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Sammanfattning  

Att kommunicera rummets varierande funktion genom 3D-visualiseringar är ett 
examensarbete i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Uppdraget 
kommer från Husmuttern AB som arbetar med huskoncept som sedan ska leda till 
produktion av modulhus. Syftet med arbetet har varit att studera hur en 3D-modell 
bör utformas för att kommunicera ett rums varierande funktion. Detta för att veta 
hur jag ska visualisera en undervisningssal i ett modulhus.  

För att arbeta fram en 3D-modell som uppfyller dessa krav krävs det att studera 
kommunikation mellan parter, bildens egenskaper, rummets form och färg, detta 
med stöd i litteratur, forskning och användartester. Därefter kunde en modell 
arbetas fram som kunde kommunicera en undervisningssal i ett modulhus.  

Genom användartesterna visade det sig att det är bra med en modell som fokuserar 
på modulhusets grund men också att ha med inredning för att visa funktionen. Det 
resulterade i en modell som innehöll husgrunden på en halva och realistisk 
inredning på den andra halvan men i samma modell.  

Genom litteratur och tidigare forskning blev resultatet för visualiseringar att det är 
ofta som 3D-modeller används. I utformningen bör detaljer uteslutas och 
verklighetstrogna vyer undvikas. Fokus bör ligga på det väsentliga då det annars 
blir för mycket att ta in för betraktaren och budskapet går förlorat, samt att 
verklighetstrogna skisser upplevs som färdigutvecklade. Det resulterade i en 
skissartad modell med avskalad inredning för att visa rummets funktion.  

 

 

 

 

 

Nyckelord  
3D-visualiseringar, kommunikation, grafiska element, text och bild i samverkan, 
färg och ljus i rummet.  



	   3	  

Abstract  

Att kommunicera rummets varierande funktion genom 3D-visualiseringar is a 
thesis in information design with orientation in spatial design. The assignment 
comes from the company Husmuttern AB who work with house concept that will 
lead to production of module housing. The purpose has been to study how a 3D-
visualisation should be formed to communicate rooms varying functions. All this 
so that I will know how to visualize a classroom in a module housing.  

To be able to come up with a 3D-model that have this quality it was requires to 
study communication between two parties, properties of the image, shape and color 
of the room, with the help of literature, previous research and user tests. Then it 
was possible to come up with a model that could communicate a classroom 
constructed in module.  

Through the user tests it was shown to be preferable with a model that focuses on 
the basic units of the module housing but that also has some realistic decor to show 
some function. All this resulted in a model which includes the basic units of the 
module on one half and realistic décor on the other half in the same model.  

Thanks to literature and previous research the result for visualization was that it is 
common to use 3D-modells. In the modeling details and realistic views should be 
avoid. The focus should be on the essential or it will be too much for the viewer to 
take in and the message gets lost, but also that to realistic models were considered 
to be fully complete. All this resulted in a sketchy model with a small amount of 
décor to show the rooms function 

 

 

 

 

Keywords  
3D visualizations, communication, graphic elements, text and image in 
collaboration, color and light in the room.  
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Förord  

Jag vill ge ett stort tack till Johan Tjernell som har gett mig möjligheten att få 
arbeta med Husmuttern AB:s koncept, men också den hjälp jag fått på vägen. Jag 
vill också tacka de som ställt upp på mina användartester och intervju, utan er hade 
inte arbetet kunnat utvecklas. Till sist vill jag tacka min handledare Donal Freeney 
för det stora stödet, för allt peppande och den feedback, de tips och råd jag fått på 
vägen. Tack! 
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Inledning  

I dagens samhälle används det mycket visualiseringar och modeller vid 
kommunikation mellan olika parter. En 3D-modell kan visa exempelvis ett rum, 
genom 3D-effekten får man ett djup i bilden och kan röra sig runt i modellen och 
uppleva ytan i rummet. Detta sätt att bygga modeller på används ofta och detta för 
att det är lätt att kommunicera när man har något att visa och samtidigt se på. 
Utformningen skiljer sig beroende på vad som ska visas, det kan vara mycket 
detaljer och lite detaljer, det kan vara en snabb skiss på plats eller en välarbetad 
modell som presenteras. Användningsområdena för visualiseringar och modeller är 
oändliga. Exempelvis BIM, det är enligt David Bryde et.al ett program som ofta 
används inom byggbranschen för att alla inblandande ska kunna bygga upp det de 
arbetar med och för att kunna arbeta med flera lager, detta underlättar i deras 
arbetsprocess och kommunikationen däremellan (Bryde et.al 2013). I nedanstående 
arbete beskrivs det hur man på ett bra sätt kan kommunicera med 3D-modeller och 
hur de bör utformas för att skapa en förståelse för vad som modelleras och i 
kommunikationen mellan två parter, men också kring bildens egenskaper och 
rummets form och färgsättning. Detta i uppdrag av Husmuttern AB som arbetar 
med modulhus.  

Bakgrund  
Husmuttern AB är ett företag som arbetar fram ett huskoncept som sedan ska leda 
till produktion av modulhus. Dessa är monterade med olika byggstenar som gör 
huset demonterbart och återvinningsbart. Det anpassas efter beställarens behov och 
det enda begräsningar som finns är att det är ett enplanshus och den kan bara ha en 
viss bredd, se figur 1. Taket är 7.5m x 2.5m, väggen är 2.45m x 2.5m, golvet är 
7.5m x 2.5m, och dörr och fönster är valfri storlek. Bortsett från det kan beställaren 
bestämma utformningen helt själv. Modulhusen är tänkta att säljas till flera 
målgrupper, så som studenter, skolor, pensionärer etc. För att kunna kommunicera 
detta måste det finnas olika designförslag på modulhusen som i dagsläget inte 
finns, på grund av detta har intressenterna svårt att föreställa sig vad Husmuttern 
AB har att erbjuda. 
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Problemformulering  
Husmuttern AB är ett företag som arbetar med modulhus, de saknar i dagsläget 
visualiseringar på vad de har att erbjuda, som de sedan kan kommunicera med till 
den primära målgruppen. För att kunna lösa det saknas det information om hur 3D- 
visualiseringar kan utformas för att lyckas förmedla det föränderliga rummets 
budskap.  

Syfte  
Syftet är att studera hur en 3D-modell bör utformas för att kommunicera ett rums 
varierande funktion. Detta för att veta hur jag ska visualisera en undervisningssal i 
ett modulhus.  

Figur 1 

En illustration som förklarar konstruktionen med ett modulhus. 

Tagen från Husmuttern.se 
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Frågeställningar  
o   Vad	  bör	  en	  designer	  ta	  hänsyn	  till	  när	  en	  undervisningssal	  i	  ett	  

modulhus	  visualiseras	  för	  att	  kommunicera	  dess	  varierande	  
funktioner	  och	  möjligheter?	  
	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Vilka	  rumsliga	  element1	  krävs	  för	  att	  konstruera	  och	  visualisera	  
en	  undervisningssal	  inför	  en	  kommunikation	  mellan	  två	  parter?	  
	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Hur	  detaljrik	  bör	  en	  visualisering	  vara	  för	  att	  kunna	  
kommunicera	  varierande	  funktioner	  och	  möjligheter?	  	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Vilka	  grafiska	  element2	  krävs	  för	  att	  visualiseringar	  ska	  
kommunicera	  ett	  budskap?	  

Avgränsningar  
Husmuttern AB behöver kommunikationsmaterial till alla målgrupper, men för att 
hinna med att göra ett välgjort arbete kommer jag bara fokusera på 
undervisningssalar till grundskolor i Eskilstuna kommun. Sedan finns det mycket 
att fördjupa sig i vid framtagning av 3D-modeller men jag kommer avgränsa mig 
till hur de bör utformas, exempelvis om de ska vara väldigt realistiska modeller 
eller mer skissartade, alltså vad som kommunicerar på ett bra sätt vad som erbjuds. 
En grundskola har olika årskurser och dessa har olika krav på utformningen av 
undervisningssalar, jag har därför valt att fokusera på en standardiserad 
undervisningssal som inte behöver tillhöra någon specifik årskurs, men det 
utesluter högstadiet.  Det finns olika 3D-program att använda sig av men jag 
kommer hålla mig till Sketchup.  

Målgrupp  
Den primära målgruppen är Barn-och utbildningsnämnden i Eskilstuna kommun 
som ska vara mottagarna av informationen kring designförslaget av nya 
undervisningssalar till grundskolorna. Däremot är Grundskoleeleverna i åldrarna 6-
12, samt lärarna den sekundära målgruppen då det är de som ska vistas i rummet 
som tas fram i designförslaget.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med rumsliga element menas det fysisk inredning, färg och ljus. 
2 Med grafiska element menas det exempelvis pilar, färg, kontrast, symmetri.	  
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Litteratur  

I stycket nedan presenteras litteratur kring bildens egenskap och dess sätt att 
kommunicera. Men också hur teorin kring färg, form och komposition spelar roll i 
ett rum.  

Bildens  egenskaper    
När det talas om bilder skriver Yvonne Eriksson att teckningar, målningar, 
illustrationer, design, skulpturer och fotografier men också 3D räknas som visuella 
artefakter. Hon menar att visuella artefakter inte är ett avtryck av en verklighet utan 
det är en återskapad verklighet. Den som framställer visuella artefakter är den som 
påverkar uppfattningen av dem. Det är därför det inte går att tala om objektiva 
bilder eftersom de inte tolkas på ett visst sätt utan skaparen har valt hur objektet 
bör tolkas. Alltså påverkar alla val som görs i en visualisering hur objektet 
uppfattas (Eriksson, 2009, s. 28-29). Det är därför viktig att vara tydlig, att tänka på 
kringliggande information, ifall den är viktig eller överflödig. Alltså vad behövs för 
att kunna beskriva det som måste förstås (Eriksson, s. 161). 

Eriksson beskriver bildens egenskaper: 

Bild är ett samlingsnamn för visuella representationer som kan ha olika 
utformning och vara utförda i varierande tekniker. En bild är en 
tvådimensionell återgivning av ett föremål, en tanke eller ett förlopp, som 
kan ersätta reella företeelser eller föremål, men det kan även vara en 
relief eller ett tredimensionellt föremål.  

Eriksson, 2009, s. 24 

Sven Sandström skriver i sin forskning om betydelsen av den som tolkar ett objekt. 
Han menar att själva bilden inte innehåller budskap och information utan det är 
visuella representationer bestående av mönster som sedan tolkas. Det är alltså upp 
till betraktarens förmåga att läsa och tolka bilden (Sandström, 1995 citerad i 
Eriksson 2009 s. 20). Det är enligt Eriksson viktigt att tänka på likheten när något 
ska illustreras. Människan ser likheter mellan objekt och företeelser för att kunna 
gruppera och hantera dem. Eriksson beskriver det genom att när något observeras 
försöker vi se likheten mellan objekt och händelse för att på så sätt kunna dela in 
och hantera dem mentalt och praktiskt.  
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För att klara av att definiera likhet mellan två objekt måste vi ha förmåga att se 
närmre på vissa egenskaper som är lika för dem båda. Då vi kategoriserar försöker 
vi se det som skiljer dem åt men också vad som är lika för att kunna dela in dem. 
När det talas om likheter behöver det inte vara visuellt utan det kan handla om 
andra egenskaper också. Hur något uppfattas handlar inte bara om förhållandet till 
något annat utan även kontexten spelar in (Eriksson, s. 99). 

Bild  och  kommunikation  
Det är inte alltid det bara handlar om vad bilden kommunicerar utan hur bilden 
kommuniceras. Enligt Eriksson finns det en kommunikationsmodell, modellen 
innehåller en sändare, ett meddelande och en mottagare. Det är alltid sändaren som 
bestämmer vad för meddelande som ska skickas ut och beroende på hur denne gör 
det påverkar hur mottagaren tolkar meddelandet (Eriksson, 2009, s. 54). Rune 
Pettersson skriver att vid överföring av meddelande kan flera olika medier 
användas (Pettersson, 2002, s. 22). Eriksson kallar detta tillsammans med Anette 
Göthlund ett fjärde steg i kommunikationsmodellen. Alltså medie, vilket medie 
som kommuniceras med påverkar uppfattningen. Exempelvis om det handlar om 
visuella representationer är materialvalet en stor del i uttrycket och meddelandet 
(Eriksson, Göthlund, 2012, s. 19). Pettersson beskriver att när sändaren skickar ett 
meddelande är det kodat och när sedan mottagaren får meddelandet avkodar denne 
det (Pettersson, s. 24). Eriksson fortsätter att förklara att sändaren arbetar i en viss 
miljö och har ett visst tänk, detta påverkar utformningen av det som ska förmedlas. 
Beroende på vad för material som väljs påverkas budskapet. Detta då det skiljer sig 
visuellt om man presenterar budskapet i en teckning, fotografi, datorskärm eller i 
mobilens display. När sedan mottagaren ska ta emot detta meddelande har denne 
sin egen erfarenhet som påverkar tolkningen av meddelandet. Det underlättar 
därför om sändare och mottagare har liknande erfarenheter. Annars kan brister i 
kommunikationen uppstå (Eriksson, s. 54)  

Bild  och  text  i  samspel  
Eriksson skriver att när något ska kommuniceras är det inte alltid bara en text kan 
tala för sig själv. Ibland är det behövligt att använda sig av en bild (Eriksson, s.44). 
Alltså kan bilder underlätta vid kommunikation och att de kan skapa en bättre 
förståelse. Hon menar att det är lätt att slänga ihop en skiss för att kunna ta fram 
den igen och fortsätta diskutera därifrån istället för att börja om. Den fungerar 
nästan som en minnesanteckning (Ibid. s. 91).  
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Däremot är det inte alltid bara en bild heller kan tala för sig själv, utan ibland 
behöver bilden samarbeta med språket (Ibid. s. 36). Det enligt bo Bergström 
förstärker budskapet. Text och bild har olika tempon, en text kräver mer tid från 
betraktaren än vad en bild gör. Det visuella minnet är bättre än det verbala vilket 
gör att en kombination av text och bild gör att vi kommer ihåg bättre. För vi 
kommer endast ihåg 10 % av det vi läst, 20 % av det vi tittat på men hela 70% av 
ett budskap där text och bild samspelar. Det är dock viktigt att tänka på harmonin. 
För harmoni mellan text och bild är viktig när det kommer till information, 
instruktioner och kunskapsöverföring när mottagaren är motiverad att ta emot ett 
budskap (Bergström, 2009, s. 287-289). 

Enligt Eriksson när det talas om hur en text bör skrivas för att skapa förståelse 
finns det riktlinjer att följa. Detsamma gäller inte på samma sätt för bilder. Det som 
menas är att texter ger möjlighet till egna skapelser, att när någon läser exempelvis 
en bok kan de själva skapa vad de läser ska föreställa. Med bilder fungerar det inte 
på samma sätt då det redan har gestaltats. I dagsläget används oftast bilder för att 
kommunicera, däremot är det svårt för bilden att tala för sig själv och speciellt i 
informativa situationer. Därför är det viktigt att tänka på att tidigare erfarenheter 
eller en kontext behövs för att skapa förståelse i bilden (Eriksson. s. 92-93).  

Vid framställning av bilder finns det mycket att tänka på för att kunna skapa en bra 
balans som kommunicerar det rätta budskapet. Exempelvis som Eriksson skriver 
att den teknik och de manér som väljs ut vid framställning av exempelvis 
illustrationer påverkar den icke verbala kommunikationen, hur de uppfattas 
(Eriksson, s. 121).  

Pop-out  effekt  
Det finns olika knep som kan användas för att rikta uppmärksamheten, så som 
avvikande färger, figurer, pilar eller andra grafiska element (Ibid. s. 137). Enligt 
David Groome et al. kallas det för en pop-out effekt. Det är när man kan hitta ett 
målobjekt mot en bakgrund av andra objekt, så kallade distraktorer. Relationerna 
mellan målobjekt och distraktorer kan komma att ändras genom att se på likheter 
mellan och inom grupper i målobjekt och distraktorer. Neisser förklarar att i 
identifikation spelar omständigheterna kring uppmärksamheten in, om objektet drar 
till sig uppmärksamhet eller inte. Vidare undersökning visade att avvikande 
bakgrund underlättade identifiering av målobjekt, detta eftersom målobjekt och 
distraktorer inte har något gemensamt. (Neisser citerad i Groome et al. 2010, s. 
108). Det är också viktigt att tänka på gestaltlagarna, att man ska kunna skilja 
objekt från bakgrunden. (Groome et al, s. 51).  
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Färg  och  kontrast  
Vid framtagning av bilder är det inte bara att tänka på vad bilden kommunicerar 
utan hur bilden skapas för att kunna kommunicera på ett bra sätt. Enligt Bergström 
är det viktigt att tänka på kontrast, balans, linje och rytm (Bergström, 2009, s. 232). 
Kontrast är när något skiljer sig i exempelvis färg, form, storlek och styrka.  

Utan konstraster blir det monotont och inget sticker ut. När man arbetar med 
konstrast skapar man en dynamik och spännande form som ger en ingång i det 
visuella (Bergström, s. 232). Balans är viktigt då det visuella inte ska hamna mer åt 
ett håll än det andra, det kan undvikas genom att arbeta symmetriskt, alltså att 
balansera upp de element som ska vara med och skapa det visuella (Ibid. s. 234). 
Linjer handlar om att man sätter in exempelvis rubriker på samma ställe genom 
hela arrangemanget. Eller att marginaler är lika stora och bilder placeras genom ett 
visst mönster. Även här handlar det om symmetrin (Ibid. s. 234). Rytm handlar om 
att ge betraktaren en resa genom formgivningen, att ge en dos av kontrasterna, att 
man inte ska kunna förespråka vad som komma skall, att skapa en harmonisk 
berättelse (Ibid. s. 234). 

När man pratar om kontraster gäller detta även för färg.  Det finns viskande färger, 
de skapar harmoni och fungerar bra tillsammans. Sen finns det talande färger och 
de tillsammans skapar ett livligt intryck. Det finns också skrikande färger och 
mellan dem uppstår en kontrast, detta upplevs som skrikande och kan också 
resultera i ett oprofessionellt intryck. Tills sist har vi komplementfärger, det är 
färger som på ett märkligt sätt förhåller sig till varandra. En del kan tycka att det är 
harmoni och andra motsatsen (Ibid. s. 262). 

Färg som ett användningsområde ger många möjligheter. Enligt Collin Ware kan 
färg dela in information i olika kategorier. Då är det bra att använda någon av 
färgerna röd, grön, blå och gul. Vid val av färg och symbol är det viktigt att ta 
hänsyn till bakgrunden, det är bra att tänka på att ha en pop-out effekt för att 
betraktaren ska uppfatta färgen eller symbolen (Ware, 2008, s. 77-78). Det är bra 
att tänka på valet av färg då de kan ha olika betydelse beroende på var du är och 
kontexten de presenteras i (Ware, s. 84).   

Byggkrav    
Det finns riktlinjer, regler, normer och lagar kring utformandet av en del rum och i 
detta fall handlar det om undervisningssalar till grundskolan. På boverkets hemsida 
kan man läsa att det är ett krav på tillgång till dagsljus i rum, detta då det handlar 
om både hälsa och trivsel.  
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Dessa krav gäller de rum där människor vistas mer ofta, inte exempelvis förråd. 
När det talas om dagsljus innebär det solljuset som reflekteras i atmosfären och inte 
ett direkt solljus (boverket.se byggkrav gällande dagsljus).  

Något som det ofta talas för lite om som bör uppmärksammas mer är kraven kring 
tillgänglighet. På boverket.se kan man läsa om kraven kring dörrar, att alla dörrar 
ska konstrueras så att det är möjligt att passera med rullstol samt att dörren ska 
kunna upptäckas av personer med nedsatt orienteringsförmåga (boverket.se 
byggkrav gällande dörr och passage). Karin Fridell och Ulf Klarén skriver mer om 
ljusets påverkan på människan och att det bland annat påverkar vakenhet, humör 
och prestation. Exempelvis visar en studie att skolbarn som befinner sig i en 
undervisningssal utan fönster visade mindre vakenhet än de som vistas i en 
undervisningssal med fönster. Det påverkade även barnens beteende (Fridell och 
Klarén, 2014, s. 41). Färgens påverkan på människan är det svårare att tala om men 
det finns forskning som visar att röda, gula och orangea färger har en uppiggande 
effekt medan blåa och gröna har en mer lugnande effekt (Fridell och Klarén, s. 45). 
Samma färg kan upplevas olika beroende på hur den presenteras, en stor faktor är 
dagsljus (Ibid. s. 205).  
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Tidigare  forskning  

I stycket nedan presenteras tidigare forskning från bland annat Dino Bouchlaghem 
et.al om 3D-visualiseringars användningsområde, Ulrika Florin om hur man kan 
kommunicera med olika typer av visualiseringar och Nathan Crilly som har skrivit 
om design fixation.  

3D-modeller  
Dino Bouchlaghem et.al forskningsartikel handlar om hur man kan visualisera 
under olika steg i ett byggnadsprojekt i husbyggsektorn. De kom fram till att 3D-
visualiseringar skapar förståelse mellan flera parter, att det kan användas som ett 
kommunikationsverktyg. De nämner också att många arkitekter använder sig av 
3D-visualiseringar för att enkelt kunna kommunicera och skapa förståelse 
sinsemellan.  Det behöver inte bara användas till att kommunicera med, utan det 
kan också användas för att visa hur byggprocessen ligger till (Bouchlaghem et al, 
2004).  

Marcus Ormerod och Ghssan Aouad skriver i sin forskningsartikel om olika 
metoder som finns för att kunna kommunicera inom byggteamet under ett projekt. 
Resultatet visade att det var bra under projektets gång att kunna kommunicera 
genom visualiseringar. De nämner att vidare forskning bör göras på hur de kan 
kommunicera ett byggprojekt till kunder då de är den viktigaste målgruppen att 
kunna kommunicera med (Ormerod och Aouad, 1997).  

Gestaltningsformat  
Florin skriver i sin avhandling om hur konstnärers arbetsprocesser går till i projekt 
där uppdragsgivaren formar uppdraget. Hon har använt sig av bland annat tre 
fallstudier för att undersöka konstnärers arbetsprocess, men också intervjuer, 
observationer, artefakter och dokument för att bedriva studien framåt.  

Florin skriver att det ibland behövs användas olika tekniker för att arbeta med eller 
presentera en gestaltningsidé, däremot är det viktigt att rätt teknik väljs för att 
kunna förmedla det som konstnären vill få fram (Florin, 2015, s. 61).  

En fallstudie utförs för att studera sociala enheter med många betydelsefulla 
variabler. Detta för att kunna se konstnärernas arbetsprocess (Florin, s. 48).  



	   16	  

I fallstudie ett som Florin utförde användes skisser, modeller och tillhörande 
textbilagor, samt muntlig presentation. I resultatet visade det sig att av ovanstående 
var det digitala skisser som hade bäst påverkan. Detta troligtvis för att digitala 
skisser oftast är mer verklighetstrogna och kan visa både kvalitet och brist i 
utformningen.  

När digitala skisser används är de lätta att ändra och nya lösningar kan produceras 
snabbare, det är därför en bra skissform att använda sig av i kommunikation kring 
utformning. Vid en mer övergripande kommunikation kring gestaltning är dock 
handskisser mer användbara (Ibid, s. 57-59).  

Nathan Crilly skriver i sin forskningsartikel om design fixation, att det är en annan 
faktor att tänka på vid framtagning av informativa visualiseringar, fem faktorer 
som gör att betraktaren fixerar sig är mönster, inledande idéer, begränsningar, 
skuldbelagd kultur och orientering.  Det som motverkar fixering är samarbete för 
att motverka fixering, systematiska metoder, underlättande, framställning och 
förväntan (Crilly, 2015, s. 67, 70). Det är därför viktigt som designer att utforma 
skisserna så att betraktaren fixerar sig på rätt saker eller inte fixeras alls. För det är 
som Florin skriver baserat på en fallstudie, att handskisser uppfattas som mer 
preliminära medan den digitala uppfattads som mer slutgiltig. Det visades sig också 
att den text som tillhörde skisserna var avgörande för hur skisserna uppfattades 
(Florin, s. 57-59). Det är därför viktigt att tänka på att försöka förstärka 
informationen med hjälp av text och då göra det i närliggande text då det har en 
påverkan. Det är dock inte bara att tänka på texten i förhållande till bilden utan 
valet av teknik för presentationen av skisserna (Ibid, s. 73).  

Sammanfattningsvis är enligt Florin digitala skisser mer verklighetstrogna i 
utformandet, de kan visa på både brister och kvalitéer, de är lättmodifierade och 
framställs snabbt, de uppfattas ofta som färdigutvecklade. 3D –modeller som är 
utskrivna eller visade på skärm påverkas av valet av vilken vy som visas, det är 
skillnad på skärm och utskrivet, ljus och textur följer inte alltid med i utskriften. 
3D-modeller visade på skärm kan förmedla detaljerad information, rotera och 
zooma, synliggör inre funktioner som inverkar på yttre formgivningsmöjligheter. 
Handskisser ger stöd vid övergripande diskussion i grupp, samlar grupper fysiskt i 
rummet, nya förslag kan läggas till direkt i skissen, uppfattas ofta som preliminär. 
Skalmodeller visar objekt skalenligt, det går att mäta avstånd och relationer, för att 
förstå en skalmodell måste betraktaren stå i ögonhöjd i modellen, den har ingen 
yttre avgränsning mot det rum som den visas i. Text kan påverka hur skisser tolkas, 
muntlig eller skriftlig presentation stödjer tolkningen av skisser, en personlig touch 
på arbetet påverkar (Ibid. s. 65). 
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Metoder  

I stycket nedan presenteras de metoder jag använt mig av under arbetets gång. 
intervjuer har använts för att få fram mer information och användartesterna för att 
veta hur jag ska utveckla min modell.   

Intervjuer  
Två kvalitativa intervjuer har gjorts. Det var två informantintervjuer och enligt 
Magne Holme och Bernt Solvang är det när man intervjuar någon som står utanför 
det man forskar om, men som besitter kunskap som är relevant för det som studeras 
(Holme och Solvang, 1997, s. 104).  

Kvalitativa metoder innefattar ofta flexibilitet, att upplägget ska gå att förändras för 
att individanpassa intervjun. Styrkan med en kvalitativ metod är att det ger en 
bättre förståelse för frågeställningarna, svagheten är att resultatet från olika 
intervjuer inte kan jämföras (Holme och Solvang, s. 80). Syftet är att öka 
informationsvärdet och skapa en djupare förståelse i det som studeras, därav är det 
viktigt att intervjua rätt person (Ibid. s. 101). Det är viktigt att visa intresse och 
förståelse till den som intervjuas för att kunna få tillit, det kan göras genom att man 
informerar den som ska intervjuas om vad som ska hända under intervjun och hur 
materialet kommer användas (Ibid. s. 105-107). Den som intervjuar ger de 
tematiska ramarna och ser till att alla frågor besvaras, däremot är det den som 
intervjuas som leder samtalet framåt. (Ibid. s. 99-100). Det är som Björn Häger 
beskriver, att ha en planering med bestämda frågor men som bjuder in till 
diskussion. Det är bra att ha en grund att stå på för att gå in på de områden man vill 
problematisera och till sist hamna i en slutsats eller sammanfattning (Häger, 2007, 
s. 85).  

Intervju  1  
Den första intervjun hölls med Johan Tjernell som är VD i företaget Husmuttern 
AB. Han intervjuades för att få en större förståelse för projektet och förtydliga min 
förväntade arbetsinsats. I dagsläget är Husmuttern AB i starten av företagets 
process. De arbetar just nu fram alla delar så som väggar, tak, golv och hörn och 
dess textur samt konstruktionen av dessa. Intervjun med Tjernell var väldigt enkel, 
jag ställde bara frågan vad deras koncept är och vad han ville att jag skulle göra i 
mitt uppdrag.  
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Detta för att kunna förtydliga för mig själv och i detta arbete vad det är de arbetar 
med och vad som förväntades av mig. Intervjun hölls kvällstid i cafét på IDT i 
Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Intervju  2  
Den andra intervjun hade jag med Marie Wallin som arbetar som 
fastighetsplanerare och lokalstrateg på barn-och utbildningsförvaltningen i 
Eskilstuna kommun. Denna intervju hölls för att få fram information kring kraven 
vid utformning av undervisningssalar. Intervjun bokades genom mailkontakt och 
jag skrev ner de frågor jag skulle ställa på förfrågan så hon kunde förbereda sig och 
ge så bra svar som möjligt under intervjun. Se frågorna i bilaga 1. Då hon hade ett 
tajt schema var det viktigt att vi höll tidsramen, en timma. För att kunna hålla 
intervjun på en timma och inte hamna på sidospår ställdes ganska strikta frågor. 
Frågorna valdes ut beroende på vilken information som saknades inför 
utformningen av modellen.  

Jag valde att ha med få frågor så att det fortfarande fanns möjlighet till diskussion 
vid behov. Under intervjuns gång antecknade jag ner svaren på datorn och jag 
ställde frågorna, hon berättade och sedan diskuterades det lite kring frågan, på ett 
sådant sätt att jag visade att jag förstod vad hon pratade om och för att visa att jag 
hängde med. Jag hade denna intervju för att på ett bra och enkelt sätt få fram 
material för fortsatt arbete och om det var några särskilda krav och riktlinjer som 
jag bör ta hänsyn till i mitt designförslag. 

Användartester  
I arbetet gjordes användartester för att testa 3D-modellernas utformning för att se 
vad de kommunicerar till den som betraktar. Jag valde att testa med fem personer. 
Jakob Nielsen skriver i sin forskningsartikel på nngroup.com att det bästa resultatet 
kommer fram när man testar inte mer än fem personer. Nielsen, 2000).  

Jag hade gjort tre olika modeller i 3D-programmet Sketchup. jag ville testa tre 
olika sätt att visa modulhusets funktion. 

o   Modell	  1	  hade	  realistisk	  inredning,	  se	  den	  i	  figur	  2,3	  och	  4.	  Detta	  för	  
att	  jag	  ville	  se	  hur	  testpersonerna	  reagerade	  och	  tolkade	  modellen	  
då	  modulhuset	  är	  inrett	  med	  realistisk	  möblering.	  Eftersom	  jag	  läst	  
att	  realistiska	  visualiseringar	  ofta	  uppfattas	  som	  ett	  färdigt	  koncept	  
och	  inte	  alltid	  visar	  på	  att	  den	  går	  att	  förändra.	  	  
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o   Modell	  2	  hade	  inredning	  men	  endast	  i	  en	  kulör,	  sen	  den	  i	  figur	  5,	  6	  
och	  7.	  Jag	  valde	  att	  ha	  inredningen	  i	  endast	  en	  annorlunda	  kulör	  för	  
att	  färgkoda	  och	  gruppera	  in	  inredningen.	  I	  förhoppning	  att	  skapa	  
förståelse	  kring	  att	  de	  inte	  är	  verklighetstrogna	  och	  att	  endast	  
husgrunden	  är	  det	  som	  ingår	  i	  vad	  Husmuttern	  AB	  har	  att	  erbjuda.	  	  
	  

o   Modell	  3	  hade	  ingen	  inredning	  utan	  bara	  husgrunden,	  se	  den	  i	  figur	  
8,	  9	  och	  10.	  Detta	  för	  att	  se	  reaktionen	  på	  att	  det	  bara	  är	  husgrunden	  
som	  kommunicerar	  sig	  själv.	  	  

	  
Testpersonerna fick sedan själva bläddra mellan olika scener som jag tagit fram 
med tre olika vyer per modell. Innan testet kunde starta läste jag upp vad som 
skulle hända under testets gång och hur jag skulle hantera den information jag fick 
fram, se denna information i bilaga 2. Testerna spelades in och de fick börja med 
att bläddra mellan de olika scenerna och därefter ställde jag mina frågor, jag hade 
tre stycken se dem i bilaga 2. När alla frågor var ställda ställde jag en del 
följdfrågor för att få ut bättre svar. 

Testpersonerna valdes ut eftersom de hade olika erfarenheter av modeller och 
visualiseringar. Med olika erfarenheter kunde jag få olika perspektiv och 
synpunkter på modellerna. Två av dem hade erfarenhet av rum och modeller i 
Sketchup, precis som målgruppen. Den tredje hade erfarenhet av 
informationdesign, den fjärde hade erfarenhet av visualiseringar medan den femte 
inte hade några erfarenheter alls.  

Testet pågick i ca tio minuter per person, de första fyra testerna utfördes i caféet på 
IDT i Mälardalens högskola och det sista utfördes på hemmaplan. Några faktorer 
som kunde påverkat testerna var att de fyra första personerna var studenter som var 
stressade med sitt egna skolarbete, ordningen jag visade modellerna, samt att jag 
var bekant med tre av dem vilket kunde ge mer personliga svar än de andra två.  
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Figur 2 

Modell 1, vy 1, realistisk inredning. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 

Figur 3 

Modell 1, vy 2, realistisk inredning. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 

 

Figur 4 

Modell 1, vy 3, realistisk inredning. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 
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Figur 5 

Modell 2, vy 1, en kulör på inredningen. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 

Figur 6 

Modell 2, vy 2, en kulör på inredningen. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 

 

Figur 7 

Modell 2, vy 3, en kulör på inredningen. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 
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Figur 8 

Modell 3, vy 1, endast husgrund. ramtagen av Lisa Helgersson 2017 

Figur 9 

Modell 3, vy 1, endast husgrund. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 

Figur 10 

Modell 3, vy 1, endast husgrund. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 



	   23	  

Resultat  

I stycket nedan presenteras resultatet av mina intervjuer och användartester, samt 
vad jag tar med mig från dem till det fortsatta arbetet.  

Intervjuer  

Intervju  1    
Första frågan jag ställde var om han kunde berätta lite om Husmuttern AB och 
deras koncept. Han svarade att han ser det i dagsläget som att modulhusen är 
legobitar, du köper och bygger ihop de bitar du vill ha och behöver. Precis som 
lego har finns det ihopsatta miljöer som visar exempel på hur man kan bygga, eller 
att man köper färdiga paket med de delar man vill ha för att kunna bygga just det 
temat. Detta är vad han vill förmedla. Att han har legobitarna men också ge förslag 
till vad man kan göra med dem. Det ledde in på nästa fråga vad han förväntade sig 
av mig. Alltså att bygga ihop ett förslag med ”legobitarna”. Däremot spelade det 
inte stor roll vad jag tog fram, för vad jag än arbetade fram så är det ett steg längre i 
processen än vad de är idag. Om jag tyckte att något saknades kring konceptet 
hänvisade han mig till deras hemsida, husmuttern.se, där står det mer information 
om vad de arbetar med och vad modulhus är för något.  

Intervju  2  
Den första frågan som ställdes i intervjun med Marie Wallin var vilka som är 
involverade i framtagningen av skolor, alltså inte byggdelen utan designförslagets 
del. Svaret blev att Huvudansvar har chefen på barn- och utbildningsförvaltningen, 
Eskilstuna kommunfastigheter, kommunledningskontoret, stadsbyggnad 
förvaltningen och stadshuset. När frågan kring storlekskrav på undervisningssalar 
kom upp framgick det att det inte finns några direkta krav, däremot har de en norm 
de brukar följa som är ca 60kvm. Alltså 14kvm per elev utspritt över hela skolans 
område. Däremot håller de på att arbeta fram ett standardkrav på detta. Vid frågan 
hur många rum med olika funktioner en undervisningssal bör ha fick jag till svar att 
det beror på vilken årskull det handlar om och vilka funktioner rummet ska ha, 
exempelvis årskurs 1-3 har fritids vilket kräver fler rum, det fanns alltså inga 
bestämmelser kring detta.  
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När jag ställde frågan kring specifikationer för tak och takhöjd fanns det 
byggnormer, de står på boverkets hemsida, Wallin tipsade också om 
arbetsmiljöverkets hemsida kring ventilation, belysning och ljudkrav. Vid frågan 
om belysning blev jag även där hänvisad till boverkets hemsida, men när det 
kommer till bestämmelser kring armatur och energikrav är det kommunfastigheter 
som bestämmer. En fråga som också ställdes var ifall det är några speciella fönster 
eller ljusinsläpp att ta hänsyn till. Det var inga speciella fönster eller ljusinsläpp, 
däremot försöker de få ett bra ljusinsläpp i alla undervisningssalar och kring fönster 
är det viktigt att tänka på säkerheten, höjden och längden, går det att öppna och i så 
fall hur? Får persienner plats? Dessa typer av frågor är bra att ställa. För idag 
försöker de anpassa fönstren efter de minsta så att även de kan se ut.  

När det kommer till färgsättning är det oftast arkitekterna som de samarbetar med 
som ger ett designförslag. De inredningskraven som finns beslutas av rektorn, det 
är alltså inga generella krav utan det skiljer från skola till skola.  

Däremot det som är bestämt är att det ska finnas elevbänkar och stolar, dessa 
rekommenderas att ha en yta som är ljuddämpande så det inte blir onödigt mycket 
ljud i undervisningssalen. Det måste finnas förvaringsmöbler, man tänker extra på 
material och man underlättar valet av utformningen för att underlätta städningen. 
Wallin nämner att det är viktigt att tänka på ljudkraven då det är viktigt i dagens 
skolor, att jag tänker på hur ljudet studsar och att glasväggar oftast är värre. När det 
kommer till vem de beställer sin inredning från har de i dagsläget ett avtal med 
Thulemöbler och det är därifrån de beställer. De är inte bara någon de beställer från 
utan de har en dialog med dem och Thule möbler hjälper med inredningstips, de är 
ett bollplank. Den sista frågan jag ställde var kring antalet barn i varje klass, på 
lågstadiet försöker de hålla nere antalet till ca 25 barn, samma på mellanstadiet, 
men på högstadiet är det ca 30 och på gymnasiet är standard 32 ungdomar. Wallin 
tipsar om att bygga en undervisningssal som klarar 30 barn. Under intervjun kom 
en diskussion upp och hon gav också en del tips till utformningen som inte kom 
fram genom mina frågor. Att mycket av byggnationen styrs av byggnormer. Det är 
mycket att tänka på när det kommer till tillgänglighet, RWC och brandsäkerheten. 
Brandsäkerheten ställer ofta till det i utformningen då en utrymningsväg måste 
finnas. Det är också en hel del småsaker så som nyckelsystem, larm, inpassering, 
IT, wifi, och teknisk utrustning som idag är en stor del av inredningen. 

Intervjun gav ett bra material till ett fortsatt arbete då jag fick bra svar så att jag 
kunde utforma en undervisningssal utefter deras krav. Jag fick också med mig ett 
kompendie med information kring möbler de brukar använda i undervisningssalar, 
se några av dessa på thulemöbler.se. 
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Sen fick jag ett kompendie med riktlinjer för lokalförsörjning i Eskilstuna 
kommun, samt ett papper med en ”checklista” på vilka typ av rum som behövs i en 
grundskola. 

Användartester  
I stycket nedan presenteras utplock av de mest relevanta svaren från 
användartesterna. Hela svaren går att läsa i bilaga 4.  

 

Vad de trodde att Husmuttern AB säljer 

Med modell 1 med realistisk inredning trodde de ett helt koncept med både 
inredning och byggnad. Däremot i modell 3 där det bara var husgrunden förstod de 
att det var olika komponenter som bildar en byggnad.  

Vilken modell tyckte de beskrev bäst vad Husmuttern AB säljer 

De tyckte inte att det framgick, men annars var det modell 3 som visade bara 
husgrunden.  

Om det var dem som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell var mest 
tilltalande 

Den som var mest tilltalande var modell 1 med realistisk inredning. Detta eftersom 
det visade användningsområdet och de ville kunna se hur det kan komma att se ut.  

Om de hade något förslag på hur man kan förtydliga att det är modulhus det 
handlar om 

Det skulle gå att göra som med legoritningar, att man använder sig av pilar som 
pekar från en komponent till en annan, att de ska monteras ihop. Eller använda en 
hel färg på hela inredningen, exempelvis blå eller vit, inte den transparanta som jag 
använt. Eller lägga det i ett prospekt så bilden kan samarbeta med text.  
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Analys  av  resultat    
I stycket nedan presenteras det som var relevant för mig från resultatdelen.  

Intervjuer  
Genom intervjuerna fick jag en bättre bild över vad som förväntas av mig av min 
uppdragsgivare, men också vad Eskilstuna kommun har för lagar, krav och normer 
vid framtagning av undervisningssalar för grundskolan. De har många normer som 
brukar följas men det är ändå inte bestämda krav, det ger mig som designer mer 
frihet kring utformningen, däremot behövs det göras djupare analyser kring exakta 
undervisningssalar att utforma, alltså om det är årskurs 1, 4 eller 8, en 
kommunikation bör hållas med alla involverade för att kunna utforma exakta 
undervisningssalar. 

Användartester  
De flesta i testerna var överens om att den modell 3 beskrev Husmutterns AB 
koncept bäst, däremot var det viktigt att ha med inredning i modellen för att visa 
hur det kan se ut, för att skapa förståelse kring användningsområde och yta. Men 
också att det blev mer estetiskt tilltalande med realistisk inredning. Det var bra att 
den hölls simpel då det inte ska vara fokus på inredningen. Det går att arbeta vidare 
med exempelvis pilar, text och färg för att förtydliga ytterligare vad Husmuttern 
AB har säljer.  

Etiska  ställningstaganden  
När kvalitativa intervjuer hålls skriver Holme och Solvang att det är viktigt att man 
informerar den man intervjuar var innehållet ska hamna, hur det kommer att 
hanteras och av vem, de kallar det för samtycke. Alltså att personen som är 
inblandad vet vad som gäller och att de själva har gått med på det. Det är viktigt att 
som forskare förstå vad som är kränkande och inte. Om det skulle komma upp 
något personligt är det viktigt att den som intervjuar inte dömer och när det 
redovisas ska det göras så ärligt som möjligt. Ifall den som intervjuar talar om 
något som är hemligt eller något som de inte vill stå för vid namn måste det gå att 
utlova diskretion. Alltså krav på anonymitet och konfidentialitet och tystnadsplikt 
måste följas av forskaren (Holme och Solvang, 1997, s. 334-335) Detta har jag följt 
och för att förbereda personen inför intervju har frågorna skickats ut i förväg. Se 
dem i bilaga 1. I samma dokument har också information kring vad som händer 
med innehållet från intervjun och vem som kommer kunna ta del av det. Jag 
förberedde mig på liknande vis inför användartesterna.  



	   27	  

Jag hade skrivit ihop information innan testerna som beskrev hur testet skulle gå 
till, hur informationen skulle hanteras, tid och de frågor jag hade. Detta lästes upp 
innan testet startade, se texten i bilaga 2. Jag tog inte med några namn då jag inte 
tyckte det var relevant för arbetet och detta informerades de om också, samt att jag 
hade ljudinspelning. 
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Gestaltning  

I stycket nedan presenteras gestaltningen och designvalen av undervisningssalen 
för grundskolan i text och bild. 

 

Genom uppdragsgivaren Husmuttern AB har jag inte fått några specifika riktlinjer 
till utformningen, mer än husgrunden som redan är bestämd utifrån deras koncept. 
Alltså är väggar, tak och golv i olika delar som sedan konstrueras ihop. För att 
kunna visa en undervisningssal har jag utgått från intervjun med Marie Wallin 
kring de riktlinjer som fanns, det hon inte gav mig i information letade jag reda på 
själv via boverket.se. Gestaltningen har jag valt att hålla enkel och inte använda 
mycket detaljer då det underlättar när man ska beskriva det som ska förstås. För att 
visa hur det kan se ut med realistisk inredning men utan att förvirra betraktaren 
eftersom det är modulhus som ska vara i fokus har jag valt att kombinera bara 
modulhuset och inredningen hälften, hälften. På så sätt får man en bild och 
uppfattning av yta och hur det kan se ut, samtidigt som det blir lättare att förstå 
konstruktionen och att det är olika delar som satts samman, se detta i figur 11, 12 
och 13.  

Figur 11 

Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter. Framtagen av Lisa Helgersson 
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Figur 12 

Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter. Framtagen av Lisa Helgersson 

Figur 13 

Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter. Framtagen av Lisa Helgersson 
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För att förtydliga ytterligare har jag valt att placera ett hörn och en vägg lite utanför 
modellen och sedan illustrera med pilar, på detta sätt blir det tydligare att bitarna 
sätts samman och bildar ett hus, se det i figur 14. Det är fönster på tre av fyra 
väggar för att visa på att det är möjligt att ha fönster överallt, sen är det viktigt att 
dagsljuset kommer in i rummet då det har en påverkan på hälsa och prestation. En 
undervisningssal är ett rum som många människor vistas i på en gång, jag har valt 
att använda mig av en blå färg på en vägg och en ljusare blå på de andra väggarna. 
Detta då det är en lugn färg, som viskar och skapar harmoni, se det i figur 15. På 
utsidan har jag valt att använda en röd färg då det är en lekfull färg, se den i figur 
16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 

Vy som visar pilarna som illustrerar var komponenterna ska placeras. Framtagen av 
Lisa Helgersson 2017 

Figur 15 

Vy som visar den blå väggen.  Framtagen av Lisa Helgersson 2017 
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Materialet bör presenteras i digitala skisser då det visar både brister och styrkor i 
modellen men också att det lätt går att förändra och visa runt i modellen. Däremot 
kan det tyda på ett slutgiltigt resultat och det är inte alltid man har tillgång till 
Sketchup, därför kan det vara bra att ha bilder från modellen som presenteras i ett 
prospekt tillsammans med en beskrivande text. För text och bild samarbetar bra 
och det blir lättare att ta till sig budskapet, se hur det kan se ut i bilaga 3.   

	     

Figur 16 

Vy som visar den röda träpanelen. Framtagen av Lisa Helgersson 2017 
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Utvärdering  

Användartester  
Inför användartesterna hade jag egna tankar kring hur resultat skulle bli. Jag tänkte 
att det skulle bli svårt att förstå vad Husmuttern AB erbjuder i modell 1 med 
realistisk inredning, att den blir för realistisk och att inredningen ingår i konceptet. 
Där visade det sig att jag hade rätt. Men i modell 2 där inredningen var färglagd i 
en färg trodde jag att det skulle framgå tydligare vad som ingick i konceptet. Det 
hade dock en annan effekt, testet visade att man inte förstod riktigt varför den var i 
den färgen, det blev inte bra information så istället reflekterade knappt 
testpersonerna över den. Därav var det bra att jag testade den teorin då den idén 
inte fungerade som jag tänkt mig. Modell 3 däremot hade den effekt jag trodde, att 
man förstod att det var huset som erbjuds av Husmuttern AB men att det var svårt 
att förstå funktionen och ytan. Det var bra att jag gjorde testerna för att antingen 
bekräfta det jag trodde eller bli motbevisad.  

Gestaltning  
I början av arbetet tänkte jag ha spännande lösningar i inredningen, rendera ut 
modellerna för att det skulle se verklighetstroget och snyggt ut. Men sen under 
arbetets gång lärde jag mig att det inte alls är så som visualiseringar kommuniceras 
på ett bra sätt. Därför blev det istället en skissartad, enkel modell som visar två 
perspektiv av samma hus. Slutresultatet blev alltså inte som jag tänkt från början. 
När jag tog med mig materialet och visade för min uppdragsgivare Johan Tjernell 
tyckte han att jag löst det hela på ett spännande och annorlunda sätt som han inte 
kunde föreställt sig från början. Tjernell tyckte det var roligt att se alla olika delar 
tillsammans och bilda ett rum, han tyckte också att det var bra att jag använt mig av 
liknande inredning som Eskilstuna kommun använder i sina undervisningssalar.    
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Slutsats  

Syftet med detta arbete var att studera hur en 3D-modell bör utformas för att 
kommunicera ett rums varierande funktion. Detta för att veta hur jag skulle 
visualisera en undervisningssal i ett modulhus.  

De frågor jag arbetat efter var: 

Vad bör en designer ta hänsyn till när en undervisningssal i ett modulhus 
visualiseras för att kommunicera dess varierande funktioner och möjligheter? 

-‐   Vilka rumsliga element	  krävs för att konstruera och visualisera en 
undervisningssal inför en kommunikation mellan två parter? 

-‐   Vilken detaljnivå bör visualiseringen hålla för att kommunicera ett budskap 
till en målgrupp? 

-‐   Vilka grafiska element krävs för att visualiseringar ska kommunicera ett 
budskap? 

När det kommer till att kommunicera med skisser är det många faktorer som spelar 
in, så som vem är det som kommunicerar, vad och hur kommuniceras det och till 
vem.  Att kommunicera med en 3D-modell påverkar utformningen väldigt mycket 
då rätt saker måste visas upp för att man ska förstå vad det är som erbjuds genom 
modellen. Då modulhus kan förändras och anpassas efter målgruppens behov är det 
viktigt att kunna förmedla de varierande delarna. Sedan får inte skisser vara alltför 
verklighetstrogna då det ofta förmedlar att något är färdigt och så kommer 
slutresultatet bli. Sen är det viktigt att tänka på vilka byggregler som finns kring 
undervisningssalar samt vilken typ av inredning som måste finnas i en 
undervisningssal idag, men också ljus och färg.  

I användartesterna kom det fram att modell 3 som du kan se i figur 8, 9 och 10 var 
den som kommunicerade modulhus bäst, däremot var modell 1 som du kan se i 
figur 2, 3 och 4 den som var mest estetiskt tilltalande. Detta trots att den enligt 
testpersonerna kommunicerade att Husmuttern AB även säljer inredning.  

Då blev min uppgift att kombinera dessa för att kunna kommunicera hur det skulle 
kunna se ut men också förtydliga vad det är som Husmuttern AB säljer.  Då valde 
jag att kombinera dem i en modell, så modulhuset består av två delar fast det sitter 
ihop, se resultatet i figur 11. 
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Diskussion  

Det var väldigt intressant att arbeta med detta ämne då det kom fram information 
som gav mig större kunskap kring hur man bör utforma sina visualiseringar i detta 
syfte. Det ledde mig i andra tankebanor än vad jag hade tidigare. För det finns 
mycket information om just 3D-visualiseringar och hur man kan arbeta med dem, 
men det finns inte mycket som beskriver hur man kan använda dem för att undvika 
verklighetstrogna visualiseringar som arbetar emot att beskriva föränderliga rum.  

Arbetet har handlat om hur man ska gestalta ett rum för att kunna beskriva det 
föränderliga rummet, men mestadels om vilka val man gör som designer i 
visualiseringar. Det är nästan så jag hamnar på området för illustratörer och inte för 
rumslig gestaltning. Men för mig hör det ihop. Har jag gestaltat ett rum som ska 
kommunicera en viss funktion måste jag veta hur jag ska visualisera för att 
betraktaren ska förstå rummets funktion. Vet jag inte vilken typ av visualisation jag 
ska använda och hur den bör utformas för att kommunicera budskapet på ett bra 
sätt kommer inte budskapet av innehållet nå fram till betraktaren. På så sätt brister 
gestaltningen, hur bra utformad den en är. Det är en liten linje mellan 
gestaltningens utformning och valet av visualisation men som har en stor påverkan 
vid kommunikation mellan olika parter.  
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Källkritik  

3D- visualiseringar utvecklas i snabbt takt så det är lätt att källor blir gamla 
snabbare än vanligt. Däremot är jag fullt medveten om detta och anledningen till att 
jag valt att ta med äldre källor så som Marcus Ormerod och Ghssan Aouad 
forskningsartikel från 1997 är för att det ger stöd i att 3D- visualiseringar är och har 
varit ett hjälpmedel i kommunikationen mellan flera parter. Detta har inte 
förändrats till det motsatta, det är mer att sättet att kommunicera med 
visualiseringar har förändrats och det har jag nyare källor som beskriver.  

När det kommer till Holme och Solvang bok även denna från 1997, men här 
beskriver de på ett väldigt bra sätt vad en intervju är och hur den bör gå till. För att 
komplettera med en nyare källa som stärker har jag använt boken Intervjuteknik av 
Björn Häger. Den är uppdaterad och beskriver en intervju på ett liknande sätt, 
därav använder jag Holme och Solvangs bok. För intervjutekniker ändras inte lika 
snabbt som exempelvis 3D-visualiseringar gör.  

I övrigt har jag använt nyare källor och jag är noga med att se så att litteraturen är 
från trovärdiga författare och att de innehåller källor och inte antaganden. När det 
kommer till tidigare forskning är jag noga med att det är granskade artiklar som är 
publicerade och även där att källor finns som stödjer arbetet.    
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Fortsatta  studier  

Det finns många olika delar som det går att studera vidare på. En del är vilket typ 
av visualiseringsprogram är bäst att visa sina skisser i och vilken typ av påverkan 
det har för mottagaren. En annan del är att fokusera på hur en hel skola kan 
konstrueras samman och vad som krävs för det, exempelvis för vilken årskurs, 
orientering, behov och rummets funktioner. En tredje del är att gå ännu djupare på 
det ämne jag berör i detta examensarbete eftersom det var svårt att hitta nyare 
källor som stödjer hur 3D-visualiseringar påverkar mottagaren, samt hur de bör 
utformas för att förmedla det tänka budskapet. Det sistnämnda skulle då kunna 
innefatta mycket bredare undersökningar i hur en målgrupp uppfattar modellerna.    
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Figurförteckning  
Figur 1. En illustration som förklarar funktionen med ett modulhus. 

Figur 2. Modell 1, vy 1, realistisk inredning 

Figur 3. Modell 1, vy 2, realistisk inredning 

Figur 4. Modell 1, vy 3 realistisk inredning 

Figur 5. Modell 2, vy 1, en kulör på inredningen 

Figur 6. Modell 2, vy 2  en kulör på inredningen 

Figur 7. Modell 2, vy 3, en kulör på inredningen 

Figur 8. Modell 3, vy 1, endast husgrund 

Figur 9. Modell 3, vy 2, endast husgrund 

Figur 10. Modell 3, vy 3 endast husgrund 
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Figur 11. Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter 

Figur 12. Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter 

Figur 13. Vy som visar hur inredning möter husgrundens komponenter 

Figur 14. Vy som visar pilarna som illustrerar var komponenterna ska placeras.  

Figur 15. Vy som visar den blå väggen.   

Figur 16. Vy som visar den röda träpanelen 
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Bilaga  1  

Intervjufrågor	  

Vilka	  är	  de	  inblandade	  parterna	  vid	  framtagning	  och	  byggnation	  av	  
undervisningssalar?	  

Finns	  det	  några	  storlekskrav	  på	  klassrummen?	  

Hur	  många	  rum	  behövs	  i	  ett	  klassrum?	  Exempelvis	  grupprum,	  
kapprum	  etc.	  

Finns	  det	  några	  specifikationer	  kring	  tak	  och	  takhöjd?	  	  

Finns	  det	  några	  regler	  kring	  färgsättning?	  

Finns	  det	  några	  regler	  kring	  armaturer	  vid	  belysning?	  

Vad	  är	  inredningskraven?	  Exempelvis	  bänkar,	  tavla,	  hyllor	  etc.	  	  

Har	  ni	  några	  leverantörer	  ni	  beställer	  er	  inredning	  från?	  

Vilken	  storlek	  på	  barnkull	  brukar	  det	  vanligtvis	  vara?	  

	  

Någon	  fråga	  kan	  få	  en	  följdfråga.	  Svaren	  kommer	  hanteras	  av	  mig	  till	  
mitt	  examensarbete,	  arbetet	  kommer	  sedan	  hanteras	  av	  mina	  lärare	  
på	  Mälardalens	  högskola	  och	  i	  slutänden	  hamna	  på	  en	  portal	  som	  
heter	  DIVA.	  Där	  kan	  andra	  studenter	  ta	  del	  av	  mitt	  examensarbete.	  
Vid	  önskan	  kan	  du	  få	  vara	  anonym,	  om	  det	  är	  något	  som	  kommer	  upp	  
under	  intervjun	  som	  du	  inte	  vill	  att	  andra	  ska	  ta	  del	  av	  är	  det	  bra	  om	  
du	  nämner	  detta	  för	  mig,	  så	  att	  jag	  vet	  hur	  jag	  ska	  hantera	  
informationen.	  	  

Mvh	  Lisa	  Helgersson	  
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Bilaga  2  

Du kommer nu göra ett användartest där du kommer få se 3 vyer från 3 olika 
modeller. Efteråt när du sätt alla vyer kommer jag ställa 3 frågor, därefter kommer 
vi ha en liten diskussion kring modellerna. Detta kommer ta dig ca 15 minuter. Jag 
kommer inte ha med ditt namn men jag kommer skriva om hur testet genomfördes 
och vad resultatet blev, du kommer alltså behandlas med sekretess. Arbetet 
kommer läsas av lärare, min uppdragsgivare och sedan läggas ut på en 
studentportal på nätet.  

 

Min uppdragsgivare är Husmuttern AB, de arbetar med modulhus och vill att jag 
ska ta fram en modell som de kan kommunicera med vid försäljning till barn och 
utbildningsförvaltningen på Eskilstuna kommun som konstruerar grundskolor.  

 

Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Om du var den som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell är mest 
tilltalande? 
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Bilaga  3  

!
!
.""

Ett!modulhus!där!olika!
komponenter!har!konstruerats!
samman!för!att!skapa!en!
undervisningssal!för!
grundskolan.!!
!
Skisserna!visar!hur!de!olika!
delarna!monteras!ihop!för!att!
skapa!en!byggnad.!En!del!av!
byggnaden!har!en!realistisk!
inredning!för!att!visa!hur!det!
skulle!kunna!se!ut!i!
undervisningssalen.""
"
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Bilaga  4  

Testperson  1  
Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

Den tomma skissen visar bara en byggnad, de två med inredning kan uppfattas som 
att ett koncept med både möbler och inredning säljs, däremot förstår man syftet 
med byggnaden när det är möblerat eftersom den tomma gör det svårt att få en 
uppfattning av ytan. Inredning gör att man förstår att det är ett klassrum, det förstår 
man inte i den tomma, den kan beskriva vad som helst.  

Framgår det att det är ett modulhus som säljs? 

Nej det gör det inte, men det kanske beror på tidigare kunskap om programmet, att 
sträcken på modulen som symboliserar sektionerna inte fungerar. 

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Den med inredning, den skapar en mer rumslig känsla. Den tomma ger inte något 
grepp om skalan, däremot vill man visualisera att huset är ihopsatt i delar, då kan 
det vara bra med någon av modellerna som har inredning.  

Ett förslag på hur man kan förtydliga att det är modulhus? 

Man skulle kunna göra som legoritningar, att det är en del som är lite utanför de 
andra delarna och sen en pil i ett av hörnen som pekar mot den delen, att det är 
delar som ska byggas ihop. Det är bra att ha med möblerna så då kanske möbler 
som är färgsatta ska finnas med, detta eftersom man kan förstå att de inte är 
verkliga.  

 

Testperson  2  
Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

De säljer rum eller byggnader för klassrum med inredning.  

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Den tomma beskriver det bäst eftersom de andra har inredning som tros tillhöra.  
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Om du var den som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell är mest 
tilltalande? 

Den som vore mest tilltalande är den med realistisk inredning för att det visar 
användningsområdet. Den blir mer tilltalande än den tomma, man vill se hur det 
skulle kunna se ut.  

Finns det något man kan förbättra eller förtydliga kring inredningen? 

Jag lärde mig i min praktik att det man vill ha med men inte säljer kan färgläggas 
med en neutralfärg, exempelvis att ha helt vita möbler och det som säljs i färg eller 
material. Det är bra att detaljnivån på inredning är liten då det fokuserar mer på 
funktionen. Om dessa modeller skulle ingå i ett prospekt med bildtext och mått 
skulle det förtydliga ännu bättre.  

Fungerar det att färglägga med en mer starkfärg som i en av modellerna? 

Det framgick inte från början, nu i efterhand förstod jag vad som menades, då 
uppfattas skisserna bättre och att det är moduler det handlar om.  

 

Testperson  3  
Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

Moduler som nämndes i början, att det är olika delar som sätts ihop, husdelar.  

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Det är bra att man får se hur det är inrett men den tomma ger en mer övergripande 
bild med vyerna, så den tomma beskriver det nog bäst.  

Om du var den som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell är mest 
tilltalande? 

Det är bra att det är inredning med, det är viktigt så att en uppfattning kring 
rummet ytor finns och vad de kan användas till. Mått bör finnas med för att göra 
det lättare att förstå.  
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Testperson  4  
Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

De säljer konstruktion av klassrum, men hade jag bara sätt den tomma modellen 
hade jag sagt konstruktion av byggnader, men när det finns modeller med 
inredning förstår jag att det är klassrum. Däremot om man bara sett modellen med 
inredningen hade man trott att de sålde hela konceptet.  

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Den med inredning beskriver det bäst, för då får man en storleksuppfattning. För 
den tomma modellen innehåller bara fönster och dörrar och det är lite för lite. Den 
med röntgenfärg gav inte mycket, det blev istället plottrigt. Däremot kan det 
fungera att ha en stark färg, så som blå men utan transparens.  

Om du var den som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell är mest 
tilltalande? 

Den med inredning, för då får man en uppfattning om vad som ryms, inspiration 
hur man kan inreda. 

Testperson  5  
Vad tror du Husmuttern AB säljer? 

De säljer nog bara hus, men om det är till grundskolan de riktar sig till kanske de 
säljer hus med inredning också. Jag tycker att modellen med inredning visar på ett 
traditionellt klassrum, den andra modellen med färg var snyggt gjord, att man 
förstår att det är grunden som de säljer men inredningen är där för att visa att såhär 
kan det se ut.  

Vilken modell tycker du beskriver bäst vad Husmuttern AB säljer? 

Det beror på vem man riktar sig till, i den tomma får man låta fantasin bestämma 
vad som kan finnas i rummet, men vänder man sig till skolor är den med inredning 
bäst, för då får man ett exempel på att såhär kan man möblera.  

Om du var den som skulle köpa av Husmuttern AB, vilken modell är mest 
tilltalande? 

Är det grundskolan är det bäst med modellen med inredning.  
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