röd tråd/linje där första 

stoppet blir vid varuintaget och det sista vid testriggen. Det gör att gestaltningsförslaget förstärker de 

berättartekniska grepp som finns med hjälp av rummet. 

Jag hävdar att om förståelsen för fabrikens layout/ rumsliga organisation var bättre hos besökarna, 

skulle det försvaga faktumet att man idag inte uppfattar denna linje/ röd tråd i tillverkningen. Om 

besökaren i ett tidigare skede har skapat en egen inre karta över området så kan denna bild sedan 

användas på plats I fabriken. Just sådana kognitiva kartor menar Golledge också kan användas för att 

organisera den rumsliga upplevelsen (1999, s 20), något som jag tagit fasta på i detta 

gestaltningsförslag. Förståelsen underlättas genom upprepning av en och samma översiktskarta på 

varje station vilket gör att besökaren lättare förstår var de befinner sig. 

Då samarbetet med Alfa Laval i förlängningen ska kunna realiseras vill jag inte föreslå en total 

omstrukturering av fabriken. Det skulle vara alldeles för kostsamt och leda till att de sedan länge 

invanda beteckningarna på avdelningar måste läras om. Med det i beaktande avgränsar jag mig till 

genomförbara lösningar som dock skulle gynnas av strukturerade förändringar av hela fabriken. 

 

6.1 Varför behövs stationer? 

Det viktigaste med detta koncept är att;  
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 Designa och placera ett antal fasta besökspunkter/ stationer. 

 Synliggöra avdelningarna och tydliggöra var i processen man befinner sig. 

 Använda berättartekniska strategier och wayshowing i den rumsliga miljön för att tydliggöra 

den röda tråden i tillverkningen. 

Eftersom besökarna är en bred målgrupp med skilda intressen av verksamheten måste det finnas stor 

flexibilitet i konceptet. Genom att använda sig av stationer på de platser som berör alla kundgrupper 

blir spelrummet mellan dessa mer fritt. Det ger varje guide möjligheten att utveckla rundvandringen 

efter den enskilde besökarens behov.  

 

Genom att använda repetition av samma objekt vid stationerna skapas en rytm (D.K. Ching, 2005, s 

138). ”This  repetition  not  only  creates  a  visual  unity  but  also  induces  a  rhythmic  continuity of 

movement that a viewer´s eyes and mind can follow along a path, within a composition, or around a 

space”  (s  138).  Denna rytm bidrar till ett flöde som tidigare saknats under rundvandringarna.   

 

En av riskerna med rundturerna idag är att 

det ibland är svårt att samla grupperna när 

det är fler besökare (Liberg, 19/4 2011). Ett 

sätt att minska risken för detta är att skapa 

tydliga platser där man väntar in besökarna. 

 

6.2 Positionering 

Stationerna är tänkta att fungera som 

utgångspunkter för presentationen av varje 

avdelning. Platsen kommer vara en tillfällig 

samlingspunkt på varje avdelning där 

information om tillverkningen förmedlas. 

Därför blir det viktigt att stationen placeras 

så att den representerar avdelningen. Calori använder begreppet ”placemaking”  som  att  det  skapas en 

distinkt bild av en plats (2007, s 8). Med det i åtanke har stationerna placerats centralt på 

avdelningarna men fortfarande inom de gränser där guiderna rör sig (se bild nr: 11).  

Dessutom är tanken att de ska stå intill kortsidan av de pallstallage, vilka är återkommande element på 

alla avdelningar. På så vis skapas också en igenkänning i förhållande till dess omgivning (Mollerup, 

Bild nr: 11. Stationernas positioner. 
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2005, s 35). Dessa pallstallage har på utvalda platser oanvänd yta i framkant vilket gör att modulen 

inte är i vägen för trafik med truckar och liknande. Detta med tanke på det utskjutande taket.   

 

6.3 Design 

Avgörande för att konceptet ska fungera är hur de olika delarna samverkar för att skapa en helhet. 

Designen av dessa element blir därför viktigt och genom att använda samma färger och typsnitt i såväl 

modul som skyltar visar man att de hänger ihop. Konceptet ska utgöra en enhet för att visa att 

rundvandringarna skiljer sig från den verksamhet som vanligtvis sker i fabriken. Det gör det lättare för 

både guider och besökare att snabbt identifiera de stationer som är målen för rundvandringen. Detta 

blir tydligt då både skylt och modul har samma blå färg och använder samma typsnitt. 

Modulen har utformats med tanke på företagets grafiska riktlinjer för att stärka dess varumärke. Detta 

för att de besökarna som kommer har en viss förförståelse om Alfa Laval och deras visuella uttryck. 

Även om det bara handlar om att en profilfärg är återkommande i gestaltningen så kan det bli en 

positiv igenkänning eftersom detta också rör sig om extern kommunikation. Calori menar att rumsligt 

utformad grafisk design blir allt viktigare för att skapa en rumslighet och samtidigt förstärka 

varumärket (2007, s 9).  

 

6.4 Besökspunkter/ moduler 

Dessa besökspunkter ska bestå av en modul som agerar skylt i flera avseenden. Modulen indikerar på 

vilken avdelning man befinner sig med i och med att dess namn finns både på dess gavel och på 

informationstavlan.  

Genom att tilldela platsen en identitet kan guider och besökare då enkelt bekräfta att de kommit till det 

som skylten beskriver (Mollerup, 2005, s 109). Det gör att man som besökare inte känner samma 

osäkerhet kring var man är, något som i dagsläget är problematiskt. 

Modulerna innehåller också informationsmaterial om hur tillverkningsprocessen på varje avdelning 

går  till.  Detta  kallar  Calori  för  ”operational  signs”  (2007, s 73) vilka förklaras ingående på s 29 och 

bild 14. 

Modulens design utmärker sig från den i övrigt kantiga omgivningen vilket gör att den lättare 

uppmärksammas.  

Dess böjda form gör att den kontrasterar mot den raka omgivningen och ger bra pop- out effekt menar 

D.K. Ching (2005, s 169). ”In  a  room  with  a  high  ceiling,  all  or  a  portion  of  the  ceiling  can  be  dropped  

to  lover  the  scale  of  the  space,  or  to  differentiate  an  area  from  the  space  around  it”  (2005,  s  164).  
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Jag är medveten om att modulens design kunde utformats för att väcka ytterligare uppmärksamhet. 

Det har aktivt valts bort eftersom det skulle bli ytterligare en detalj i omgivningen som skriker om 

uppmärksamhet. Därför har jag valt att istället rekommendera åtgärder för omgivande miljöer. 

Formen gör dem till landmärken i de stora lokalerna eftersom de är framträdande på grund av form 

eller färg och därför blir ihågkomna (1999, s 17). Genom den mättade blå färgen och böjda formen (se 

bilaga nr 3) uppnås kontrasten vilket gör att den uppmärksammas (D.K. Ching, 2005, s 114) Dessutom 

skapas kopplingen till företagets riktlinjer vad gäller kommunikation. Mollerup beskriver vikten av att 

skyltar placeras vinkelrätt mot förbipasserande (2005, s 183). I och med modulernas placering 

upptäcks de från sidan vilket gör att gaveln fungerar som skylt och bör synas tydligt. En del av 

modulens funktion är att beskriva deras ordningsföljd. Det görs med hjälp av kartorna på 

informationsskylten som är utmärkta med siffror. 

 

 

 

Bild nr: 12. Ny informationsmodul. 
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6.5 Material och konstruktion 

Modulen består av ett tungt fundament i botten för att den ska stå stadigt och inte innebära någon 

säkerhetsrisk. Fundamentet kan med fördel utformas med hål för gaffeltruck så att den enkelt kan 

flyttas även om risken då finns att den flyttas och blir stående på fel ställe. Den består av en stomme 

av armering och ett ytskikt av hårdplast samt panel i ek (se bilaga nr 3). Modulen har ett utskjutande 

tak som begränsar ljuset på informationstavlan. Därför sitter en spotlight i undertaket.  

Informationstavlan är placerad i ögonhöjd och text och bilder är anpassade att läsas på ett par meters 

håll om det blir nödvändigt på grund av antalet besökare. I sin rätta miljö kan modulen se ut som på 

bild 13.  

Bild nr: 13. Informationsmodul i miljön. 
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6.6 Grafisk layout 

Informationstavlan är en beskrivande skylt som förklarar avdelningens tillverkningsprocess. Det är ett 

sätt att förenkla för besökarna och ge dem stöd att minnas. Colin Ware menar att man kan hjälpa 

minnet  på  olika  sätt.  ”One  way  that  visual  displays  support  cognition  is  to  provide  aids  to  memory”  

(2008, s s169). Genom att använda det informativa material som finns idag hjälper vi hjärnan att 

minnas och bistår både guider och besökare med stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr: 14. 
Vänster: Ny grafisk 
layout av 
information. 
 
Nedan: Gammal 
lösning med 
informationsskyltar.  
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Informationen förklarar varje avdelnings tillverkningsprocess på ett bra sätt men används i dagsläget 

alltså inte. Detta grafiska material har gjorts om med fokus att tydliggöra informationen just för 

besökare. Strukturen har förenklats trots mängden information med hjälp av läsriktning och hierarki. 

Med hierarki menar jag vilken information som uppfattas först. Därför är namnet på avdelningen 

skrivet med versaler och placerat högst upp för att genom hierarki visa att det är värt att läsa först. 

 

Tre delar på layouten är nya se bild nr: 15. Genom att benämna avdelningen efter vad de tillverkar i 

stället för beteckningar som C 6 visar att informationen är tillägnad besökarna.  

Kartan i övre vänstra hörnet ska stärka upplevelsen av var i fabriken man befinner sig. Som jag nämnt 

i samband med kognition blir det viktigt för att man som besökare lätt upplever lokal disorientering då 

miljön är stor och komplex. Kartan är tänkt att vara densamma som presenteras i konferensrummet för 

att skapa samstämmighet. ”This  kind  of  visually  triggered  activation  can  often  be  much  faster  than  

retrieval of the same concept from internal long-term  memory  without  such  aids”  (Ware,  2008,  s  169).  

Det återkopplar och förtydligar flödet genom att visa var nästa station är i förhållande till var man 

befinner sig.  

Bilden längst ner till höger föreställer en separator. Det huvudsakliga syftet med bilden är att 

förtydliga tillverkningsprocessen och just denna avdelnings medverkan till slutprodukt. Det färgade 

partiet föreställer var den färdiga delen från just denna avdelning sitter i slutprodukten. Färgen 

framhäver produkten eftersom resten av bilden är svart/vit (Ware, 2008, s 81). Just denna del av 

informationen kan vara till nytta för anställda som i dagsläget har svårt att förstå vad deras arbete 

bidrar  till.  ”Killarna  där  nere  är  proffs  på  det  de  gör  och  kan  alla  toleransvärden  utantill. Men vad de 

aldrig förstår är vad det de tillverkar har för funktion i separatorn”  (Platschef,  13/4-11).  

 

6.7 Synliggöra avdelningarna 

När besökare kommer får de först en presentation i ett konferensrum där man ofta visar en översikt av 

fabriken som avslut. Det möjliggör att förståelsen från översikten i konferensrummet kan återskapas 

på plats i fabriken. ”Places  and  locations  form  spatial  distributions;;  tracks  paths  and  roadways  form  

network; landmarks and nodes form hierarchies. All these combine to represent the total knowledge 

structure (cognitive map)”  (Golledge, 1999, s 20).  Idag är det svårt att använda dessa kognitiva kartor 

eftersom man lätt blir disorienterad väl nere i fabriken. Genom att förtydliga avdelningarna på plats i 

fabriken tror jag det blir lättare att återskapa översikten från presentationen. Kartor som finns på den 

nya modulen är också ett steg mot att synliggöra avdelningarna. ”Configurational  understanding  of  

layouts can be attained in a variety of ways, including 
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1. Defining boundaries around a complete or partial distribution; 

2. Integrating separately learned route information into network or a configurational whole; and 

3. Overviewing from a survey point  or  bird´s  eye  view”  (Golledge, 1999, s 20). 

 

Försök har gjorts tidigare med grafiskt material där avdelningarna gjorts i olika färg men jag menar att 

den särskiljningen behöver omsättas i praktiken för att besökare på plats ska kunna återkoppla till 

översikten. 

 

6.8 Skyltning för att markera avdelningar 

I dagsläget finns många skyltar I fabriken men de är alla gjorda på olika sätt och med betäckningar 

som gör det svårt för utomstående att förstå. C2 är till exempel betäckningen för avdelningen som gör 

frame components. Genom att skriva ut det namnet tydliggörs vad denna avdelning gör i processen, då 

slipper besökaren tänka ut det på egen hand.  

Skyltarna är utformade som två pilar och ska placeras mellan avdelningarna som för att tydligt tala om 

vilken avdelning man är på väg in i. (se bild nr: 15) 

Mollerup  kallar  dessa  skyltar  ”directional  signs” som från sin position ger en riktning och talar om vad 

man kan hitta där (2005, s 113). I de fall där avdelningarna skiljs genom ett valv med dörr ska denna 

skylt placeras i ögonhöjd, på väggen i öppningen. På en del platser skiljs avdelningarna åt av en 

truckgång eller pallstallaje. Där ska skylten placeras hängande och vänd mot passerande.  

Skylten är blå (communication principles) också för att kopplas samman med modulerna och visa att 

de hör ihop.  

 

6.9 Berättarteknik & wayshowing 

Berättelsen tar sin början i konferensrummet där översiktskartan agerar anslag till rundturen. Tanken 

är sedan att följa produktionens händelseförlopp så att den röda tråden i tillverkningen blir tydlig. “The  

purpose of narrative,  whether  it  is  visual  or  verbal,  is  to  capture  the  cognitive  thread  of  the  audience”  

(ware 2008, s 138).  

Bild nr: 15. Skyltar för att markera avdelningarna och gränserna mellan dem. 
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Fördelarna  med  att  använda  berättarteknik  är  också  att  avlasta  minnet.  ”The cognitive thread is the 

sequence of concepts that are held actively in visual and verbal working memories, together with the 

links  between  them” Det viktiga för kunden är ju att lära sig något och sedan komma ihåg det. 

Kartan är ett återkommande element på varje modul och är tänkt att visa var alla stationer är placerade 

och numrera dessa efter turordningen. Syftet är att tydliggöra platsen man befinner sig men också 

förbindelsen mellan stationerna.  

”Wayfinding  initially  takes  place  when  a  route  is  not  previously  known  even  though  a  origin  and  /or  

destination  are  known”  (1999, s 20). Vägledning blir därför inte nödvändigt för besökarna i 

bemärkelsen att hitta vägen eftersom de alltid leds av en guide. Däremot är vägledningen av stor 

betydelse just för guiderna som jag I denna studie syftar till att assistera. “If  a  destination is known but 

is not directly connected by a path, road or track to the origin, successful travel may involve search 

and exploration, use of landmarks, Spatial updating of one´s location, recognition of segment length 

and sequenceing, identification of a frame of reference, and mental trigonometry(triangulation, dead 

reckoning  and  the  like)”  (Golledge,  1999,  s  7).  Konceptförslaget utnyttjar dessa grepp och bör ses som 

en strategi för att följa en led.  

Det kan vara befriande att som besökare själv veta var man befinner sig och hur man tar sig till nästa 

station. Mollerup beskriver i Wayshowing; ”In  track  following,  we  find  the  information  on  the  road  

while  traveling.  We  find  it  where  we  need  it  on  location”  (2005,  s  49).  Stationerna utgör i detta fall 

den väsentliga informationen genom att presentera tillverkningen och besökarens position i 

förhållande till lokalerna.  

 

7 SLUTSATS/ DISKUSSION 

I detta stycke diskuteras studiens resultat i förhållande till mitt inledande syfte och frågeställningar. 

Resultatet analyseras på grund av sin betydelse för konceptet och vilka effekter det får. 

 

Studien syftade till att förbättra flödet genom fabriken. Konceptförslaget förstärker rytmen med hjälp 

av igenkänning av modulerna vilket är tänkt skapa ett bättre flöde under rundvandringarna. För att 

ytterligare tydliggöra händelseförloppet i tillverkningen finns kartor på varje modul, vilka även de 

förtydligar rytmen i rundvandringarna. Eftersom miljön i övrigt är mycket innehållsrik på rumslig 

information i form av skyltar, färger och formelement tror jag att detta koncept skulle tjäna på ett 

förenklat uttryck. Att omgivningen gjordes minimalistisk med konsekvent användande av färger och 

skyltar vore positivt för att uppmärksamma vägledningskonceptet. 
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I frågeställningen undrade jag; Kan man genom ett rumsligt utformat koncept i befintlig miljö, stödja 

de guider som visar produktionen för besökande kunder och i så fall hur?   

Jag hävdar att den befintliga miljön på Alfa Laval Manufacturing innebär stora hinder för att 

rundvandringen ska bli effektiv. Med det sagt tror jag ändå att gestaltningsförslaget skulle tillföra en 

trygghet för guiderna. Genom förslaget blir det enkelt att täcka in de delar som är relevanta för alla 

besökande grupper. Golledge menar att människor föredrar att gå vägar som de tidigare gått i stället 

för att prova nya, ett vanemässigt beteende (1999, s 27). Om en speciell färdväg standardiseras kan det 

förväntas avlasta guiderna så att de i stället kan lägga fokus på vad som intresserar kunden.  

 

Även om oljudet inte framkommit som ett problem vid intervjuer med de besökande pensionärerna 

(2010) så hävdar jag att kvalitén på rundvandringen försämras till följd av detta. Att åtgärda 

bullernivån i fabriken är av stor vikt för att rundvandringarna ska kunna fungera men kräver också 

omfattande åtgärder.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att gestaltningsförslaget skulle gynnas av en bättre 

taluppfattbarhet och ljudmiljö. Med hjälp av grundläggande insatser för att sänka bullret skulle 

dessutom anställda påverkas positivt. 

 

7.1 Ta vara på besökaren 

Inledningsvis beskrev jag hur viktigt det är för Alfa Laval att visa att man tar hänsyn till sina kunder 

och vad de är intresserade av. För att återknyta till det och förklara varför tar jag hjälp av Calori som 

säger följande: ”And  since  signage  programs  provide  information  that  people  actively  seek,  signage  

links this sought- after information directly to the brand. There is no doubt that good signage builds 

good  relations  with  any  given  audience” (2007, s 11). I och med detta guidande koncept får besökarna 

både den information de söker och en enhetlig bild av företaget. Mollerup hävdar också han att 

platsspecifik skyltning kan hjälpa företagets image. Hur företaget använder wayshowing menar han 

berättar något om hur de löser praktiska problem och därigenom behandlar människor (2005, s 223).  

Slutsatserna från Communication space, spatial design in manufacturing industry, är att rummet både 

kan påverka och hindra kommunikationen. Den avsatta ytan i sig kan också ses som information i sig 

själv, och agera en symbol för företagets värderingar (Schaeffer et al. 2010, s 797). Detta anser jag 

vara värdefullt också i fallet med vägledningskonceptet, där den avsatta platsen visar att Alfa Laval 

prioriterar sina besökare. ”Thus  the  empty  space  is  either  an  index  for  board  that  is  not  used  or  that  no  

problems  occurred  in  production” (2010, s 797). Att befintliga tavlor inte används kan därför ses som 

ett index för att informationen inte är uppdaterad vilket gör det viktigt att ta bort gammal irrelevant 

information. 
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7.2 Den röda tråden 

Denna studie utgår från att rummet kan påverka hur vi uppfattar och kommer ihåg information. I 

presenterat gestaltningsförslag sker detta med hjälp av struktur bland annat i form av berättartekniska 

strategier. Genom att koppla samman den rumsliga utformningen med produktionens händelseförlopp 

tror jag att besökare kan få en tydligare bild av tillverkningen. För precis som Potteiger & Purinton 

skildrar i Landscape narratives, design practises for telling stories, blir i detta sammanhang, berättelsen 

om separatorn rundvandringens röda tråd (1998, s 7).  

Colin Ware menar att det är stora skillnader mellan att designa för berättande i jämförelse med för 

informationssökning (2008, s 138). Denna studie har snarare visat att man genom att designa en miljö i 

berättande form (narrativt) kan underlätta informationssökandet. Det anser jag vara speciellt 

applicerbart inom tillverkningsindustrin, med tanke på den kognitiva tråden. I den typen av 

tillverkning är berättandet linjärt, från ett steg till nästa. Jag skulle vilja hävda att det krävs en design 

som tar hjälp av berättartekniska grepp för att informationssökningen ska lyckas.  När informationen 

presenteras  i  ”berättelsens”  kontext  blir  den  lättare  att  ta  till  sig. 

Förslaget kommer inte lösa alla de problem som finns i och med bristande struktur gällande 

avdelningarnas placering i förhållande till produktionskedjan. Dessutom spelar det stor roll att dagens 

struktur funnits länge och det tar tid att förändra beteenden (Rakatansky, 1992, s 52). Därför gäller det 

att arbeta långsiktigt så att alla rumsliga förändringar samordnas och tillsammans leder till en ökad 

förståelse. 

 

7.3 Påverkan på anställda 

I denna studie har några effekter som ligger utanför forskningsområdet uppmärksammats i form av 

produktionseffektivitet, anställdas motivation till arbete och säkerhetsaspekter. Effekten som 

diskuterades under målgrupp av att anställda förstår vad deras arbete leder till har en positiv inverkan 

såväl den enskildes motivation som på hela verksamhetens effektivitet. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning nämns ibland alienation som ett tillstånd där anställda kan känna sig främmande för, och 

utan kontroll av arbetsprocessen. Genom att göra denna process visuellt tydligare kan den också 

utnyttjas av anställda. 

 

7.4 Säkerhet 

Inom tillverkningsindustrin finns stort fokus på säkerhet. Det är tydligt på Manufacturing i Eskilstuna 

med tanke på att besökare och anställda måste ha speciella kläder för att uppmärksammas och inte 
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komma till skada. I miljön finns dessutom många indikatorer på hur man undviker faror. Till exempel 

varningsskyltar och golvmarkeringar. Diskussionen om den överbelastade miljön har en stor roll att 

spela också i denna aspekt. Genom att minska bruset uppmärksammas bara det mest väsentliga.  

Genom gestaltningsförslaget blir de platser där modulerna står tydligare markerade. Det ökar 

medvetandet hos anställda om var besökare befinner sig vilket gör att de kan öka försiktigheten i dessa 

områden.  

 

8 REKOMMENDATIONER/ RIKTLINJER 

Det finns behov av enhetliga färger i konceptets  ”yttre  kontext”  (Bergström, 2009, s 107), det vill säga 

såväl  maskiner  som  annan  utrustning  i  lokalerna.  Detta  för  att  minska  ”bruset”  så  att  besökarnas  fokus  

hamnar på skyltar och moduler.  Att hela organisationen tänker mer långsiktigt när förändringar görs 

för att miljön ska höra ihop och viktig information ska framträda. 

En mer framträdande retorisk approach till hur rundvandringen läggs upp rekommenderas. 

Rundvandringen bör introduceras i konferensrummet. Det bör göras med en och samma karta över 

fabriken, där de olika stationerna är markerade. Också modulen bör presenteras kort för att den ska 

kännas igen på plats. Detta kan ses som ett anslag eller inledning av rundvandringen där en överblick 

av lokalerna och verksamheten står i fokus. Den bild som besökarna får se i konferensrummet agerar 

sedan som stöd vid modulen så att besökarna kan relatera till och lättare förstå hur tillverkningen 

hänger ihop, nere i fabriken.  

 

8.1 Ljud  

Grundläggande ljudabsorbtion i taket rekommenderas för att förbättra ljudmiljön från grunden. Att 

utforma en optimal plats för samtal i fabriken är önskvärt men inte på bekostnad av den verksamhet 

som bedrivs här. Dessutom är stationerna tänkta som utgångspunkter eftersom guiderna har behov att 

visa produkter och maskiner utspridda runt om modulen. Eftersom varje stopp uppskattningsvis är fem 

minuter krävs en gestaltning som stödjer detta, inte krånglar till det.  
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9 FORTSATT FORSKNING 

För att se om mitt koncept ökar funktionaliteten på det sätt som framställs skulle det behöva utprovas. 

Det kan göras på ett förenklat sätt där till exempel turordningen och utformningen av stationerna 

undersöks närmare. 

Tillgängligheten i förslaget vore av intresse att undersöka vidare för att anpassas till människor med 

funktionsnedsättningar.  

De förslag till rekommendationer som jag nämner vore intressant att se närmare på. Det handlar om 

hur miljön i övrigt kan anpassas för att minska onödiga intryck, hur ljudmiljön kan förbättras samt hur 

en mer retorisk approach till rundvandringarna kan implementeras i verksamheten. 

Konceptet är geografiskt begränsat till fabriken Manufacturing, Eskilstuna. Däremot kan konceptet ses 

som en grund för att utvecklas för att bli applicerbart på andra fabriker inom tillverkningsindustrin. 
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BILAGOR: 

1. Stöd för observation 

Det som beskrivs är signifikativt för hela fabrikslokalen. 

2. Hur orienterar sig besökare vs anställda? 

3. Vilken/ vilka vägar går man under en visning? Rita ut på karta. 

4. Ljudvolymen. Hur kommunicerar man med varandra?  

5. Vad finns för risker vid rundvandringar när man är anställd vs besökare? 

6. Hur påverkar färgerna orienteringen? 

7. Hur ser de naturliga samlingspunkterna ut och varför samlas man här? 

8. Var uppstår problem att förstå processen? På vilka platser förekommer mest frågor? 

9. Används befintliga skyltsystem? Varför/ varför inte? 

10. Sitter skyltar och andra vägvisningsangivelser synligt? På rätt höjd och där de behövs? 

11. Har besökarna behov av att förstå var de ska gå eller hur lokalerna är utformade? 

12. Hur används pilar, nummer och piktogram? 

13. Har möjligheten att orientera sig komplicerats i försök att göra lokalen bättre över tiden? 

14. Vilka typer av wayfinding- tekniker används av besökare vs anställda? 

15. Finns några exempel på vägvisning utan skyltar? 

 

2. Intervjufrågor 

1. Hur många anställda gör rundvandringar med besökare? Kunder vs andra. Hur stort 

antal av besökarna är just kunder/ potentiella kunder?  
2. Går  de  att  kategorisera  målgruppen  ”kunder”  i  olika  grupper? 

3. Vill man alltid visa/ berätta samma saker?  

4. Var börjar/ slutar en guidad tur? Entrén, kontor, processens början eller slut? 

5. Finns det problem med hur produktionen/ produkten presenteras idag? I så fall vad? 

6. Finns det någon vinning med att besökarna skulle gå rundan själva? Skulle det vara aktuellt 

om det möjliggjordes av ett vägledande koncept? 

7. Vilka delar av produktionen är viktiga att stanna till vid? Hur många stopp gör ni? 

8. Hur lång tid tar rundvandringen generellt sett? 

9. Används några hjälpmedel för att förtydliga något? Till exempel planscher eller modeller. 

10. Behöver den muntliga informationen kompletteras med text/bild/modell/3D 

visualisering/rörlig bild eller annat?  
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Bild från communication guidelines, exponering på 
mässor. Exempel på monter. 

11. Är ljudvolymen ett problem? På vilket sätt löser ni det på plats? 

12. Var uppstår problem att förstå processen? När/ var förekommer mest frågor? 

13. På vilket/ vilka språk hålls presentationer oftast? 

14. Har det framkommit önskemål från kundernas håll? 

15. Tror ni att era fabriker skulle gynnas av ett sådant här koncept? 

16. Kan ett vägledande koncept ha andra funktioner?  

 

3. Sammanfattning av Communication guidelines 
 

Alfa Lavals egna riktlinjer för grafiskt material och exponering på mässor.  

Primärfärger är Alfa Laval blå och Alfa Laval grå. 

De ska användas tillsammans med generösa vita 

ytor.  Alfa Laval blå: RGB. R:30 G:28 B:119 

Grå: RGB. R:140-127-112 

Sekundärförger är: gul, röd, metallic, svart och tre 

nyanser av grå.  

Typsnitt 

Adobe Helvetica Neue ska användas för allt 

material som produceras och ska synas utåt. 

Sekundärt typsnitt är Adobe ITC Stone Serif. 

Rundat hörn 

“One  of  the  key  features  of  the  overall  Alfa  Laval  design  profile  is  the  box  with  three  square  corners  

and a curved bottom right corner”  (alfalaval.com). 

Utställningar/ mässor ska utformas på ett lätt och öppet vis. Färgnyanserna baseras på blå, vit, rostfritt 

stål och ek. Det ska inte se trångt ut. Bild nr 5 visar till exempel hur det kan se ut.  
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