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Abstract 

Systembolaget is a state-owned company who has a monopoly on the sale of 

alcohol in Sweden. They conduct business in a responsible manner without profit 

maximization and there purpose is not to sell more alcohol. 

Visual merchandising is a specialization within interior that interests me. In 

connection with a visit to one of Systembolagets shops, I realized that there were 

some problems with the current store layout. 

After having made contact with the staff at the headquarters and met them we 

formed a agreement to develop a proposal on how their store layout can be 

changed. 

Based on practices in the form of room analysis, observes and interviews with 

store employees an overview of the current store layout was formed and which 

parts possibly needed changes. Using this collected information and theories a 

design proposal was developed on how the shop layout can be designed to make it 

available, accessible and structured.  



Sammanfattning 

Systembolaget är ett statligt ägt företag som har monopol på försäljning av 

alkohol i Sverige. Deras mål är att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt 

utan vinstmaximering, syftet med försäljningen är inte att sälja fler artiklar.  

Butikskommunikation är en inriktning inom rumslig gestaltning som intresserar 

mig. I samband med ett besök på en av Systembolagets butiker insåg jag att det 

fanns problem med den nuvarande butikslayouten.  

En kontakt påbörjades med personal på huvudkontoret och efter ett möte hos dem 

startades ett samarbete för att ta fram ett förslag på hur deras butikslayout kan 

ändras. 

Utifrån metoder som rumsanalys, observation och intervju med butikspersonalen 

gavs en helhetsbild över den nuvarande butikslayouten och vilka delar som 

eventuellt skulle behöva ändras.  

Med hjälp av insamlad information i form av teorier har ett gestaltningsförslag 

tagits fram, det visar hur en butikslayout kan utformas för att vara tillgänglig, 

framkomlig och strukturerad. 
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Inledning 

Systembolaget är ett statligt ägt företag som har monopol på detaljhandel av 

alkohol med 431 butiker runt om i landet (Butiker och ombud, 2015).  De har en 

årlig omsättning på ungefär 25 miljarder kronor (Systembolaget Aktiebolag, 

2015)  

Systembolagets uppgift från Svenska staten är att sköta detaljhandeln och 

försäljningen av alkoholhaltiga drycker, i form av sprit, vin och öl. Verksamheten 

bedrivs på ett ansvarfullt sätt med god service och de har ett ansvar att informera 

om alkoholkonsumtionens baksida (Uppdrag – ansvar och service, 2015). Att ha 

en god service är en viktig del av verksamheten som de arbetar aktivt med för att 

deras kunder ska var nöjda med dem och vilja behålla monopolet1. 

Genom att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol bär de också ett 

ansvar för samhället och befolkningen i Sverige. Årligen ger de 5 miljoner kronor 

till alkoholforskning och de har dotterbolaget IQ som ständigt arbetar för att ändra 

personers attityd och beteende till alkohol för att få en minskad konsumtion 

(Systembolagets arbete med alkoholforskning, 2015)(En smartare syn på alkohol, 

2015). 

Systembolagets butiker bedrivs utan merförsäljning och vinstmaximering, de 

strävar alltså inte efter att sälja fler artiklar och få ut en större vinst som andra 

företag inom detaljhandeln (Uppdrag – ansvar och service, 2015). Det finns därför 

inte kampanjpriser i form av köp tre betala för två, reklam av artiklar eller 

småflaskor i anslutning till kassorna hos Systembolagets butiker. 

Att ägas utav staten och ha monopol innebär en hel del krav och regelverk från ett 

flertal parter, i samband med att Sverige gick med i EU 1995 tillkom det fler. En 

av lagarna som är övergripande och täcker upp ett flertal områden är 

alkohollagen, två paragrafer presenteras här nedan. 

 

Kap 7, 1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska 

särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan 

marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande 

eller uppmana till bruk av alkohol. 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra 

barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. (2010:1622), 
Alkohollagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

                                                 
1 Konceptsamnordnare vid Systembolaget, Stockholm. 2015. Systembolagets butiksutformning, 

personlig kommunikation den 14 april. 
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Kap 3, 7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till 

den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller 

motsvarande den som inte har fyllt 18 år. 

Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

(2010:1622), Alkohollagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

I Stockholm finns en av Systembolagets butiker som ligger i Liljeholmen. Butiken 

är högt kundbelastad vilket gör den svår att orientera sig i, veta var artiklar finns 

och ta del av information om artiklar. 

En enkel och snabb lösning är att utöka butikens yta, tyvärr är det omöjligt. 

Butiken ligger på bottenvåningen i Liljeholmstorgets galleria och de har frågat 

butikerna som ligger i anknytning ifall de kan släppa ifrån sig yta, men det är 

ingen som har velat göra det.  

Butiken i Liljeholmen har behov av en förändring men det finns ett flertal faktorer 

som begränsar vad som går att göra. Generellt får inte en ny butikslayout leda till 

en ökad försäljning eller uppmuntra kunder till köp av alkoholhaltiga drycker. 

Kravet är att den måste vara tillgänglig för alla och om en artikelkategori byter 

plats krävs beslut och tillåtelse från EU2.  

Bakgrund 

Butikskommunikation är ett tillämpningsområde inom rumslig gestaltning och ett 

yrke som har intresserat mig i slutet av utbildningen. I samband med 

funderingarna kring examensarbetet besöktes Systembolagets butik i Liljeholmen 

i form av sällskap. Min upplevelse av besöket var inte positiv, butiken kändes 

rörig, det var svårt att orientera sig och jag upplevde att många kunder var 

frustrerade. 

Det som butikskommunikation handlar om är att förmedla ut butikens 

helhetsupplevelse för konsumenter som är i eller utanför butik, via skyltfönster, 

artikelexponering, skyltar, ljud, ljus, färg eller annat liknande. Syfte med detta är 

att påverka konsumenters attityd och beteende till köp av artiklar eller tjänster 

(Hernant & Boström, 2010, ss. 228, 233, 397). 

När personer vill inhandla alkohol i Sverige måste de vända sig till 

Systembolaget. I deras butiker används inte butikskommunikation på samma sätt, 

som i andra butiker, eftersom det inte får påverka kunders köpbeteende. En 

Systembolagsbutik frångår alltså traditionell butikskommunikation fast att det 

                                                 
2 Försäljare, lagarbetare och ansvar för butiksdriften i Systembolagets butik, Systembolaget i 

Stockholm. 2015. Systembolagets butiksutformning, enskild intervju den 15 april.  
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handlar om en butik, det landar därför i att vara informationsdesign istället för 

marknadsföring och exponering som butiker annars handlar om3. 

Syfte och fråga 

Syftet med arbetet är att förbättra butikslayouten för Systembolagets medelstora 

butiker4, genom ett ökat fokus på tillgänglighet, framkomlighet och struktur.  

På vilka sätt kan en förenklad struktur påverka framkomligheten och orienteringen 

i en butik? 

Vilka rumsliga element kan bidra till att Systembolagsbutiker uppfattas som mer 

tillgängliga? 

Målgrupp 

Målgruppen är personer som väljer att besöka Systembolagets butik i 

Liljeholmen, med en ålder på 20 år eller mer. 

Målgruppen är bred med en varierande ålder och behov, tillgängligheten är en 

gemensam nämnare och jag utgår ifrån det för att gestaltningen ska fungera för 

alla. Oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. 

Precis som för personer som besöker butiken drabbas även personalen av 

problemen, i arbetet är personalen den sekundära målgruppen och kunderna den 

primära målgruppen.  

Avgränsning 

Systembolagets butiker varierar i bl.a. yta, antalet kassor och syfte, en 

avgränsning har gjorts till de som kategoriseras in som medelstora butiker. En 

butik som har detta format är Liljeholmens butik i Stockholm, anledning till att 

avgränsa sig till formatet och butiken är för att det var där som problemen 

uppmärksammades samt att en utökad butiksyta inte är möjlig.  

Gestaltningsförslaget utformas utifrån butiksytan där artiklar finns i dag, placering 

av kassor, personalavdelning, lagret, in- och utgångar behålls i befintligt tillstånd.  

                                                 
3 Försäljare, lagarbetare och ansvarig för butiksdriften i Systembolagets butik, Systembolaget i 

Stockholm. 2015. Systembolagets butiksutformning, enskild intervju den 15 april 2015. 
4 medelstora butiker: butiker med konceptet format 3 + light, butiksyta ~950 kvm, tre tydliga 

avdelningar av varor, sex kassaapparater eller fler och 1500-1900 artiklar. Finns 19 stycken 

butiker i Sverige med detta koncept och en av dem är butiken i Liljeholmen.  
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Inom rumsliga element 5 ingår belysning som en aspekt. För att färger ska 

uppfattas korrekt krävs det en bra belysning som ger en bra färgåtergivelse. 

Eftersom ljussättning är ett arbete i sig har jag utgått ifrån det som butiken har i 

dag.  

                                                 
5 rumsliga element: rumsliga element innefattar element som exempelvis väggar, golv, tak, färg, 

form eller belysning. 
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Teori och metod 

Teori 

Här nedan presenteras teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar som har 

legat till grund för arbetet. 

Butikslayouter 

Det finns en rad olika typer av butikslayouter, några av de vanligaste benämns 

som grid pattern layout, free-flow layout, boutique layout och guided shopper 

floor (McGoldrick, 2002). Två av layouterna presenteras här nedan, den 

butikslayout som Systembolaget har i dag är grid pattern. 

Grid pattern  

Butikslayouten har en butiksinredning i form av långa rader, de är parallella med 

varandra och har raka gångar mellan sig. Att gå från en gång till en annan eller 

snedda är svårt utan att behöva ta sig till änden av gången. Det positiva med 

butikslayouten är att ytan används maximalt, den är enkel att ändra och 

underhålla. Det negativa med den är att den kan upplevas som tråkig av kunderna, 

för att de måste gå längst butiksinredningen. 

Grid pattern 45° 

I en butik med grid pattern som butikslayout testades hyllorna att placeras med en 

vinkling med 45° och -45°, detta testades var för sig. Att ställa hyllorna med en -

45° vinkling var det sätt som kunderna lättast förstod och hitta i. Anledningen var 

att butiken fick en bättre översyn när hyllorna vinklades mot huvudingången. 

Fördel med grid pattern med en -45° vinkling var att söktiden av artiklar blev 

kortare, då avståndet vid förflyttning mellan gångarna var kortare i jämförelse 

med butikslayouten grid pattern (Klaff, Kühner, Senk, Conroy-Dalton, Strube och 

Hölscher, 2010, ss. 37, 41). 

Free-flow layout 

Utformningen ger kunderna en större frihet genom att de kan röra sig fritt och 

flytta sig mellan butikens olika delar. En fördel med butikslayouten är att den 

upplevs mer attraktiv än grid pattern. Nackdelar är att butikens yta inte används 

maximalt och att det behövs en tydlig skyltning i butiken för att den inte ska 

upplevas rörig (McGoldrick, 2002).  

Rumsliga element 

En böjning ger ett mjukt intryck och underlättar rörelser oavsett gällande linjer 

eller former. Väggar med böjda former är dynamiskt och visuellt attraktiva, de 

leder våra ögon längst väggens böjning. En konkav vägg innesluter och fokuserar 

utrymmet inåt medan en konvex vägg trycker utrymmet utåt. När en miljö har 
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böjda former är det viktigt att tänka på hur möbler och andra rumsliga element 

kan integrera i miljön, antingen kan möbler byggas in och följa formen eller kan 

de ha en helt annan form och stå fristående från formen (Ching & Biggeli, 2008, 

ss. 25, 96). 

Det sinne som tar in mest information från omvärlden är synen därför är det bra 

att ge information visuellt. I en butiksmiljö är färg en av de aspekter som formar 

miljön mest eftersom färg uppmärksammas snabbt. Färg påverkar oss på ett 

medvetet och omedvetet plan, det kan hjälpa oss att orientera och göra medvetna 

val. På ett omedvetande plan kan vi bli påverkade genom att vi blir stressade 

(Nordfält, 2007, s. 162). 

Ett golv kan påverka vilken karaktär ett rum ska uppfattas som, genom mönster, 

färg och struktur. Om ett golv är ljust förbättrar det ljusnivån i ett rum, är golvet 

istället mörkt absorberar det ljuset och rummet uppfattas mörkare. I jämförelse 

med tak- eller väggyta i ett rum har golvets struktur och densitet taktila 

egenskaper som påverkar oss direkt när vi korsar ett rum (Ching & Biggeli, 2008, 

s. 291). 

Konsumentens beteende  

Konsumenter exponeras för ett flertal olika element både innan och under sin 

vistelse i butik. 

Utifrån ett flertal forskningsstudier som har gjorts påverkas konsumenters 

köpbeslut direkt när de möts av olika element utanför butik medan 

uppmärksamheten inte alls påverkas lika starkt. I butik är fallet annorlunda, då 

påverkas uppmärksamheten främst genom den väg som konsumenter tar i butiken 

(Chandon, Hutchinson, Bradlow och Young, 2009, s. 2). 

Chandon et al. (2009, s. 15) har genomfört ett ögonrörelsetest och deras resultat 

visar att butikers faktorer så som layout och hyllor har en stor inverkan på 

konsumenters uppmärksamhet och köpbeslut. De flesta beslut av köp sker i butik 

och inte innan, att förbättra sakers uppmärksamhet i butik är inte en tillräcklig 

åtgärd eftersom inte allt uppmärksammas av konsumenter.  

Hyllor är en aspekt som påverkar konsumenters uppmärksamhet och beslut till 

köp, genom bl.a. utseende och storlek. Hyllor drar till sig mer uppmärksamhet om 

de ses i ögonhöjd och på ett längre avstånd än låga hyllor. En hylla anses därför 

som bra när den är i ögonhöjd eller handnivå och som sämre när den är lägre än 

det (Chandon et al., 2009, ss. 2, 9, 14). 

Skyltning av artiklar som finns i anslutning till hyllor har inflytande på kundens 

visuella uppmärksamhet, den påverkar alltså kundens val av artikel vid 

besluttagande av köp (Otterbring, Wästlund, Gustafsson och Shams, 2014, s. 682). 

Enligt Sorensens upptäckt (2009) används 80 procent av konsumenternas tid i 

butik till att orientera sig och resterande 20 procent går åt till att bestämma 

vilken/vilka artiklar som ska köpas. Under tiden för orientering och 
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besluttaganden utsätts kunden för exponering i form av skyltar, artiklar och 

erbjudanden.  

Kunder som är vana besökare har lättare att orientera sig i en butik än obekanta 

kunder. Anledningen till detta är att kunder som är obekanta med en plats 

använder sig av externa informationskällor vid orientering medan kunder som är 

bekanta med butiken använder sig av information som finns lagrad i deras 

långtidsminne (Chebat, Gélinas-Chebat och Therrien, 2005, ss. 1590-1598). 

Kunder som ofta besöker butiken eller som har varit där några gånger tidigare 

använder inte skyltar lika ofta under orientering i butik som vid beslutfattandet, 

tvärtom gäller det för kunder som tidigare inte har besökt butiken eller besökt ett 

fåtal gånger. Anledningen till att det varierar mellan en bekant och obekant kund 

är för att de har olika nivåer av butiksförtroende menar Otterbring et al. (2014, s. 

679). 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en viktig aspekt att förhålla sig till, framförallt i det här 

sammanhanget. I dagens samhälle finns det krav på tillgänglighet och 

användbarhet i samband med nyproduktion, samma gäller vid ändringar av 

befintliga lokaler (Boverket, 2014, s. 17).  

Ordet tillgänglighet associerar de flesta till att miljöer måste anpassas till en viss 

målgrupp för att kunna uppnå det, exempelvis till rullstolsburna. Men 

tillgänglighet handlar om någonting mer, att skapa lösningar som gör det möjligt 

för alla personer att använda det och vistas där.  

För att åstadkomma tillgänglighet för alla behövs det tänkas längre än att det finns 

personer med funktionsnedsättning. Med enkla medel går det att underlätta för 

personer med nedsatt hörsel eller syn, eller andra begränsningar som påverkar 

deras förmåga att förstå eller ta in information på (Bodin, 2014, ss. 133, 135). 

Utifrån regelverk som finns i Sverige är minimåttet för en fri passage mellan vägg 

och möbel 900 mm. För att två personer ska kunna mötas eller för att en 

rullstolsburen person ska kunna komma förbi behövs en bredd på 1200 mm. Om 

en person och en rullstolsburen person ska kunna mötas behövs en bredd på 1400 

mm. Om det ska vara möjligt för två rullstolsburna personer att mötas behövs ett 

passagemått på 1600 mm (Bodin, 2014, s. 127).   

Vi människor uppfattar inte färger på samma sätt och de personer som har ett 

avvikande färgseende kallas för färgblinda. Det som innebär att vara färgblind är 

att ha svårt att uppfatta färger eller svårt att urskilja färger från varandra. Det finns 

flera typer av färgblindhet och den vanligaste är röd-grön-färgblindhet. I Sverige 

är ungefär 8 procent färgblinda, ungefär 7 procent av dem är män och mindre än 1 

procent är kvinnor (Testa om du är färgblind, 2015). 
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Wayfinding 

Wayfinding är en process som vi människor genomgår när vi försöker hitta rätt 

väg till en plats, det här är en process som de flesta är omedvetna om (Mollerup, 

2013, s. 19).  

Det finns nio stycken wayfindingstrategier, den strategi som används eller om 

flera kombineras beror på situationen och personens tidigare kunskap (Mollerup, 

2013, s. 26). Två av nio wayfindingstrategier förklaras här nedan, dessa strategier 

använder kunden för att hitta i butik.  

Strategi ett: Track following  

Track following är den grundligaste wayfindingstrategin, den innebär att vi 

människor följer visuella spår som ibland kan vara ljud eller taktil. Ett exempel på 

ett visuellt spår kan vara en skylt som pekar i rätt riktning eller som talar om var 

vi befinner oss (Mollerup, 2013, s. 28). 

Strategi sex: Aiming 

Aming är ett simpelt sätt att hitta på, det innebär att rikta sin väg mot ett objekt 

som är urskiljbar i en miljö. Ett exempel på det här är om en turist vill till 

Eiffeltornet tittar han efter tornet och går sen i den riktningen (Mollerup, 2013, s. 

40). 

Orientering med synnedsättning 

Personer med synnedsättning eller med kognitiva funktionshinder har svårt att 

orientera sig för att de ser på detaljer och försöker koppla ihop det till en 

helhetsbild (Boverket, 2005, s. 65).  

Processen tar lång tid och för att underlätta går det att bygga in 

konstrastmarkeringar i miljön, där en ljus färg kombineras med en mörkare färg 

(Boverket, 2005, s. 65; Färg och kontraster, 2013).  

Att ha ljus färg på mörk bakgrund är lättare att se då det uppstår en bra 

kontrastverkan. För att uppnå en bra kontrastverkan bör kontrasten mellan 

färgerna vara minst 0,40 ljushetstals enheter (Färg och kontraster, 2013). 

Om linjer används som kontrastmarkeringar är det viktigt att de inte är tunna, då 

försvinner de i synfältet och uppmärksammas inte eftersom allt runtomkring tar 

uppmärksamheten (Bodin, 2014, s. 65). 

Wayshowing  

Wayshowing innebär att göra en plats identifierbar, förståelig och minnesvärd 

genom att inkludera alla de aktiviteter och redskap som den har. Wayshowing är 

relaterat till wayfinding och syftet med wayshowing är att underlätta wayfinding. 

Detta görs genom att använda olika medel så som skyltar, kartor och landmärken 

som underlättar för personer att hitta (Mollerup, 2013, ss. 50, 54, 60).    
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Färg och skyltar 

Fördelar med att använda färg vid skyltning är att det går att se på längre avstånd 

än andra grafiska element, exempelvis ikoner och logotyper. Vid användning av 

skyltar med färg är det viktigt att det finns en kontrast mellan skylten och 

bakgrunden för att på ett tydligt sätt kunna se och läsa av den (Mollerup, 2013, s. 

119).  

Skyltar som illustrerar vägar att ta vid olycka så som brand använder sig av grön. 

För att undvika missförstånd borde inga andra typer av skyltar använda den färgen 

(Mollerup, 2013, s. 124). 

Att använda sig av färgkodning kan vara ett lämpligt sätt som 

wayshowingssystem, det som är viktigt att ha i åtanke är hur många färger som 

används. Något som ser bra ut i idéstadiet behöver inte fungera bra i verkligheten 

och den riktiga kontexten. Desto fler färger som läggs till i ett 

wayshowingssystem desto färre färger kommer att uppfattas som information. De 

flesta personer kan inte effektivt minnas fler än fyra till fem stycken färger 

(Mollerup, 2013, s. 125). 

Att placera information i form av wayshowing på marken kan vara en fördel för 

personer med synnedsättning eller som är rullstolsburna, eftersom det är lättare för 

dem att tolka information när det är på lägre höjd och kortare avstånd. Personer 

som inte är rullstolsburna eller har synnedsättning har ett annat behov, det är 

därför vanligt att det finns två skyltar med olika höjder (Mollerup, 2013, ss. 138, 

154). 

Kognitiva processer 

Kontraster 
Kontraster ses ofta som en form av illusion, denna mekanism hjälper personer att 

uppfatta de färger som finns i den riktiga världen. Anledning till att kontraster 

finns är att vårt visuella system är bättre på att se skillnader mellan fläckar av ljus 

i jämförelse med hur mycket ljus som reflekteras. Med hjälp av olika information 

får vi en förståelse för hur stor mängd ljus det är i en miljö, även att se hur ljust 

eller mörkt föremåls ytor är när det exempelvis är sommar eller vinter ute (Ware, 

2008, s. 69). 

Pop-out effekt 
Pop-out innebär att något i en miljö sticker ut, oavsett om du vill se det eller inte 

ser du det ändå. För att ett objekt ska få en pop-out effekt behöver utseendet skilja 

sig ifrån de resterande objekt som finns närliggande med samma eller liknade 

utseende. Några av de vanligaste sätt som ger objekt pop-out effekt är färg, 

storlek, riktning och rörelse (Ware, 2008, s. 29). 
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Metod 

Under avsnittet presenteras de metoder som har använts och hur de har 

genomförts. 

Rumsanalys  

En rumsanalys utfördes i Liljeholmens butik i Stockholm för att få en förståelse i 

hur rummet är uppbyggt, vad som finns och eventuella brister med den. 

Rumsanalysen genomfördes när butiken var öppen för kunder. 

Innan rumsanalysen utfördes skapades en mall över de punkter som skulle 

analyseras vid besöket, detta gjordes för att avgränsa vad som var relevant för 

projektet att analysera. Ett flertal av punkterna i mallen byggdes på Chings och 

Binggelis (2012, ss. 58-60) lista över saker som kan analyseras vid bedömning om 

ett rum är bra utformat utifrån funktionerna. Alla punkter från listan användes inte 

för att rummet bl.a. var en interiör.  

Intervju  

En kvalitativ intervju utfördes med en av Liljeholmens personal som jobbar med 

försäljning och lagerarbete, hon sitter även med i ledningsgruppen som innebär att 

leda butiken och driva verksamheten framåt.  

Intervjun utfördes som en kvalitativ intervju då frågorna var formulerade att 

försöka förstå eller hitta ett mönster i det som frågades, ett annat sätt en intervju 

kan utföras på är genom en kvantitativ intervju (Trost, 2010, ss. 31-32). 

Syftet med intervjun var att få kunskap om hur butiken är utformad, vilken service 

som erbjuds och hur tillgängligheten är. Frågorna som ställdes under intervjun var 

ostrukturerade för att lämna en öppenhet till deltagarens svar och en möjlighet för 

mig att ändra frågornas formulering och ordning. 

Före intervjun informerades deltagaren om arbetets handling, syftet och vad för 

typ av frågor som skulle ställas under intervjun. Ett samtyckeskrav gavs till 

deltagaren som skrevs på. Ett samtycke är ett sätt att informera deltagaren om 

syftet med arbetet, hur det kommer att publiceras, att det är frivilligt att delta och 

att deltagaren har rätten att avbryta sin medverkan när som helst (Kvale, Steinar & 

Brinkmann, Svend, 2009, s. 87). 

Intervjun spelades in för att aktivt delta under intervjun. Deltagaren blev tillfrågad 

före intervjun och gav sitt godkännande till att intervjun spelades in. 

En nackdel med att spela in är att det tar lång tid att bearbeta och sammanställa 

intervjun, en annan nackdel är att deltagaren kan känna sig besvärad eller 

begränsad på vad den kan säga (Trost, 2010, ss. 74-75). 
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Observation 

Observation utfördes för att få insikt i problemet, hur kunder rör sig i butiken och 

butikens upplevelse. 

Observation menas med att en grupp personer studeras under en kort eller längre 

tid, de som studeras väljs utifrån det som ska undersökas. Det finns två typer av 

observationer, dold och öppen (Holme och Solvang, 1997, ss. 110-114).  

De observationer som genomfördes var dolda och innebar att de studerade inte 

visste om det, det som studerades var enbart hur kunder rörde sig i butiken och 

inte sådant som vad de köpte, ålder eller utseende.  

Tre observationer genomfördes en måndag, onsdag och fredag. Bakgrunden till 

antalet dagar och vilka veckodagar baserades på information från intervju6. I 

intervjun nämndes det att antalet kunder varierar beroende på vilken veckodag det 

är. För att få en trovärdig helhetsbild av problemet och om olika veckodagar hade 

inverkan gjordes därför tre stycken observationer. Varje observation varade en 

timme och började alltid klockan 16:00, då de flesta har slutat sitt jobb och har tid 

att besöka butiken. 

Observationerna gick till på följande sätt: 13 platser i butiken valdes ut för att 

studeras, valet av platserna var utifrån att täcka upp en stor del av butiken och de 

olika artikelavdelningarna. Varje plats observerades i fem minuter, de kunder som 

då befann sig på platsen noterades ner som ett streck. Informationen 

sammanställdes och illustrerades i form av ett diagram för att jämföra de med 

varandra. 

Jag valde även att göra en observation där butikens upplevelse observerades.   

För att notera ner resultatet från observationerna användes Branzells 

notationsspråk som är ett enkelt och informativt sätt att anteckna ner resultat, i 

jämförelse med att använda textform. 

Notationsspråket bygger på Lynch (1960, ss. 47-48) bassymboler paths, edges, 

districts, nodes och landmarks. För att särskilja symbolerna ifrån varandra och 

rummets väggar användes de färger som Branzell (1976, s. 11) har satt, färgernas 

olika betydelse står för:  

Svart  Fysisk verklighet 

Rött  Upplevd tid och rörelse 

Gult  Planerarens egen värdering av situationen 

  

                                                 
6 Försäljare, lagarbetare och ansvarig för butiksdriften i Systembolagets butik, Systembolaget i 

Stockholm. 2015. Systembolagets butiksutformning, enskild intervju den 15 april 2015. 
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Referensobjekt 

Butiken i Liljeholmen är en av de 19 butiker i Sverige som kategoriseras in som 

medelstor butik. För att få insikt i den nuvarande butikslayouten, om det fanns 

några likheter eller olikheter i den beroende på butik gjordes en analys på ett 

referensobjekt. 

Referensobjektet som besöktes ligger på Flemminggatan i Stockholm, den har 

samma koncept som butiken i Liljeholmen. Den valdes på grund av de material 

som togs del av från Systembolaget, ett material som handlade om en 

undersökning på kundflödet. 

Analysen av referensobjektet inträffade i samband med platsanalysen, den 10 april 

då butiken var öppen för kunder.  

Källkritik 

Större delen av information som tagits del av är från litteratur som vi har haft 

under utbildningens gång, den har på så vis relevans till arbetet och anses som 

trovärdig för att den har tagits till tidigare och kritiskt granskats. 

Vid sökning av ny information har det strävats efter att hitta vetenskapliga artiklar 

framför litteratur, anledningen är för att nya vetenskapliga artiklar kommer ut 

oftare i jämförelse med litteratur. Vetenskapliga artiklar har också en högre 

trovärdighet och kan styrka arbetet på ett annat sätt i jämförelse med litteratur. 

Det finns få butiker som har monopol på sin försäljning, det fanns därför få 

artiklar och litteratur som handlade om det. För att få kunskap inom ämnet fick 

information sökas inom butikskommunikation där syftet är att sälja mer, en del av 

informationen var därför inte relevant och fick väljas bort. Artiklarna som finns 

med är relativt nya och ger ut ny information om ämnet.   

Ett fåtal elektroniska hemsidor har använts, två av dem är myndigheterna 

Systembolaget och Boverkets hemsidor. På hemsidorna informerar de om sin 

verksamhet och vad de gör, informationen som finns där uppdateras ständigt och 

är innehållsrik. De framstår trovärdiga och är en säker källa kring deras 

verksamhet i jämförelse med andra hemsidor som har information om dem. 
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Resultat 

Under avsnittet presenteras resultatet från metoderna rumsanalys, intervju, 

observation och analys av referensobjekt.  

Rumsanalys 

Butiken ligger under marknivå i Liljeholmstorgets galleria och är en stor lokal 

med en ungefärlig yta på 80-120 kvm. Vid ingången möts man av många färger 

och ett stort utbud av artiklar, på grund av detta är det svårt att veta vart blicken 

ska fästas och ögonen drar sig till objekt med pop-out effekt.  

Butiken upplevs som stel och strikt på grund av de kantiga formerna som finns i 

väggar, golv, hyllor och gångar mellan hyllor.  

I butikslayouten syns det tydlig att Systembolaget uppmanar till alkoholfria 

alternativ genom att ha avdelningen utspridd på flera platser i butiken. 

Väggar, golv och tak 

Väggarna är vita, de flesta agerar som förvaring av artiklar i form av höga hyllor. 

Vid två av väggarna finns det dörrar, båda är till för personalen för att ta sig ut till 

lagret eller personalavdelningen. 

Det finns två väggar som är i glas, en rak vid spritavdelningen och en annan som 

har en böjning ut mot gallerian. Glasväggen ut mot gallerian fungerar som en 

exponeringsyta för kunder som vistas i eller utanför butiken.  

Golvet har kvadratiska klinkerplattor och ger ett neutralt uttryck, det påverkar 

rörelsemönstret och bidrar tillsammans med annat ett helhetsintryck som är stelt 

och strikt.   

Mellan golv och tak finns det tre stycken pelare med färgen grön, de står i led och 

behövs för byggnadens konstruktion. 
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Hyllor 

 

Hyllorna som finns varierar i form, höjd och längd. De är placerade i olika rader 

och mellan dem finns det gångar. Kombinationen av stora ytor och hyllor i långa 

rader ger upplevelsen av korridor. För att se de olika hyllornas höjder fördelat i 

butik, se bild ovan.  

Vägledningssystem 

I butiken finns det ett etablerat vägledningssystem, det hjälper kunder att orientera 

sig i butik. Vägledningssystemet finns i olika format, färgkodning, symboler och 

numrering. Färgkodningen delar upp artiklar i olika avdelningar och visar tydligt 

för kunder vart de finns, det finns tio stycken färger och avdelningar med i 

systemet. Rött och vitt vin är placerade intill varandra med en röd respektive grön 

färgkategorisering. 

I anslutning till informationsdisken finns en informationsskylt som visar de olika 

färgerna och deras betydelse. 

Bild 1. Planritning över butik, hyllors olika höjder och placering i butik.  
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I anslutning till text och färgkodning finns även symboler i form av djur. De 

används för att informera om vilken avdelning det är och för att visa vad för typ 

av mat artiklarna passar till. Se bild nedan för att se färgkodningen i butik.  

Pop-out effekt 

Det finns objekt som ger pop-out effekt och det är kampanjtorget och 

informationsdisken. 

Kampanjtorget har en ljus färg i förhållande till de andra färgerna och har skyltar 

som hänger ner från taket. 

Informationsdisken har en central plats i butiken dit kunder kan gå för att få hjälp 

av personal. Informationsdisken består av ett runt bord och en rund skylt som 

sitter i taket med texten info på, på bordet finns två datorer som används av 

personal för att söka artiklar. 

Målgrupp 

Kunder som besöker butiken är varierande i ålder, kön och rörelseförmåga. 

Målgruppen är bred och det som är generellt med den är att de sällan gör snabba 

köp, de ser gärna igenom sortimentet och rådfrågar personal. 

Diskussion 

Utifrån att ha gjort en rumsanalys och fått ett resultat visade det sig att 

färgkodningssystemet innehöll färgerna röd och grön. Vid färgblindhet är det 

vanligt med svårigheter att se skillnad mellan färgerna röd och grön, i det här 

fallet låg även artikelavdelningar i anslutning till varandra och båda var 

vinartiklar. 

Bild 2. Planritning över Liljeholmens butik som visar färgkodning och dess placering i butik.  
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Jag valde att testa färgerna mot varandra för att se vilken konstrast de gav och om 

de verkligen hade ett ljushetstal på 0,40 vilket är ett minimumkrav för att personer 

med färgblindhet eller synnedsättning ska kunna se skillnader. Resultatet från 

testet visade att det nuvarande färgerna inte har tillräcklig kontrast för att åtskiljas. 

Intervju  

En kvalitativ intervju gjordes med en kvinna som har lång erfarenhet att jobba 

inom Systembolaget, hon har jobbat hos dem sedan 2003, i olika funktioner och i 

olika butiker. I samband med att butiken i Liljeholmen invigdes började hon jobba 

där. Butiken låg tidigare på torget i Liljeholmen och hade då en mindre butiksyta 

och artikelsortiment. Hennes roll i butiken är säljare och lagerarbetare, hon har 

även en + roll som innebär att ha ett extra ansvar kring ledningen och 

butiksdriften. Här nedan är en sammanställning av informationen som kom fram 

under intervjun. 

Butik Liljeholmen 

Platsen som butiken har i dag är densamma som 2009 då den invigdes. Under åren 

som gått har butikslayouten ändrats. Den största förändringen gjordes nyligen och 

den innebar en utökad butiksyta på 20 kvm, detta gjorde att fler artiklar fick plats.  

Butiken utsätts ständigt för förändringar, exempelvis sker en sortimentsförändring 

var tredje månad. Detta kan innebära att en del artiklar utgår från sortimentet, en 

del tillkommer och ordningen på dem ändras. Om en artikel plockas ur från 

sortimentet flyttas de andra med för att inte ha tomma ytor, en artikels plats 

varierar ofta och kan göra det svårt för kunder att hitta.  

Personal 

Butiken har i dagsläget 22 personer anställda, antalet timmar som de arbetar 

varierar mellan fyra till 32 timmar i veckan.  

En vanlig dag arbetar sju till nio personer av personalen. Antalet personer som 

arbetar är varierande beroende på vilken dag i veckan det är, om det snart är 

högtid eller snart tid för lön. 

Till skillnad från andra detaljhandelsbutiker jobbar Systembolaget med 

arbetsrotation, det innebär att all personal ska kunna bemästra alla arbetsuppgifter 

som finns i butiken. Några av arbetsuppgifter är att sitta i kassan, hjälpa kunder 

eller ta hand om lagret.  

  



Examensarbete i Informationsdesign  
Tove Hugo 

17 

 

Besökare 
Antalet kunder som besöker butiken är varierande beroende på flera faktorer, 

exempelvis är det skillnad beroende på vilken dag det är, om det snart är högtid 

eller om en försening sker i kollektivtrafiken.  

Systembolaget beräknar antalet kunder som befinner sig i butiken per timme, 

utifrån det lägger de upp ett schema för antalet kassor och personal.  

Nedan presenteras ett medelvärde på antalet kunder som besöker butiken per 

timme, siffrorna är från antalet kunder som besökte butiken förra året.  

måndag: 1 500 kunder 

onsdag: 2 600 kunder  

fredag: 5 000 kunder  

Service 

Systembolaget är ett företag som säljer artiklar men som inte bygger sin service 

kring försäljning. Den service som Systembolaget erbjuder sina kunder är: 

– Hälsoinformation kring alkoholkonsumtion 

– Hemleverans av artiklar 

– Dryckesprovning i butik 

– Kundtjänst  

– Rådgivning av artiklar, exempelvis till matsituationer  

Artiklar 

I butiken finns det 1 876 stycken artiklar, några artiklar är samma fast med olika 

storlekar.  

Det går inte att ta bort artiklar ur sortimentet, men det finns ett undantag, butikens 

val. Butikens val är 20 stycken artiklar som butiken själv väljer ut, de kan välja att 

ha det i sortimentet eller inte. Placeringen av dessa är inte speciell utan de står 

tillsammans med de andra artiklarna. 

För att välja in butikens val finns det en del kriterier som måste uppnås, artiklarna 

måste ha en kundefterfrågan och täcka upp ett hål i sortimentet. Liljeholmens 

butik är rankade som Sveriges tredje största butik som säljer mest ekologiska 

varor, de väljer därför ofta in artiklar som är ekologiska för att fortsätta denna 

ökning och för att efterfrågan ständigt ökar. 

Uppackning av artiklar  

Hyllorna i butiken fylls på med artiklar på morgonen kl. 6-10. När butiken är 

öppen fylls inte hyllorna på eftersom Liljeholmen har ett högt kundflöde. Ibland 

vid behov kan öl och cider fyllas på men det undviks under öppettiderna, detta är 

för att kunderna ofta har frågor och vill bli sedda.   
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Här nedan presenteras de steg som en artikel genomgår från levereras till att stå i 

butikens hyllor: 

1. Tar emot helpallar från leverantören  

2. Ställer de på lagret, kollar av om allt stämmer 

3. Nästa dag plockas pallarna ut i butik alternativt kvartspall ställs ut 

4. Ställer artiklar på trilleplattor7och går dit de ska  

5. Ställer artiklar i hyllor, får de inte plats hamnar de på lagret igen 

6. Hamnar de på lagret sorteras de i varugrupper  

Att plocka upp artiklar är en lång process och inga artiklar ställs ut på helpall 

förutom ölen som står på kvartspall. Detta undantag finns för att öl säljs mycket 

under veckorna, det underlättar för personalen och tar kortare tid att ställa ut 

kvartspallar istället för styckvis. 

Siffersystem som vägledning 

På hyllor som står placerade på golvet sitter det siffror, siffrorna hjälper kunden 

och personal att hitta artiklar. Siffrorna används oftast när kunden har sökt på 

artiklar via hemsidan eller appen, där får de information om vilken siffra hyllan 

har som artikeln står på. 

Tillgänglighet 

Utformning av butiken är tillgänglig för alla genom att golvet inte har några 

trösklar eller höjdskillnader, inne på lagret och personalavdelningen finns det 

dock både trösklar och höjdskillnader. 

Två av kassorna är anpassade för kunder med exempelvis rullatorer eller 

barnvagnar, det som skiljer kassorna ifrån de andra att de har en bredare gång. 

Personalen ser alltid till att en av dessa kassor är öppna för att vara tillgänglig för 

alla och för att kunden ska mötas av ett ansikte när de kommer in i butik. 

Framkomlighet 

Framkomligheten är varierande beroende på vilken veckodag det är. En måndag 

är framkomligheten bra då kundantalet är lågt, en fredag och lördag är 

framkomligheten dålig då kundantalet istället är högt. När tillgängligheten är dålig 

är det väldigt svårt för exempelvis rullstolsburna personer att ta sig fram eftersom 

det är många kunder och trångt. Det behöver inte vara synliga 

funktionsnedsättningar som kunder har, oavsett är det svårt för dem att handla i 

butiken en fredag eller lördag. 

I samband med att framkomligheten är låg brukar det kunna uppstå bråk för att 

många kunder befinner sig på en liten yta.  

                                                 
7 trilleplattor: en platta med hjul som används för att flytta runt på artiklar. 
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En bra Systembolagsbutik 

Personen i intervjun blev tillfrågad vad hon ansåg vara en bra Systembolagsbutik, 

hennes svar var följande: 

En bra Systembolagsbutik är en butik som är anpassad utifrån omsättningen, 

lättöverskådlig för kunderna att hitta artiklar, låga hyllor som står fristående på 

golvet och få inre väggar som går upp till tak. Även ett stort lager för att slippa 

placera många artiklar på höjden i butik. 

En bättre översyn i butik bidrar även till att minska snatteri och upptäcka 

situationer som kan uppstå.  

Det ska inte krävas av kunderna att behöva fråga personal vart artiklar finns utan 

de ska hitta själva, om de nu inte självmant vill fråga men det ska inte krävas för 

att hitta till artiklar. 
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Observation 

I bild 3 nedan sammanfattas rummets upplevelse och vanliga stråk som kunder 

tar. Observationen utfördes 10 april 2015 kl. 13:00 i Systembolagets butik i 

Liljeholmen, i Stockholm.  

 

Det finns hyllor som går ända upp i taket och bidrar till att rummet får en tydlig 

avgränsning, förhindrar ljuset från gallerian att spridas sig ut över butiken och 

överblick över butiken blir försämrad.  

Det finns ett flertal hyllor som uppfattas som landmärken genom att ha en pop-out 

effekt. Det sitter skyltar i taket ovanför hyllorna som förstärker placeringen av 

dem och gör att de går att se på längre avstånd. 

Utifrån observationen visade det sig att det fanns två tydliga stråk som kunder 

väljer mellan efter att de kommit in i butik, antingen till vänster mot öl- och 

spritavdelningen eller till höger där röd- och vitvinsavdelningen finns. De vägar 

som kunder sen tar är varierande beroende på köp, placering av artikel och om de 

frågar personal om hjälp.  

De vägar som kunden tar är raka, de korsa sällan mellan hyllor utan följer istället 

längst hyllorna. Vid köp tar de generellt tid på sig, de tittar runt, stannar upp, tittar 

eller läser informationsskyltar om artiklar innan val av köp. Eftersom kunder 

stannar upp och tar del av information täcks gångarna upp, om andra kunder vill 

gå förbi är det svårt att göra det utan att behöva flytta på sig.  

 

Bild 3. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation som utfördes den 10 april 2015. 

 

Figur 4. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 

 

Figur 5. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 

 

Figur 6. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 
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Resultatet från de tre observationerna sammanställdes och ett medelvärde 

räknades ut för varje plats, se bild nedan. Observationerna utfördes den 10 april, 

15 april och 27 april 2015 i Liljeholmens butik i Stockholm. 

  

 

 

Det sammanställda resultatet visar att det finns ett flertal platser som många 

kunder vistas på oavsett vilken veckodag det är. Dessa platser har inte mer 

utrymme än de som är mindre besökta. Genom att många kunder vistas på samma 

plats med begränsat utrymme försämras framkomligheten, det blir svårare att 

orientera sig och ta del av information om artiklarna. Exempelvis drabbas 

avdelningen som ligger intill kassorna där mousserande vin och champagne finns, 

hyllorna är låga, gångarna mellan hyllorna är smala och när det bildas köer blir 

det svårt för andra kunder att vistas i avdelningen. 

De platser som hade flest antal kunder och behov av en förändring var området 

vid kassorna, med platsnummer två och fyra. Deras medelvärde låg på 30,6 och 

32 över antalet kunder som befann sig på platsen under de minuterna som 

observationerna genomfördes.  

Bild 4. Resultat av observationerna som visar medelvärdet för antalet kunder som vistats på 
platsen under fem minuter. 

 

Figur 7. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 

 

Figur 8. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 

 

Figur 9. Planritning över Liljeholmen som visar resultatet av notation. 
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Beroende på vilken veckodag det var gick det att se en skillnad, exempelvis hade 

plats elva 46 kunder en fredag medan en onsdag var det elva kunder som vistades 

där, vilket är en stor skillnad. 

Genom att undersöka fler dagar gavs en tydlig bild på platser som problem 

uppstod på, exempelvis den försämrade framkomligheten. 

Analys av referensobjekt 

Det som var gemensamt för butikerna Liljeholmen och Flemminggatan var 

följande: 

– Artiklarna är uppdelade i avdelningar, det har tio olika färgkategorier 

– Färg, siffror och symboler används för att illustrera och visa vägen till de olika 

avdelningarna 

– En rund informationsdisk att vända sig till för att få hjälp av personal, hyllor 

med olika höjder beroende på placering och skyltar som informerar om bl.a. 

artikel egenskaper. 

Det som var unikt för Flemminggatans butik var följande: 

– Öl avdelningen och starkspritsavdelningen var inte uppdelade med någon form 

av vägg utan av färg, se bild nedan. 

– Det fanns inte några inre väggar i butiken som gick ända upp till tak, vilket 

gjorde att de gav ett rörigt intryck även om några hyllor hade gått ända upp i tak 

– Skyltningen av avdelningarna gick inte ända upp till tak 

– Det fanns inget som hängde från taket och drog till sig uppmärksamhet 

– Hyllorna som stod på golvet var låga, hade en höjd på 1540 mm  
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Systembolaget har genomfört en 

undersökning där kundflödet 

observerades i deras butik på 

Fleminggatan. Utifrån resultatet av 

undersökning åtgärdades detta i 

butiken:  

Ett flertal hyllor togs bort, de som fanns 

kvar är längre och står horisontellt 

istället för vertikalt. 

En till informationsdisk har lagts till 

och står en bit ifrån den andra. 

Placering av starkspriten har flyttats 

från att vara vid ingången till att vara 

längst in i butiken i anslutning till ölen.  

 

 

 

Gestaltningsförslag 

Struktur  

Rumsanalysen av butiken i Liljeholmen och besöket på en annan 

Systembolagsbutik i Stockholm gav insikt i att butiken var i behov av en tydligare 

struktur, då de innehåller många element som gör det svårt att veta vad ens 

uppmärksamhets ska fästas vid.  

För att åstadkomma en tydligare struktur testades ett flertal butikslayouter genom 

att skissa på en planritning över butiken, några skisser togs in i 3D programmet 

Sketch Up och jobbades vidare med. 

Eftersom inga artiklar fick plockas bort, ingen mer yta fick användas och inga 

väggar fick flyttas eller ändras, var det få layouter som fungerade i det här 

sammanhanget. Att välja bort artiklarna som ingick i butikens val var en lösning 

att minska antalet artiklar men i Liljeholmens butik ansågs det viktig att behålla 

dem. Det ansågs viktigt för Liljeholmens identitet att behålla dem då de gör de 

möjligt för dem att plocka in fler ekologiska artiklar, som de säljer mycket av då 

det finns en stor efterfrågan hos kunden som ständigt ökar.  

Bild 5. Flemminggatans butik, öl avdelningen och spritavdelningen är i anslutning till varandra. 
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Här nedan presenteras gestaltningsförslaget i bild och text som visar hur 

butikslayouten är utformad. Planritning intill bild visar positionen i butik och vad 

som ses.  

Butikslayouten som användes är den som kallas för grid pattern, layouten innebär 

att butiksinredningen står i långa rader med raka gångar emellan (McGoldrick, 

2002). Layouten är rak och stel och kan upplevas som tråkig, men har fördelen av 

att använda butiksytan maximalt. Den tydliga butiksstrukturen hjälper kunden att 

förstå butikens uppbyggnad och hur de gör för att orientera sig i den, färre kunder 

stannar då upp och vet inte var det ska. 

Butikslayouten har uppnåtts genom att hyllorna står i raka och tydliga linjer som 

har skapats med hjälp av ett rutmönster. Genom att hyllor och gångar har raka 

Bild 6. Ingång till butiken, layouten är uppbyggt i ett tydligt rutnät med breda gångar. 
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former visar de tydliga vägar hur kunden kan gå för att komma till de olika 

avdelningarna.  

Vid några av hyllornas hörn finns det en böjd form i stället för en rak, se bild 

ovan. Det används för att ge information om att det finns något mer runt hörnet, 

det påverkar personers rörelsemönster och bidrar till ett mjukare intryck till den 

annars stela butikslayouten. Den böjda formen är konkav, vilket innesluter och 

fokuserar utrymmet inåt väggen (Ching & Biggeli, 2008, s. 25). 

För att se det som skiljer sig mellan den nuvarande utformningen med 

gestaltningsförslaget, se bilaga 1. Där finns planritningar som visar före- och efter 

på butikslayouten.  

Bild 7. Hylla till höger är ett av dem hörn som har en böjd form istället för rakt för att bl.a. ge ett 
mjukare intryck.  
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Hyllor  

De hyllor som finns i butiken i dag fungerar bra, de rymmer många artiklar och 

ger en tydlig överblick på artiklarna. Hyllorna finns i olika höjder och går att 

anpassa utifrån utrymmet. Eftersom de fungerar bra och kostnaden att byta ut dem 

är hög gjordes valet att behålla dem. 

Det flesta hyllorna är väldigt höga och gjorde det svårt att få en bra överblick. 

Lämpliga höjder på en hylla är i ögonhöjd eller handnivå (Chandon et al., 2009, s. 

4). Ett flertal hyllor valdes därför att sänkas ner för att göra det möjligt att se 

längre in i butik och lättare att ta ifrån. Att sänka hyllornas höjd hjälper även 

personalens arbete att fylla på artiklar och uppmärksamma snatteri eller bråk som 

ibland uppstår. 

De höjder som hyllorna har är följande: 

Liten   1400 mm 

Mellan   1540 mm 

Stor   2000 mm  

Bild 8. Hyllornas höjder i förhållande till varandra och till en människa som är 1700 mm lång.  
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De stora hyllorna är placerade längst väggarna för att utnyttja utrymmet maximalt 

och för att de ändå inte skymmer sikten. Det finns tre stora hyllor som står ute på 

golvet för att tydligt visa en gräns mellan avdelningar och för att skymma artiklar 

på långt håll med hög alkoholhalt. Att inte ha hyllor som går ända upp ger ett 

rörigare intryck som bidrar till att det är svårare att orientera sig, vilket upplevdes 

vid analys av referensobjekt. 

På det andra hyllorna är höjden jämt fördelat mellan att vara hyllor som är liten 

och mellan. Om jag kunde bestämma skulle fler hyllor som är liten användas för 

att de är lägre och gör det lättare för fler personer att se över hyllorna och ta 

artiklar ifrån. Men nu när ett visst antal artiklar måste finnas med i sortimentet är 

det svårt att göra det på ett annat sätt.  

Framkomlighet  

Utifrån resultatet från observationerna fanns det ett flertal platser i butiken som 

många kunder vistades vid och som bidrog till en sämre framkomlighet. I 

förslaget har detta åtgärdas i form av att platser har fått ett bredare passagemått 

som är 2 000- 2 400 mm brett. Genom ett bredare mått finns det mer utrymme för 

kunder att röra sig på, vilket gör det mindre trångt och bidrar till bättre 

framkomlighet. 

För att två rullstolsburna personer ska kunna mötas krävs det ett passagemått på 

1600 mm och då är det inte utrymme för någon mer att passera (Bodin, 2014, s. 

127). Ett passagemått på 1600 mm är lämpligt då där är brett, men ibland har 

butiken högt kundtryck och framkomligheten ska då inte behöva påverkas 

radikalt. En radikal ändring i framkomligheten kan göra att exempelvis 

rullstolsburna personer inte kan ta sig fram och butiken blir då inte tillgänglig för  

En av platserna i butiken som var problematisk och i behov av ett större utrymme 

var i anslutning till kassorna, när det är mycket kunder i kö täcker de upp artiklar 

och gör det omöjligt för andra att ta del av dem.  

De stråk som uppmärksammades att inte användas lika mycket fick ett smalare 

passagemått på 1400 mm, då fungerar det att en person och en rullstolsburen 

person kan mötas. 

Generellt har alla gångar som finns mellan hyllorna en bredare bredd i jämförelse 

med det befintliga, tanken bakom är att göra butiken framkomlig och tillgänglig.  

Tillgänglighet  

Av att ha besökt butiken och utfört en analys uppmärksammandes att det 

nuvarande färgkodningssystemet innehöll många färger, tio stycken och då har 

även artiklarna ett flertal färger. Att använda många färger som 

informationsbärare är ej att rekommendera då vi människor har svårt att effektiv 



Examensarbete i Informationsdesign  
Tove Hugo 

28 

 

hålla isär fler färger än fyra till fem. Framförallt för personer med färgblindhet 

eller synnedsättning då färgerna inte har tillräckligt med kontrast till varandra. Tio 

färger är mycket information att ta in och hålla isär, att färgerna inte heller har 

tillräckligt med kontrast till varandra försvårar även det.  

Att använda sig av färgkodning som wayshowingssystem är fördelaktigt eftersom 

det går att se på ett längre avstånd än andra grafiska element, men enbart ett fåtal 

färger rekommenderas att användas (Mollerup, 2013, ss. 119, 125). 

I gestaltningen finns färgkodningen kvar men den har förändrats, hälften av 

färgerna har valts bort för att det ska finnas färre färger att behöva lära sig och 

komma ihåg vad de står för. Det gör det även lättare att orientera sig bland de 

olika avdelningarna i butik. Färgerna som finns med i wayshowingssystemet har 

fått nya färgkategorier för att ge tillräcklig kontrast till varandra och blir 

tillgängligt för alla att ta del av oavsett synförmåga. Utifrån teorin om att det finns 

personer med färgblindhet togs beslutet om att inte använda rött och grönt, även 

för att grönt används i skyltning av utrymningsvägar vid exempelvis brand. För att 

se färgkodningssystemets fördelning över butik i jämförelse med 

wayshowingssystemet se bilaga 2. 

I wayshowingssystemet finns det fem färger, de är uppdelade i följande 

artikelkategorier: 

Alkoholfritt  

Mousserande, champagne & rosé  

Spritdrycker, aperitif och dessert  

 Rött & vitt vin  

Öl, cider och blanddrycker  

 

Wayshowingssystemet kompletteras med informerande text vilket gör att 

informationen finns på två sätt, både som färg och text. Text kommer att behövas i 

början då alla kunder, bekanta som obekanta, inte kan det nya systemet och inte 

vet vilken färg som står för vad. Att ha textinformation är bra för att personer 

använder sig av olika typer av wayfindingstrategier när de orienterar sig i en 

miljö. Se bilaga 3. 

Kontraster 

För att göra det möjligt för alla att ta del av färgen som finns i 

wayshowingssystemet behövde färgerna ge kontrast i förhållande till varandra. 

Personer med synnedsättning eller färgblindhet behöver ha en kontrastverkan på 

minst 0,40 för en färg i förhållande till en annan färg (Färg och kontraster, 2013).  

Med hjälp av en NCS ljusmätare har färgerna testas för att ha tillräcklig kontrast 

till varandra och fungera i det här sammanhanget, se bild nedan.  
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NCS color system har ett verktyg som heter NCS ljusmätare som är en manuell 

mätare med olika gråskalor. Med en NCS ljusmätare går det att mäta färgprovers 

ljushetsvärde. Genom att göra om färgprovet till gråskala och jämföra den mot 

mätaren hittas färgprovets ljushetsvärde när gråskalan överensstämmer mellan 

dem båda (NCS Lightness meter, 2015). 

 

De färger som ingår i wayshowingssystemet visas här ovan. Det är enbart ett 

förslag på vilka färger som fungerar att använda för att skapa kontraster. 

Färgernas färgkoder har inte skrivits ut då färg påverkas av andra element, 

exempelvis belysningens färgtemperatur. 

Alkoholfritt har fått en svart färg och vit text eftersom svart ger bäst kontrast till 

de vita väggarna och det vita golvet. Den svarta färgen har även en pop-out effekt 

i förhållande till de andra färgerna eftersom de är ljusare. Att exponera artiklar för 

alkoholfritt är tillåtet, Systembolaget uppmanar gärna sina kunder att välja 

alkoholfria alternativ framför alkoholhaltiga artiklar.  

Golvet och väggar 

Wayshowingssystemet finns att ta del på två sätt, via golvet eller via skyltarna 

som finns ovanför hyllorna. Golvet och skyltarna visar samma färg och informerar 

om vilken artikelavdelning man befinner sig på eller hur man kan gå för att ta sig 

dit.  

Bild 9. NCS ljusmätaren visar färgernas ljushetstal som finns med i wayshowingssystemet (NCS 
Lightness Meter 2008).   
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Färgen som finns i golvet är en bred linje på 300 mm som tydlig visar en 

kontrastmarkering. Det är viktigt att en kontrastmarkering inte har för tunna linjer 

för då försvinner den i synfältet och uppmärksammas inte för att miljön 

runtomkring distraherar (Bodin, 2014, s. 65). 

Att informationen finns tillgänglig på olika sätt är för att göra det tillgänglig för 

alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. 

Personer med funktions- eller synnedsättning, kan exempelvis ha svårt att se 

information på långt håll eller ta till sig det om det sitter högt upp. Att placera 

information i form av wayshowing på golvet kan vara fördelaktigt för dem 

(Bodin, 2014, s. 154). För personer utan nedsättning kan det vara opassande att 

enbart ha information i golvet, för dem är det lämpligare att ha information som 

sitter högre upp och som går att se på ett längre avstånd. I gestaltningen finns det 

därför wayshowing i två olika höjder för att täcka upp en bredare målgrupp och 

göra det tillgängligt för alla. 

Artikelavdelningar  
Att flytta en avdelnings placering kräver ett beslut, en övervägning fick därför 

göras. Ett flertal olika placeringar testades för avdelningarna och det som valdes 

var att behålla det nuvarande för att det redan hade bra platser. Det ansågs som bra 

för att de bl.a. utnyttjar ytan maximalt och är anpassat att artiklar som säljs mest 

ligger närmst lagret.  

Bild 10. Hur wayshowingssystemet ser ut på hyllor och golv, det finns även text på hyllan som 
beskriver avdelningen.  
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Uppdelningen av artikelavdelningarna är att vid ingången och bort mot mitten av 

butiken ligger röd och vitvinsavdelningen, i anslutning till kassorna ligger 

avdelningen för champagne och alkoholfritt. Längst in och i närheten av lagret 

finns öl, cider och blanddrycksavdelningen, bredvid ligger spritdrycksavdelningen 

se bild nedan.  

Att ha spritdrycksavdelningen längst in är ett sätt att förhindra kunder att köpa 

artiklar därifrån, avdelningen är den i butiken som har högst alkoholhalt på 

artiklarna. Genom att ha avdelningen här istället för exempelvis vid ingången till 

butiken passerar färre kunder förbi avdelningen och på så sätt blir färre 

uppmärksammade på artiklarna och lockas till köp. När kunden står vid ingången 

av butiken är det svårt att se var avdelningen ligger för att sikten skyms av 

hyllorna som går ända upp till tak i anslutning till spritdrycksavdelningen.  

Bild 11. Spritdrycksavdelningen ligger längst in i butik för att bl.a. minska antalet som passerar 
avdelningen.  
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Informationsdisk 

Det finns en informationsdisk i butiken där Systembolaget erbjuder sina kunder 

service som exempelvis kan handla om vilket vin som passar bäst till en 

skaldjursrätt. Att ha en bestämd plats för information kan vara fördelaktigt, både 

för kunder och personal. Kunder vet då var de kan vända sig för att få hjälp och 

personalen kommer i kontakt med dem som vill ha hjälp. 

Informationsdiskens plats är oförändrad i jämförelse med den nuvarande 

utformningen, en central plats i butiksutrymmet där vinavdelningen är den 

närliggande artikelavdelningen. Se bild nedan. 

Att ha informationsdisken centralt gör att personal får en bra överblick i butiken, 

de blir tillgängliga för alla artikelavdelningar och kan visa kunder var artiklar 

finns utan att avståndet till disken blir för långt. 

Formen på informationsdisken är rund och bryter av mot annat med raka former, 

det ger en pop-out effekt och uppmärksammar kunder var de ska gå för att få 

hjälp. 

Bild 12. Informationsdiskens utseende och placering i förhållande till vinavdelningen.  
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Ovanför disken sitter det en rund form med belysning och texten ”Info”, det är för 

att informationsdiskens plats ska synas på långt avstånd. Det bidrar till att 

wayfindingstrategin aiming kan användas för orientering. 
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Diskussion och slutsats 

Under arbetes gång har jag tagit ställning till ett flertal butikslayouter tagits del av. 

Några av dessa var grid pattern layout, free-flow layout, boutique layout, guided 

shopper floor och grid pattern layout 45°.  

I början av designprocessen satt jag och skissade fram alternativa lösningar på 

butikslayouten, med mig hade jag de olika typerna av butikslayouter. De 

applicerades och testade i skissform på ett flertal sätt, en del kombinerades med 

varandra och andra komprimerades ihop.  

De flesta av butikslayouterna fungerade inte alls, de tog exempelvis för mycket 

plats, påverkade kunderna eller skulle få butiken att uppfattas rörig och 

ostrukturerad. De layouter som valdes bort på grund av detta var boutique layout, 

free-flow layout och guided shopper floor, de layouter som fanns kvar och 

fungerade var grid pattern layout och grid pattern layout 45°. Även om en 

butikslayout kan se ut på många sätt var det få alternativ som fungerade i detta 

sammanhang. Detta beroende Systembolagsbutikernas speciella förutsättningar 

och regler som syftar till att inte öka en försäljning.  

Butikskommunikation är ett område inom rumslig gestaltning som handlar om att 

skapa attraktiva gestaltningar som lockar kunder till köp, i det här arbetet har det 

handlat om butikskommunikation som inte ska uppnå det.  

I ett flertal teorier yttras det att kunders uppmärksamheter påverkas mest i butik 

och inte i reklam. Faktorer som påverkar besökare är exempelvis hyllor och 

utformning. Med kännedom om detta och att utformning inte får locka till köp är 

det viktigt hur butiken utformas, eftersom kunders uppmärksamhet är mottagliga 

för dessa faktorer i butik.  

Ett resultat från en forskning visade att en butikslayout med hyllor som är 

placerade med en vinkling på 45° och -45° har ett flertal fördelar. De här två 

utformningarna testades i Sketch Up modellen i Liljeholmens butik, då jag ville 

testa dem på grund av fördelarna i jämförelse med raka hyllor. 

Att använda denna typ av butikslayout med hyllor som är ställda 45° och -45° 

kräver en stor yta för att de tar en större plats i jämförelse med raka hyllor. Detta 

resulterar i färre och kortare hyllor. Det kräver också att butiksytan har raka 

väggar, en form som är rektangulär eller kvadratisk och inte har en böjd vägg som 

Liljeholmen har ut mot gallerian.  

Om gestaltningsförslaget skulle innehålla hyllor med 45° eller -45° skulle inte 

butiksytan optimeras på bästa sätt, antalet hyllor skulle bli färre och därmed färre 

artiklar. Även om utformningen hade sina fördelar passade det inte in i detta 

sammanhang och valdes därför bort för användning. 
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Avslutningsvis vill jag besvara frågorna som nämndes i början av arbetet, dessa 

var: 

"På vilka sätt kan en förenklad struktur påverka framkomligheten och 

orienteringen i en butik?” 

”Vilka rumsliga element kan bidra till att Systembolagsbutiker 

uppfattas som mer tillgängliga?” 

Frågorna kan besvaras på följande sätt: 

Med en förenklad struktur som finns i wayshowingssystem och butikslayoutens 

uppbyggnad är det lättare för kunden att förstå hur butiken är uppbyggd och vart 

artiklar finns. Det här påverkar framkomligheten positivt för att färre kunder 

stannar upp och inte vet vart de ska i butiken.  

De rumsliga element som bidrar till att Systembolagets butiker uppfattas mer 

tillgängliga är väggar, golv, hyllor och färg med konstraster i form av 

wayshowingssystem. Jag har valt att i mitt gestaltningsförslag använda ett 

wayshowingssystem som bygger på fem färger. Wayshowingssystemet 

strukturerar upp butiken och gör den tillgänglig för fler kunder.   
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Bildkällor 

Om inget annat anges i anslutning till bilderna är de antingen fotade eller 

producerade utav mig, Tove Hugo. 

Bild 1. Planritning på butikslayout, har illustrerats utifrån en planritning 

som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator, s. 15 

Bild 2.  Planritning på färgkodningssystem, har illustrerats utifrån en 

planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator, s. 16 

Bild 3.  Planritning med resultat från observation, har illustrerats utifrån en 

planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator. 

Symboler från Branzells notationssystem har lagts till i Illustrator, s. 21 

Bild 4.  Planritning med resultat av observationerna, har illustrerats utifrån 

en planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator 

Bild 5.  Bild på Flemminggatans butik, foto som tagits med kamera, s. 23 

Bild 6.  Illustration ingång, illustrationen har visualiserats i Sketch Up och 

bearbetats i Photoshop med hjälp av lagermask och vattenfärgspenslar, s. 24 

Bild 7.  Illustration av hörn, illustrationen har visualiserats i Sketch Up och 

bearbetats i Photoshop med hjälp av lagermask och vattenfärgspenslar, s. 25  

Bild 8.  Illustration av hyllors höjder, illustrationen har visualiserats i Sketch 

Up och bearbetats i Photoshop med hjälp av lagermask och vattenfärgspenslar, 

s.26 

Bild 9.  Illustration av ljusmätare, har utifrån ett fotografi lagt till färger och 

linjer med hjälp av Photoshop s. 29  

NCS Lightness Meter (2008). NCS Color [Fotografi] 

http://www.ncscolour.co.uk/products/individual_product_pages/lightness-and-

gloss.html. [2015-05-20] 

Bild 10.  Illustration av wayshowingssystemet på hyllor och golv, 

illustrationen har visualiserats i Sketch Up och sen bearbetats i Photoshop med 

hjälp av lagermask och vattenfärgspenslar, s. 30 
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Bild 11. Illustration av spritdrycksavdelningen, illustrationen har 

visualiserats i Sketch Up och sen bearbetats i Photoshop med hjälp av lagermask 

och vattenfärgspenslar, s. 31  

Bild 12.  Illustration av informationsdisk, illustrationen har visualiserats i 

Sketch Up och sen bearbetats i Photoshop med hjälp av lagermask och 

vattenfärgspenslar, s. 32 

Bild 13. Illustration av nuvarande butikslayout, har illustrerats utifrån en 

planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator, 

bilaga 2 

Bild 14.  Illustration av ny butikslayout, har illustrerats utifrån en planritning 

som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator. Det nya 

förslaget har lagts till i Illustrator, bilaga 2 

Bild 15.  Illustration av färgkodningssystem, har illustrerats utifrån en 

planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator. 

Färgerna har lagts till i Illustrator och utifrån rumsanalys, bilaga 3 

Bild 16.  Illustration av wayshowingssystem, har illustrerats utifrån en 

planritning som har ändrats och gjorts lättförståelig i programmet Illustrator. 

Färgerna och den nya butikslayouten har lagts till i Illustrator, bilaga 3 



 

 

Bilaga 1– Butikslayout, före & efter bilder 

 

De flesta hyllorna är 

mellanstora eller stora 

och svåra att se över, 

de hyllorna med 

bredare linjer går ända 

upp i tak och skärmar 

av.  

Gångarna mellan 

hyllorna upplever jag 

ibland som trånga och 

svårt för fler kunder att 

passera.  

 

 

 

 

 

Hyllor och gångar står 

i tydliga och raka led 

som skapas i form av 

ett rutmönster. Det 

finns fler lägre hyllor 

än tidigare, är lättare 

att se över hyllorna och 

få sig en överblick över 

butiken. 

Gångarna är bredare 

och gör det 

tillgängligare, 

framförallt vid 

rusningstider. 

Bild 13. Gestaltningsförslag på hur butikslayouten i stället kan se ut. 

Bild 12. Butikslayouten som Liljeholmen har för nuvarande. 



 

 

Bilaga 2 - Färgindelning av artikelkategorier 

 

 

I den befintliga layouten finns det en tydlig artikelkategorisering i form av färg, i 

det används tio olika färger som är alltifrån orange till rosa. Röd och grön finns i 

anslutning till varandra med dålig kontrast och är svårt urskilja vid färgblindhet. 

 

 

I gestaltningsförslaget används färg som en form av wayshowingssystem. I det 

används fem olika färger för att människor exempelvis inte kan minnas fler än 

fyra till fem färger effektivt (Mollerup, 2013, s. 125). Har valt att inte använda rött 

Bild 14. Färgkodningssystem för de olika artikelavdelningarna och dess placering utifrån utrymme. 

 

Bild 15. Wayshowingssystem i form av färgkodning för de olika artikelavdelningarna och dess 
placering i butiken.  

 



 

 

och grönt för att personer med färgblindhet har svårt att urskilja dem och för att 

grönt oftast används till skyltar för att visa vägen vid olycka i form av brand. 


