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Abstract 

The purpose is to improve IKEA´s understanding of how their target group of 

12 to 18 years old boys and girls thinks when they visit the showrooms in the 

department stores. What make them enter the showrooms? Is it the colours, the 

furniture or the whole concept? How are they inspired to furnish their own 

room? Do they get ideas from the showrooms or are they looking for a specific 

furniture? These types of questions have increased young people´s interest for 

design and decoration over the last decade. It transpires with help from an article 

written by Vittorio Girotto and Michel Gonzalez how children are influenced in 

an early age by their own temperament and their natural surroundings. Children 

reasons and acts according to what they believe adults would have done in a 

similar situation. 

The methods that have been used during this project are interviews, surveys, 

observations, hypothetical persona, persona and ABL (IKEA´s own method). 

ABL in English stands for “Activity”, “Need” and “Solution”. With help from 

these methods and articles shows that it is the parents who have the greatest 

influence on children and youths how they choose to furnish and decorate their 

room. In the result of this report it is shown what youths think of the existing 

showrooms and even suggestions how the target group could interact with the 

showrooms. Suggestion for a “Theme” have been created with help from 

persona models, observations and interviews based on the target groups own 

answers. Here you can read what youths think of the existing showrooms, what 

is missing and what can be improved. 

 

Keywords: children, youths, IKEA, design, showroom 
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Abstrakt 

Projektets syfte är att IKEA lättare ska kunna förstå hur deras målgrupp ungdomar 

12 till 18 år tänker när de går in i visningsrummen som finns på varuhuset, om de 

saknar möbler eller inredningsdetaljer i rummet. Vad lockar målgruppen att gå in i 

rummet, är det färgerna, möblerna eller helheten. Hur inspireras de att inreda sina 

egna rum? Får de idéer av visningsrummen eller går de in bara för att titta på vissa 

möbler? Ser de helheten? Den här typen av frågor har gjort att intresset har vuxit för 

hur viktig design och inredning är för oss människor redan i ung ålder. Med hjälp av 

artikeln som är skriven av Vittorio Girotto och Michel Gonzalez framkommer hur 

barn påverkas i tidig ålder av både deras eget temperament och omgivningen runt om. 

Barn resonerar och agerar efter vad de tror att vuxna skulle ha gjort i liknande 

situation. 

Metoderna som har använts under projektet är intervjuer, observationer, enkät, 

hypotetisk persona, persona och ABL. Med hjälp av metoderna och artiklarna kan 

man se om barn och ungdomar redan i tidig ålder väljer hur deras rum ska se ut eller 

om föräldrarna spelar stor roll i deras val då det gäller att inreda sina egna rum. Det 

visade sig att föräldrarna har stor roll då det gäller ungdomars val inom inredning och 

design i deras egna rum. I resultatet av arbetet kommer det fram vad ungdomar 12 till 

18 år tycker om de befintliga visningsrummen på IKEA och även förslag till hur 

målgruppen ska kunna interagera med visningsrummen. Med hjälp av 

Personamodellerna, observationerna och intervjuerna har förslag på ett tema tagits 

fram utifrån målgruppens egna svar. Här framkommer vad ungdomar tycker om 

rummen idag och vad de tycker saknas och kan förbättras.  

 

Nyckelord: barn, ungdomar, IKEA, design, visningsrum 
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Förord 

Uppdraget uppkom då IKEA i Kalmar efterfrågade en marknadsundersökning för att 

kunna få en bättre förståelse för vad ungdomar i åldrarna 12 till 18 år vill ha inom 

inredning och design. Hur viktigt är det för ungdomar med design och inredning och 

påverkar det deras sätt att utvecklas som egna individer.  

 

Ett stort tack till Paul Holmgren på IKEA butiken i Kalmar som har ordnat så att projektet har 

varit möjligt att genomföras. Jag vill även tacka alla skolor som har låtit mig intervjua alla elever 

under studie tid. Ett stort tack till Stagnelius skolan, John Bauer gymnasiet och Falkenberg skolan 

i Kalmar. Ett extra stort tack till alla elever som ställde upp på undersökningen. 
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1. Introduktion 

Uppdraget uppkom då IKEA efterfrågade en mer grundlig undersökning för 

att kunna få en bättre förståelse för vad målgruppen ungdomar 12 till 18 år vill 

ha inom inredning idag och hur viktigt det är för att målgruppen ska kunna bli 

egna individer. Idag påverkas både äldre och yngre personer av design, det är 

viktigt att visa upp och även att få veta vad andra tycker om ens hem. Idag har 

även media fått designen då det gäller inredning att växa bland alla åldrar och 

kön då reklamen finns överallt både i hemmet, ute på stan och jobbet. TV, 

reklam och tidningar är bara några få alternativ på hur samhället styrs av media.  

IKEA är en affärskedja som finns i hela världen, oavsett vart du befinner dig 

geografiskt så har företaget samma vision: 

 

”På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår 

affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

inredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem.” 

(ikea.se) 

 

I IKEA:s vision tas det upp att företaget jobbar för att skapa en bättre vardag 

för sina kunder. IKEA vill utöka sina kunskaper om målgruppen ungdomar då 

företaget själva känner att de behöver satsa mer på att visa upp sitt sortiment 

inom den här kundkretsen. Uppgiften blir att samla in information om vad 

målgruppen (ungdomar 12 till 18 år) har för krav och önskningar på inredning 

och design idag, om de påverkas av andra i sina köpbeslut. Syftet med projektet 

är att kunna hitta vad ungdomar 12 till 18 år har gemensamt då det gäller 

inredning och design. Att med hjälp av intervjuer och observationer kunna 

hitta något som skulle kunna locka och inspirera så många individer som 

möjligt genom en gemensam nämnare. Att hitta något som gör att målgruppen 

vill gå in i rummet och titta runt. Även att skapa en bättre förståelse mellan 

IKEA som företag och ungdomar då det gäller deras intressen och behov. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer övergripande fakta om IKEA som företag och även metoderna som 

företaget använder sig av idag när de bygger upp visningsrummen att tas upp. Här kommer 

även de två vetenskapliga artiklarna om barns temperament och utveckling till att bli 

ungdomar och så småningom vuxna människor att presenteras, för att senare i rapporten 

kunna diskuteras och användas i framtagandet av ett eventuellt visningsrum för ungdomar på 

IKEA. Längst ner under kapitlet tas även forskningsfrågor upp som är målen som ska 

besvaras. 

2.1 IKEA som företag 

IKEA startades av Ingvar Kamprad som är uppvuxen i Elmtaryd i närheten 

av den lilla byn Agunnaryd i småland. Idag finns IKEA i 44 länder runt om i 

världen och företagets vision är likadan i alla butiker. Årtalen nedan är 

utvalda då de förklarar hur företaget är uppbyggt och hur det har utvecklats. 

Här nedan kommer några av de viktigaste åren i IKEA:s historia:  

 

1943: grundas IKEA av Ingvar Kamprad som då var 17 år. Namnet IKEA 

kommer från hans initialer (IK) plus den första bokstaven i Elmtaryd (E) 

och Agunnaryd (A), alltså bondgården och byn där han växte upp i 

Småland. IKEA sålde från början pennor, plånböcker, tavelramar, 

bordslöpare, klockor, smycken och nylonstrumpor var efterfrågade 

produkter som såldes till låga priser. 

 

1948: möbler introduceras i IKEA-sortimentet. Möblerna var tillverkade av 

lokala företag i skogarna i närheten av Ingvar Kamprads hem. Möblerna får 

ett positivt mottagande och rörelsen expanderar. 

 

1951: kommer den första IKEA-katalogen. IKEA:s grundare ser 

möjligheten att sälja betydligt fler möbler med hjälp av en katalog. Den 

IKEA-katalog som vi känner igen i dag hade fötts. 
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1956: IKEA börjar designa egna möbler i platta paket. Beslutet att designa 

egna möbler påskyndades ironiskt nog av konkurrenterna och deras 

påtryckningar mot leverantörerna att bojkotta IKEA. Snilleblixten med de 

platta paketen kom från en av IKEA:s tidiga medarbetare. Han skruvade 

loss benen på ”LÖVET-bordet” för att kunna transportera det i bilen och 

undvika transportskador. Från och med nu blir platta paket och att 

kunderna själva sätter ihop möblerna en del av konceptet.  

 

1958: det första IKEA-varuhuset invigs i Älmhult, och omfattade 6 700 

kvadratmeter med inredningsprodukter. Vid denna tidpunkten var den här 

möbelutställningen den största i Skandinavien. 

 

1965: det största IKEA-varuhuset öppnas i Stockholm. IKEA Kungens 

Kurva (ett 31 000 kvadratmeter stort varuhus). Den cirkelrunda byggnaden 

var  inspirerad av Guggenheim-museet i New York. De stora framgångarna 

ledde till att man öppnade ett tag-själv-lager som idag är en viktig del av 

IKEA:s koncept.  

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea_new/about/history/1940_1950.html) 

2.1.1 Common store planning 

Idag använder sig IKEA av ett datorprogram för att skapa sina visningsrum 

fysiskt ute i butiken. Programmet heter Common store planning och inom 

detta program använder sig företaget av ABL (Aktivitet, Behov, Lösning) 

som förklaras närmare under Rubriken 2.1.2 Aktivitet, Behov, Lösning 

under bakgrund. Här nedan är ett utdrag från hur IKEA använder sig av 

Common store planning programmet. Bilden visar hur IKEA bygger upp 

sina visningsrum idag. Tanken bakom programmet är att alla butiker i hela 

världen ska använda sig av samma program så att de håller samma standard 

och koncept. Programmet visar steg för steg hur varuhusen ska bygga upp 

rummen så att den som går in i programmet och skriver in ett nyckelord i 

databasen får ut en mall på flera beskrivande sidor som är lätta att följa (se 
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Bilaga1: Ett exempel på hur Common store planning fungerar) som anställd 

är det inget krav att ha byggbakgrund, mallen är gjord efter personalens 

erfarenheter. Butiken har möjlighet att byta material, tyg och färg på möbler 

och inredning efter sina egna önskemål och behov. Är det så att butiken vill 

öka exempelvis försäljningen av BILLY bokhyllan björk men det kommer 

upp i programmet att det ska vara BILLY bokhylla i vitt faner så kan 

varuhuset ändra enligt sina behov. Varuhuset får däremot inte ändra möbler 

men material och färger (se Figur 1nedan). Common store planning bygger 

på ett databassystem där företaget har fyra ledord till sin hjälp för att kunna 

få fram det mest passande rummet. Här nedan presenteras de 4 ledorden 

som IKEA använder sig av idag: 

 

1. Hemmets förvaring: kan vara exempelvis garderober i fokus. 

 

2. Bo på liten yta: hur man får ett fungerande boende på liten yta, 

även kallat compact living. 

 

3. Leva med barn: detta kan gälla både på stor och liten yta, men 

huset/rummet är i första hand anpassat för barn då det gäller 

säkerhet med mera. 

 

4. Lågpris-IKEA: har alltid ett ”billigt” alternativ på alla avdelningar i 

varuhuset. 

Snart kommer det att komma ett femte ord till listan för att hjälpa butikerna 

att hitta rätt målgrupp. Ordet som ska läggas till är ”Förändra med textil”. När 

butiken använder sig av de här ledorden för att skapa ett rum får de enbart 

använda sig av ett behov.  
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Figur 1: här är en bild från programmet Common store planning , med hjälp av 
nyckelorden så skapas ett rum med en hel historia. 

2.1.2 Aktivitet, Behov och Lösning  

Med hjälp av programmet Common store planning kan företaget använda 

sig av Aktivitet, Behov, lösning (ABL) där de skapar en historia om en 

särskild aktivitet som efterfrågas. I aktiviteten ska det finnas med vem det är 

som utför aktiviteten, vart den utförs och med vilka. Behovet som 

efterfrågas kan exempelvis vara om det behövs fler möbler i rummet om 

några kommer på besök. Här tas alla tänkbara behov upp som kan inträffa 

under den tänkta aktiviteten. Lösningen blir då hur det hela ska presenteras 

för kunder och även vilka möbler som ska användas och vilka färger. 

Företaget har valmöjlighet att bygga upp rummet efter butikens behov och 

efterfrågan. Figur 1 ovan visar på hur en mall till ABL kan se ut, företaget är 

inte tvunget att använda sig av den här metoden, men den finns som ett 

hjälpmedel. Under rubriken ABL för Emeli Gren Johansson i resultatet 

finns ett exempel på en tänkt aktivitet i primärpersonans hemmiljö.  

(information från personalen på IKEA i Kalmar) 
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2.2 Barn börjar resonera i tidig ålder 

I artikeln Children´s understanding of posterior probability av Vittorio 

Girotto och Michel Gonzalez (2007) tar man upp att barns sinne att 

resonera i vissa sammanhang har en början redan vid 5 års ålder. På 

senare tid har det kommit mer litteratur om utveckling av vuxet 

resonemang bland barn i ung ålder vid vissa situationer i livet. Det enda 

symptomet som tidigt har visat sig i undersökningar och studier tyder på 

att situationer där omgivningen och människorna runt om kring har stor 

betydelse har barn fått lära sig¨genom att ta egna initiativ. Ett exempel 

som tas upp i artikeln Children’s understanding of posterior probability är 

att en 5åring resonerar att han eller hon vill ha en apa istället för en fågel, 

apan representerar 7 kr och fågeln representerar 3 kr. Innan den här 

händelsen inträffar så har man visat barnet att kronorna ligger i en låda, en 

person har plockat upp pengarna en och en ur lådan tills den blir tom. 

Detta tyder på att barn redan i tidig ålder har förmågan att se 

sammanhang och resonera hur mycket saker och ting är värda. Med andra 

ord, när barn får information om situationen innan de gör ett val så 

resonerar de (”ta en peng ur en låda” modellen är dokumenterad och 

beprövad). (Girotto and Gonzalez, 2007 ) 

Den här artikeln har valts ut då den tar upp i vilken ålder som barn börjar 

utvecklas till egna individer och börjar resonera hur saker och ting kan höra 

ihop, vid 5 års ålder börjar barn att se sammanhang med omgivningar och 

skaffar sig en förståelse för resonemang med andra människor. Artikeln har 

stor betydelse då den tar upp barns handlingar som sedan kommer att 

jämföras med svaren från intervjuerna, enkäterna och observationerna i 

samband med projektet. 

2.3 Barns intuition 

Artikeln Children´s understanding of posterior probability (Girotto and 

Gonzalez, 2007) tar upp att barn kan ha en förmåga att sortera och hantera 
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problem i tidig ålder. Artikeln tar även upp att förskolebarn tillhandahåller 

en enklare variant av intuition då det gäller rimligheten i vardagen.  Detta 

påstående tyder på att unga barn gör korrekta bedömningar genom att 

resonera på ett intuitivt sätt av möjligheter. Barn är även kapabla att göra 

korrekta bedömningar när de får reda på specifik information om något. 

Girotto and Gonzalez påstår att barn skulle göra det de tror att vuxna skulle 

göra i samma situation, som de tror är ett korrekt beteende. 

 

Här följer två olika exempel: 

Exempel 1: Antag att du har figurer som presenteras i Bild1, du väljer ut en 

slumpmässig figur och frågar barn om det är en vit eller en svart figur. Här 

ska nämnas att barnen har en bild som den som visas i Figur 2. Som 

framkommit av tidigare resultat så är det sannolikt att barnen svarar ”svart” 

för de kan observera att det finns fem svarta figurer och tre vita.   

 

Exempel 2: antag att du tar en figur och gömmer den, du informerar barnen 

att det är en kvadrat/fyrkant. Få svarar rätt. 

Detta tyder på att barn har svårt att hantera ny information med hjälp av 

intuition (att figuren är en kvadrat/fyrkant) med hjälp av informationen så 

ser de att det är fler vita fyrkanter än svarta. (Girotto and Gonzalez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Figuren som visades upp för barnen.  
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Girotto and Gonzalez ifrågasätter om barn har förmågan att ta in ny 

information och bearbeta den, antag att du frågar barnen om de kan gissa 

innan vilken färg figuren kommer att ha innan du ger dem informationen 

om att det är en fyrkant. Sen frågar du efter att barnen har mottagit 

informationen. Det rätta svaret är ”svart” sen ”vit”. Är barn kapabla att 

ändra sin åsikt i tidig ålder? Den här frågan återkommer under 

diskussionsdelen. Den här delen av artikeln från Girotto och Gonzalez tar 

upp hur barn lägger ihop information och att de inte alltid tänker som en 

vuxen människa, de agerar på det sätt som de tror att en vuxen skulle göra 

men lär sig genom att testa och införskaffa information. Ju mer information 

barnen får desto mer lägger de ihop och agerar efter vad de tror är rätt. 

Girotto och Gonzalez tar även upp att barn är villiga att lära sig men förstår 

inte alltid att den information de tar in inte alltid blir samma när de själva 

ska testa i verkligheten. (Girotto and Gonzalez, 2007) 

2.4 Barns temperament 

Enligt artikeln Reactive and regulative temperament in youths som är 

skriven av Peter Muris och Cor Meesters tar man upp frågan att kunna mäta 

barns temperament då det gäller ilska i första hand. I artikeln står det att 

Mary Rothbart och hennes kollegor har definierat barns temperament som 

individuella skillnader i reaktion och självbehärskning. På ett mer 

grundläggande plan definiera de temperament som; 

 

”biologically rooted individual differences in behavior tendencies that are present early in 

life and are relatively stable across various kinds of situations and over the course of time 

”(Muris and Meesters, 2008) 

 

Med detta menar de att skillnaden mellan temperament och personlighet är 

svag. Temperamentet är den delen av personligheten som är ärftlig. Det har 

visat sig att temperamentet spelar stor roll under vissa delar av barndomen 

och vuxenlivet då det gäller socialt och känslomässigt.  
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(Muris and Meesters, 2008) 

 

Den här artikeln har valts ut då den tar upp att temperament även är en 

viktig del av ett barns personlighet för att kunna växa som individ. Barn lär 

sig genom att testa gränser och med hjälp av temperamentet både hos barn 

och vuxna kan de lära sig hur långt de behöver gå för att få sin vilja fram. 

Barn lär sig att anpassa sig i vardagen genom att titta på vuxna, tappar 

föräldrarna lätt humöret så är det lätt för barn att göra det samma. Artikeln 

har stor betydelse då den tar upp hur barns temperament påverkar deras 

beslut, detta kommer senare att jämföras med svaren från intervjuerna, 

enkäterna och observationerna i samband med projektet. 

2.5 Intervjumetoden 

Intervjumetoden är ett sätt att med bara några frågor lära känna en person. 

Den här metoden är bra att använda när man har ett ämne man vill veta mer 

om och då kunna fråga den tänkta målgruppen för att kunna jämföra 

verkligheten med en målad bild av den.  

 

Bra att tänka på när man ska intervjua: 

o Påbyggnadsfrågor: med detta menas att den personen som intervjuas inte 

bara kan svara ja eller nej utan man måste förklara runt omkring svaret. 

Det ska vara frågor som blir berättande. Till exempel när var det första 

gången du ändrade om i ditt rum och vad var det för något du ändrade 

på? 

 

o Frågor som sedan kan hjälpa till med fortsatta studier: att ställa sådana frågor 

som gör att man kan använda dem i studier eller sammanställa dem och 

få fram en representant för målgruppen av intervjuade personer. 

 

o Anpassa frågorna till målgruppen: kan vara bra att ta reda på så mycket som 

möjligt om målgruppen innan man intervjuar så att man anpassar 
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frågorna. Även att man anpassar frågorna till kundens räkning så att 

båda parterna blir nöjda med det slutliga resultatet. (Dan Saffer, 2007) 

2.6 Enkäter 

Enkäter är en snabb variant av intervju där personen som ställer upp får 

olika alternativ att välja mellan eller bara behöver svarar med ett ord. 

Enkäter används främst vid statistiskt framtagande och är ett bra sätt att 

samla in data på för att sedan lätt kunna bearbeta det insamlade materialet. 

Det är en bra metod då man ska sammanställa svaren från en önskad 

målgrupp och skapa en representant åt antalet som ställde upp med att 

svara.  

2.7 Observationsmodellen 

Enligt boken Designing for interaction av Dan Saffer (2007) ska 

observationsmodellen vara den enklaste och mest givande av olika metoder 

att samla in information om till exempel ett beteende. Att observera innebär 

att man studerar en person och samtidigt noterar vad de gör eller hur de ser 

ut när de gör något. Man kan även fråga en person varför de gör som de gör 

och om det finns någon baktanke eller om det bara går på rutin eller reflex.  

I boken designing for interaction tar man upp följande metoder att 

observera på: 

 

o Fly on the Wall: gå till en plats och observera vad som händer utan att bli 

upptäckt, smälta in i omgivningen och anteckna utan att ha några 

fördomar. 

 

o Shadowing: välj ut en eller flera personer och följ efter dem och 

anteckna. Den här metoden kan man använda för att få en bättre 

uppfattning av en persons vardag. 
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o Contextual inquiry: som Shadowing fast man ställer frågor. Det kan vara 

frågor som ”varför köpte du den lampan?” eller liknande som gör att 

den man har förföljt förklarar hur de har tänkt och handlat. 

 

o Undercover agent: observera personer genom att vara delaktig och 

interagera med dem, bli en av dem. Om man exempelvis ska undersöka 

vad ungdomar vill handla så kan man själv observera medan man 

handlar och sedan notera det man uppmärksammat och om det funnits 

vissa handlingar som utmärkt sig speciellt. (Dan Saffer, 2007) 

2.8 Framtagande av personatyp 

En persona är en modell som tar fram en representant för en hel målgrupp, 

den här representanten kan vara både den mest lämpade eller den minst 

lämpade för att man som designer/konstruktör ska kunna uppfylla just den 

här målgruppens önskningar och behov. 

Persona baseras som de flesta modeller på verkliga fakta och observationer. 

Den grundläggande källan av information som används för att framställa en 

persona bör basera sig på intervjuer och observationer av verkligheten. Här 

nedan följer 7 olika steg för att skapa en persona: 

  

1.    Identifiera beteende: med hjälp av de insamlade data från intervjuerna och 

enkäterna kan liknande beteenden tas fram och fastställas till den tänkta 

personan som ska representera målgruppen. Här tar man fram ålder, 

beteende, familjeliv, vad personen gör på fritiden med mera. Under den 

här punkten brukar man använda sig av följande riktlinjer för att ta 

fram en trovärdig representant. 

o    Aktiviteter: vad personen gör på fritiden. 

 

o Attityd/personlighet: hur personen tänker och vad de är för 

individer. 
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o Status: vad personen har för utbildning, om de jobbar, om de 

bor hemma eller har eget boende. 

 

o Engagemang: hur mycket målgruppen vet om det blivande 

resultatet och hur intresserade de är. 

 

o Erfarenheter: målgruppens erfarenheter och möjligheter att 

använda sig av det tänkta resultatet eller den slutliga produkten. 

 

Nästa steg blir  att jämför de insamlade data med persona hypotetisk 

och hitta likheter eller utstickande mönster i målgruppens svar. De 

insamlade materialet ska sedan ligga till grund för utförandet av persona 

val och deras personligheter.  

  

2.    Mappa in intervjufrågorna i en beteendevariabel: när de gemensamma 

behoven som framkom i intervjuerna är fastställda är nästa steg att dela 

upp varje intervju med beteendevariablerna. Vissa av variablerna 

kommer att representera en rang som är en påbyggnad av beteenden 

som till exempel från en dataanvändare som är ny på ämnet till en 

expert. Meningen med det här steget är att noggrant representera de 

olika alternativ av beteenden som framkommit i intervjuerna. 

  

3.    Identifiera liknande beteende mönster: efter att ha mappat upp de viktigaste 

beteendena från intervjuerna, tagit ut de utstickande beteendena och de 

som har procentuellt flest användare och då kan man säga att det blir 

ett beteendemönster. Med hjälp av beteendemönstret kan man ta fram 

de beteenden som senare kommer att representera hela målgruppen.  

  

4.    Ta ut karakteristiska och relevanta mål: för varje beteendemönster som tas 

fram måste man ta ut karakteristiska detaljer från de insamlade data och 

det underlag man har. Beskriva den tänkta miljön där användaren ska 

vistas, en vanlig dag i användarens liv, tidigare lösningar och problem, 
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relevanta relationer med andra och med miljöerna. I den här punkten 

ligger fokus vid observationer av beteenden. Med hjälp av 

observationerna kan man fastställa vilka beteenden personan kommer 

att ha. Man ska vara försiktig så att man inte har för mycket 

information så att personen blir tråkig och komplicerad. Man måste ha 

magkänsla och hitta de beteendevariabler som beskriver den blivande 

personan lagom mycket för att den ska vara intressant och trovärdig. 

  

5.    Kompletterande frågor: i det här steget börjar personan att ta form här ska 

man titta en extra gång på mappningen och personans karaktär och mål 

för att se om det finns några viktiga hål i personans karaktär som 

behöver utvecklas. Här bör man också titta på anteckningarna för att se 

om det är några politiska persona som bör läggas till. Genom att 

garantera att ditt personaframtagande är färdigställt och att varje 

persona är verklighetstrogen till det verkliga livet.  

  

6.    Komplettera beskrivningen av behov och nödvändigheter: i det här steget 

sammanställer man de insamlade data och ger personan ett ansikte så 

att man kan känna att den här personen finns i verkligheten. Här kan 

man även ta fram bilder som beskriver personens behov och liv med 

familjebilder, arbetsförhållande fritid med mera. I det här steget skapar 

man en bild av personan. 

  

7.    Val av personatyp: det finns 6 olika typer av persona och när man väljer 

vilken personatyp man ska använda är det bra att ha i åtanke vad man 

vill ha ut av personan. De olika persona typerna är följande: 

 

Primary: representerar den personatyp som är huvudrepresentant för 

målgruppen och som representerar det slutliga resultatet.   
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Secondary: representerar en persona som är nöjd med det Primary har, 

men den kan ha vissa utstickande behov som inte den primära över 

huvud taget har som behov. 

 

Supplemental: är den grupp som varken är Primary eller Secondary, de 

är nöjda med hur det ser ut idag. 

 

Costomer: tar fram behovet hos kunderna, inte den slutliga användaren.  

  

Served: representerar den kundtyp som inte är intresserade av design 

över huvud taget. Den här målgruppen är viktig för företagen för att 

ta reda på vad de kan göra för att locka till sig den här personatypen 

eller helt utesluta dem som kunder. 

 

Negative: representanten tas med för att kunna på visa för stakeholders 

och företag att det finns en speciell målgrupp som produkten inte är 

skapad för. Stakeholders kan vara en grupp av personer eller bara en 

person som har någon typ av roll i projektet men inte huvudrollen, i 

det här fallet kan det vara de som gör katalogen och ska framhäva 

ungdomsrummet, det kan även vara den som ska planera och möblera 

rummet. Den negativa personan är bara till för att hjälpa till och 

kommunicera med alla som jobbar med produkten att en persona 

absolut inte ska vara ett designmål för produkten. (Alan Cooper, 2007) 

2.9 Forskningsfrågor 

Frågorna som har legat till grund för hela projektet är följande:  

o Vad gör att målgruppen ungdomar 12 till 18 år går in i ett visningsrum 

på IKEA och sedan fattar ett köpbeslut?  
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o Påverkas de av andra i sina beslut?  

 

o Vilka faktorer är avgörande för en eventuell interaktion mellan 

målgruppen och visningsrummen? 

De två första frågorna är riktade mot IKEA:s efterfrågan då det gäller 

målgruppen och visningsrummen medan den tredje är mer riktad mot 

interaktionen mellan rummet och målgruppen. För att kunna uppnå den 

angivna frågeformuleringen kommer data att samlas in från intervjuer och 

observationer som har skett på skolor i Kalmar då IKEA själva känner att 

intervjuerna bör vara i en annan miljö än varuhuset. Målgruppen som finns i 

varuhuset är redan deras kunder men de vill utöka kundkretsen och satsa på 

fler inom kategorin 12 till 18 år. Med hjälp av datainsamlingen kommer 

personamodellen att genomföras och även ett exempel på ett ABL scenario 

för att företaget lättare ska kunna få en trovärdig persona som kan 

representera hela målgruppen. Två persona ur personamodellen kommer att 

tas ut för att kunna komplettera varandra och även ta fram de utstickande 

beteendena mellan de utvalda personas, som kan vara relevanta för IKEA. 

De är tänkta att belysa IKEA:s önskningar av en undersökning över hela 

målgruppen 12 till 18 år då arbetet avgränsades med hjälp av 

Personamodellen. Med hjälp av persona, observationer, påbyggnad av 

intervjuer, svaren från intervjuerna och enkäterna där målgruppen själv har 

gett förslag på hur ungdomar kan interagera med rummen på IKEA så har 

en interaktion mellan visningsrummen och målgruppen legat i fokus för att 

kunna uppnå ungdomars behov av inredning idag. Figur 3 här nedan visar 

flödesschemat över arbetsgången, de visar även på avgränsningarna som har 

gjorts på en tio veckors period. 
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Figur 3: flödesschema 

2.10 Avgränsningar 

Här nedan följer de avgränsningar som har gjorts under arbetets gång. Syftet 

med dessa avgränsningar är att kunna centrera och leda in arbetet mot vissa 

riktlinjer som gör det lättare att kunna nå ett slutresultat med bra syfte och 

sammanhang. 

o   Två persona: en avgränsning har gjorts för att få fram en tjej i åldern 12-18 

och även en kille i samma åldersgrupp som ska representera hela 

målgruppen ungdomar 12 till 18 år. 

o   Avgränsat geografiskt: arbetet har anpassats till IKEA-butiken i Kalmar. 

o   Målgruppen: en avgränsning har gjorts till barn och ungdomar mellan 12 

och 18 år då företaget känner att de behöver lägga mer fokus på den 

gruppens önskningar och behov då det gäller inredning och design. 

o Intervjuer/enkäter: hela projektet bygger på svaren från intervjuer och 

enkäter så att antalet svar som kommer in ger en mer trovärdig persona. 
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3. Metoder 

Under metod avsnittet kommer följande metoder att tas upp och förklaras närmare, dessa 

metoder har valts ut då undersökningen i första hand bygger på svar från målgruppen så att 

företaget kan anpassa sig efter deras önskningar och behov. 

Figur 4 nedan visar flödesschemat över metoderna som är uppdelat i 3 olika 

steg. Första steget går ut på att ta fram information till steg 2, bilden ovan visar 

enkät, intervjuer, observation och kompletterande intervjuer som steg 1 medan 

persona är steg 2 och ABL steg 3. Alla 3 stegen används sedan för att kunna ta 

fram en eventuell interaktion mellan målgruppen och visningsrummen på 

IKEA. 

 

Figur 4: flödesschema över metoden. 

3.1 Utförande av intervjuer 

Intervjuerna med målgruppen ungdomar 12 till 18 år skedde vid tre olika 

tillfällen på tre olika skolor i Kalmar. De skolor som har besökts är 

Stagneliusskolan, John Bauer gymnasiet och Falkenberg skolan. Frågorna 

som användes under första intervjuomgången är följande: 

o   Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
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o   Har du valt hur ditt eget rum ska se ut? Om inte, vilken eller vilka har hjälpt till?  

o   Vilken eller vilka möbler/ inredningsartiklar i ditt rum är viktigast för dig? 

o   Har du någon IKEA-möbel eller inredningsartikel i ditt rum, i sådana fall vad? 

o   Har du något tema i ditt rum? 

o   Cirka hur många timmar om dagen spenderar du i ditt rum, detta gäller dagtid? 

o   Hur skulle ditt drömrum se ut? 

o   Påverkas du av andra då det gäller inredning, i sådana fall vilka? 

o   Hur gammal var du när du började ändra om i ditt rum och vad var det första du 

ändrade på? 

Tillsammans med svaren från enkätfrågorna som tas upp under rubriken 

Enkäter så användes svaren till att skapa den primära och den sekundära 

personan. Intervjuerna och enkäterna besvarades av unga killar och tjejer 

som går i skolan, olika åldersgrupper har intervjuats från tre olika skolor i 

Kalmar. Av svaren från skolungdomarna så gjordes stapeldiagram över både 

killars och tjejers svar för att lättare kunna se om det är någon skillnad 

mellan könens svar eller om man kan kategorisera ungdomar som en hel 

grupp enligt den här undersökningen.  

3.2 Utförande av enkäter 

Enkätmetoden används för att med korta frågor som man antingen skickar 

ut eller delar ut till personer ska kunna få svar som sedan kan leda till 

diagram eller användas i statistiska uträkningar. Metoden har använts för att 

kunna ta fram en trovärdig persona som representerar målgruppen, i det här 

fallet en kille och en tjej i åldrarna mellan 12 till 18 år. Åldersgränsen är vald 

av företaget då de efterfrågade synpunkter och inredningsintressen från den 
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här målgruppen, även en bättre förståelse för hur de resonerar när de 

konfronteras med inredning och design. Enkäten utfördes samtidigt med 

första intervjuomgången så att samma personer svarade på både enkäten 

och intervjuerna. Frågorna som ställdes var följande: 

o   Kön: 

o   Ålder: 

o   Skriv minst 7 ord som beskriver dig och din personlighet: 

o   Fritidsintressen: 

o   Favoritfärg/färger: 

o   Familjemedlemmar: 

o   Boende: 

Enkätfrågorna och intervjufrågorna användes till att skapa den primära och 

den sekundära personan (mer information om persona finns under kapitel 

4.4 Persona) . Intervjuerna och enkäterna besvarades av unga killar och 

tjejer som går i skolan. Olika åldersgrupper har intervjuats från skilda skolor 

i Kalmar. Det totala antalet ungdomar som ställde upp på enkäten och 

intervjun var 35 stycken varav 25 tjejer och 10 killar i åldrarna mellan 12 och 

18 år. Frågorna har relaterats till IKEA:s önskemål angående framtagandet 

av persona som ska representera målgruppen. Svaren från intervjuerna och 

enkäten har även legat till grund för att kunna svara på 

forskningsproblemen.  

3.3 Observationer 

Observationerna har skett vid två olika tillfällen, en vid öppningstid och en 

på eftermiddagen under vanliga arbetsdagar. Observationerna är bara 
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baserade på två tillfällen och kommer inte att användas som resultat för hur 

alla ungdomar beter sig men de kommer att ligga till grund för diskussionen 

och som underlag för IKEA att få en bättre uppfattning av hur målgruppen 

tänker och vad de gör när de går runt i butiken. Under Observationstillfället 

så har ”Fly on the wall” metoden använts då inga fördomar får ligga till grund 

och man skriver ner allt som sker utan att ställa frågor till omgivningen. 

Metoden valdes då den ger en bild av hur målgruppen uppför sig och vilka 

de går med och frågar om råd då det gäller inredning. IKEA-butikerna är 

uppdelade i olika avdelningar så observationerna har delats upp per 

avdelning för att se hur ungdomar tänker och när de går runt i butiken. 

Vilka avdelningar som de bara går förbi och vilka de handlar från. Alla 

Observationer finns i bilaga 5. 

3.4 Hypotetisk persona 

Hypotetisk persona är en målande bild av en typisk persona innan man 

sätter igång med personamodellen. Den här metoden är bra att ha för att 

senare under diskussionsdelen kunna jämföra den hypotetiska personan 

med de personatyper som framkommer med hjälp av intervjuerna och 

enkäterna. Ju mer beskrivande den här bilden av användaren är desto lättare 

är det för läsaren att skaffa sig en bild av personen och lättare kunna relatera 

till de vardagliga scenarier som gör att man behöver en viss typ av inredning 

för varje aktivitet. Den hypotetiska personan gör det lättare att se om de 

egna tankarna och funderingarna stämmer överens med hur ungdomarna 

svarade på intervjufrågorna och enkäten. Den hypotetiska personan blir en 

förlaga till den primära personan. Framtagandet av den hypotetiska 

personan bygger på förutfattade meningar av hur barn växer upp och hur 

stor del barnen själva har då det gäller att inreda i sina egna rum. De 

förutfattade meningarna har tagits för att se om de i den här 

undersökningen stämmer in eller om man kan med hjälp av undersökningen 

utesluta några. 
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3.5 Framtagandet av persona  

Figur 4 visar på de två olika stegen som har använts för framtagandet av 

persona typerna som sedan har använts i projektet för att kunna skapa två 

olika individer som visar på olika behov. I framtagandet av de två persona 

typerna så användes all insamlad data från intervjuerna, enkäter och 

observationerna. Med hjälp av svaren och sammanställningen som finns i 

Bilaga 4 från intervjuerna och enkäten så valdes personligheter ,aktiviteter, 

design och inrednings intressen ut. Med hjälp av den insamlade data som 

finns under Bilaga 5 från observationerna kunde olika personligheter skapas 

till de två personas som har valts ut. Observationerna har även kunnat 

styrka hur ungdomar resonerar i IKEA:s miljö och vem som fattar de 

slutliga beslutet av vad som ska finnas i deras rum. För att sedan kunna 

använda den insamlade data från intervjuer,enkäter och observationerna så 

har metoden av de 7 stegen som Alan Cooper tar upp i boken About face 

och som har tagits upp under 2.8 Framtagande av peronatyp använts. 

3.6  Scenario med hjälp av ABL 

Scenario med hjälp av Aktivitet, Behov, Lösning (ABL) har använts under 

arbetet då metoden påminner om kontextscenario som Alan Cooper tar upp 

i boken About Face. Metoden ABL används av IKEA idag då de bygger 

upp sina visningsrum ute i butiken. De skapar ett rum, en person och en 

vardaglig sysla i den här miljön. För att få fram ett trovärdigt scenario har 

ABL skapats med hjälp av svaren från intervjuerna, enkäterna, 

observationerna och den primära personana som grund (se Figur 4). Till 

hjälp för framtagandet av ABL för den primära personan Emeli användes 

figur 1 under rubriken Common store planning som mall då scenarierna ska 

passa den primära personans rum. Metoden har använts för att kunna sätta 

in personan i ett vardagligt sammanhang som visar på vilka behov hon har 

då det gäller inredning och design i sin hemmiljö. Under rubriken ABL för 
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Emeli i resultatet finns 4 olika ABL som utförs i den primära personans 

vardag. 
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4. Resultat  

Under den här rubriken kommer alla resultat av metoderna att presenteras för att sedan leda 

vidare till diskussionen. Mycket av de insamlade data som är grunden för resultatet som tas 

upp här nedan finns under bilagorna.  

4.1 Intervjuer och enkät 

Det var vissa saker som överraskade när en sammanställning av diagrammen 

gjordes av intervjuerna och enkäten vilka finns i Bilaga 4. Här nedan tas de 

mest utstickande svaren från både killar och tjejer upp under 

intervjuomgångarna. Alla svaren finns i diagramform under Bilaga 4 medan 

det här nedan, i punktform, endast tas med de mest utstickande och de mest 

lika svaren mellan könen:  

Tjejer: 

o   Dels kom det fram att många tjejer hade favoritfärgen blå.  

o   Många av tjejerna svarade att de på fritiden spelade fotboll eller umgicks 

med vänner.  

o De flesta bodde i hus tillsammans med båda föräldrarna och minst ett 

syskon.  

o    De viktigaste möblerna i rummet är sängen och skrivbordet.  

o   De flesta har minst en IKEA-möbel i sitt rum och de mest vanliga 

möblerna efter sängen är skrivbord, lampor, mattor och hyllor. 

o   Då det gäller teman på rummen hade de flesta inget men annars var det 

en färg på väggen som fick utgöra bas för hela rummet.  
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o   Majoriteten av tjejer tillbringade max två timmar om dagen i sitt eget 

rum. 

o   Majoriteten av tjejerna var mellan 6 och 10 år då de för första gången 

började göra om i sitt eget rum och det första som ändrades var platsen 

på möblerna. Många tjejer svarade att de påverkas av sina föräldrar, 

tidningar och butiker. 

Killar: 

o   7 av 10 bodde i villa tillsammans med sin familj.  

o   På fritiden vad datorn och fotbollen den mest utövade sysselsättningen.  

o   Favoritfärgerna enligt svaren var rött och svart men det var bara en kille 

som nämnde färgen rosa som sin favoritfärg vilket ingen av tjejerna alls 

hade nämnt och detta var förvånande . 

o   Då det gäller att välja hur rummet ska se ut var det hälften av killarna 

som själva hade valt och för den andra halvan hade föräldrarna valt hur 

det skulle se ut.  

o   De flesta hade IKEA-möbler i sitt rum. Sängen och lampor var de 

möbler som flest svarade att de hade från IKEA. 

o   Killars favoritmöbler i rummet var sängen och deras datorbord.  

o   Sex stycken svarade att dem inte hade något särskilt tema i rummet men 

att dem hade en färg i rummet som var dominerande.  

o   I genomsnitt tillbringar killarna 1-3 timmar i sitt rum och de påverkas 

inte av vad andra tycker om rummet. 

Av svaren från skolungdomarna gjordes stapeldiagram över både killars och 

tjejers svar för att lättare kunna se om det är någon skillnad mellan könens 
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svar eller om man kan kategorisera ungdomar som en hel grupp enligt den 

här undersökningen.  

4.2 Observationer 

Målgruppen ungdomar i åldrarna 12 till 18 år går enligt observationerna som 

skedde på varuhuset oftast tillsammans med sina föräldrar. I de flesta 

situationer måste ungdomarna övertyga sina föräldrar för att få det dem vill 

ha, men enligt observationerna blir det inte alltid till målgruppens fördel. 

Vid ett flertal tillfällen försökte ungdomar att övertala sina föräldrar till att 

köpa nya, snygga och mer moderna möbler men det slutade oftast med att 

det blev något mer praktiskt och kanske inte lika snyggt som målgruppen 

hade önskat. Enligt observationerna är det för det mesta föräldrarna som 

tittar på priset då det oftast är de som betalar. I ett av de rum som är tänkt 

att vara för ungdomar eller en person som precis ska flytta hemifrån visas 

det upp många färger, både på möbler och textiler så som gardiner och tyger 

som har spänts upp som tavlor, i det här rummet visas alla färger och olika 

möbler som är tänkta att vara till ungdomar upp på en ganska liten yta. 

Tanken är att rummet ska inspirera till hur man kan möblera på liten yta. 

Dessutom visas de billigaste möblerna till ungdomar eller studerande upp 

och stora skyltar har satts upp så att man kan se vad som finns i rummet. 

Det som lockade eller inspirerade många unga att gå in i rummen var de 

smarta och annorlunda lösningarna som visas i vissa rum. Något som 

kanske lockar föräldrarna mer men även de yngre är IKEA:s smarta 

lösningar på soffor och fåtöljer, då man kan byta klädsel efter 

barnen/ungdomarnas tycke och smak. Vissa av avdelningarna på varuhuset 

kanske inte är anpassade för ungdomar i första hand men vissa föräldrar 

verkar kunna se utanför ramarna då exempelvis en mamma tog med sig sin 

son bort till ”matplats” för att testa dessa stolar som skrivbordsstol.  

Restaurangen är ett bra tillfälle för ungdomar att än en gång kunna diskutera 

igenom valen av vad de ska köpa och även vad de hellre vill ha. Under 
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observationerna var det få som stannade och tittade på ”Spara och förvara”, de 

flesta bara gick igenom den avdelningen. (Bilaga 4)  

4.3 Persona 

Hypotetisk persona: 

Med hjälp av den hypotetiska personan blir det lättare att visa på 

förutfattade meningar då det gäller svaren från intervjuerna och enkäterna. 

Här nedan presenteras den hypotetiska personan: 

 

Kön: Tjej 

Namn: Emeli Gren Johansson 

Ålder: 14 år 

Boende: i en 2- plans villa lite utanför staden. 

Familjemedlemmar: mamma, pappa, en storebror 

och en hund som heter Elvis. 

Beskrivande ord: en snäll, glad, nyfiken och målinriktad tjej som gillar att ha 

roligt tillsammans med vänner och familj. 

Fritidsintressen: vara ute och springa tillsammans med hunden Elvis. Lyssna 

på musik, umgås med vänner och familj. 

Status: Går i klass 7C på Stagneliusskolan i Kalmar 
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Primär persona: 

Figur 5: bilden ovan visar den primära personan.  

Emeli Gren-Johansson är en 16 årig tjej som bor tillsammans med sin familj 

i en villa lite utanför staden. Hon är en glad, snäll och omtänksam person 

som kan vara envis. I vissa fall är detta en fördel men oftast inte. Hennes 

favoritfärger är blått och vitt. Hon bor tillsammans med sin mamma Kerstin 

som är 43 år, sin pappa Gunnar 49 år. Hon har två syskon en storebror som 

heter Jesper och är 19 år och en lillasyster som heter Annika och är 13 år. 

De har även en katt som heter Zigge. Emeli går sista året på 

Stagneliusskolan i Kalmar, klass 9C. På fritiden umgås Emeli med sina 

vänner, spelar fotboll, dansar, lyssnar på musik och fotograferar. 

I hennes rum kan man inte se något särskilt tema då hon bara har vita 

väggar men hon har foton på väggarna från sitt egna arkiv då hon har ett 

fotointresse. Hennes viktigaste möbler i rummet är hennes säng, skrivbordet 

och garderoben. Emeli har en säng, ett skrivbord, sin matta, hyllorna, 

taklampan, nattlampan, skrivbordslampan och lampan som finns i fönstret 

samt nattduksbordet som kommer från IKEA. Hon tillbringar cirka två 

timmar om dagen i sitt rum, på helgerna kan det bli upp till fem timmar. 

Hon påverkas mestadels av tidningar och butiker men ibland har föräldrarna 

stor roll då det gäller tips och idéer i rummet. Mestadels har hennes mamma 

valt hur det ska se ut i hennes rum men hon får alltid säga om hon gillar 
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hennes idéer eller om hon vill ha något helt annat, Emeli får själv komma 

med idéer och färgförslag. Hon var 10 år första gången hon själv började 

välja hur det skulle se ut i rummet, då började även intresset för 

fotografering att öka och det kom även in i hennes inredning. När hon 

ändrade om var det att måla väggarna vita för att kunna fylla dem med foton 

och även för att det skulle bli ljusare i rummet. Emeli ändrade även om på 

möbler och flyttade runt på allt som fanns i rummet. 

Hennes drömrum ska ha ljusa väggar, det är ett stort och luftigt rum så att 

man lätt kan möblera om och att det inte är en inträngd känsla. Högt till tak 

och gärna stora fönster som går nästan ända upp till taket, ganska neutrala 

färger på möblerna men massor med färg på tyger så som kuddar gardiner 

och sängkläder.  

  

Sekundär persona: 

Figur 6: bilden ovan visar den sekundära personan. 

Andreas Nord är 17 år och bor tillsamman med sin pappa och lillebror i en 

lägenhet mitt inne i centrala Kalmar. Han är en glad och lycklig kille som av 

andra anses vara trött men rolig och underhållande. Hanns favoritfärg är 

svart men då det gäller inredning så vet han inte. På fritiden spelar Andreas 

fotboll och innebandy, finns det tid över umgås han med vännerna och 

ibland lyssnar han på musik. Han läser första året på idrottsgymnasiet i 

Kalmar där han stortrivs. Han kan både studera och utöva sina intressen på 
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skoltid. Han har inget tema i sitt rum då han nästan aldrig är hemma och är 

Andreas hemma så umgås han med sin familj eller tittar på TV:n ute i 

vardagsrummet. Den viktigaste möbeln i rummet är sängen, då Andreas inte 

tillbringar särskilt mycket tid av dagen i sitt rum utom när han ska sova. Han 

har ingen möbel i sitt rum från IKEA men de har en stor soffa ute i 

vardagsrummet som kommer därifrån. Andreas påverkas inte av varken 

reklam eller TV då det gäller inredning, inte heller av hans pappa, detta 

beror på att han knappt är hemma och är han det så är han inte på sitt eget 

rum. Det som finns i rummet har han valt själv, mycket är kvar från det att 

han var liten. Det är onödigt att köpa nytt då det fortfarande fungerar. 

Första gången han gjorde om i sitt rum var Andreas 15 år. Då köpte han en 

ny stol till skrivbordet. Sen dess har inget nytt kommit in i rummet. 

Andreas drömrum skulle vara stort så att han kan umgås med sina vänner, 

en egen storbilds TV på rummet och en soffa att sitta i. Även en egen mini 

kyl där man alltid kan ha en kall läsk som väntar när man kommer in efter 

träningen. 

4.4 ABL för Emeli Gren Johansson 

ABL 1: 

Aktivitet: Emeli får besök av några tjej kompisar i sitt rum. 

Behov: Då Emeli är en tjej på 16 år och har ett konstnärligt intresse av 

fotografering gör hon allt för att framhäva sina foton när någon ska komma 

hem till henne. Hon har vita väggar som är fyllda med alla hennes foton 

som är inramade med svarta ramar. Hon har ett litet rum, därför måste hon 

ha ett rent golv innan hennes vänner kan komma in i rummet. Hon måste 

ha fler sittplatser då det bara finns en säng och en skrivbordsstol att sitta på 

i rummet. Hon gillar att ha ordning omkring sig, i alla fall när andra ska se 

hur hon är som person. Hon tycker att rummet speglar henne och vill visa 

upp det och sig själv från den bästa sidan.  
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Lösning: För att kunna framhäva tavlorna har Emeli själv valt att ha dioder 

som kan ändra färg bakom tavlorna som hon tänder upp, det blir en 

effektfull detalj i rummet med belysningen som blickfång mot tavlorna. Hon 

har en snyggare tvättkorg i favoritfärgen blå borta i ena hörnet av rummet 

där hon kan gömma undan sin smutstvätt så att hennes vänner kan komma 

in i rummet. Som sittplatser har Emeli använt sina stora mjuka kuddar i blåa 

toner som finns på sängen. De används som puffar som hon kan ta ner på 

golvet om det behövs, annars fungerar kuddarna bra som stöd bakom 

ryggen i sängen så att den nästan ser ut som en soffa. 

 

ABL 2: 

Aktivitet: Emeli gör läxorna. 

Behov: Emeli vill gärna sitta ostört när hon ska göra sina läxor så hon 

föredrar att sitta inne på sitt rum i som ger henne lugn och ro då hon själv 

har valt hur det ska se ut och spegla hennes personlighet. Då hon använder 

sig av sin dator som är stationär inne på sitt rum när hon ska studerande så 

behöver hon en bra skrivbordsstol och ett stadigt skrivbord med mycket yta 

för hennes skrivare som är viktig för hennes foto intresse. Hon behöver 

även en stark skrivbordslampa då hon bara har tid på kvällen att sitta med 

läxorna. Ibland vill hon sitta mjukt och bekvämt när hon har mycket att läsa, 

även här vill hon ha tillgång till bra ljus. 

Lösning: för att kunna sitta bekvämt under studietiden så behöver Emeli en 

bra skrivbordsstol som har en hög rygg och olika lägen för bästa möjliga 

komfort. Kon har valt en som är svart då den ska passa in i hennes stil på 

rummet då blå ska vara den genomgående färgen men svart och vitt ska vara 

en bas. När Emeli valde skrivbord tänkte hon på följande,Hon behöver ett 

stort skrivbord för både sin dator skrivare och även en yta för att kunna 

arbeta på. Gärna förvaring för påfyllnad av papper och stort benutrymme så 

att hon kommer in med stolen under bordet och även får plats med en 

papperskorg under skrivbordet. Skrivbordet är i mörkt trä då Emeli vill ha 

in naturmaterial för att få mer liv i rummet. Då det gäller belysning så vill 
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hon ha en ganska så liten lampa som inte tar upp för mycket plats på 

skrivbordet men den ska fortfarande vara stark så att hon ser ordentligt. 

Hon har valt en vit lampa för kontrasten mot det svart bruna trät på bordet. 

 

ABL 3: 

Aktivitet: Emeli tar det lugnt på rummet. 

Behov: då Emeli har en lugn stund på dagen så går hon gärna upp på sitt rum 

där hon kan göra vad hon vill utan att föräldrarna klagar på exempelvis 

volymen på musiken eller att det är för stökigt på golvet. På hennes rum får 

det vara stökigt då ingen annan ska vara där mer än hon och hennes vänner. 

När Emeli är ledig brukar hon både lyssna på musik, läsa böcker eller en bra 

tidning. Hon behöver något mjuk att slänga sig i de lata dagarna så att hon 

kan vila ut ordentligt. Även för att det är mysigare att läsa en bra bok i en 

skön säng eller en mysig fåtölj, dessutom så behöver hon ganska så bra 

belysning för att kunna läsa. 

Lösning: innanför dörren finns en skön inbjudande säng med massor med 

kuddar i havets alla blåa nyanser. När hon ska läsa behöver hon en bra 

lampa som underlättar för ögonen så Emeli har själv valt en sänglampa som 

är fastskruvad i väggen då hon känner att en golvlampa skulle vara i vägen i 

hennes lilla rum. För att få plats med både böcker och musik så har hon en 

vit bokhylla full med böcker och ovanpå en stereo, högtalarna är utplacerade 

i rummet både för ljudets skull och snygg heten. Bokhyllan har även den 

belysning bakom för att ge en effekt mot den svarta fondväggen så att 

bokhyllan blir synlig. 

 

ABL 4: 

Aktivitet: förberedelser inför skolan. 

Behov: då Emeli alltid äter frukost tillsammans med sin familj i köket så 

behöver hon en morgonrock i närheten av sängen. Morgonrocken är blå 

som alla färgade saker i hennes rum. Efter frukosten går Emeli till 
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garderoben och väljer ut vilka kläder hon ska ha och sen går hon till 

badrummet utanför rummet för att göra sig iordning. Emeli tycker att det 

svåraste varje morgon är att välja vad man ska ha på sig och vad man ska 

slänga i tvättkorgen. Sen kommer skor och ytterkläder som man redan vid 

garderoben måste tänka på då ytterdörren är en trappa ner och Emeli är 

ingen morgonmänniska. 

Lösning: för att kunna ha nära till sin morgonrock och inte glömma den på 

morgonen så har Emeli själv valt svarta krokar som sitter bakom dörren så 

att den inte syns på dagen och hon kan inte missa den på morgonen då hon 

sover med stängd dörr. För att Emeli lättare ska kunna hitta i sin garderob 

så har hon köpt hängande hyllsystem som dels rymmer mycket men tar liten 

plats och gör att det går fortare att hitta kläderna på morgonen. 

(se även rubrik Aktivitet, Behov, Lösning) 

4.5 Interaktionen mellan visningsrummen och 

målgruppen 

Med hjälp av frågorna som finns i Bilaga 7 gjordes en undersökning på 

IKEA i Kalmar där både unga och äldre fick svara på frågorna. Alla fick 

svara på samma frågor för att lättare kunna hitta likheter och olikheter 

mellan barn, ungdomar och äldre då det gäller deras syn på de befintliga 

visningsrummen på IKEA-varuhuset. De fick även tala om vad de själva 

tyckte behövde förbättras med rummen och vad de trodde skulle göra att 

fler går in och tittar på möblerna. Efter den andra intervjuomgången på 

IKEA var det vissa av svaren som var oväntade och intressanta. Här följer 

några av svaren på frågorna som tas upp i Bilaga 7. Dessa har tagits upp då 

de har legat till grund för att interaktionen mellan visningsrummet och 

målgruppen har uppkommit och ett eventuellt köpbeslut kan fattas. Det 

framkom att många tycker att de befintliga rummen är ganska så plottriga då 

det gäller inredningsdetaljer som exempelvis vaser, dekorationer och kuddar. 

Dessutom har målgruppen nämnt att det är för mycket möbler på den yta 
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som rummet har, många gav även förslag på att man kan ha en inköpslista 

utanför rummet på alla möbler och vart man kan hitta dem ute på ”Tag Själv 

Lagret” som en liten lathund. De tyckte även att det bör finnas någon typ av 

möbel eller inrednings detalj som inte riktigt passar in i rummet, för då blir 

man intresserad och går in och tittar närmare på rummet. Även mer 

variation kom upp, att det borde ändras om oftare i rummen än vad som 

görs i dagsläget. Även variation då rummen enligt målgruppen ser ut som i 

katalogen, det känns tydligen som att dem redan har sett rummet och då går 

man automatiskt bara förbi. Något de saknar är bakgrundsmusik och 

känslan av ett ungdomsrum, exempelvis lite stökigare att det finns kläder 

framme på golvet eller på sängen. Det skulle även vara bra med skyltar som 

verkligen talar om om man får gå in och röra på inredningen eller testa till 

exempel fåtöljerna. Idag är det svårt att veta enligt de yngre besökarna. 

Många svarade även att de vill kunna känna en mysighetskänsla från 

rummen om de ska gå in i dem. Det som lockar just ungdomar att gå in i 

rummen på IKEA enligt den här studien var följande:  

Mysighetsfaktorn på rummet, detaljerna, att det finns luft och rymd i 

rummen, färgerna på väggarna och textilierna, själva helheten på rummet 

och att det känns som ett rum som skulle kunna vara deras eget då det gäller 

stökighet och möbler. 

 

Figur 7: Figuren ska lättare illustrera hur det kan ske ett eventuellt köpbeslut med hjälp av en 

interaktion av något slag som sker i ett av visningsrummen på IKEA.  
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Med hjälp av svaren från intervjuerna och enkäterna som ligger till grund för 

personan, som i sin tur ligger till grund för valet av fritidsintresse. som en 

hobby eller livsstil för den primära personan valdes fotografering ut och kan 

ligga till grund för ett tema som hjälp till ett visningsrum vilket ska kunna få 

målgruppen att interagera med rummet. Fotograferingen valdes ut som den 

primära personans huvud sysselsättning på fritiden på grund av IKEA:s 

befintliga utbud av möbler. Huvud sysselsättningen enligt svaren från 

intervjuerna och enkäten bland både killar och tjejer i åldrarna 12 till 18 år var 

fotboll. Då intervjuerna även ledde till att ungdomar gärna vill se visningsrum 

som visar på intressen och fritidssysselsättning i den vardagliga inredningen, 

även kunna få tips och idéer utifrån intressen så valdes en fritidssysselsättning 

ut efter både killar och tjejers svar och med IKEA:s sortiment som grund. Här 

nedan är förslag på vad man kan göra i rummet med hjälp av svaren från 

intervjuer och enkäter från målgruppen. 

o   Ateljé:  att ha en fotoateljé i åtanke när man bygger upp rummet 

o   Saker som inte hör hemma i exempelvis ett sov rum:  under andra 

intervjuomgången var det flera som tog upp att de saknade inredning eller 

möbler som inte passar in i miljön. Kan exempelvis vara en köksstol som 

används som skrivbordsstol. 

o   Mörkrum:  att exempelvis skapa ett mörkrum bakom en garderobsdörr. 

o   Bård på väggen:  att med negativ från gamla kameror kunna skapa bård eller 

annan effekt som gör att ett rum blir mer iögonfallande eller inspirerande. 

o   Spel: att det finns någon typ av tävling eller spel i rummet där kunderna kan 

delta. 
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5. Diskussion 

Här nedan besvaras forskningsfrågorna som har varit målet att besvara under 

projektet: 

 

o Vad gör att målgruppen ungdomar 12 till 18 år går in i ett visningsrum på IKEA och 

sedan fattar ett köpbeslut? 

Idag går målgruppen in i visningsrummen på grund av mysighetsfaktorn 

som har skapats, de lockas och inspireras av detaljer som sticker ut i rummet 

vilket gör att ungdomarna blir intresserade. Då det gäller visningsrummen 

och köpbesluten så sker det oftast då målgruppen är ute efter en särskild 

vara och letar sig in i rummen som visar upp just denna. Det är sällan ett 

köpbeslut sker då målgruppen spontan tittar i rummen och hittar något som 

skulle kunna passa hemma. 

 

o Påverkas de av andra i sina beslut?  

Oftast påverkas målgruppen av sina föräldrar, detta kan vara både bra och 

dåligt då ungdomar behöver bli egna individer och få känna att de kan 

påverka sin egen stil. Detta gäller i både inredning och kläder, allt som visar 

utåt vem man är. Det kan vara bra om föräldrarna visar på vilka möbler 

som kan vara bra att ha i rummet men inte att de påverkar färger och 

material, sen kommer alltid en pengar fråga in om vem som ska betala. 

 

o Vad skulle kunna leda till en interaktion mellan målgruppen och visningsrummet? 

I första hand att företaget skapa ett synligt tema som lockar in målgruppen, 

under intervjuomgången var de vanligaste fritidsaktiviteterna bland både 

killar och tjejer fotboll, foto, musik, spela instrument, titta på TV och spela 

dator. Flera tog under andra intervjuomgången även upp att de saknade 

inredning eller möbler som inte passar in i miljön som exempelvis läshörna 

i sovrummet eller köksstolar som skrivbordsstol. 
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Artiklarna som tagits upp i rapporten handlar om barns resonemang, barns 

intuition och barns temperament. Med hjälp av artiklarna kan man konstatera 

att barn redan vid fem års ålder börjar resonera vad som är rimligt i vissa 

situationer, det nämns även att människor påverkas under hela livet till att bli 

en enskild individ men att under unga år skapas den största biten av den egna 

personligheten. Redan som barn börjar vi skapa den person vi kommer att bli.  

Med hjälp av artiklarna, litteraturen, observationerna, intervjuerna och 

enkäten kan man peka på att många ungdomar fortfarande vill ha råd och tips 

från sina föräldrar och även att det i många fall är föräldrarna som bestämmer 

vad deras barn och ungdomar ska ha i sina rum. I vissa fall får ungdomarna 

inte bli vuxna förrän de flyttar hemifrån och föräldrarna inte finns till hands 

längre. 

I artikeln Children´s understanding of posterior probability (2007) ifrågasätts 

om barn är kapabla att ändra sin åsikt i tidig ålder. Enligt alla artiklar som tas 

upp i arbetet och med hjälp av observationer och svaren från intervjuerna och 

enkäten kan man komma fram till att barn i tidig ålder försöker att bete sig 

som en vuxen men att dem senare i livet påverkas av kompisar, familj och 

media då det gäller val av inredning. Från svaren av intervjuerna kan man 

konstatera att enligt den här undersökningen påverkas unga av vad andra 

tycker om deras rum, även vad som är modernt och inne enligt medier. 

I artikeln Reactive and regulative temperament in youths diskuteras om 

temperament (första hand ilska) påverkar barns reaktion och 

självbehärskning. Artikeln menar på att skillnaden mellan temperament och 

personlighet är svag samt att personligheten påverkar ens beslut i livet, allt 

ifrån inredning till hur man ska leva sitt liv. 

Intervjuer, enkät och observationer har varit de grundläggande metoderna för 

datainsamling under projektet, allt har grundats på att målgruppen har ställt 

upp på att svara på frågor. Det är svårt att under en tio veckors period kunna 

planera in hur snabbt svaren från intervjuerna och enkäten kommer att 

komma in från målgruppen och även hur många som är villiga att svara. Det 
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går aldrig att planera exakt hur ett projekt kommer att gå och man får göra det 

bästa av situationen.  

Den hypotetiska personan är med i rapporten för att måla upp mina tankar  

och funderingar och se om dessa stämmer överens med hur ungdomarna 

svarade på intervjufrågorna och enkäten. Det visade sig att många av mina 

tankar stämde överens med verkligheten efter sammanställningen av svaren 

som kom in. 

Valen av personatyperna framkom efter sammanställningarna av svaren från 

enkäten, intervjuerna och observationerna. Med hjälp av den hypotetiska 

personan blev det lättare att se om det fanns ett samband mellan mina 

förväntningar eller skapades det två helt olika individer. Två persona skapades 

då endast en primärpersona inte kan representera hela målgruppen. Men ska 

man skapa en persona är det den primära som innefattar det mesta men i det 

här fallet skapades även en sekundär persona som har samma behov som den 

primära men även vissa mer krävande eller utstickande behov. Den här 

personatypen skapades för företaget så att de får en bredare syn på hur 

målgruppen tänker då det gäller vardagen och deras behov. 

Metoden Aktivitet, Behov, Lösning är en metod som IKEA använder sig av 

när de ska skapa ett scenario till sina befintliga visningsrum som finns i 

butikerna idag. Deras metod påminner om både kontextscenario och 

framtidsscenario, metoden innebär att man ska välja en aktivitet och skapa ett 

scenario kring detta. Man tittar på vad som behövs för att aktiviteten ska 

kunna ske och sedan vilka lösningar som behövs. I IKEA:s fall är det vilka 

möbler och inredning som behövs för att aktiviteten ska ske i hemmiljön.  

Interaktion mellan visningsrummet och målgruppen visar på svaren som kom 

fram från intervjuerna och även observationerna som gjordes på varuhuset. 

Under den här kategorin finns en sammanfattning av de insamlade data som 

framkommit under projektet. Förslagen som finns under rubriken Interaktion 

mellan visningsrummet och målgruppen bygger på intressen som framkom då 
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den primära personan skapades. Temat fotografering togs fram då både killar 

och tjejer nämnde att de fotade på fritiden. Den här metoden styrker att killar 

och tjejer kan kategoriseras som en målgrupp då de har samma intressen och 

att man kan skapa ett rum för hela målgruppen. Då det gäller fördomen att 

killar har en smak och tjejer en, beror det troligtvis på att de redan som barn 

påverkas av sina föräldrar. Redan på BB bestäms det att tjejer ska ha en rosa 

filt och killar en blå. Föräldrarna har en stor del i ungdomars intresse för 

design, många ungdomar vänder sig till sina föräldrar för att få tips och råd då 

det gäller inredning och i många falla är det föräldrarna som bestämmer vad 

deras ungdomar ska ha i sina rum. 

5.1 Förslag på fortsatta studier:  

För att få ett mer pålitligt resultat som ger en mer verklighetsbaserad syn på 

arbetet så kan marknadsundersökningen utökas så att mer underlag för 

arbetet finns att tillgå. Även fler personatyper bör tas framför att kunna 

representera alla ungdomskategorier inom målgruppen, med fördel kan man 

även skapa personatyper från familjen då föräldrarna har en stor roll i 

ungdomarnas liv enligt den här undersökningen. Att skapa ett 3D förslag på 

det tänkta rummet är en bra metod för att lättare kunna visa för andra hur 

det kommer att se ut när det är klart och med hjälp av 3D kan man även 

anpassa rummet till en verklig skala. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Ett exempel på hur Common store 

planning fungerar 
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7.2 Bilaga 2: Enkätfrågor 

o Kön: 

Man  Kvinna 

 

o Ålder: 

o Skriv minst 7 ord som beskriver dig och din personlighet: 

o Fritidsintressen: 

o Favoritfärg/färger: 

o Familjemedlemmar: 

o Boende: 

Villa  Radhus  Lägenhet  

   

 

7.3 Bilaga 3: Intervjufrågor  

o Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

o Har du valt hur ditt egna rum ska se ut, om inte vilken eller vilka har 

hjälpt till?  

o Vilken eller vilka möbler/heminredningsartiklar i ditt rum är viktigast 

för dig? 

o Har du någon IKEA-möbel eller heminredningsartikel i ditt rum, i såna 

fall vad? 

o Har du något tema i ditt rum? 

o Cirka hur många timmar om dagen spenderar du i ditt rum, detta gäller 

dagtid? 

o Hur skulle ditt drömrum se ut? 
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o Påverkas du av andra då det gäller inredning, i såna fall vilka? 

o Hur gammal var du när du började ändra om i ditt rum och vad var det 

första du ändrade på? 

 

7.4 Bilaga 4: Diagram på svaren från Intervjuerna och 
enkäten 
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7.5 Bilaga 5: Anteckningar efter observationer som 
skedde på IKEA i Kalmar 

Viktigt att nämna att dessa observationer inte kan visa på hur det ser ut alla 

dager i varuhuset, dessa visar enbart hur det såg ut under observationstillfällena. 

 

 

Vardagsrum: 

o   I rummen som är tänkta för unga så visas det mycket färger och det 

finns riktig struktur eller tanke utan troligtvis den färgen som säljer 

minst för att visa hur den ser ut. Dessutom så visas dem billigaste 

möblerna till ungdomar eller studerande. 

  

o   Många unga går bara rakt igenom den här avdelningen. 

  

o   I visningsrummen så lockar butiken med smarta och annorlunda 

lösningar och mycket textil för att få in färg. 
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o   Ett koncept som IKEA har är att ha en soffstomme som har avtagbara 

klädslar som finns i olika färger. Detta gör att det är lätt att ”ändra” 

soffa med hjälp av en ny klädsel som även är tvättbart. detta ska locka 

yngre då man kan få en praktisk och billig soffa som är lätt att ändra när 

man tröttnar på den färgen. 

  

o   Många går med sina föräldrar. 

  

o   En kille i 14 års åldern går med sin mor och tittar på TV bord, han tittar 

på de han tycker är snyggt medan hans mor går på priset, dem dividerar 

om vilket bord som passar bäst och tillslut blev det ett soffbord för 99 

kr och sura miner från killen, antagligen var det modern som hade hand 

om plånboken och hennes åsikt fick det bli. 

  

o   Det finns 16 exempelrum och en lägenhet som heter ”här bor vi” här 

visas en familj upp på ett foto och IKEA berättar lite om dom som bor 

där och vad dom hade för tanke bakom inredningen i hemmet. 

  

Arbetsplats: 

o   Till den här avdelningen går unga med sina föräldrar när dem har tittat ut 

det skrivbordet dem vill ha och sen försöker dem övertyga dem med 

pengar (föräldrarna) 

  

o   Jag observera ett scenario där föräldrarna försökte övertyga sin son om 

att bokhyllan ska vara mer praktisk och prisvärd än snygg. Med prisvärd 

menade dem billig. 

  

o   Här har dem 3 visningsrum som är till för att ge besökarna tipps och 

idéer då det gäller inredning. 

  

Kök: 
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o   Den här avdelningen försöker locka och insperera unga, tror inte att det 

är målgruppen 12-18 år då de har satsat på en säng/soffa i ett kök som 

har många kuddar i olika färger, många yngre par var inne och tittade i 

det här köket.  

  

o   Finns många köksstolar som är nya och ungdomliga som man kan 

använda som skrivbordsstol, detta visas i ett visningsrum vid 

vardagsrums avdelningen. 

  

o   Det finns 11 olika visningsrum på den här avdelningen. 

  

Sovrum: 

o   När man kommer i början av den här avdelningen så har dem ställt ljus 

och väskor som får yngre att stanna och titta.  

  

o   Två tjejer i 13 års ålder stoppar ner 2 paket doftljus i kassen. 

  

o   Yngre fastnar i visningsrummen istället för att titta på sängarna som är 

uppställda i mitten av ytan. 

  

o   Det finns ingen särskild säng för ungdomar mer än våningssängarna, 

man ser en tydlig skillnad mellan ”barn” sängarna och ”vuxen” 

sängarna. 

  

o   Det finns 9 olika visningsrum och 1 ”här bor vi”. 

  

o   Det är många yngre som går in i ”här bor vi” rummen och tittar. 

  

Badrum: 

o   Många yngre går bara rakt igenom den här avdelningen. 
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o   Dem som stannar under den tiden jag observera var tjejer i åldrarna 15 år 

och uppåt. 

  

o   En tjej kanske 17, plocka ner olikfärgade handdukar och handduks 

knoppar i den gula kassen. 

  

o   En annan tjej försökte övertala sin mamma om att hon behövde att nytt 

sminkskåp och skrev upp vart på lagret skåpet skulle ligga medan 

mamman sa att dem skulle hem och mäta först om det fick plats. 

  

Restaurangen: 

o   Det finns en tanke med att restaurangen ligger i mitten av butiken, som 

kund måste du gå igenom halva butiken innan du kan äta och då finns 

det många saker som går att stoppa ner i den ”gula” kassen på vägen.   

  

o   Många yngre sitter med sina föräldrar och diskuterar sina fynd eller 

försöker övertala dem att just den sängen vill dem ha. 

  

IKEA Family: 

o   Många unga tjejer i åldrarna 13-18 tittar på badsalt och duschtvål. 

  

o   ungre tittade även på morgonrockarna och mjukis dressarna i olika 

färger. 

  

Barnens IKEA: 

o   Den här avdelningen gick målgruppen bara rakt igenom och vidare till 

nästa. 

  

Husgeråd: 

o   En kanske 15 årig tjej fick välja ut vilka glas familjen skulle ha, men 

mamman gav henne tre olika alternativ som hon fick välja mellan. 
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Textil: 

o   En mamma sa till sin dotter ”vad tycker du om den här färgen? Det 

skulle passa bra som gardiner i ditt rum”. Flickan såg inte så förtjust ut 

och tittade på ett annat tyg men hon fick nöja sig med det hennes 

mamma hade valt då det åkte ner i kundvagnen. 

  

Bäddtextil: 

o   Dem flesta unga går rakt igenom. 

  

o   Många föräldrar stannar och tittar, även unga par. 

  

o   Här är diskussionerna samma, en förälder som säger du skulle behöva en 

ny kudde, vad tycker du om den här? Och barnet/ungdomen ser i 

mindre nöjd ut. 

  

Mattor: 

o   Två systrar i åldrarna 10 och 12 skulle jag tro har hittat en matta som 

dem vill ha, mamman är inte så övertygad men då drar dem till med att 

den är billig, lätt att tvätta och lättstädad, mamman är inte helt 

övertygad, då säger dem att dem ska dammsuga sitt rum i en månad och 

tillslut övertygar dem sin mamma och går där ifrån med en ny matta och 

ett stort leende på läpparna. 

  

Spara och förvara: 

o   Unga går bara igenom den här avdelningen. 

  

o   Många äldre tittar runt. 

  

o   Ett yngre par stannar och diskuterar förvaringsmöjligheter och tittar på 

en ny tvättkorg. 

  

Lampor: 
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o   En kille i 16 års ålder tittade på ny sänglampa, tog en stund innan han 

bestämde sig, men då var det bara att lägga ner den i den gula påsen 

bland andra varor. 

  

Bild och ram: 

o   Två systrar försöker övertala sin pappa om att köpa en stor svartvit foto 

tavla, dem använder sig av ”gnäll” metoden (snälla, snälla, snälla) och till 

slut går han med på en mindre och billigare tavla i svartvitt, så tjejerna 

som är i 12-13 års åldern är nöjda. 

  

Gröna rum: 

o   Det är många yngre tjejer som stanna och tittar på dekorationerna och 

ljusen. 

o   En tjej övertalade sin mamma att köpa två paket doftljus. 

 

7.6 Bilaga 6: Kompletterande frågor 

1.       Vad tycker du om visningsrummen som finns på IKEA idag? 

2.       Hur skulle rummen kunna förbättras? 

3.       Saknar du något i rummet när du går och tittar? 

4.       Vad tror du skulle göra att fler går in och testar möblerna i rummet? 

5.       Vad lockar/inspirerar dig att gå in i ett visningsrum? 
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7.7 Bilaga 7: Svaren på dom kompletterande 

intervjufrågorna 

Fråga1: Vad tycker du om visningsrummen som finns på IKEA idag? 

o   Fina  

o   Variation i rummen 

o   Mysiga 

o   Inspirerande 

o   Saknar rum som är helt riktade mot ungdomar 

o   Trevliga 

o   Vissa är för plottriga 

  

Fråga 2: Hur skulle rummen kunna förbättras? 

o   Godis 

o   En lista vid sidan om rummet så att man kan se vad alla möbler som 

finns i rummet kostar och var man kan hitta det ute på lagret 

o   Inte tränga in så mycket på liten yta utan försöka framhäva vissa 

varor mer 

o   Ta in möbler som inte är självklar i just den miljön som visas 

o   Visa fler stilar för unga 
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Fråga 3: Saknar du något i rummet när du går in och tittar? 

o   Skön bakgrunds musik 

o   Saknar visnings exemplar av en vanlig garderob inne i 

visningsrummen 

o   Bättre skyltning av priset 

o   Produkt information om hela rummet 

o   Klädhög på golvet och stökigheten som finns hemma 

o   Ungdomsrum 

  

Fråga 4: Vad tror du skulle göra att fler går in och testar möblerna i rummet? 

o   Om det står att man får gå in och testa 

o   Om TV:n är på 

o   Bättre skyltat 

o   Försöker göra det mer mysigt 

o   Godis framme 

o   Inspiration 

o   Att det inte är för fint och städat 
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Fråga 5: Vad lockar/inspirerar dig att gå in i ett visningsrum? 

o   Detaljer 

o   Färger 

o   Helheten 

o   Att det är mysigt 

o   Variationen på möbler 

o   Stämningen i rummet 

o   Hemtrevligt 

o   Idéerna 

o   Designen 

o   Inspiration 

 


