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Abstract 
 
This thesis work presents a study about how a new customer guidance system can 
be designed to facilitate navigation in a furniture store. The thesis work was 
carried out at IKEA Örebro were the goal was to help the department store with a 
clearer customer guidance system and by this improve the customers 
aknowledgement about the placement of the sections. The guidance system can be 
improved in both language, shape, color and accessibility, that today leads to 
confusion among the customers.   
 
To find the optimal design proposal different methods were applied. This methods 
consisted in interviews, observation, and a spatial analysis were both needs of the 
users and the existing room were studied. 
 
With the support from the literature and the results of the empirics a design 
proposal was created which is presented in this thesis work. The design proposal 
is presented in both text and pictures from the 3D program SketchUp. Through 
new solutions the design proposal should improve the conditions for a more 
navigable customer guidance systems at IKEA. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport presenterar en studie i hur ett nytt kundvägledningssystem kan 
utformas för att underlätta navigationen på ett möbelvaruhus. Arbetet 
genomfördes i samarbete med IKEA Örebro där syftet var att varuhuset skulle få 
en tydligare kundvägledning, för att på så sätt förbättra kundernas förståelse kring 
avdelningarnas placering. I nuläget brister kundvägledningen i språk, färg, 
navigation och tillgänglighet, vilket kan leda till att kunderna känner sig 
förvirrade. 
 
För att hitta en bättre lösning till ett gestaltningsförslag applicerades olika 
metoder. Dessa metoder bestod av intervjuer, observation och en rumsligs analys 
där både användarnas behov och det befintliga rummet studerats.  
 
Med stöd från litteraturen och resultaten ifrån de empiriska studierna utvecklades 
ett gestaltningsförslag som presenteras i denna rapport. Gestaltningsförslaget 
presenteras i form av text och tillhörande bilder som tagits fram utifrån 3D 
programmet SketchUp. Genom nya lösningar ska detta gestaltningsförslag öka 
förutsättningarna till ett mer navigerbart kundvägledningssystem på IKEA.  
 
 
Nyckelord 
Informationsdesign, rumslig gestaltning, rumsliga element och wayfinding 
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Inledning 

I samhället idag går tekniken fort framåt och förblindar oss från verkligheten, vi 
behöver stanna upp och lugna ner tempot. Vi behöver uppmärksamma vad vi har 
runt omkring oss och finna de verktyg som kan hjälpa oss framåt. Samhället är i 
ständig förändring och det behöver informationen runt omkring oss också vara 
för att passa in i kontexten. Syftet med detta arbete är att skapa en miljö med en 
tydligare kundvägledning för att på så sätt förbättra kundens förståelse kring 
olika avdelningars placering i ett möbelvaruhus. I detta fall har 
kundvägledningen på IKEA Örebro studerats. IKEA har ingen specifik målgrupp, 
utan riktar sig till alla människor. Därför kommer detta arbete att anpassas efter 
deras riktlinjer.  

Bakgrund 
Ingvar Kamprad, född 1926 och uppvuxen på gården Elmtaryd i Agunnaryds 
socken (I.K.E.A) förstod som barn att om han kunde sälja något som folk ville ha, 
kunde han få ihop lite extra pengar till familjen. Ingvar sålde tändstickor till 
granngårdarna, då det var något alla behövde på den tiden. När Ingvar skaffat sig 
en cykel ökade verksamheten till att sälja allt som passade den enkla 
affärsmodellen och som gick att komma över billigt och kunde levereras med 
cykel. 
 
Efter många år expanderade Ingvars verksamhet och han registrerade IKEA som 
företag 1943. Det första varuhuset öppnades 1958 i Älmhult i Småland. Idag finns 
IKEA i mer än 40 länder och resan dit har varit lång, haft många motgångar och 
svåra utmaningar. IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för många 
människor. Deras affärsidé handlar om att erbjuda ett brett sortiment av form- och 
funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser som möjligt med bra 
kvalité (IKEA, Living the dream, u.å., opublicerat manuskript).  
 
IKEA är ett av de största möbel- och heminredningsföretagen idag. Deras arbete 
med informationsdesign uppfattar jag som en viktig parameter för ökad 
försäljning. Informationsdesign används i varuhusen, katalogen och på hemsidan. 
Informationsdesign handlar om att utforma information efter målgruppens behov. 
Att betrakta rum, bild och text i samverkan och formge ett informationsförslag 
efter en kontext och en målgrupp. 
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Problembeskrivning 
När vi vistas i städer, åker till andra länder och upplever andra kulturer möts vi av 
ett informationshav. Uppsatt på väggar och anslagstavlor sitter skyltar, flyers, 
affischer, broschyrer etc. för att fånga vår uppmärksamhet. Många gånger blir 
informationen för mycket att hantera och vi vet inte hur vi ska sortera den, hur vi 
ska bearbeta den och förstå den. Ware (2008) tar upp, att om någonting ska vara 
lätt att hitta bör det sticka ut från omgivningen enligt våra primära visuella 
kanaler. Men har man många objekt som ska synas tydligt samtidigt, som en vägg 
fylld med olika skyltar, bör man använda olika kanaler. Vår primära visuella 
hjärnbark har därför olika lager som hjälper att separera former, färger och rörelse 
(s.33). Trots detta kan för mycket information på samma plats göra att vi istället 
för att hitta vägen dit vi ska, tappar bort oss. För att undvika detta borde vi 
fundera på hur vi framhäver information på rätt nivå.  
 
IKEA förhåller sig till många regler när det kommer till information och 
exponering av varor. IKEA har specifika mallar som beskriver hur personalen bör 
exponera sina varor, det finns även guidelines som ska hjälpa till i arbetet att välja 
ut varor så att det blir rätt stilgrupp till konceptet. Problemet som finns idag på 
IKEA Örebro är att många kunder inte förstår var vissa avdelningar ligger och det 
i sin tur kan påverka försäljningen. 
 
När man som kund inte hittar dit man ska och behöver fråga personalen är en teori 
att kunden tröttnar och går vidare istället. Grafisk design och funktionalitet på ett 
kundvägledningssystem kan vara en viktig aspekt för att få nöjdare kunder. För att 
lösa problemet på IKEA Örebro har bland annat Mollerups teorier om wayfinding 
tillämpats. Enligt Mollerup är wayfinding ”…a problem solving process”. Att 
hitta vägen från en plats till en annan, och där ingår det att söka information: Söka 
efter en lämplig väg, välja vilken väg man ska ta och följa den vägen. Mollerup 
säger att wayfinders upprepar denna process tills de når destinationen (2013 s.19). 

Mål & frågeställning 
Målet är att ta fram ett gestaltningsförslag som ökar förutsättningarna till ett mer 
navigerbart kundvägledningssystem på IKEA Örebro. Den fysiska platsen ska 
anpassas till IKEAs kunder och skapa förutsättningar för dem att förstå var de 
olika avdelningarna ligger i varuhuset. 
 
Frågeställning 
Vilka visuella element kan användas för att ge förutsättningar till att förbättra 
förståelsen för olika avdelningars placering på ett möbelvaruhus?  
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Avgränsning 
IKEA Örebro har ca 14 stycken avdelningar idag. För att arbetet skulle hamna på 
en lämplig nivå fick avgränsningar göras, vilket blev till sovrum- och 
hallavdelningarna, se figur 1 nedan. Detta för att avdelningarna ligger i nära 
anslutning till restaurangen, de har två genvägar samt att det finns en ”här är du” 
karta. 
 
Restaurangen är en populär avdelning för många resenärer, för både dem som 
handlar i varuhuset och för dem som är på genomresa. Detta betyder att det ofta 
kommer upp frågor på sovrum- och hall avdelningarna om vart restaurangen 
ligger. Avdelningarna har även två genvägar som många kunder tar samt en ”här 
är du” karta. Därför blev detta en avgränsning i arbetet. 
 

 
Figur 1. Planvy på IKEA Örebro där avgränsning visas (visualiserad av Malin Sahlander 2015). 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur och teorier för arbetet kring 
begreppet wayfinding, wayshowing, rumsutformning, funktion, färg, ljus, 
kognition och perception. 

Vägledning 
Per Mollerup har i boken WAYSHOWING>WAYFINDING (2013) definierat 
begreppen wayfinding och wayshowing. 
 

”Wayfinding is a problem solving process. The basic problem is to 
find a way from one location to another”(Mollerup, 2013, s.19). 

 
Mollerup menar att processen innebär att söka information, leta efter en lämplig 
väg, besluta vilken väg man ska ta och sedan följa den vägen. Denna tre-
stegsprocess återkommer så att wayfinders upprepar processen tills de når sin 
destination. Mollerup menar att söka information innebär att man letar efter och 
tar in extern information som t.ex. kartor, skyltar samt verbala kontakter. Detta 
kombineras med intern information så som resenärens egen kunskap, inre 
kognitiva kartor och den mentala representationen av platsen. 
 
Mollerup tar även upp att resenären använder sig av nio olika 
wayfindingstrategier. Kombinationen av dessa strategier beror självklart på 
resenärens förkunskaper och disposition. Resenären vet dock oftast inte om dessa 
strategier. Dessa nio strategier bygger på att läsa av miljön, och de är: track 
following, route following, educated seeking, inference, screening, aiming, map 
reading, compassing och social navigation (ibid., s.19, 26). 
 

”Wayshowing and wayfinding relate to each other as do writing and 
reading, teaching and learning, or cooking and eating”  

 
Mollerup berättar att ena aktiviteten är sändaren och den andre är mottagaren. Att 
syftet med wayshowing är att underlätta wayfinding genom vägledande 
bestämmelser. Wayshowing inkluderar alla aktiviteter och redskap som gör en 
miljö eller plats navigerbar, identifierbar, förståelig, minnesvärd och tillgänglig. 
Wayfinding-vänliga miljöer inkluderar ofta repetition av olika element samtidigt 
som variation också är bra. Men för mycket liknelse och för mycket variation 
hindrar istället wayfinding, det behövs en bra balans (ibid., s.50-51).  
 
Chebat, Gélinas-Chebat & Therrien (2007) har undersökt om män och kvinnor 
letar information i köpcentrum olika. De kom fram till att även om shopping är en 
stereotypisk kvinnlig aktivitet så söker båda könen shoppinginformationen på 
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samma sätt (s.1077). När de observerat olika informationskällor som kunderna 
använde sig av såg de att det fanns fyra faktorer som utmärkte sig. Den första var 
landmärken så som fontäner, restauranger etc. Den andra faktorn var människor. 
Den tredje faktorn var kartor som fanns uppsatta och den fjärde faktorn var 
kundernas inre källor så som minnet, instinkter med mera.  

Rumsutformning och funktion 
Francis D.K. Ching & Corky Binggeli beskriver i boken Interior design 
illustrated (2012) vad begreppet interior design innebär, att valet av olika 
rumsliga element och hur de arrangeras i en rumslig miljö är att tillgodose 
estetiska och funktionella krav. Arrangemanget av de olika rumsliga elementen 
involverar mönsterskapande, ingenting står ensamt men allting är beroende av 
varandra för deras visuella funktion och mening.  
 
Ching och Binggeli beskriver designprinciper som proportion, skala, balans, 
harmoni, enighet och mångfald, rytm samt betoning. Det är visuella relationer 
som etablerats bland de rumsliga elementen (Ching & Binggeli, 2012, s.122). 
Rumsliga element kan beskrivas som olika beståndsdelar i ett rum som t.ex. 
möbler, färger och ljus. Att använda dessa rumsliga element på rätt sätt kan 
underlätta för målgruppen att hitta och ta sig fram i en miljö samt förstå sin 
omgivning. 
 
Bo Bergström (2012) skriver om olika designprinciper i boken Effektiv visuell 
kommunikation. Han tar upp fyra stycken olika principer; kontrast, balans, linje 
och rytm. Kontraster i färg, form, storlek och styrka skapar en dynamisk form och 
kontraster hittar vi överallt. När det handlar om balans är det viktigt att man finner 
en jämnvikt. Med linjering menar han att man sätter t.ex. rubriker i samma höjd 
och att marginalerna är lika stora genom formgivningen osv. Till sist nämner 
Bergström rytm, att en formgivning som rycker med mottagaren är genomarbetad 
och bygger på just rytm. Det kan handla om växlingar, riktningsförhållanden och 
variationsrika former (s.232-235).  
 
För att vi som individer ska kunna uppfatta vår omgivning krävs några uppfyllda 
villkor enligt Yvonne Eriksson (2009). Beroende på omständigheterna betraktar vi 
objekt olika. Det är relationen mellan hjärnans förmåga att tolka impulser och 
ögats fysiologiska egenskaper som utgör det vi ser. Max Wertheimer, Wolfgang 
Köhler och Kurt Koffka är teoretiker som formulerade gestaltningslagarna som 
styr vårt helhetssende och de är grundarna till gestaltpsykologin.  
 
Enligt gestaltpsykologin har vår hjärna ett ordningssinne. Det sinnet hjälper oss 
att hålla ordning på alla signaler vi fångar upp och försöker hantera och sätta 
samman så att de blir begripliga helheter eller gestalter utifrån hur vi ser mönster 
och former (Bergström, 2012, s.200). Eriksson tar upp några av 
gestaltningslagarna som är närhetslagen, likhetslagen, slutenhets- och konturlagen 
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samt rörelsens lag. Närhetslagen kan oftast illustreras genom att visa sex föremål 
som står placerade två och två med jämna mellanrum. Trots att det är sex föremål 
så tolkar vi det som tre föremål för att de står i grupper. Vi tolkar de objekt som 
befinner sig nära varandra som en enhet, att de hör ihop. (s.61-62).  
 
Likhetslagen kan kortfattat beskrivas som att de objekt som liknar varandra i vårt 
synfält eller i en bild, uppfattar vi som tillhörande eller enhetliga. Slutenhets- och 
konturlagen syftar till hur kurvan kan dominera när en cirkel korsas av en kvadrat. 
Man uppfattar det ofta som att cirkeln är framför kvadraten istället för att det 
bildar en enhet. Sista lagen Eriksson tar upp är rörelsens lag. Placeringen av hur vi 
ställer upp saker påverkar vår uppfattning. Ett exempel är hur en diagonal 
uppställning av objekt uppfattas mer dynamisk än en vertikal eller horisontell 
uppställning (ibid., s.63-65).  

Upplevelser av färg och ljus 
Karin Fridell Anter, arkitekt och teknologie doktor, skriver: 
 
”Färg är nära förbundet med ljus och båda är avgörande för gestaltningen och 
uppfattningen av rum” (2006, s.5).  
 
När man ska välja färger till rum ska man inte endast tänka på väggfärgen. Den 
yta som oftast påverkar väggfärgen är golvytan för den är oftast störst och mest 
belyst. Färgen på golvet påverkar alltså både väggfärgen och ljusfärgen i rummet 
enligt Monica Billger (Fridell Anter, 2006). Hon sammanfattar det som att golvet 
påverkar hela rummet, och en vägg påverkar ett rum i rummet (s.159). 
 
För att hitta en bra ljusfördelning i rummet bör man tänka på taket. Har man ett 
vitt tak ger det mer utrymme för ljusreflektion än andra färger och det minskar 
kontraster i rummet. Det är även färgen som gör att vi upplever om ett rum är stort 
eller litet och vilka proportioner det har. Studier visar även att varma färger 
upplevs mer livfulla och kalla färger mer stillsamma (ibid., s.161, 162, 175).  
 
Akalin, Yildirim & Hidayetoglu Lutfi (2011) tar upp att om man använder olika 
rumsliga faktorer på rätt sätt har de en positiv effekt på vår uppfattning, våra 
beteenden kring beslut och vår rumsliga orientering (s.50). Resultatet av studien 
visade att användning av varma färger underlättar vår förmåga att minnas. Därför 
kan varma färger effektivt användas inom wayfinding som landmärken. Studien 
visade att även utrymmen med kalla färger tycktes vara användbara för att de var 
mer lugnande, i synnerhet färgen blå (ibid., s.57).  
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Kognition och perception 
Kognitiv psykologi har beskrivits som studiet av vetande och förståelse. Mer 
djupgående kan det förklaras som studiet av hur vår hjärna bearbetar information, 
hur information från omvärlden fångas upp och hur vi utnyttjar den och finner 
mening (Groome, 2010, s.27).  
 
Att vi kan uppfatta ljud, synintryck, lukter etc. samt känna igen olika föremål och 
ta beslut kring dem handlar om vår perception. Perceptionsprocessen leder till en 
registrering av den mottagna informationen, att vi får en lagring i minnet och att 
det kan användas och bevaras för framtida bruk, när informationen behövs igen. 
Det finns olika teorier och aspekter kring perception. Den första är visuell 
perception, den andra är auditiv perception och den tredje är haptisk perception 
(ibid., s.28, 49). Visuell perception handlar om att via synintryck tolka yttre 
stimuli och hantera det vi ser. Auditiv perception handlar om att vi genom hörseln 
tolkar det som registrerats. Haptisk perception handlar att genom beröring och 
känsel hämta information (Groome, 2010). 
 
I boken Visual thinking for design tar Colin Ware upp benämningen pop-out-
effekt. Det handlar om egenskaperna hos enkla mönster som gör dem lätta att 
hitta. Han förklarar att vissa saker har en förmåga att ”poppa ut” ur 
sammanhanget. I Wares bok framkommer det att den starkaste pop-out-effekten är 
när ett enstaka objekt skiljer sig från andra objekt i närheten (2008, s.27, 29). 

Sammanfattning av teorigenomgång 
Sammanfattningsvis handlade teorikapitlet om hur man söker och läser av 
information när man ska leta efter en lämplig väg i miljön. När man gestaltar ett 
rum bör olika designprinciper och gestaltlagar beaktas, hur viktigt det är när 
rumsliga element arrangeras i en miljö för att tillfredsställa användarens behov.  
 
Att använda rumsliga faktorer på rätt sätt har även en positiv effekt på vår 
uppfattning, även när det kommer till färg och ljus. Man måste tänka på alla 
väggar i rummet för att får en bra ljusreflektion och hitta rätt kontraster. Varma 
färger hjälper oss att komma ihåg lättare, medan kalla färger är mer lugnande. Till 
sist tar kapitlet upp om vår kognition och perception, hur vi bearbetar information. 
Inom perceptionen finns det tre olika aspekter hur vi hanterar information, det är 
visuellt, auditivt eller haptisk.   

Källkritik 
De källor som använts anser jag som relevanta för arbetet då det visar på olika 
teorier och förstärker varandra. Mycket av dessa litteraturstudier har använts 
under utbildningen och många teorier grundas på forskningsstudier som gör att de 
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är trovärdiga och ger en stor tyngd till arbetet. En viktig aspekt att ta hänsyn till är 
att några källor i detta arbete inte är vetenskapligt belagda. Jag har trots detta valt 
att använda dessa källor för att de styrker min gestaltning.  
 
Jag har bland annat valt att använda Bo Bergström som en källa i mitt arbete, trots 
att han inte är en forskare. Han tar upp betydande aspekter som även Yvonne 
Eriksson behandlar som är docent och forskningsledare för informationsdesign. 
Detta gör att Bergströms påståenden blir mer trovärdiga och relevanta för arbetet. 
För att på ett enkelt sätt veta att jag använt mig av författare med erfarenhet och 
kunskap inom området har även yrkestitlarna studerats. Tre tydliga exempel är: 
 
• Per Mollerup, professor of communication design at Swinburne university of 

technology, faculty of design, Melbourne.  
 

• Colin Ware, director of the data visualization research lab at the university of 
New Hampshire. 
 

• Karin Fridell Anter, arkitekt och teknologie doktor i samarbete med professor 
Jadwiga Krupinska, arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan samt 
fil.kand. Ulla Save-Öfverholm, informatör vid forskningsrådet Formas. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som valts att genomföras under arbetet. Det 
var kvalitativ intervju, dold observation och en rumslig analys. Varje metod 
presenteras var för sig, sedan följer en redovisning av det empiriska materialet 
som insamlats genom metoderna. 

Intervju 
Vid genomförande av intervju kan man välja om det ska vara en kvalitativ eller 
kvantitativ intervju, det beror på vad man har för syfte med metoden. Laursen 
(1979) påstår att om man använder den kvalitativa intervjutekniken innebär det att 
situationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Därför blir denna 
metod den minsta styrningen på respondenterna (Holme & Solvang, 1997, s.99).  
 
Det som är syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet, man 
vill skapa en större grund och få en djupare uppfattning av det man studerar. För 
att uppnå syftet bör man då använda sig av intervjupersoner som har stor kunskap 
inom undersökningsområdet (ibid., s.101,104).  
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Björn Häger tar upp olika sätt hur man kan genomföra en intervju. För att få ett 
bra empiriskt material bör man ställa öppna frågor som t.ex. vem, var och när. Då 
måste respondenten utveckla svaren och förklara mer djupgående, vilket ger mer 
tyngd till studien. Man kan då som intervjuperson ställa frågor som bäddar för 
uppföljning, exempelvis ”hur menar du då?” för att ytterligare öka studiens syfte 
(2007, s.57, 60). 
 
Det som är viktigt av etiska skäl är att tala om för respondenten vad intervjun går 
ut på, vilket sammanhang den kommer användas i och om den ska publiceras osv. 
Detta för att respondenten själv ska få avgöra om den vill medverka i studien eller 
inte (ibid., s.177). 
 
Genomförande av intervju 
Två anställda med lämplig kompetens från IKEA valdes ut som respondenter för 
intervjuerna som ägde rum på IKEAs varuhus i Örebro. Första intervjun 
genomfördes med en säljare på sovrumsavdelningen och den andra intervjun 
genomfördes med den kommunikationsansvarige för varuhuset.  
 
Två kvalitativa intervjuer genomfördes för att kunna ställa olika följdfrågor och 
kunna få djupa och välgenomtänkta svar. Under de båda intervjuerna kunde 
respondenterna ibland glida ifrån frågan och komma in på något annat, vilket 
emellanåt var till nytta då andra saker kom upp som informanten inte själv tänkt 
på som gav ett mervärde till intervjuerna.  
 
Intervjuerna genomfördes på personalkontoret. Det var en avslappnande miljö där 
både informant och respondenter kunde sitta bekvämt. Båda intervjuerna spelades 
in på godkännande av respondenterna, vilket gav både informanten och 
respondenterna en mer avslappnad känsla då inget behövdes skrivas ner korrekt 
utan en diskussion kunde löpa fritt utan avbrott.  

Observation 
Holme & Solvang skriver om att metoden observation är den som har mest intim 
relation till det som ska undersökas och ställer höga etiska krav på forskaren. Man 
bör inte ta ett fotografi där personers ansikten syns, eller ett fotografi om det finns 
barn på platsen (1997, s.110). 
 
För att jämföra olika synsätt har Jan-Axel Kyléns teori om observation också 
analyserats. Han tar upp att det är den mest grundläggande metoden, och genom 
att enbart vara närvarande kan vi registrera ett helt händelseförlopp. Kylén skriver 
även att all typ av datainsamlingsmetoder som intervju, enkäter, utredning, 
läsning osv bygger på observationer (197?[Sic!]s.2). 
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En tolkning av Kyléns ord är att det finns flera olika metoder att använda sig av 
när man gör en undersökning, men att observation är huvudmetoden och att 
resterande metoder också bygger på observation. 
 
När man observerar kan man göra det på olika sätt enligt Holme & Solvang 
(1997). Man kan använda sig av en öppen observation eller en dold observation. 
En öppen observation är när deltagarna är medvetna om att det finns en 
observatör, att det är någon som iakttar hur de fungerar, och att de har accepterat 
det.  En dold observation är motsatsen, som observatör håller man sig i 
bakgrunden, och tar inte någon direktkontakt. Man är med i gruppen men ingen 
annan vet om att det pågår en undersökning (s.111).  
 
Kylén (197?[Sic!]) skriver istället om att man som observatör kan ha fyra olika 
slags roller, två deltagande och två utanförstående. När han tar upp den 
deltagande rollen kan man som observatör välja att antingen vara med från början 
eller välja att gå in gruppen i ett senare skede (s.13). Som observatör på ett 
möbelvaruhus kan fördelen med att använda Kyléns teori med deltagande 
observation från början vara att man då får en bredare syn på hur kunderna rör sig 
än om man skulle starta observationen efter halva dagen.  
 
När Kylén nämner den utanförstående rollen innebär det att observatören kan vara 
synlig eller osynlig. Med osynlig menas då att ingen tar notis om observatören 
och observatören påverkar inte skeendet då en synlig observatör påverkar de 
observerade. Fördelen med att vara i den utanförstående rollen är att man neutralt 
kan förhålla sig till det man ska observera (ibid., s.13-14). Kyléns 
utanförståenderoll kan förknippas med Holme & Solvangs dold observation lika 
som att den deltagande rollen kan liknas med öppen observation. 
 
Genomförande av observation 
Observationen genomfördes på en vardag under ett antal timmar på förmiddagen 
och eftermiddagen. Dessa tider valdes då det skulle ge en bredare och varierande 
inblick i hur kunderna rörde sig. 
 
Observationen ägde rum på sovrum- och hallavdelningarna där observatören 
valde att gå runt för att se kunderna från olika håll och vinklar. Detta gjorde att 
observatören även kunde följa med kunden från början till slut för att se hela 
händelseförloppet. 
 
Sovrum- och hall avdelningarna har måtten ca 15x50 m. Det betyder att rummet 
är smalt och avlångt och man kommer både in och ut på kortsidorna. Det går en 
gångbana genom hela avdelningen som är tänkt att man ska följa för att komma 
runt i varuhuset. Det var något observatören tog med i observationen just för att se 
om den används aktivt eller inte.  
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Rumsligs analys 
En rumslig analys genomförs för att få förståelse för rummet, hur det ser ut med 
skalförhållanden, färger, arkitektur, olika rumsliga element etc. Allt för att kunna 
anpassa ytan efter användarens behov. I boken Interior Design Illustrated (2012)  
tar Francis D.K. Ching & Corky Binggeli upp olika designprinciper. Bland annat 
den visuella relationen mellan olika element etableras och hur de ordnas efter 
proportion, skala, balans, harmoni, enighet och mångfald, rytm samt betoning 
(s.122). När jag analyserade rummet användes Chings platsanalysmall som grund 
(s.60), men utvecklades på några punkter och den slutliga analysmallen blev: 
 

- Vilka funktioner och ytor består platsen av? 
- Vilka formelement på platsen skapar rumslighet? 
- Hur påverkar de enskilda formelementen uppfattningen av helheten? 
- Analysera och beskriv vilka formelement som skapar riktningar, rytm och 

rörelse i rummet.  
- Nuvarande rörelseriktningar 
- Vilka rörelseriktningar och flöden är önskvärda utifrån de nuvarande 

funktionerna? 
- Finns det platser inom området som skapar motsägelsefull information 

och som förvirrar besökaren? 
- Vad är den nuvarande helhetsupplevelsen av platsen? 

 
Genomförande av rumslig analys 
Den rumsliga analysen genomfördes genom ett besök på IKEA Örebro, på 
sovrum- och hallavdelningarna. Rummet ritades upp i en planvy där rumsliga 
element som väggar, skyltar och information ritades ut. Avdelningen 
fotograferades och sedan antecknades det som hade observerats. Rummet ritades 
även upp i 3D programmet SketchUp. 
 

 
Figur 2. Planvy över sovrum- och hallavdelningarna (visualiserad av Malin Sahlander 2015). 
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Metodkritik 
De metoder som använts under arbetet var kvalitativ intervju, observation och en 
rumslig analys. Dessa valdes då de ansågs vara lämpligast för detta projekt. När 
metoderna genomfördes gjordes etiska överväganden för att skydda individers 
integritet.  
 
Vid intervjun undertecknades ett informerat samtyckeskontrakt med 
respondenterna. Där beskrevs syftet med intervjun, att den var frivillig och fick 
avbrytas när som helst, vad intervjun skulle användas till och att 
intervjumaterialet skulle publiceras på en offentlig databas på internet. Vid 
intervjuerna önskades även tillåtelse om att spela in samtalet med en mobiltelefon 
för att vara säker på att respondenterna blev korrekt citerade. Även detta 
godkändes av båda respondenterna. 
 
När man använder metoden observation måste man vara uppmärksam på hur man 
genomför den. Det är vissa saker man bör tänka på kring de etiska aspekterna. 
Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2011) tar upp flera synpunkter kring etik och 
observation. Som forskare har man ansvar att se till att deltagarna inte skadas och 
att identiteten inte avslöjas. De skriver att man kan använda videoinspelning för 
att observera men risken är då stor att individen kan identifieras, därför ska denna 
observationsmetod användas varsamt. (s.43).  
 
Vid genomförandet av den rumsliga analysen var fotograferingen väl genomtänkt. 
Inga personer fanns med på något fotografi, för att ingen skulle kunna kopplas till 
platsen. Fotografier utan personer på valdes även för att bilderna skulle kunna 
användas mer lättillgängliga i arbetet utan att tillstånd behövs vid publicering.  
 
Jag anser att jag genom mina metoder fick ut den information jag behövde för att 
kunna arbeta fram ett nytt kundvägledningssystem till IKEA Örebro. 

Resultat av empirisk datainsamling 

Här presenteras de resultat som framkommit under insamlandet av det empiriska 
materialet. De fullständiga intervjuerna redovisas i bilaga 1 och 2, här 
presenteras endast en sammanfattning. 

Resultat av intervju 1 
Förste respondenten, säljare på sovrumsavdelningen, berättade att IKEAs 
målgrupp är alla människor. Behovet för målgruppen är att kunna plocka sina 
varor lättillgängligt, kunna se nödutgångsskyltar och orientera sig enkelt. 
Problemet idag som respondenten upplever är att sovrumsavdelningen inte går att 
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möblera om lika enkelt som på andra avdelningar pga av stora möbler, vilket ger 
mindre valmöjlighet att exponera andra varor på bästa sätt.  
 
Respondenten tar upp att man inte kan ha för mycket kommunikation i varuhuset. 
Man läser ofta första och andra raden på en skylt, sedan går man vidare. Deras 
nuvarande kundvägledning innehåller en stor karta som kunden kan följa, men 
den är inte uppbyggd som varuhuset ser ut uppifrån, utan mer som en karta för att 
se vilka avdelningar som kommer efter varandra.  
 
Respondenten tog även upp att många kunder missar avdelningar pga att man är 
fokuserad på vad man ska inhandla och går direkt dit. Uppmärksamheten ligger på 
huvudprodukten och vägen dit blir bortglömd. Det kom även upp att många 
använder skyltarna som finns idag som ett hjälpmedel i navigationen.  
 
Sista frågan handlade om vad han själv tycker borde förändras i varuhuset, och då 
tog han upp språket. Det behövs ett andra språk för de som inte kan svenska. Han 
tror även att de som inte kan svenska har störst svårigheter i att orientera sig på 
varuhuset. Respondenten tar upp att de som förstår svenska språket ställer frågor 
till personalen mer av bekvämlighet, och de som inte förstår språket frågar pga av 
okunskap i hur verksamheten är uppbyggd.  

Resultat av intervju 2 
Andre respondenten, kommunikationsansvarige på IKEA Örebro, berättade att 
kundvägledningen idag är till för att kunden lätt ska hitta och kunna orientera sig. 
Tanken är att alla IKEA-varuhus ska ha samma vägledning så att kunden känner 
igen sig. Sedan har alla varuhus olika förutsättningar pga storlek och andra 
faktorer.  
 
Respondenten tror att kunderna förväntar sig att det ska vara tydligt och enkelt på 
IKEA och att kunderna ska veta var de ska leta efter information för att komma 
vidare. Därför har IKEA exempelvis de blå skyltarna som han tror kommer från 
vägmärken. Att den ska symbolisera påbud, att här kan man köra/gå osv.  
 
All kommunikation idag är uppsatt efter en guide som talar om var man helst bör 
sätta en skylt. Några av riktlinjerna säger att man ska sätta skyltarna i anslutning 
till mittgången och att det bör finnas en skylt vid varje 90-graders sväng samt att 
man kan använda sig av hjälpmedel som pilar i golvet m.m. Allt för att underlätta 
för kunden. Beträffande typsnitt används idag IKEA-sans som är en Futura. Nu 
har man börjat gå över till Verdana för att det ska vara konsekvent både i 
katalogen, på nätet och i varuhusen. Detta tycker respondenten är viktigt, att man 
är konsekvent, just för att IKEA är ett konceptföretag. 
 
Många kunder frågar flera gånger om dagen var olika saker finns. Ett exempel är 
de som är på genomresa och endast vill äta i restaurangen. Då vill man inte gå 
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genom hela varuhuset utan man frågar om genvägar. Han tror också att många 
frågar bara för att man kan, man väljer hellre att få ett snabbt svar än att leta sig 
fram. Det resultat respondenten hoppas på vid ett nytt kundvägledningssystem är 
att det kommer finnas en översiktskarta vid varje avdelning så att kunderna med 
jämna mellanrum kan se var de är. Han tar upp att det nya systemet bör utvecklas 
så att det bli ännu enklare för kunderna att veta var man är i varuhuset.  

Resultat av observation 
Efter en heldag på IKEA Örebro med observationsstudier kunde ett resultat 
sammanfattas. När de flesta kunderna kom in på sovrumsavdelningen drogs deras 
blickar direkt till höger. Idag finns ett uppbyggt sovrum där med tips och idéer hur 
man kan gestalta. Sedan drog sig några kunder direkt till vänster där man kunde ta 
en genväg för att snabbare ta sig genom avdelningen.  
 
De kunder som följde den tänkta gångbanan valde oftast att gå långsamt och de 
flesta höll blicken nedsänkt mot möbler som stod på golvet mer än på de skyltar 
som var uppsatta. En hypotes är att de kunder som valde att inte titta på skyltarna 
var vana besökare och visste därför vad som väntade längre fram. En annan 
hypotes är att kunderna inte är så uppmärksamma på de skyltar som finns idag.  
 
I slutet på sovrumsavdelningen fanns en annan genväg om kunden inte önskade 
att följa gångbanan. Den genvägen gick genom madrassavdelningen. Där fanns 
flera kunder som vek av, några för att de skulle prova madrasser, men majoriteten 
för att den vägen gick fortare att gå. En förklaring på det skulle vara att de som 
redan har ett starkt mål med IKEA-besöket tar genvägar för att fortare komma 
fram till målet. Medan andra som kommit till IKEA för inspiration ofta tar den 
längre vägen runt för att inte missa något.  
 
På hallavdelningen fanns en ”här är du” karta som endast användes ett fåtal 
gånger under en tre-timmars period. Observationen visade också att det var flest 
personer runt åldrarna 5-10 år som tyckte kartan var av intresse. 

Resultat av rumslig analys  
Sovrum- och hallavdelningarna ligger nästan i mitten av IKEAs varuhus. 
Avdelningarna har en gångbana som kunderna kan följa. Den löper genom hela 
varuhuset och är gråmarkerad med en metallist på varsin sida. Den tänka 
gångbanan är till stor hjälp vid navigering i varuhuset då man som kund alltid har 
något att följa med blicken. Det man först möts av när man kommer in på 
sovrumsavdelningen är en tydlig nödutgångsskylt som sitter rakt fram i 
blickfånget och en pil i golvet som pekar rakt fram, se figur 3 nedan. Pilen gör det 
enkelt för besökaren att se vilken riktning man ska gå.  
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Figur 3. Ingång till sovrumsavdelningen (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Sovrumsavdelningen består av en stor golvyta som har många mindre funktioner. 
De mindre funktionerna består av en yta med olika rum som visar hur ett sovrum 
kan se ut möblerat, en yta med garderober, en sängavdelning, en informationsplats 
och en yta där man kan prova madrasser. Att dela upp avdelningen i mindre 
funktioner kan göra det lättare för kunderna att navigera sig vilket kan bidra till en 
positivare upplevelse. Direkt efter sovrumsavdelningen kommer hallavdelningen. 
Dessa två avdelningar har ingen tydlig markering emellan dem och man kan då 
uppfatta det som en stor avdelning istället för två, se figur 4 nedan. Hade 
avdelningarna varit mer avskilda med väggar skulle man som kund tydligare 
förstå vart man är och lättare kunna orientera sig. 
 

 
Figur 4. Sovrumsavdelningen med vy mot hallavdelningen (fotografi av Malin Sahlander 2015). 
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Hallavdelningen består av en mindre yta än sovrumsavdelningen men använder 
sig av samma skyltar och pilar i golvet. Avdelningen består av några hallvinjetter 
som visar exempel på hur man kan inreda en hall samt en yta där byråer till hall 
finns. Det sista man möts av på hallavdelningen är en ”här är du” karta som visar 
avdelningarnas ordning och var kunden står just nu, se figur 5 nedan. Kartan som 
finns används inte så mycket idag, vilket kan bero på många orsaker. T.ex. att den 
är felplacerad, har dålig tillgänglighet, visar för mycket information osv.  
 

 
Figur 5. ”Här är du” karta (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Det underlättar för kunderna att det finns en karta som visar vart man befinner sig, 
men kartan har en lutande vinkel vilket gör att det kan vara svårt när någon med 
rullstol vill komma fram och se hela kartan. Det diagonala avståndet på kartan blir 
långt när man sitter ner, vilket gör att det kan vara svårt att läsa det som står högst 
upp i det högra hörnet.  
 
Idag har sovrum- och hallavdelningarna många element som skapar olika 
riktningar, rytm och rörelse. Det finns bland annat väggar uppsatta som avskärmar 
de olika rummen, men väggarna är bara uppsatta efter kanterna istället för mitt i 
avdelningen vilket gör att rummet känns väldigt stort. Väggarnas placering är 
återkommande och skapar och ger rummet en rytm. Sängarnas placering skapar 
också en riktning hur man kan gå. De är placerade på ett sådant sätt att man kan 
gå emellan dem om man vill och då skapas även rörelse, se figur 6 nedan. Ching 
(2012) tar upp att designprinciperna inte är fasta regler, utan mer en riktlinje hur 
man kan arrangera olika element till igenkännande mönster (s.122). 
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Figur 6. Vy över sovrumsavdelningen med placering av sängar (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Gångbanan i rummet har en tänkt riktning som kunderna ska följa. För att 
förstärka banans riktning finns belysning i taket som lyser ner och skapar en pil på 
golvet. Detta är även något som Ching tar upp. Att man kan använda belysning 
för att effektivt guida kunder genom ett eller flera rum, och även bestämma vad 
kunden ska kolla på (2012, s.260). Trots at IKEA guidar kunderna med belysning 
väljer kunder dock att gå ifrån gångbanan och ta vissa genvägar. Detta är inte 
något negativt då den ena genvägen går mellan sovrumsavdelningens ”prova på” 
madrasser, vilket gör att vissa stannar till och provar madrasser även om det inte 
var tänkt så från början. 
 
För att kunderna ska kunna se hela utbudet behöver man ibland avvika från 
gångbanan, det är mycket av inredningen som gömmer sig inne bland de olika 
uppbyggda rummen. För att locka kunderna använder IKEA även pop-out väggar 
som är rödmålade, och kallas för BTI (breath taking items). Den röda färgen är 
vald för att kunderna ska se att det händer något och bli nyfikna, se figur 7 nedan. 
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Figur 7. Röd vägg som symboliserar BTI (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Avdelningen har flera skyltar som ger olika information. På vissa skyltar står det 
ett pris som hänger ovanför en vara t.ex. 1499 kr. Detta kan uppfattas om man 
läser snabbt, eller är på ett längre avstånd, att det omfattar både exempelvis 
sängram, madrasser, täcken, påslakan m.m. Går man närmare och läser på skylten 
kan det dock stå att det endast är sängramen som ingår i priset. Detta är något jag 
analyserat som kan skapa förvirring, vilket även personalen märkt.   
 
Sammanfattningsvis använder IKEA Örebro det gamla kundvägledningssystemet. 
Det innefattar blå skyltar med vit text i typsnittet Futura, belysta pilar på golvet 
som visar riktningen kunderna ska gå, samt att de har ca 7 st ”här är du” kartor 
uppställda på olika platser runt om i varuhuset så att kunderna kan se var de är 
och vilka avdelningar som kommer. 
 
Min helhetsupplevelse av sovrum- och hallavdelningarna är att det är luftigt, 
vilket jag anser är både positivt och negativt. När det inte finns några större 
element som stoppar upp blickfånget eller flödet skapas en positiv rymd som kan 
skapa en frihetskänsla. Det negativa med ett stort och luftigt rum fyllt med olika 
rumsliga element är att rummet kan uppfattas rörigt vid första anblicken, då det är 
mycket information att ta in och bearbeta.  
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Designprocess  

I detta avsnitt presenteras designprocessen med idéarbetet från start till ett 
färdigt gestaltningsförslag.  
 
Designprocessen har inte bestått utav en linjär process, utan jag har i arbetet gått  
mellan olika faser. De första veckorna bestod av att hantera all information och 
bearbeta litteratur. Idéprocessen började ta form mer under vecka 4 och 5, se figur 
8 nedan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 8. Designprocessen (visualisering av Malin Sahlander 2015). 

 
 
Utifrån problemet på IKEA började jag min research med att samla in det material 
som skulle stödja mina val och ge mig en bra grund. Samtidigt som litteratur 
studerades började jag idégenerera och skissa på olika förslag. 
 
Den första skissen jag gjorde visade på en mindre karta över varuhuset. Den 
skulle vara i ett pappersformat som en broschyr som kunderna skulle få i början 
av varuhuset för att sedan hålla i handen och ta med sig. Kartan skulle hjälpa till i 
navigationen runt om i varuhuset och kunden skulle lätt kunna följa med på kartan 
vilken avdelning man kommit till.  
 
Nackdelen med det förslaget var att kartan lättare skulle kunna uppfattas som ett 
mindre viktigt objekt pga storlek och material. För att förhindra detta skulle kartan 
kunna vara av hårdare material som t.ex. en bok, men det förblir ändå ett objekt 
som måste tas med under vistelsen och då återstår samma problematik. Därför 
valdes denna tanke bort i designprocessen, samt att jag inte ville låsa mig vid min 
första idé. 
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För att utveckla idén om att kunna följa en karta men inte behöva bära med sig ett 
objekt som måste vridas och hållas i hela tiden, kom idén upp om att göra en 
digital karta som kunderna kunde få direkt i mobilen, se figur 9 nedan. Tanken var 
att det skulle finnas en QR kod i entréhallen av varuhuset som kunderna själv 
skulle scanna med sin mobil och då få en karta nerladdad över varuhusets 
avdelningar. Kunden skulle då lättare kunna orientera sig genom att hålla sin 
mobiltelefon i handen och genom att kartan skulle vrida sig automatiskt vid 
rörelse. Nackdelen med denna idé var att en viss målgrupp skulle exkluderas då 
det inte går att garantera att alla idag har en mobiltelefon. 
 

 
Figur 9. Mobil med skiss över digital karta (visualisering av Malin Sahlander 2015). 

 
För att lösa problemet med medtagbart objekt uppkom då idéer att arbeta med de 
befintliga avdelningarna istället. Idén var att märka ut gångbanan genom 
varuhuset med olika färger för olika avdelningar. Att den första avdelningen i 
varuhuset skulle ha färgen gul, nästa avdelning skulle ha färgen grön osv. Detta 
för att lättare förstå när avdelningen börjar och slutar, samt att kunna använda 
uttrycket ”jag står på den gula avdelningen”. Nackdelen med den idén var att 
kunden fortfarande inte skulle veta vilken avdelning som kommer efter, eller var 
avdelningen som kunden vill besöka ligger. Därför valdes även denna idé bort.  
 
För att hitta en bra lösning anser jag att det krävs en blandning av olika idéer, 
principer och teorier som kan komplettera varandra. Det handlar om att hitta en 
balans mellan färger, ljus, former, material och interiör. Gestaltningsförslaget har 
utvecklats under hela processen och beroende på vad utvecklingen resulterats i har 
designbeslut tagits. Olika skisser har utformats för att hitta en välgrundad lösning. 
3D-programmet SketchUp har använts för att testa olika färgkombinationer, olika 
skalförhållanden, samt för att kunna prova idékoncept från olika vinklar för att 
visuellt kunna uppfatta rummet på ett tydligt sätt. 
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Gestaltningsförslag 

Här presenteras ett gestaltningsförslag till sovrum- och hallavdelningarna på 
IKEA Örebro som baseras på litteraturstudier och undersökningar. Målet är att 
ta fram ett gestaltningsförslag som ökar förutsättningarna till ett mer navigerbart 
kundvägledningssystem på IKEA Örebro.  

Spår på golvet 
Gestaltningsförslaget baseras på Mollerups teorier kring wayfinding. I valet av de 
olika strategierna han tar upp blev de två utvalda strategierna att utgå från track 
following och map reading. Map reading återkommer jag till på sid 28.  
 
Arbetet avgränsades bland annat till track following för att det är en strategi som 
ansågs som lämplig för varuhuset och syftet med arbetet. Jag är väl medveten om 
att kunderna kommer använda sig av andra strategier också men track following 
är en strategi som enligt Mollerup är den mest vanliga strategin inom wayfinding. 
Strategin track following handlar t.ex. om att följa skyltar efter vägen, eller i stora 
byggnader. För personer med en normal visuell och kognitiv förmåga kan färgade 
linjer i golvet vara användbara spår (2013, s.28). Inspirationen till mitt 
gestaltningsförslag blev därför de traditionella tunnelbanekartorna, se figur 10 
nedan. 
 

 
Figur 10. Tunnelbanekarta (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Linjerna i varuhuset kommer att ha samma utgångspunkt, vilket är i entréhallen på 
IKEA. Linjerna kommer vara ca 1,5 meter långa, med en pil längst fram som visar 
riktningen. En pil är enligt Mollerup en metafor från förr när pil och båge 
användes som ammunition, men som man idag tyder och associerar i hur man 
orienterar sig och vilken riktning man ska gå (ibid., s.112). Detta är något jag 
valde att använda i gestaltningen då IKEA vill att kunderna ska gå i en viss 
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ordning. Linjerna kommer sedan att upphöra efter 1,5 m och återkomma där 
gångbanan svänger, sedan upphöra och återkomma igen osv. Detta för att få ett 
luftigare uttryck i rummet då det finns mycket olika formelement runt omkring 
som kan ta uppmärksamhet. När man som kund kommer in i varuhuset ska det 
finnas en stor skylt på väggen som berättar vad avdelningarna heter, både på 
svenska och engelska, vilken färg avdelningarna har samt färgens beteckning, se 
figur 11 nedan. Där kan kunden direkt se vilken färg som ska följas för att hitta till 
rätt avdelning. Detta gestaltningsförslag bygger på det Mollerup tar upp. Att 
wayfinding är en problemlösningsprocess, och grundproblemet ligger i att hitta 
vägen från en plats till en annan (ibid., s.19). 
 

 
                      Figur 11. Förklarande skylt i entréhallen (visualisering av Malin Sahlander 2015). 
 
Avdelningarna är uppdelade tre och tre eller två och två. Den första linjen som är 
orange går först till vardagsrum, där linjen går upp en bit på den vänstra väggen 
för att markera avdelningen och vilken färg den har. Men man kan som kund även 
följa det orangea spåret till arbetsplats och kök. De andra linjerna fortsätter på 
samma vis tills de når respektive avdelningar. Ett exempel på detta visas i figur 12 
nedan, där den gula färgen går till sovrumsavdelningen, men fortsätter även mot 
hallavdelningen och barnens IKEA som pilen visar. Anledningen till att färgen 
även ska finnas på väggen vid varje avdelning är för att Mollerup tar upp att färg 
är ett instrument som används mycket vid visuell skyltning, och kan ses från ett 
längre avstånd än andra grafiska element (ibid., s.119). 
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Linjerna på golvet har ett gemensamt avstånd mellan varandra. De uppfattas som 
att de hör ihop för att de både liknar samt ligger nära varandra. Vår förmåga att 
tolka gestaltlagarna är medfött nämner Eriksson (2009, s.62). Linjerna på marken 
i min gestaltning tolkas därför både av närhetslagen och likhetslagen.  
 

Figur 12. Linjerna stannar vid sin avdelning (visualisering av Malin Sahlander 2015). 
 
Mowen (1990) tar upp hur layout i en servicemiljö påverkar kundens agerande. 
Han tar upp exempel på att om det finns tydliga gångar kan kundernas rörelser 
styras bättre (Mossberg, 2003, s.134). I detta gestaltningsförslag kan kunden 
enkelt följa spåren på golvet till de olika avdelningarna. Detta för att underlätta 
för kunderna vid navigationen. Skulle kunderna glömma bort vilken avdelning de 
står på kan de enkelt gå fram till den digitala översiktskartan som finns vid varje 
avdelning, se figur 13 nedan. 
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Figur 13. Översiktskarta i början av varje avdelning (visualisering av Malin Sahlander 2015). 

Skyltar 
Jag anser att varuhuset behöver ett skyltsystem som kompletterar linjerna på 
golvet då linjerna endast visar vart avdelningarna ligger. Skyltar för wayshowing 
kan enligt Mollerup ha 4 olika kategorier, och att förstå skillnaden mellan dessa är 
avgörande för god wayshowing. Det är identifikation, riktning, beskrivning och en 
bestämmelse (2013, s.86-87).  
 
IKEA använder sig i dagsläget av alla dessa kategorier på skyltar, vilket har valts 
att bevaras i min gestaltning för att hjälpa kunderna i navigeringen. Jag har även 
valt att bevara den ursprungliga blå färgen, se figur 14 nedan, för att blå har en 
avstressande effekt på oss människor (Fridell, Anter, 2006, s.194). Skyltarna idag 
sitter nära mittgången för att det är en av riktlinjerna IKEA följer. Detta är något 
jag också valt att behålla i gestaltningsförslaget då respondent nr 2 tog upp detta 
under intervjun, se resultat av empiri sid 13.  
 

 
Figur 14. För liten text på stor skylt (fotografi av Malin Sahlander 2015). 
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Något jag uppmärksammat under min rumsliga analys var att vissa skyltar var 
skymda, hade pictogram som inte överensstämde med texten eller hade för liten 
typsnittsstorlek för kontexten, se figur 14, 15 och 16. Textens typsnittsstorlek och 
placering skapar en ojämn balans och sämre läslighet. Yvonne Eriksson (2009) tar 
upp hur en text bör uppfattas, och att det är viktigt att den är både läsbar, läslig 
och läsvärd (s.92).  
 

  
Figur 15. Skylt placerad bakom pelare (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
Mollerup (2013) anser att element på skyltar ska vara lättlästa och läsbara, för 
syftet med en skylt är att innehållet på skylten ska synas och kunna läsas av 
användaren (s.99).  
 

 
Figur 16. Skylt med sämre kongenialitet (fotografi av Malin Sahlander 2015). 

 
För att förtydliga skyltarna placeras de nära mittgången där inga formelement 
stör, texten får en större typsnittsstorlek på de skyltar som anses ha sämre 
läslighet samt att skyltarna som har pictogram förtydligas och får bättre 
kongenialitet, se figur 17 nedan. Det som har varit av vikt var att hitta en bra 
balans i skylten, att inte helheten lutar åt det ena eller andra hållet, som Bergström 
tar upp (2012, s.234).  
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Figur 17. Skylt med tillhörande text och pictogram(visualisering av Malin Sahlander 2015). 

Färgval 
Färg är ett viktigt verktyg för en informationsdesigner, just för att färg är ett bra 
sätt att visa på särskiljning. Färg kan även skapa en typ av wayfinding (Baer, 
Vacarra, 2009, s.90). Gestaltningsförslaget bygger på att kunderna lätt ska hitta 
vägen till de olika avdelningarna i varuhuset. Därför har linjerna på golvet fått 
olika färger för att kunna skilja sig åt.  
 
På grund av det Mollerup säger, att det flesta människor inte kommer ihåg mer än 
4-5 färger åt gången (2013, s.125) har antalet linjer anpassats efter det, samt att 
färgerna på linjerna anpassats efter en person med defekt färgseende. Det slutliga 
förslaget blev dock 6 st olika färger pga att IKEA hade 14 st avdelningar, och för 
många avdelningar på samma färg skulle bli rörigt. Linjerna har varma nyanser av 
orange, gul, grå, röd, lila och blå som baseras på Akalin, Yildirim & Hidayetoglu 
Lutfi (2011, s.57).  Se figur 18 nedan. 
 

 
Figur 18. Färgnyanserna som visas på golvet (visualisering av Malin Sahlander 2015). 
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För att veta vad som räknas till varma respektive kalla nyanser har Bo Bergströms 
bok Effektiv visuell kommunikation studerats. Han säger att färgcirkeln är ett 
horisontellt snitt som går genom färgkroppen. Där de kulörta färgerna är gul, röd, 
blå och grön och de är fördelade på en cirkel. När man ser cirkeln ovanifrån som 
en klocka, är gul högst upp, röd till höger, blå längst ner och grön till vänster. De 
färger som finns på cirkelns högra halva upplevs som varma färger och de som 
finns på vänstra halvan upplevs som kalla färger (Bergström, 2012, s.260).  
 
För att gestaltningen i golvet ska synas tydligt har jag valt att ändra färg på 
gångbanan som går genom varuhuset. Den är i dagsläget mörkgrå/beige men jag 
har valt att göra den vit för att de färgade linjerna i golvet ska fungera som en 
pop-out-effekt och synas tydligt, se figur 19 nedan. Ware (2008) tar upp att de 
enkla funktionerna som ofta leder till en pop-out-effekt är färg, storlek, rörelse 
och stereoskopiskt djup (s.29). I varje sväng kommer linjerna på marken bilda 
pilar som visar vilken riktning man ska gå som ett kompletterande element till 
skyltarna i taket. 
 

 
Figur 19. Gångbanan och väggarna är vita (visualisering av Malin Sahlander 2015). 

 
I mitt arbete har den vita färgen på varuhusets innerväggar valts att behållas. Det 
för att möblerna i varuhuset ska kunna framhävas på bästa sätt och även där bli en 
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pop-out-effekt mot den vita väggen, se figur 19 ovan. Fridell Anter (2006) tar upp 
att rum med starka färger ger upphov till mer stress än neutrala rum (s.200).  
För att framhäva de blå skyltarna som finns i varuhuset, gömma onödig 
information samt minska ljudnivån har ett lägre innertak placerats ut. Färgvalet på 
taket blev också vitt för att det ger mer utrymme för ljusreflektion, som minskar 
kontrasterna (ibid., s.161, 175).  

Pictogram och språk 
När man gestaltar ett rum är det viktigt att tänka på tillgänglighet. Detta var något 
som kom upp under båda mina intervjuer. Den ena respondenten tog upp att det 
skulle behövas ett andra språk i IKEAs kundvägledning utöver svenska. Se 
kapitlet resultat av empiri sid 12. Gestaltningen innehåller därför det engelska 
språket på skyltsystemet och väggtexter, se figur 20 nedan. 
 

 
Figur 20. Pictogram och text (visualisering av Malin Sahlander 2015). 
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Vid varje avdelning finns en text vertikalt uppsatt på den vänstra väggen, se figur 
20 ovan. Typsnittet jag valt att använda är Verdana med strl 750 pkt för att det 
framkom under en av intervjuerna att hela koncernen håller på att övergå till 
Verdana i varuhusen för att bli konsekvent med både hemsidan och katalogen, se 
kapitlet resultat av empiri sid 13.  
 
Textstorleken 750 pkt valdes efter en utprovning, som genomfördes utav två 
personer. De stod 10 meter från en vägg där en text satt uppsatt. De fick sedan 
berätta om de såg vad som stod på pappret. Olika storlekar prövades för att hitta 
en jämn avvägning vilket resulterade i 750 pkt. Denna storlek gör att texten syns 
tydligt på ca 10 meters avstånd vilket bedömdes rimligt.  
 
För att underlätta navigeringen för de som inte förstår språket finns pictogram. 
Pictogrammen syns på väggen ovanför varje avdelningstext samt att det kommer 
finnas på några av de blå skyltarna i varuhuset. Sovrumsavdelningen har t.ex. ett 
pictogram som visar en person som sover i en säng, se figur 20 ovan. Mollerup 
säger att pictogram ska underlätta för dem som har en annan språkbakgrund lika 
väl som för dem med olika typer av lässvårigheter (2013, s.106).  

Digital översiktskarta 
I gestaltningen har även Mollerups wayfinding-strategi map reading använts som 
grund. Arbetet avgränsades även till denna strategi för att den var lämplig för 
varuhuset och syftet med arbetet. Map reading är en strategi som involverar både 
bärbara och stationära kartor. Att använda kartor ger kunderna en överblick över 
området och det positiva är att kartorna utelämnar irrelevant information och 
hjälper då kunderna att enklare kunna navigera (Mollerup, 2013, s.42).  
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Figur 21. Digital översiktskarta på sovrumsavdelningen (visualisering av Malin Sahlander 2015). 

 
Gestaltningen baseras även på Chebat, Gélinas-Chebat & Therrien (2007, s.1079-
1080). Samt min ena intervju, att det skulle behövas fler översiktskartor i 
varuhuset för att underlätta navigeringen för kunderna. Se kapitel resultat av 
empiri sid 13. Med utgångspunkt från dessa faktorer arbetades en digital 
översiktskarta fram som kommer finnas i början vid varje avdelning, se figur 21 
ovan. Den kommer att stå vertikalt upprätt för att underlätta synligheten.  
 
Kartan kommer vara placerad på höger sida av gångbanan på varje avdelning, just 
för att mina observationsstudier visade att många kunder drog blicken åt det hållet 
när de steg in på avdelningen. Se kapitel resultat av empiri sid 13. Platsen som 
skylten kommer att stå vid kommer att vara tom med vita väggar bakom för att 
skylten ska synas tydligt. 
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Figur 22. Digital översiktskarta (visualisering Malin Sahlander 2015). 

 
Översiktskartan ska visa varuhusets avdelningar i en planvy. Planvyn visar 
avdelningarnas aktuella placeringar så att kunden lätt ska förstå översiktskartan. 
Varje avdelning kommer även att vara ifylld med sin valda färg för att kunderna 
ska kunna se var på kartan avdelningarna ligger. Den avdelningen skylten finns 
placerad på kommer även lysa på skärmen så att man ser tydligt. Det kommer 
även att finnas en svart punkt med en röd kant på varje översiktskarta som visar 
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vilken avdelning kunden befinner sig på. Punkten är svart med en röd kant för att 
den inte ska konkurrera med de andra färgerna på kartan, se figur 22 ovan. 

Sammanfattning av gestaltningsförslag 
  
Ny kundvägledning innehåller 
• Färgade linjer på golvet som går till varsin avdelning 
• Ett lägre vitt tak som skymmer rör, ventiler och dylikt 
• Pictogram på både vägg och skylt 
• Typsnittet Verdana på skyltar, planscher m.m. 
• Digital översiktskarta som finns vid varje avdelning 
• Uppdaterat skyltsystem med bättre textdisposition 
• Ett andra språk på informationstexter (engelska) 
 
 

 
Figur 23. Sammanfattning av gestaltningsförslaget (visualisering Malin Sahlander 2015). 

 
Mossberg (2003) tar upp i sin bok från OK till WOW! att det som gör att kunderna 
köper mer, kan handla om att det är i en trivsam och attraktiv miljö, där de inre 
faktorerna är layout, design, dekor och utrustning (s.110). När jag gestaltat detta 
förslag har jag både tänkt på användarens behov och problemet idag men även 
tänkt på utformningen av designen, se figur 23 ovan. 
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Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att skapa en miljö med en tydligare 
kundvägledning för att på så sätt förbättra kundens förståelse kring olika 
avdelningars placering i ett möbelvaruhus. Målet var att ta fram ett 
gestaltningsförslag som skulle öka förutsättningarna till ett mer navigerbart 
kundvägledningssystem på IKEA Örebro. Jag anser att det är av stor vikt att 
IKEAs kunder på ett enkelt och effektivt sätt kan förflytta sig genom 
avdelningarna utan avbrott och förvirring för att på så sätt ge kunden den bästa 
tänkbara köpupplevelsen på varuhuset.  
 
IKEA Örebro vill att deras kunder ska gå en speciell runda genom alla 
avdelningar så att kunden inte missar någon vara och får ta del av alla 
erbjudanden. Genom att skapa ett system som förbättrar förståelsen att hitta bättre 
genom varuhuset skapas även bättre förutsättningar för IKEA att sälja sina varor. 
Även om detta förslag kan knytas till ett vinstintresse hos IKEA så förbättras 
också kundens upplevelse, minskar förvirring etc. 
 
Då det nuvarande kundvägledningssystemet brister i skyltar, språk, kartor och 
tillgänglighet, framgår inte avdelningarnas placering på ett effektivt sätt. Utifrån 
olika teoretiska perspektiv och resultat av empirisk datainsamling har ett 
gestaltningsförslag skapats som ger möjlighet att förbättra förståelsen om 
avdelningarnas placering i varuhuset.  
 
Tunnelbanekartor användes som metafor till gestaltningsförslaget då jag anser att 
linjerna på dessa kartor är tydliga och enkla att följa. Då många människor 
världen över sett och följt en tunnelbanekarta, kan de metaforiskt tyda och förstå 
mitt gestaltningsförslag. Detta grundar sig i hur Lakoff och Johnsson definierar 
metaforer. Det är som bilder i överförd bemärkelse, att det är något man erfar 
genom något annat (Eriksson, 2009, s.32).  
 
För ett fortsatt arbete och ytterligare förbättringar av gestaltningsförslaget bör 
man även bejaka belysning och ljus. Det skulle även krävas ett mer omfattande 
observationsarbete, där man studerar användarna under en längre period, vid fler 
olika tillfällen. Även flertal intervjuer med bland annat kunderna, samt mer 
personal skulle kunna stärka resultatet. För att komplettera mitt 
gestaltningsförslag skulle även en omvärldsanalys behöva göras. Olika IKEA-
varuhus skulle analyseras och observeras, detta för att se skillnader mellan de 
olika varuhusen, få andra idéer samt en bredare syn på hur verksamheten ser ut. 
Genom vidare bearbetning hade även en utprovning på mitt gestaltningsförslag 
kunna göras. Detta för att undersöka om förslaget ökat förståelsen om 
avdelningars placering hos kunderna.  
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Arbetet har genom denna designprocess utgått från en frågeställning som lyder: 
 
”Vilka visuella element kan användas för att ge förutsättningar till att förbättra 
förståelsen för olika avdelningars placering på ett möbelvaruhus? ” 
 
Slutsatsen av mitt arbete är att jag har utformat ett gestaltningsförslag där flera 
visuella element som skyltar, översiktskartor, spår på golvet samt språk har 
skapats eller utvecklats i både utseende och funktion. Dessa visuella element har 
framtagits för att ge förutsättningar till att förbättra förståelsen av avdelningars 
placering. 
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Bilaga 

Intervju 1 
Datum:	10/4-15	12.00	
Informant:	Malin	Sahlander	
Respondent:	1,	Säljare	på	sovrumsavdelningen	på	IKEA	Örebro	
	 	
Informant:	Vad	har	IKEA	för	målgrupp?	
Respondent:	I	huvudsak	personer	mellan	18-16	år	
	
Informant:	Vad	vill	IKEA	förmedla	med	sitt	koncept?	
Respondent:	En	bättre	vardag	för	många	människor.	
	
Informant:	Vad	är	målgruppens	behov	på	platsen?		
Respondent:	Att	kunderna	ska	kunna	se	nödutgångsskyltarna	för	att	kunna	
orientera	sig	ut	om	det	skulle	hända	någonting.	Kunderna	ska	också	lätt	
kunna	hitta	produkterna	på	varuhuset.	
	
Informant:	Vanliga	frågor	som	personalen	får	på	sovrumsavdelningen?	
Respondent:	De	frågar	ofta	efter	textil.	Kuddar	och	täcken	är	en	vanlig	fråga	
hos	oss	på	sovrumsavdelningen.	
	
Informant:	Vilken	målgrupp	är	det	oftast	som	frågar?	Något	mönster?	
Respondent:	Nej,	de	är	nog	dem	flesta	som	ställer	frågor.	
	
Informant:	Varför	tror	du	att	kunder	inte	hittar	till	vissa	avdelningar?		
Respondent:	Jag	tror	att	man	inte	kan	ha	för	mycket	kommunikation	i	
varuhuset.		På	en	normal	skylt	läser	kunden	första,	andra	raden,	sedan	går	
man	vidare.	Vi	har	en	kundväglednings-karta,	där	man	kan	leta	sig	fram	i	
varuhuset,	men	den	är	inte	uppbyggd	som	varuhuset	ligger	i	layout,	utan	den	
visar	mer	vilka	avdelningar	som	kommer	i	vilken	ordning.	Det	kan	komma	
kunder	till	sovrumsavdelningen	och	köpa	något	och	sedan	fråga	”var	finns	
skrivborden?”	och	då	har	kunden	10	minuter	tidigare	passerat	skrivborden.	
Men	eftersom	kunden	var	inställd	på	att	köpa	en	säng	såg	kunden	inte	
skrivborden	när	den	gick	förbi	den	avdelningen.		
	
Informant:	Hur	kan	man	ändra	detta	beteende	hos	kunderna?	
Respondent:	Jag	tror	inte	man	kan	göra	det	innan	det	kommer	mer	
avancerade	verktyg	så	att	kunden	kan	få	en	karta	i	sin	telefon	eller	något	
liknande.	Men	det	kommer	alltid	att	finnas	kunder	som	inte	tycker	om	ny	
teknik.	
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Informant:	Var	har	kunderna	sitt	största	fokus?		
Respondent:	Många	kunder	tittar	på	skyltar.	Vissa	skyltar	visar	till	höger	
trots	att	gångbanan	svänger	direkt	vänster	och	då	finns	det	vissa	kunder	som	
står	och	tittar	in	i	väggen	och	funderar	”ska	jag	in	dit?”.	Kunderna	är	väldigt	
literala,	de	tar	informationen	väldigt	bildligt.	
	
Informant:	Vad	behöva	förändras	i	varuhuset?	
Respondent:	Jag	har	funderat	på	en	sak	som	berör	våra	kunder	som	inte	kan	
svenska.	Man	skulle	behöva	ett	andra	språk	i	framtiden.	De	är	de	som	inte	
kan	svenska	som	har	den	största	utmaningen	att	hitta	i	varuhuset.	De	som	
kan	det	svenska	språket	frågar	ofta	frågor	av	lathet	medan	personer	som	har	
språksvårigheter	frågar	för	okunskap.	Det	är	den	största	utmaningen	för	
IKEA	idag,	att	göra	så	att	alla	kan	handla	på	IKEA.	

Intervju 2 
Datum:	10/4-15	13.00	
Informant:	Malin	Sahlander	
Respondent:	2,	Kommunikationsansvarig	på	IKEA	Örebro	
	
Informant:	Vad	vill	IKEA	förmedla	med	dagens	kundvägledningssystem?	
Respondent:	Försöka	få	kunden	att	lätt	orientera	sig	i	varuhuset.	
	
Informant:	Vad	tror	du	kunderna	förväntar	sig	när	de	kommer	hit?		
Respondent:	Att	det	ska	vara	tydligt	och	enkelt.	IKEA	har	ju	jobbat	med	den	
blå	färgen	på	t.ex.	skyltar.	Jag	tror	att	det	kommer	från	vägmärkena	där	blå	
vägmärken	är	påbud,	att	man	visar	att	”här	kan	du	köra,	här	kan	du	svänga”.	
	
Informant:	Hur	tänker	ni	kring	kommunikationen	idag?	
Respondent:	Vi	har	en	guide	som	förklarar	var	man	helst	bör	sätta	skyltarna.	
De	måste	vara	i	anslutning	till	mittgången	och	helst	sitta	i	varje	90-graders	
sväng.	Sedan	har	vi	pilar	på	golvet	som	hjälpmedel.	
	
Informant:	Hur	tänker	ni	kring	typsnitt	på	skyltar?	
Respondent:	Där	följer	vi	också	ett	koncept.	I	vår	nuvarande	kundvägledning	
har	vi	det	gamla	typsnittet	IKEA-sans	och	det	är	ju	en	Futura.	Men	nu	ska	hela	
koncernen	gå	över	till	Verdana	för	att	kunna	hålla	ihop	med	hemsida	och	
katalog.		
	
Informant:	Hur	ofta	kommer	kunder	fram	och	frågar	var	avdelningar	ligger?	
Respondent:	De	frågar	ofta,	flera	gånger	om	dagen	tror	jag.	Vi	har	ju	
översiktskartor	runt	om	i	varuhuset,	men	de	skulle	behöva	finnas	vid	varje	
avdelning	så	att	man	redan	där	kan	se	var	man	är	och	vad	som	kommer	efter.		
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Informant:	Vad	frågar	kunderna	mest	om?	
Respondent:	Det	är	nog	var	restaurangen	ligger.	Många	som	är	på	genomresa	
stannar	ofta	och	äter	bara	och	vill	då	komma	dit	så	fort	som	möjligt.	
	
Informant:	Varför	ska	ni	byta	ut	kundvägledningssystemet?		
Respondent:	För	att	kunderna	ska	kunna	förstå	bättre.	Det	är	mycket	svårt	
att	veta	i	början	eller	i	slutet	av	varuhuset.	Detta	nya	system	ska	underlätta	
detta.		Den	huvudsakliga	uppgiften	vi	har	idag	är	att	kunderna	ska	gå	åt	rätt	
håll	så	att	man	inte	är	på	väg	tillbaka	till	entrén.	
	
	


