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Abstract 

This is an examination paper in information design specializing in spatial design.  

This work is searching for more understanding of what joy and co-creation in 

interaction with a 3D-model can bring to the process of communicating 

possibilities to live flexibly within a small space in a modular house, focusing on 

the digital oriented ‘generation Z’. 

We live in a time where climate threats are more real than ever but in Sweden we 

consume and expand more than is sustainable within our planet’s bio-capacity. 

Since Sweden is a rural country, Swedes are used to having a generous amount 

of personal space. This may be one reason why we don’t realize or understand 

that, or even how, we can live in smaller space, making our biological footprint 

shallower. Even though Sweden could be seen as a highly democratic country we 

still need to strive to make our building processes more democratic. Many of our 

built environments are designed without participation of the users, in the area of 

housing or domestic construction this can lead to an experience of alienation in 

shaping one’s life, due to the strong connection between the home and the 

resident’s identity.  

This examination paper is based on theories within Information Design, Human 

Centered-Design, Human-Computer Interaction and on theories concerning 

spatial perception and how shapes and form can be used to influence it in order 

to make smaller living-spaces appear more attractive. The methods are mostly 

based on literary study which has been supplemented with user dialog and co-

creation in real-time, making every user a part of the process and therefore even 

a co-creator of their own design proposal. This with the intention of 

demonstrating how a modular house can be an alternative for living smaller but 

still living according to every user’s own personal needs and values. 
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Inledning 

I KTH:s rapport Framtider bortom BNP-tillväxt (2018) konstateras ett behov av 

ändrade livsvanor i Sverige eftersom vi både konsumerar och expanderar mer än 

vad vi kan göra sett till jordens resurser och biokapacitet (2018, s.13). Rapporten 

pekar även på en önskan efter yteffektiva och mindre resursintensiva boenden 

vilka är önskemål som inte uppfylls i det som byggs idag (Ibid, s.36). Få svenskar 

kan dock tänka sig att bo på liten yta eftersom Sverige är ett av de mest 

glesbefolkade länderna i världen (Wrede & Isitt 2014, s.61). Det innebär att varje 

individ får mer individuell yta, vi har vant oss vid att ha mycket utrymme, och 

därför kanske vi inte heller förstår att och hur vi kan bo mindre. I dagsläget kan 

en helt enkelt beställa en arkitektritad villa för att få en individanpassad 

boendelösning, men dessa är ofta dyra och exkluderar de individer som inte har 

rätt ekonomiska förutsättningar. För de som inte har dessa förutsättningar erbjuds 

ett alternativ av Husmuttern AB – en fastighetsutvecklare som erbjuder produkter 

i form av modulhus. 

Bostaden och dess utformning är starkt kopplad till vår identitet (Lindvall & 

Myrman 2001, Hellquist, 2007) vilket medför att ett boende som utformats utan 

deltagande av den boende riskerar att leda till ett upplevt utanförskap att forma 

sitt liv (Lindvall & Myrman 2001, s.193). Eftersom användarcentrerad design 

kan resultera i bättre slutprodukter (Engwall, 2001, Sundblad, 2001) är det 

relevant att undersöka om och hur användare kan ta del av designprocessen för 

att skapa en kompakt boendemiljö som möter användarnas behov och önskemål. 

I och med digitaliseringen växer vi in i en ny och snabbväxande kultur där 

Generation Z står i fronten som den digitala generationen. De ska också snart, 

om inte nu, ta sig in på bostadsmarknaden. Digitaliseringen har medfört att vi i 

större utsträckning kommunicerar med både fasta och rörliga bilder och även att 

ungdomar söker sig till identitetsskapande aktiviteter där de kan skapa sin egen 

kultur och identitet – gärna tillsammans med andra (Myndigheten för 

kulturanalys, 2015).  
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Bakgrund, problemformulering & syfte 

Husmuttern AB:s modulhus består av komponenter som kan tillverkas snabbt och 

smidigt av nästan vem som helst och var som helst i så kallade mikrofabriker 

(Husmuttern, 2019). Företagets koncept är standardiserade komponenter som kan 

monteras, demonteras, återvinnas och modulerna är både för permanenta och 

tillfälliga bygglov (Husmuttern, 2019). Få personer känner dock till företaget och 

deras lösningar, därför söker de visualiseringar som kommunicerar detta. 

Husmuttern AB har i dagsläget få eller inga visualiseringar som kommunicerar 

möjligheterna att kunna bo yteffektivt med hjälp av deras modulhus och därför 

känner få till att och hur deras produkter kan passa dem. För att kommunicera det 

behövs designförslag som visar möjligheterna.  

Syftet är att ta fram designförslag som visar hur modulhus kan behovs- och 

individanpassas till kompakta boendemiljöer. För att skapa förståelse för 

möjligheterna och flexibiliteten i ett modulhus undersöker jag om och hur en 

digital och interaktiv 3D-modell kan agera kommunikationsmedium för att hjälpa 

målgruppen förstå att och hur de kan bo på mindre yta.  

Frågeställningar 

Kan 3D-modellering av modulhus vara ett sätt att förändra uppfattningen av det 

lilla boendet och uppmuntra till en mer demokratisk byggprocess? Kan detta 

göras genom att möjliggöra flexibilitet och uttryck för den personliga identiteten 

och kreativiteten, och därigenom uppmuntra det lilla och resurseffektiva 

boendet? 

Avgränsningar 

Arbetets avgränsningar utgörs av dess tidsram samt valda teorier och metoder. 

Andra teorier och metoder hade sannolikt resulterat i något annat än det som visas 

i det här arbetet.  

De lagar och byggregler som ska säkerställa god levnadsstandard kan riskera att 

skapa mentala låsningar till det som är och barriärer mot det som kunde varit 

(Sveriges Arkitekter, 2017, s.37, KTH, 2018, s.33) och av den anledningen tar 

inte mitt arbete hänsyn till dessa. 

Johan Tjernell (2019), VD för Husmuttern AB, talar om behovet av designförslag 

som visar på möjligheterna till compact living, att bo på liten yta, med hjälp av 

företagets moduler och det blir därför en avgränsning för arbetet. Modulhus kan 

dock användas för större byggnader. I arbetet utgår jag från det modulsystem som 

finns hos Husmuttern AB, men förslag på fler komponenter kan lämnas. I 
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dagsläget består systemet av tak- och golvkomponenter som är 7500x2500 mm, 

väggsektioner med måtten 2450x2500 mm samt hörnsektioner som baseras två 

halva, sammanfogade väggsektioner; måtten på dessa är alltså 1250x1250x2450 

mm. Storlek på dörrar och fönster avgörs av beställaren (Tjernell, 2019). 

I arbetet används programvaran SketchUp, men arbetet i sig syftar inte till att 

undersöka eller värdera programvaran eller gränssnittet. Programvaran används 

för att exemplifiera hur en interaktiv modell kan användas som medium för att 

kommunicera och förmedla möjligheter och att bo mer behovsanpassat, 

individuellt utformat, flexibelt och kvadratsmart i ett modulhus.  

Målgrupp 

Husmutterns koncept passar en vid bredd av olika målgrupper, men då både unga 

och äldre förväntas öka i antal under kommande år (Felicetti, 2017) och eftersom 

compact living ses som en boendeform för flexibla och anpassningsbara 

ungdomar (Raeburn-Smith, 2018) riktar jag mig i det här arbetet till yngre 

individer. Jag har av praktiska och etiska skäl avgränsat arbetet till personer över 

18 år. 

Ungdomarna i Generation Z kommer inom en snar framtid, om inte nu, ta sig in 

på bostadsmarknaden. Därför blir dessa yngre individer min avgränsade 

målgrupp. Generation Z utgörs av de individer som är födda från mitten av 90-

talet. Till skillnad från sin föregångare, generation Y, som växte upp med World 

Wide Web, växer Generation Z upp med sociala medier vilket i stort påverkar 

deras liv; allt från studier till fritid baseras på visuellt engagerande och digitala 

plattformar (Mackhé, 2014). Generationen växer upp under ständig förändring, 

ekonomisk instabilitet, ökande avgifter och minskad trygghet (Universum, 

2018), samtidigt är de oroliga för klimathot och miljöförstöring (Kairos Future). 

  



4 

 

Begreppsförtydligande 

Compact living 

Översatt till liten eller kompakt boendemiljö, men boytan för compact living är 

inte specificerad och kan därför behöva ses i förhållande till aktuell kultur; 

statistik från SCB (2018) visar att varje svensk i snitt har 41 m² boyta och 

compact living i Sverige skulle därför kunna sägas vara alla boenden som faller 

under 41 m². I The British Property Federation menas det att designlösningarna 

inom compact living ska vara smarta nog att minimera byggyta utan att tumma 

på kvalitet och bekvämlighet (Raeburn-Smith, 2018). 

Visual interference och kognitiv belastning 

Ofta vill man att information ska sticka ut på ett sätt som gör att det blir lättare 

för mottagaren att upptäcka, uppleva och tolka den. Det kan göras genom att ge 

informationen egenskaper som gör att den avviker från sin kontext. Det är kanske 

lätt att tro att fler avvikande egenskaper gör den lättare att upptäcka, uppleva och 

tolka, men så är inte alltid fallet. För många utstickande egenskaper kan ha 

motsatt effekt och istället försvåra avläsningen vilket kallas visual interference 

(Ware, 2008, s.51) och anledningen är att de receptorer som tar emot och tolkar 

information stänger av för att undvika kognitiv belastning när vi matas med för 

mycket information (Ibid, s.29–30). 

Signifiers  

Semiotik är läran om tecken och används för att förmedla budskap då tecken är 

ett gemensamt språk och utgörs av all kommunikation som inte är ljud eller 

kroppsspråk. Kommunikation inom semiotik grundas i den semiotiska triangeln 

som utgörs av objektet, interpretanten (betraktaren och tolkaren) och tecknet 

som i sin tur kan brytas ned i vad det visar och vad det betyder (Bergström, 2016, 

s.290). Semiotik kan kopplas till Normans (2013) teori om signifiers vilket är den 

tolkning som använts i det här arbetet. En signifier är en ledtråd som visar och 

som betyder något, och är därför också ett tecken. Människor söker ledtrådar som 

hjälper dem att förstå design – en sådan ledtråd kan vara en signifier. Designen 

signalerar då om dess syfte, vart och hur en interaktion kan eller ska ske och kan 

också visa vilka alternativa interaktioner som är möjliga. En signifier kan vara 

både planerad och oplanerad; en upptrampad stig visar vart man kan gå baserat 

på tidigare användning och fönster kan markeras med fönsterfilm för att förhindra 

att någon går in i det (Norman, 2013, s.14). 
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Discoverability 

När människor interagerar med en design ges de möjlighet att upptäcka vad den 

gör, hur den fungerar men också vilka andra möjligheter som finns (Norman, 

2013, s.10). Även om det finns en tanke för hur designen ska användas kan det 

finnas flera andra möjligheter, dock kan de resultera i att designen fungerar sämre 

(Ibid, s.72). 
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Tidigare forskning 

Kultur, digitalisering och identitet 

Myndigheten för kulturanalys (2015) konstaterar att kultur kan kopplas till makt, 

samhällsposition och identitetsskapande. Kulturlivet handlar ofta om att markera 

sin kulturella tillhörighet och hur vi väljer att ta del av kulturen visar vilka vi vill 

eller inte vill vara (Ibid, s.19). I rapporten menas att ungdomar inte gärna vill bli 

placerade i kategorier men samtidigt påvisas att de tillhör livsstilsgrupper i större 

utsträckning än tidigare. Dock är grupperna inte alltid fixerade, de kan vara mer 

flytande. Kultur delas gärna mellan likasinnade för att skapa identitet (Ibid, s.27–

28) och vidare menas det att unga gärna skapar sin egen kultur och sitt eget 

innehåll (Ibid, s.30).  

En annan trend idag är att vår kultur blir mer deltagarstyrd då vi efterfrågar 

kollektiva lösningar för praktisk gemenskap, så som bilpooler och peer-to-peer-

lösningar. Viljan att dela, forma och äga tillsammans är större idag och en stor 

anledning är digitaliseringen (Myndigheten för kulturanalys, 2015, s.29) vilken 

också har till sin följd att vi kommunicerar mer via bilder – både fast och rörlig. 

För vissa är det lättare att tillgodose sig information via bild än text och kanske 

därför har bilden fått större genomslagskraft idag; vi har till exempel gått från 

skrivna manualer till informationsklipp (Ibid, s.32). 

Demokratisk arkitektur 

Demokratisk arkitektur kan kopplas till de konstruerade miljöer som stöttar ett 

demokratiskt system och ser till social och ekologisk hållbarhet, tillgänglighet, 

jämställdhet, mångfald och kultur (Sveriges Arkitekter, 2017, s.3). Det kan ses 

både som ett mål och som en vision för hur vi kan sträva efter mer inkluderande 

processer (Ibid, s.11) som till exempel medbestämmande; att låta användare ta 

del av och påverka de processer som styr samhällets utformning men kan också 

innebära att tillgängliggöra bostadsmarknaden för de som har svårt att ta sig in 

på den (Ibid, s.10).  

En grundprincip för demokratisk arkitektur är jämlikhet, men i och med att vår 

kultur blivit mer globaliserad och flytande idag har vi större mångfald att möta 

behoven hos och därför har även begreppet rättvisa adderats. Det ena begreppet 

ersätter inte det andra utan belyser snarare att vi inte är så lika som vi tidigare 

varit (Zimm, 2016). 
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I Aiming for democratic architecture (Ibid, 2017) presenteras projekt som visar 

att och hur vi kan arbeta för att implementera mer demokrati i samhällsprocesser 

– två av dessa lyfts här: 

o I Vallastaden, Linköping genomförs ett projekt som syftar till att nå social 

hållbarhet och varierad stadsbild. Här används småskalighet och fri form 

för att undvika en monoton stadsbild och möjlighet att uttrycka personliga 

önskemål (Ibid, s.39). 

o Block by Block syftar till att förvandla försummade områden till levande 

platser genom att engagera de som sällan får framföra sin talan i den 

fysiska planeringen. Det görs med hjälp av spelet Minecraft eftersom det 

ses som ett effektivt verktyg för visualisering och samarbete (Ibid, s.43). 
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Teori  

Teorierna som presenteras nedan har valts ut baserat på kopplingen till ämnena 

informationsdesign och rumslig gestaltning, samt valda metoder och tidigare 

forskning om kultur, digitalisering och identitet samt demokratisk arkitektur.  

1. Visuell kommunikation  

Visuell kommunikation är ett arbete där en sändare, via en budbärare, ska nå sin 

mottagare med hjälp av grafiska element (Bergström, 2016, s.36). Eriksson och 

Göthlund (2012, s.19–20) adderar även begreppet representation och menar att 

det är ett måste för att förstå visuell kommunikation. En bild är en representation 

som kan användas för att utbyta meningar då den blir ett gemensamt språk mellan 

sändare och mottagare. Men för att nå fram med sitt budskap krävs rätt budbärare, 

alltså rätt medium för den aktuella målgruppen (Ibid, s.60, s.68). 

Visuell kommunikation kan också förstås i förhållandet mellan perception, 

upplevelse och tolkning (Ibid, s.102). Perception utgörs av de intryck vi tar in och 

som bearbetas av hjärnan. Upplevelsen gör oss (förhoppningsvis) berörda men 

förutsätter att budskapet når fram. Tolkningar är ett resultat av upplevelsen efter 

att vi bildat oss en värdering av den; huruvida den är bra eller dålig. Tolkningar 

är dock individuella och påverkas av bland annat erfarenheter och därför får 

budskap med fördel vara mänskliga och personliga.  

Kommunikation kan delas in i linjära eller cirkulära modeller där mottagaren 

kan ses som passiv eller aktiv, som mottagare eller medskapare (Eriksson & 

Göthlund, 2012, s.19, Bergström, 

2016, s.104). Den modell som vi 

använder till vardags när vi för 

dialoger är linjär och det är också 

den vanligaste modellen. Den 

andra, cirkulära modellen, är mer 

interaktiv och kompletterar den 

linjära genom att sändare och 

mottagare ständigt byter roller 

med varandra. Den bidrar till en 

tvåvägskommunikation eller en 

interaktiv kommunikation som 

tillåter feedback från mottagaren 

(Bergström, 2016, s.105).  

Figur 1: Cirkulär kommunikationsmodell (Bergström, 2016, s.105) 
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2. HCI och 3D-bild 

Det finns ett ökat intresse för interaktiva och digitala produkter och tjänster vilket 

ställer krav på interaktion mellan människa och maskin (HCI/Human-Computer 

Interaction). Nya medier kännetecknas av digitala plattformar och kan till 

exempel utgöras av interaktionsbaserad och kommunikativ teknik. Tack vare 

digitaliseringen har de fått större genomslag inom områden som bland annat 

utbildning, underhållning och visualisering. Dock ligger fokus ofta på att 

användare ska lära sig mjukvaran och sällan på de teorier som kan bidra till en 

bättre förståelse (Faiola, et al., 2010, s.692).  

Design handlar inte enbart om att ge något form och inte heller om att enbart 

utforska form i förhållande till funktion – det handlar även om form i förhållande 

till innehåll eftersom innehåll är det människor söker i digitala upplevelser 

(Faiola, et al., 2010, s.698). Tolkningen av ’innehåll’ är upplevelse; att människor 

vill åt en meningsskapande upplevelse i interaktionen med tekniken, för vidare 

refererar Faiola (et al., 2010, s.699) till Normans teorier om interaktion, 

kognition, och emotion. Kognition och emotion är båda informationsprocessande 

system och kan tolkas som åtskilda; att det ena påverkar känslor och det andra 

påverkar tankar, men de står även i förhållande till varandra för en emotionellt 

negativ upplevelse kan försvåra den kognitiva upplevelsen.  

Bilder som ska underlätta förståelse kan ses som vetenskapliga visualiseringar; 

de omvandlar information till en visuell representation som är lättare att förstå 

(Popovski, et al., 2016, s.435, s.439). För att ge visualiseringar mer trovärdighet 

kan synfältet justeras för att bättre motsvara ett verkligt synfält (Ching & 

Binggeli, 2012, s.79) och även solens fall och skuggor kan bidra till en verkligare 

bild (Popovski, et al., 2016 s.439). Vetenskapliga visualiseringar ska dock sällan 

återge en exakt bild av verkligheten eftersom syftet med dem är att förklara och 

informera (Ibid, s.435).  

3D-modeller fungerar som interaktiva verktyg och kan förenkla designprocessen 

(Ching & Binggeli, 2012, s.20, Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.161). Bland annat 

för att de låter sig betraktas och arbetas med ur flera olika perspektiv utan behovet 

att skapa en ny bild för varje ny vinkel. De kan också med fördel användas för 

att förtydliga och realisera idéer (Ching & Binggeli, 2012, s.70) eftersom vi kan 

se och analysera dem på andra sätt när de blir mer konkreta. En annan fördel är 

att fel snabbt kan ångras och göras om vilket gör 3D-modellen tidseffektiv, men 

för att en interaktiv modell ska fungera som kommunikationsmedium måste 

användare kunna navigera och orientera sig i den virtuella miljön och använda 

gränssnittet på ett användarvänligt sätt (Popovski, et al., 2016, s.436). Interaktion 

mellan användare och virtuell miljö bidrar till att människans tolkningssystem 

kan tolka både fysiskt och kognitivt (Ibid, s.435, s.439). 
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3. Användarcentrerad design  

Rättvis planering utgår från, och anpassar sig till, olika 

individers förutsättningar och behov. Behoven växlar inte 

bara mellan olika individer […] utan också över tid och på 

olika platser. Ibland fungerar en och samma lösning för flera 

individer, men det händer ofta att denna enda ”lösning” får 

ett oavsiktligt men likväl orättvist resultat. (Zimm, 2016) 

Användarcentrerad design syftar till att möta människors olikheter och söker hur 

vi kan designa för att nå visionen om ett samhälle som fungerar för alla människor 

(Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.23, s.26). Det kan ses som ett verktyg för att allt 

som designas ska passa så många som möjligt.  

Användarcentrerad design ska möta människors olika behov men behov kan vara 

både explicita och implicita; ett explicit behov är lätt för användaren att beskriva 

medan ett implicit behov är ett behov som kan vara svårare att uttrycka, om 

användaren ens är medveten om det (Ibid, s.23). 

Fysiska behov kan tillgodoses med hjälp av antropometri; ett kunskapsområde 

om människors fysiska mått så som kroppsmått, räckvidd och omfång (Ibid, 

s.24). De krav som finns på anpassning för exempelvis funktionsvariationer och 

hjälpmedel kan sägas vara utformade med antropometri som grund och syftar till 

att säkerställa fysisk tillgänglighet. En kan mena att den mest användarcentrerade 

lösningen är den som tillgodoser de fysiska behoven hos de individer med störst 

begränsningar eftersom en sådan lösning skulle kunna passa många andra också 

men: 

Ett vanligt misstag är att tro att det endast är de fysiska 

behoven som behöver tillfredsställas, det vill säga behov för 

att göra lösningen säker, funktionell och pålitlig. (Wikberg-

Nilsson, et al., 2015, s.23) 

Det krävs mer än så – Även två andra behovsområden måste tillgodoses men de 

är inte lika lätta att greppa eftersom de är mer individuella. Kognitiva behov möts 

med lösningar som användaren kan förstå; de är begripliga och användbara. 

Emotionella behov tillgodoses när designen skapar meningsfullhet och bidrar till 

välmående; lösningar som användaren tycker om. Av den anledningen kan en 

designer inte kan utgå från sig själv och inte heller från föreställningen om andra. 

Ska icke-fysiska behov tillgodoses behöver vi möta användare och utforma i 

samverkan med dem (Ibid, s.23). 
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4. Rumsligheter 

Vi behöver bo på mindre yta eftersom vi lever över planetens biokapacitet (KTH, 

2018) men som Wrede och Isitt (2014) skriver är det få svenskar som kan tänka 

sig mindre boyta då vi vant oss vid motsatsen. För att göra mindre rum mer 

attraktiva används teorier om rumsligheter för att undersöka hur små rum kan 

utformas för att framstå som större. Även teorier för hur rumsligheter kan 

behovsanpassas på individuell nivå berörs eftersom det vi bygger ofta ger en 

färdig bild av hur livet ska levas (Lindvall & Myrman, 2001).  

4.1 Förstora visuellt  

Rum kan definieras av uppenbara, fysiska gränser men även av upplevda gränser 

(Ching, 2014, s.19–21, Ching & Binggeli, 2012, s.28). Upplevda gränser och 

former behöver inte nödvändigtvis existera i fysisk form men vi upplever och 

tolkar dem som om de gjorde det. Det innebär också att rumsligheter kan uppstå 

där vi inte tänkt oss dem. Våra grundläggande former ligger till grund för hur 

rumsliga gränserna kan definieras med hjälp av perception och kognition (Ibid, 

s.2), alltså hur de upplevs och hur de tolkas.  

Obrutna horisontella linjer kan ge en illusion av större rum eftersom de rumsliga 

gränserna blir mindre tydliga (Wrede, 2008 s.14, s.70) och raka linjer som 

sträcker sig på höjden ger intryck av större volym (Ching & Binggeli, 2012, s.90–

92, 96). Just höjden är ett sätt att nå mer kvadratsmarta lösningar – att tänka i 

kubik istället för i kvadrat (Wrede & Isitt, 2014, s.81).  

Även passager, så som dörrar och fönster, kan ge intryck av större rumsligheter. 

De knyter samman inne med ute om de inte ger intryck av att vara barriärer; ett 

litet fönster är till exempel en större barriär än ett stort fönster. Deras storlek och 

form påverkar alltså hur de upplevs och tolkas. Fönsterytor kan dels dela upp rum 

som fysiska barriärer och dels förstora rum då de rumsliga gränserna suddas ut 

(Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching & Binggeli, 2012, s.30). Fönster kan även ha 

platsbesparande funktioner i och med att de kan agera som både dörr och fönster 

– om de dessutom har skjutfunktion stjäls inte golvyta när de öppnas (Wrede, 

2008 s.94–95, s.106). Samtidigt eliminerar fönster möjligheter att använda 

väggmonterade funktioner som till exempel hyllor och tavlor (Ibid, 2008, s.99) 

men de kan i sig agera inredning i form av tavlor eftersom fönstrets inramning 

blir som en tavelram och utsikten blir motivet (Ibid, 2008, s.94–95). Mindre, men 

högt placerade fönster kan ge både ljusinsläpp och tillåta mer flexibel inredning 

men hindrar samtidigt in- och utsyn.  

Utöver funktion som länk mellan platser kan passager även påverka ett rums 

flöden (Ching, 2014, s.22, Ching & Binggeli, 2012, s.29). Flöden är de stråk längs 

vilka vi rör oss i rummet och de delar även in rummet i olika zoner som kan ges 

olika funktioner. Det förutsätter dock att rummet är tillräckligt brett för att kunna 
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rymma dessa funktioner. Ett rums bredd ska baseras på användarna och de 

aktiviteter de önskar utföra i rummet medan rummets längd ska baseras på 

önskan och omständighet (Ching & Binggeli, 2012, s.20–23). Avlånga rum kan 

delas upp i flera zoner och även uppmana användare till rörelse längs med dess 

längd (Ibid, s.21) eftersom den längsgående axeln skapar upplevda linjer som kan 

ge intryck av riktning (Ching, 2014, s.8). Även repetitiva element kan användas 

för att ge intryck av längd (Ching, 2014, s.66, s.218). 

Minskad detaljrikedom kan ge intryck av större rum då färre visuella element 

pockar på uppmärksamheten hos användaren (Wrede, 2008, s.14, s.37) och kan 

bland annat uppnås med hjälp av dold förvaring (Wrede & Isitt, 2014, s.55). Alla 

texturer som utgör visuella mönster fyller också rum, därför bör små rum 

utformas med subtila och/eller sparsam användning av dem. I större rum kan 

samma princip användas för att skapa rum i rummet, till exempel för att betona 

en privat yta i ett större rum (Ching & Binggeli, 2012, s.104). 

Hur design upplevs och tolkas beror på vad som finns runt omkring eftersom 

proportioner står i förhållande till varandra. Av den anledningen kan ett 

referensobjekt behövas; något som vi känner till sedan tidigare och som hjälper 

oss att avgöra proportion och skala. På ritningar ses ofta mänskliga siluetter i 

dörröppningar då vi har erfarenhetsbaserade uppfattningar om hur stor en person 

är och om hur stor en dörröppning är; ledtrådar som dessa hjälper oss att uppfatta, 

uppleva och tolka (Ching & Binggeli, 2012, s.126–129) varför de också kan 

utgöras av andra rumsliga föremål som till exempel möbler. 

4.2 Behovsanpassade rum 

Begreppen tight fit och loose fit (Ching & Binggeli, 2012, s.68–69) används även 

inom modevärlden för att beskriva olika passform, till exempel på ett par jeans. 

Loose fit kan vara lös i passformen för en användare och tight för en annan – de 

har flexibiliteten att passa flera användare men även en och samma användare 

som exempelvis går upp eller ned i vikt. Något som konstrueras för att vara 

föränderligt och anpassningsbart kan kallas för loose fit och kan då användas 

olika beroende på användarens olika behov där användaren själv avgör behovet. 

Motsatsen, en så kallad tight fit, är fixerad och kräver mer av designern redan i 

planeringsstadiet eftersom den inte kan förändras för nya behov.  Tight fit är alltså 

inte lika föränderligt och anpassningsbart som loose fit, men fördelen med tight 

fit är att det ofta är yteffektivt med platsbyggda, multifunktionella, integrerade 

lösningar. Vad som mer talar för tight fit-lösningar är ett enhetligt uttryck som 

kan minska risken för visual interference. 
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Metod 

I denna del presenteras de metoder som valdes ut för att samla in data och utföra 

arbetet, samt etiska och kritiska överväganden för dessa. 

Mitt fokus vid metodval var att först skapa en bredare förståelse för min egen del 

med hjälp av kvantitativa metoder som sedan kompletterats med kvalitativa 

metoder. Varför jag valt att kombinera kvantitativt och kvalitativt är för att en 

kvantitativ metod sällan kan bevisa något utan snarare används för att förstå och 

lära sig mer. En kvalitativ metod kan med fördel användas för att med hjälp av 

tolkning söka djupare förståelse (Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.59–60). 

Denscombes (2016, s.427–435) forskningsetiska huvudprinciper har använts för 

att säkerställa en god forskningsetik vilka är att: 

o Skydda deltagarnas intresse 

o Garantera fritt deltagande baserat på informerat samtycke 

o Undvika falska förespeglingar och bedriva med vetenskaplig integritet 

o Följa nationell lagstiftning 

1. Litteraturstudier 

Dokumentär forskning kännetecknas av dokument som primär informationskälla 

men behöver inte bestå av tryckt text utan kan likväl vara digital kommunikation 

och visuella källor (Denscombe, 2016, s.319). Dokumentär forskning kan 

användas om det finns en föreställning att dokumenten säger något viktigt och 

användbart men också för att upptäcka det som först inte framgår genom att bidra 

till djupare läsning. Dokumenten som använts i arbetet har granskats och bedömts 

enligt Denscombes kriterier (Ibid, s.326–329) för informationskällans medium, 

det vill säga huruvida det är en tidskrift eller artikel, statlig publikation, officiell 

statistik eller internet-baserade källor då dessa kan ses som dokument online. 

Metodkritik 

Dokumentär forskning är en tidseffektiv metod och källorna är lättillgängliga 

(Ibid, s.338) men det säkerställer inte deras kvalitet. Internet är lättillgängligt och 

det finns det inget som styr vad som publiceras (Ibid, s.339) varför källorna valts 

med viss försiktighet. Källorna kan även ha ett annat perspektiv och syfte än det 

jag haft varför det också kan förekomma en viss förvrängning av budskapen och 

likaså kan dokument redan ha förvrängts av en upphovsmans tolkningar (Ibid, 

s.339). Litteratur har egenskap som permanent handling vilket innebär att 

informationen är fixerad för en tid; det gör att den kan kontrolleras av andra men 

det innebär samtidigt att den inte alltid är uppdaterad (Ibid, s.319–320, 339). 
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Jag valde först att studera två litterära verk kopplade till liten bygg-/boyta. Valet 

baserades på föreställningen att de skulle innehålla användbar information som 

kunde hjälpa processen genom att ligga till grund för val av designprinciper. 

Dock fann jag att dessa inte innehöll särskilt mycket information om vad och hur 

en kan och bör tänka på, utan nästan enbart visade exempel från branschaktiva 

aktörers projekt och redogjorde för skaparnas egna tankar och idéer. Utifrån den 

information som samlats in i verken har jag gjort tolkningar om vad som 

eftersträvas, men eftersom tolkningar är individuella kan något annat tolkas av 

någon annan.   

Som Myndigheten för kulturanalys (2015) konstaterar blir vår kultur mer 

deltagarstyrd med kollektiva lösningar och identitetsskapande aktiviteter som 

gärna delas mellan likasinnade, och ungdomar tycks dessutom vilja forma sitt 

eget innehåll. Därför valde jag att undersöka hur boendet och dess utformning 

kan kopplas till identitet och kultur.  

1.1 Små rum 

Syftet var att undersöka vad som eftersträvas för att bättre kunna välja teorier, 

men trots verkens relevans för ämnet studerades de hastigt då de enbart innehåller 

samlingar med projekt som redogör för formgivarnas idéer och tankar om små 

rumsligheter. Det ena verket är avgränsat till projekt om 15 m² (Wrede, 2008) 

och det andra till 25 m² (Wrede & Isitt, 2014). De mer kända betäckningarna för 

byggnadstyperna är Friggebodar och Attefallshus.  

Det jag valde att ta med från litteraturstudien var uppmaningar om ett friare tänk, 

flexibilitet och enkelhet men främst en strävan efter att ge intryck av att rum är 

större och rymligare än vad de egentligen är. 

1.2 Boende och identitet 

Ett tredje och fjärde verk studerades för sin koppling till identitet mellan boendet 

och den boende (Lindvall & Myrman, 2001, Hellquist, 2007).  

Trots att vi idag har lärt oss att olika individer inte är så lika som vi en gång trott 

(Lindvall & Myrman 2001, s.82) bygger vi på ett sätt som ofta ger en färdig bild 

om hur den boende ska leva sitt liv vilket också begränsar möjligheterna att forma 

boendet efter egna behov och önskemål. Någon annan lägger grunden för hur den 

boende lever sitt liv; till följd riskeras ett utanförskap i boendefrågan vilket kan 

leda till ett upplevt utanförskap att påverka sitt liv. Ibland tvingas vi alltså välja 

boenden vi inte kan identifiera oss med enbart för att ha tak över huvudet (Ibid, 

s.62, s.193). Vidare menar Lindvall och Myrman (2001, s.7) att individers 

erfarenheter kan och bör utnyttjas i högre grad för även om dessa individer inte 

är arkitektoniska experter så besitter de kunskaper och erfarenheter som 

användare av världens rum; erfarenheter som experterna inte har.  
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Hellquist (2007, s.114) menar att småhuset har rört sig bort från arkitektur och 

mer kan liknas vid design som inrednings- och klädmode; det går snabbt att 

bygga, köpa och sälja. Även underhållningsbranschen kopplas till småhus-

kulturen i och med att den blir som en iscensättning av ”dokusåpan om livet”. 

Hellquist nämner att det kan bero på arkitekturen i sig eftersom att nutidens norm 

med stora fönsterpartier kan liknas vid stora TV-skärmar och att småhuskulturen 

bygger på att se och bli sedd. Även småhusens uteplats agerar scen för det spelade 

livet, men trots att vi har blivit mer europeiserade och gärna umgås som på en 

uteservering gömmer vi hellre uteplatsen, skyddat från insyn (Ibid, 116). Vi vill 

både synas och gömma oss; det visar hur komplext förhållandet är till boendet.  

2. Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design kan ses som både teori och metod. Teorin är att 

användarnas behov ska ligga till grund för designen och att vi inte kan designa 

lösningar som tillgodoser alla behovsområden om vi inte möter och designar 

tillsammans med användarna. Användarcentrerad design som metod används här 

på ett sätt som också låter användarna bli deltagare i processen och medskapare 

av olika designförslag. 

När användare tar del av designprocessen kan vi tala om interaktionsdesign eller 

kooperativ design, en metod som kan leda till lärande mellan användare och 

formgivare (Sundblad, 2001, s.26). Större användardeltagande kan även leda till 

en mer kvalitativ slutprodukt då användare är med och testar och utvecklar 

produkten under processens gång och inte enbart är användare av en färdig 

slutprodukt (Engwall, 2001, s.61–65, Sundblad, 2001, s.23). Användardesign 

sker med fördel ansikte mot ansikte mellan designer och användare för att 

kombinera expertis med användarens input (Hanington, 2012, s.128). För att få 

mer input kan deltagare uttala tankar och handlingar under processens gång vilket 

kan liknas vid think-aloud protocol som syftar till att upptäcka glädje, frustration 

och förvirring hos användarna och som sedan kan användas för att förbättra 

produkten eller tjänsten (Ibid, s.180).  

Digitaliseringen har medfört att Generation Z baserar sina liv på tekniska och 

digitala plattformar. Av den anledningen ville jag undersöka hur ett digitalt 

kommunikationsmedium kan bidra till förståelsen för möjligheterna att bo 

flexibelt och yteffektivt i ett modulhus. För att undersöka det tog jag fram en 

digital 3D-modell vars syfte var att testa huruvida ett digitalt och interaktivt 

kommunikationsmedium kan tilltala och fungera för målgruppen. Eftersom 

boendet är starkt kopplat till identitet och ungdomar gärna skapar och uttrycker 

sin egen identitet syftar modellen även till att undersöka vad och hur eget 

skapande kan bidra med i förhållande till förståelsen för Husmutterns produkter.  



16 

 

En 3D-modell i den här kontexten kan liknas vid en prototyp som är ett verktyg 

för experimenterande och har fem huvudsyften som kan bidra till det fortsatta 

arbetet (Wikberg-Nilsson, et al., s.154–155):  

o Att bättre förstå designproblemet 

o Att utforska och utveckla olika innovativa lösningar 

o Att utforska och uppleva gestaltningsmöjligheter 

o Att undersöka interaktionen mellan människan och olika lösningar 

o Att testa funktionalitet, förståelse och upplevelse av gestaltningen 

Prototyper kan med fördel användas för att låta användare utforma egna idéer 

vilket leder in på upplevelseprototyper; de har sin grund i att människor förstår 

bäst genom att göra snarare än att få förklarat för sig hur det ska göras. Metoden 

syftar till att testa upplevelsen av produkter eller tjänster. Att lära genom att göra 

kan bidra till större förståelse för hur designen fungerar, gestaltas och upplevs 

(Ibid, s. 157–160).  

Den digitala 3D-modellen användes i samverkan med användarna för att skapa 

designförslag där tanken dels var att möta användarnas egna behov och önskemål 

och dels att generera flera designförslag som kommunicerar möjligheterna att bo 

individuellt anpassat och flexibelt på liten yta med Husmutterns produkter. 

Metodkritik 

Användare kan hjälpa processen och därmed designen, men hur väl det fungerar 

beror på designerns förmåga att tolka och översätta användarnas tankar och idéer 

till en design (Hanington, 2012, s.128). CAD (Computer Aided Design) leder 

ofta till avancerade visualiseringar och den bildmanér som nås kan lätt upplevas 

som allt för utvecklad vilket riskerar att hämma användarna från att komma med 

input då visualiseringarna kan se för färdiga ut (Wikberg-Nilsson, et al., s.161). 

Urval 

I arbetet användes subjektivt urval med visst bekvämlighetsurval. Målet med 

subjektivt urval är att generera den bästa informationen genom att avsiktligt rikta 

sig till ett urval av informanter. Informanterna kan handplockas utifrån sin 

koppling till ämnet, undersökta teorier eller utifrån sin kunskap om eller 

erfarenhet av ämnet. Bekvämlighetsurval finns sannolikt med i de flesta 

forskningsurvalen, ofta på grund av brist på tid och pengar (Denscombe, 2016, 

s.77).  

Mina informanter har valts ut baserat ålder; de är födda från 1995 och framåt. Jag 

har handplockat personer i min närhet som jag vet tillhör Generation Z.  

Urvalskritik 

Informanterna i arbetet utgörs av bekanta och det kan ses som en anledning att 

kritisera undersökningen och personernas svar; de har en personlig koppling till 

mig och kan vilja ge mig de svar de tror att jag vill ha. Denscombe (2016, s.78) 
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menar att bekvämlighetsurval kan tyda på en lättjefull inställning till arbetet och 

att urvalsmetoden strider mot god forskning, men att urvalet kan användas om 

det hänger samman med ämnet. 

2.1 Genomförande 

Jag valde SketchUp som 3D-visualiseringsprogram då jag har erfarenhet av 

programvaran, samt att min föreställning är att det är ett relativt enkelt program 

som kan göras enklare genom att justera antalet verktyg. Jag ansvarade för att 

programvaran fanns genom att utföra användardesignen på min egen dator. 

Användardesignen genomfördes i användarnas hem för att de skulle känna sig 

mer bekväma och för att undvika störande faktorer som kan finnas i exempelvis 

offentliga miljöer. Istället för att upplevas som ett test ville jag att det skulle vara 

en rolig upplevelse och leda till samtal med varje användare som resulterade i ett 

designförslag. Vid varje tillfälle serverades någon dryck för en avslappnad 

stämning. Jag dokumenterade processen med foto och genom att skriva ned 

uttalanden från användarna.  

Syftet med modellen var inte att användarna skulle lära sig programvaran. Jag 

ville hålla det enkelt och därför justerades antalet verktyg till fem funktioner: 

o Orbit – Kameraverktyg för att rotera vyn 

o Pan – Kameraverktyg för att panorera vyn 

o Move – Verktyg för att flytta och rotera komponenter 

o Push/pull – Verktyg för att extrahera och subtrahera 

o Draw – Ett ritverktyg för att skapa linjer 

Innan skarpt läge med användarna testade 

jag föreställningen om SketchUp som 

enkel programvara i en förstudie med en 

bekant som inte hade förkunskaper av 

programvaran. Här utformades varianter 

av modulhus, komponenter och möbler som kunde agera signifiers för användare 

som skulle skapa sina modulhus (se figur 3–6). Under förstudien upptäcktes 

svårighet att navigera med Orbit som kunde hjälpas genom att förklara hur 

funktionen används; muspekaren hålls över det användaren vill rotera vyn kring. 

Move krävde tydligare förklaring; delarna sätts ihop lättare om användaren flyttar 

komponenter från hörn till hörn. Draw förklaras ytterligare om någon ny 

komponent eller möbel skulle behöva formges. 

 

Figur 2: Verktygsfält, SketchUp 
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Figur 3: Modulhus formgivna under förstudien 

Innan varje tillfälle ställde jag några frågor för att kontrollera att det var relevant 

för informanterna att delta. Samma frågor ställdes även efter varje tillfälle för att 

undersöka resultatet, men i slutet valde jag att komplettera med den sista frågan 

som berör just interaktionen och mediet. 

o Vilket år är du född? 

o Vet du vilka Husmuttern är och vad de gör?  

o Vad är dina tankar om boendelösningar som till exempel modulhus? 

o Skulle du kunna tänka dig det?  

o Skulle du kunna tänka dig att bo mer yteffektivt?  

o Vad tyckte du om att få bygga själv?  

o Underlättade det förståelsen eller tror du att du hade förstått mer 

genom att bara titta på de olika komponenterna eller förslagen?  

För varje användare förklarades syftet och designprinciperna väldigt förenklat 

och vid behov dök vi djupare i dessa. 

Syftet är att skapa ett boende anpassat för dig, utifrån dina behov och 

önskemål, och samtidigt ett designförslag som visar möjligheterna att 

bo flexibelt, individanpassat och yteffektivt med hjälp av Husmutterns 

modulhus. Du avgör själv när du är klar.  

Inom compact living strävar man ofta efter att få rum att upplevas som 

större än de är och för det finns några enkla principer att ha i åtanke: 

Människor läser av ett rums storlek dels genom dess gränser och dels 

genom proportioner. Horisontella linjer förlänger, vertikala linjer 

förhöjer och du kan försöka tänka i kubik istället för kvadrat, dvs. att du 

bygger på höjden. Vissa rum uppstår mellan andra rum och dem kan du 

behöva ge rumsliga identiteter för att de ska uppfattas som rum. 

Platsbyggda möbler sparar ofta plats och gör det mindre rörigt medan 
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flyttbara möbler är flexibla och låter boendet anpassas för olika 

situationer, men tänk på att desto mer saker du stoppar in, desto mindre 

kommer rummet upplevas. Rum kan delas in i zoner för olika funktioner, 

vissa zoner uppstår naturligt och andra skapas.  

Tanken från början var att låta varje användare gestalta utifrån basfilen, men jag 

hade även en idé om att varje användares design kunde resultera i förslag på fler 

komponenter som nästa användare kunde ta del och inspireras av. Därför 

sparades filen över efter att varje användare designat sitt boende. På det sättet 

blev användarna inte bara medskapare av sina egna designförslag utan bidrog 

även till de andras förslag och vidare även till fler designförslag för Husmuttern. 

Genomförandekritik och etik 

Efter genomförandet tillfrågades användarna om gestaltningen fick användas i 

arbetet. Jag anser att det hade varit mer etiskt att fråga innan men hade också en 

misstanke om att det skulle kunna medföra ett upplevt prestationskrav. Alla 

användare godkände att gestaltningen användes i arbetet och presenteras under 

Designförslag. 

  



20 

 

Designförslag 

Tanken var att förmedla flexibilitet och möjligheter med modulhus baserat på 

Husmutterns produkter. Jag ville inte ge en färdig bild av hur ett boende kan eller 

ska se ut eftersom det kan leda till ett utanförskap i boendefrågan och i sin tur ett 

upplevt utanförskap att påverka sitt liv (Lindvall & Myrman 2001, s.193). Jag 

utgick därför från Husmutterns produkter och måtten på dessa när fler förslag på 

komponenter formgavs i förstudien. Bilder som ska underlätta förståelse bör vara 

visuellt enkla (Popovski, et al., 2016, s.435), därför gavs de olika husdelarna ett 

förenklat formspråk (se figur 1).  

 

Figur 4: Vy från digital modell: moduler/komponenter/husdelar 

Inom compact living finns ingen specificerad boyta och compact living får därför 

ses i förhållande till den aktuella kulturen; eftersom svenskarnas snittboendeyta 

är 41 m² (SCB, 2018) och två golvkomponenter tillsammans utgör en yta om 37,5 

m² är det den avgränsning användarna har att förhålla sig till när de formger sitt 

kompakta boende. Golvkomponenten har samma form som ett platt tak och 

därför gjordes den grå till skillnad från takkomponenten som istället är vit.  

För att underlätta användningen av den virtuella miljön skapades ramar som 

användarna kunde förhålla sig till eftersom konturlinjer kan skapa betryggande 

ramar och samla sammanhängande information (Bergström, 2016, s.114). Jag 

grupperade dessa baserat på typ av komponent; det vill säga huruvida det var 

designförslagen från förstudien, husdelar, tidigare informanters designförslag 

eller möbler (se figur 1, 2 och 3). Varje gruppering markerades av en egen ram 

för att skilja dessa åt.  
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Figur 5: Vy från digital modell, grupperingar sett ovanifrån 

De enklaste behoven att konstatera är de grundläggande behoven i form av mat, 

sömn och hygien. Dessa explicita behov känner informanterna oftast till och de 

är därför lättare att tillgodose (Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.23). Fysiska behov 

kan även syfta till antropometri som ser till att designen passar användarnas 

fysiska mått, så som längd, bredd, omfång, sitthöjd, etcetera (Wikberg-Nilsson, 

et al., 2015, s.24) men eftersom de byggregler vi har kan sägas ha antropometri 

som grund har jag valt att inte gå in på detta på djupet utan bett mina informanter 

att kontrollera sin egen design genom att infoga rumsliga element, så som möbler, 

eller en siluett av en person då de kan underlätta tolkningen av skalan (Ching & 

Binggeli, 2012, s.126–129). Behov som kan vara svåra att uttrycka utgörs oftast 

av emotionella behov (Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.67). Dock är de väldigt 

individuella och av den anledningen ville jag inte avgöra dessa åt användarna. 

Genom att vara lyhörd efter implicita behov lät jag istället deltagarna konstatera 

dessa utifrån deras egna höga tankar. 

 

Figur 6: Vy från digital modell, samling med möbler 
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Design, informant 1 

 

Min första informant är född 1996 och uppgav att hen inte vet vilka Husmuttern 

är eller vad de har att erbjuda. Informanten ansåg att boendelösningar i form av 

modulhus verkar smidiga och skulle kunna tänka sig en sådan lösning om den 

inte innebar mindre boyta eller högre boendekostnader. Av samma anledning kan 

inte heller informanten tänka sig bo mer yteffektivt; hen tror det skulle upplevas 

för trångt.  

  

Figur 7: Uttalanden, informant 1 



23 

 

  
Figur 8: Planvy, informant 1 
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Under diskussion med Informant 1 berördes följande:  

Vertikala och horisontella linjer förstorar rummet visuellt (Wrede, 2008 s.14, 

s.70, Ching & Binggeli, 2012, s.90–92, 96). 

Högre placering av fönster släpper in ljus och suddar ut rumsliga gränser men 

minimerar mängden insyn (Wrede & Isitt, 2008, Ching, 2012, Ching & Binggeli, 

2012).  

Flera fönster på rad kan tillsammans ge intryck av linjer som visuellt förlänger 

rummet och även föremål så som möbler kan ge bättre uppfattning om rummets 

storlek (Ching & Binggeli, 2012, s.126–129). 

Multifunktionalitet; en dörr kan vara ett fönster och vise versa samt att de, om de 

har skjutfunktion sparar plats (Wrede, 2008 s.94–95, s.106).  

Tight fit-lösningar kan spara yta om de är platsbyggda och bidra till ett enhetligt 

uttryck som minskar mängden visuella intryck och får rummet att upplevas större 

(Ching & Binggeli, 2012, s.68–69, Wrede, 2008, s.14, s.37, Wrede & Isitt, 2014, 

s.55).  

Loose fit-möbler kan användas för att effektivisera ytor (Ching & Binggeli, 2012, 

s.68–69), bland annat med hjälp av möbler som kan hängas, fällas och flyttas 

utifrån behov och önskemål.  

Att bygga i kubik, alltså på höjden, istället för kvadrat kan spara kvadratmetrar 

(Wrede & Isitt, 2014, s.81). 

En siluett av en person kan bidra till att bättre förstå storleksförhållanden och 

proportioner (Ching & Binggeli, 2012, s.126–129).  

För att förtydliga ett rum kan det ges en rumslig identitet (Ching, 2014, s.19–21, 

Ching & Binggeli, 2012, s.28). 
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Figur 9: Vy från digital modell, informant 1 

 

 

Figur 10: Vy från digital modell, informant 1 
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Figur 11: Vy från digital modell, informant 1 

 

 

Figur 12: Vy från digital modell, informant 1 
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Figur 13: Vy från digital modell, informant 1 

Resultat 

Efter användardesignen uppger Informant 1 att hen tycker sig veta vilka 

Husmuttern är i och med att hen vet vad de har att erbjuda. Även om hen redan 

kunde tänka sig ett modulhus kunde hen inte se sig själv bo mer yteffektivt 

eftersom hen trodde att det per automatik skulle innebära en trång boendemiljö. 

Nu såg sig informanten som ”motbevisad” och berättade att hen visst kan tänka 

sig att bo i ett yteffektivt modulhus, men förutsättningen är en bra planlösning. 

Jag tolkade ”bra planlösning” som en planlösning vilken anpassats efter 

informantens egna behov och önskemål eftersom det var just det informanten 

hade utformat och såg sig motbevisad av. Informant 1 tyckte att det var bra att få 

bygga själv eftersom det underlättade förståelsen för hur de olika husdelarna kan 

sättas ihop. Hen uppgav att det var lättare att förstå när hen själv fick bygga än 

att enbart titta på de olika delarna för sig och de designförslag som togs fram 

under förstudien. 
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Design, informant 2 

Informanten är född 1995 och känner varken till Husmuttern eller deras 

produkter. Hen anser att hen hade kunnat bo på mindre yta om livssituationen 

krävde det, men hade inte valt att göra det annars. Även om informanten föredrar 

äldre bostäder på grund av deras karaktär och historia kan hen tänka sig ett 

modulhus om dess utformning är utfört med ”rolig finess och fantasi” och inte i 

”en låda med lock”. 

 

  

Figur 14: Uttalanden, informant 2 
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Figur 15: Planvy, informant 2 
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Under diskussion med informant 2 berördes följande:  

Dörrar kan likväl vara fönster och de sparar dessutom plats med skjutfunktion 

(Wrede, 2008 s.94–95, s.106).  

Större fönster döljs inte lika lätt av andra rumsliga elementen samtidigt som de 

bidrar till en mer öppen känsla i och med att de suddar bort rummets gränser 

(Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching & Binggeli, 2012, s.30).  

Inte enbart de fysiska behoven ska tillgodoses, eftersom de emotionella behoven 

också är viktiga att tillgodose (Wikberg-Nilsson, et al., 2015, s.23). 

Glas fungerar som skyddande barriärer samtidigt som de släpper igenom ljus och 

bidrar till ett visuellt öppet flöde (Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching & Binggeli, 

2012, s.30).  

Förvaringsmöjligheter till exempel dold och/eller platsbyggd förvaring kan hålla 

boendet organiserat och minska mängden visuella intryck som bidrar till att 

visuellt förstora det (Wrede, 2008, s.14, s.37, Wrede & Isitt, 2014, s.55, Ching & 

Binggeli, 2012, s.104). 

Det är mer yteffektivt att bygga på höjden (Wrede & Isitt, 2014, s.81). 

Rektangulära rum kan delas in i flera zoner (Ching & Binggeli, 2012, s.20–23). 

Vertikala linjer höjer rummet visuellt (Ching & Binggeli, 2012, s.90–92, 96).  

Rum kan definieras av upplevda gränser och inte enbart fysiska men kan då 

behöva ges en rumslig identitet för att upplevas och tolkas som rum (Ching, 2014, 

s.19–21, Ching & Binggeli, 2012, s.28).  

 

Figur 16: Vy från digital modell, informant 2 
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Figur 17: Vy från digital modell, informant 2 

 

 

Figur 18: Vy från digital modell, informant 2 
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Figur 19: Vy från digital modell, informant 2 

 

 

Figur 20: Vy från digital modell, informant 2 
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Figur 21: Vy från digital modell, informant 2 

Resultat 

Efter att användardesignen gjorts tillsammans med användaren upplever hen att 

hen fick större förståelse för att hen kan klara sig på mindre yta än vad hen 

tidigare trott men att det handlar om bra planering och smarta lösningar. Trots att 

informanten föredrar äldre bostäder ansåg hen att den digitala modellen hjälpte 

hen att förstå hur ett modernt boende kan göras mysigt och personligt om det 

skräddarsytts efter egna behov och önskemål. Informanten tyckte att det egna 

skapandet var ett bra verktyg för att ge upplevelsen av att det verkligen är ett 

boende för hen, till skillnad från att bara ha betraktat modulhusen från förstudien. 

  



34 

 

Design, informant 3 

 

Informant 3 kan inte minnas att hen hört talas om Husmuttern och känner inte 

heller till deras produkter. På frågan om modulhus svarar hen att hen aldrig skulle 

kunna tänka sig att bo i ett sådant eftersom hen behöver utrymme och ytor att 

röra sig på och av samma anledning kan hen inte tänka sig att bo mer yteffektivt. 

Figur 22: Uttalanden, informant 3 
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Figur 23: Planvy, informant 3 
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Under diskussion med informant 3 berördes följande: 

Linjer kan utgöra ett rums gränser (Ching, 2014, s.19–21, Ching & Binggeli, 

2012, s.28) 

Vertikala linjer höjer rummet visuellt (Ching & Binggeli, 2012, s.90–92, 96). 

Fönsterytor kan dels dela upp rum som fysiska barriärer och dels förstora rum då 

de rumsliga gränserna suddas ut (Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching & Binggeli, 

2012, s.30). 

Dörrar och fönster sparar plats med skjutfunktion (Wrede, 2008 s.94–95, s.106).  

Med loose fit-funktioner kan hemmet anpassas utifrån olika situationer (Ching & 

Binggeli, 2012, s.68–69). 

Att bygga på höjden är ett sätt att arbeta yteffektivt (Wrede & Isitt, 2014, s.81). 

Rum kan delas in i zoner och att det kan göras med hjälp av naturliga flöden, 

barriärer och andra element som ger intryck av att dela rummet (Ching, 2014, 

s.22, Ching & Binggeli, 2012, s.29). 

Platsbyggda möbler med inbyggd förvaring kan spara plats och undvika ett 

stökigt intryck (Ching & Binggeli, 2012, s.68–69). 

 

Figur 24: Vy från digital modell, informant 3 
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Figur 25: Vy från digital modell, informant 3 

 

 

Figur 26: Vy från digital modell, informant 3 
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Figur 27: Vy från digital modell, informant 3 

 

 

Figur 28: Vy från digital modell, informant 3 
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Figur 29: Vy från digital modell, informant 3 

Resultat 

Efter användardesignen tyckte sig informanten veta mer om Husmuttern och 

möjligheterna att forma boendet utifrån sina egna behov och önskemål med hjälp 

av modulhus. Även om det skulle vara fysiskt möjligt att bo på liten yta, vilket 

informanten nu förstår att och hur hen skulle kunna göra, anser informant 3 att 

ett yteffektivt boende inte passar hen; det emotionella behovet av luftighet och 

stora ytor är viktigare. Hen berättar dock att modulhus i sig är mer aktuellt nu, 

vilket det inte varit tidigare. När jag frågade varför förklarade hen att modulerna 

skulle kunna användas till mycket mer, att ”det går att ta ut svängarna och skapa 

ett helt palats”. På frågan om den digitala modellen som medium menar 

informanten att själva idén att få skapa något själv underlättar förståelsen då det 

visar hur mycket man egentligen kan göra med modulerna och att det visst går 

att bo på mindre yta. Dock tyckte informanten att programvaran i sig kan vara 

enklare; hen anser att det borde vara en app istället och visade hur kontrollerna 

för att bygga i applikationsspelet SimCity fungerar. 
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Design, informant 4 

Informant 4 är född 1997 och anser att modulhus låter som en smart och smidig 

lösning men hen känner inte till Husmuttern eller deras produkter sedan tidigare. 

Hen kan tänka sig att bo yteffektivt i ett modulhus eftersom det är bra att utnyttja 

ytor på bästa sätt.  

  

Figur 30: Uttalanden, informant 4 
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Figur 31: Planvy, informant 4 
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Under diskussion med informant 4 berördes följande:  

Rum kan uppstå i mellanrum men kan då behöva ges en rumslig identitet för att 

de ska uppfattas som rum (Ching, 2014, s.19–21, Ching & Binggeli, 2012, s.28).  

Tillräckligt stora fönster kan användas som entré och sparar då plats (Wrede, 

2008 s.94–95, s.106). 

Föremål kan underlätta förståelsen för storleksförhållanden (Ching & Binggeli, 

2012, s.126–129). 

En siluett av en person kan ge en bättre upplevelse av hur stort ett rum är (Ching 

& Binggeli, 2012, s.126–129). 

Att bygga på höjden sparar golvyta (Wrede & Isitt, 2014, s.81). 

Passager skapar flöden som delar upp rummet i zoner (Ching, 2014, s.22, Ching 

& Binggeli, 2012, s.29).  

En av riskerna med fönster är att de stjäl väggyta som hade kunnat användas till 

inredning (Wrede, 2008, s.99). 

Platsbyggd förvaring sparar plats, minimerar mängden visuella intryck och 

förstora rummet visuellt (Ching & Binggeli, 2012, s.68–69). 

 

Figur 32: Vy från digital modell, informant 4 
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Figur 33: Vy från digital modell, informant 4 

 

 

Figur 34: Vy från digital modell, informant 4 
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Figur 35: Vy från digital modell, informant 4 

 

 

Figur 36: Vy från digital modell, informant 4 
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Figur 37: Vy från digital modell, informant 4 

 

 

Figur 38: Vy från digital modell, informant 4 



46 

 

Resultat 

Informanten hade kännedom om modulhus sedan tidigare men inte om företaget 

Husmuttern och just deras produkter. Efter användardesignen anser hen att hen 

fortfarande inte riktigt vet vilka Husmuttern är men att hen har större förståelse 

för vad de gör och att det kanske också är vad de är; en modulhustillverkare. Hen 

kan fortfarande tänka sig att bo i ett modulhus, speciellt nu när hen vet att det går 

att välja utformning själv. Tidigare kunde informanten tänka sig att bo mer 

yteffektivt för att det är bra att utnyttja ytor på bästa sätt. Hen kan fortsatt tänka 

sig ett yteffektivt boende med tillägg att hen nu vet att det kan vara yteffektivt 

och samtidigt snyggt enligt hens egen stil. Informant 4 tyckte att det var 

spännande att kunna pröva sig fram med möjlighet att ändra utformningen om 

hen ångrade sig. Att arbeta i den interaktiva 3D-modellen medförde att det blev 

tydligare allt eftersom hen byggde. Dock upplevde informanten att det var svårt 

att veta vart hen skulle börja. Det var även lätt för informanten att halka in på 

tankar som ”vad kan jag bygga för spännande?” istället för ”vad behöver jag?” 

vilket medförde att hen under processens gång till exempel glömde bort att 

placera ut badrummet. Överlag tyckte informanten att 3D-modellen underlättade 

förståelsen för hur de olika delarna fungerar ihop till skillnad från att enbart se 

de olika komponenterna separat.  

  

Figur 39: Vy från digital modell, informant 4 
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Design, informant 5 

Informant 5 är född 2001 och känner inte till Husmuttern eller deras produkter. 

Hen anser sig inte veta tillräckligt om modulhus för att se det som ett alternativ 

men kan tänka sig att bo mer yteffektivt.   

Figur 40: Uttalanden, informant 5 
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Figur 41: Planvy, informant 5 
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Under diskussion med informant 5 berördes följande:  

Väggar är de mest uppenbara rumsliga gränserna och kan med hjälp av fönster 

trollas bort och därför ge intryck av större rum (Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching 

& Binggeli, 2012, s.30) 

Efter varandra följande horisontellt och vertikalt placerade fönster kan ge 

intryck av horisontella och vertikala linjer som visuellt förstorar rummet 

(Wrede, 2008 s.14, s.70, Ching & Binggeli, 2012, s.90–92, 96). 

Att bygga i kubik istället för kvadrat kan spara kvadratmetrar (Wrede & Isitt, 

2014, s.81).  

Med loose fit-funktioner kan hemmet anpassas utifrån olika situationer och de 

sparar plats om de kan fällas ihop (Ching & Binggeli, 2012, s.68–69). 

Tight fit-lösningar är ofta yteffektiva och bidrar till ett enhetligt uttryck som kan 

minska risken för visual interference (Ching & Binggeli, 2012, s.68–69). 

Vi läser av rums storlek i förhållande till skala och proportioner, därför kan 

möbler underlätta tolkningen (Ching & Binggeli, 2012, s.126–129).  

Även passager, så som dörrar kan ge intryck av större rum eftersom de fungerar 

som länkar mellan olika platser (Ching, 2014, s. 24, s.115, Ching & Binggeli, 

2012, s.30).  

Rum som först inte uppfattas som rum kan behöva en rumslig identitet (Ching, 

2014, s.19–21, Ching & Binggeli, 2012, s.28).  

Högt placerade väggfönster då de sparar plats och släpper in ljus men inte bjuder 

på insyn (Wrede, 2008 s.94–95, s.99 s.106). 
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Figur 42: Vy från digital modell, informant 5 

 

 

Figur 43: Vy från digital modell, informant 5 
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Figur 44: Vy från digital modell, informant 5 

 

 

Figur 45: Vy från digital modell, informant 5 
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Figur 46: Vy från digital modell, informant 5 

Resultat 

Efter tillfället tycker sig informant 5 att hen nu har fått lära sig vad Husmuttern 

är och vad de gör. Tidigare saknade hen tillräckligt med information om 

modulhus för att förstå hur det skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Nu 

förstår hen att och hur det kan vara det, men påtalar att hen egentligen inte 

behöver så mycket utrymme som 37,5 kvadratmeter, vilket hen också visade då 

hen integrerade uteplatsen på ytan. Informanten upplevde att det egna 

skapandet var kul för att hen fick designa som hen själv ville ha. Hen tycker att 

det fungerar att titta på andras förslag och modulerna separat, men att det inte 

förmedlar alla möjligheter – de underlättar på så sätt att de inspirerar men den 

övergripliga förståelsen uppger hen komma från att få experimentera och pröva 

sig fram.   
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Analys av designförslag 

Under processen har jag skapat i samverkan med användare för att kombinera 

designexpertis med individers erfarenheter. Informanterna fick skapa varsitt 

modulhus utifrån egna behov och önskemål med uppmaningen att också sträva 

efter att visuellt förstora huset utifrån förenklade designteorier. Min föreställning 

var att informanterna skulle skapa ”dockhus” fyllda av diverse prylar, att det 

skulle krävas för att få tillräcklig uppfattning om möjligheterna till individuell 

utformning och möjlighet att bo på liten yta – men de behöll sina designförslag 

avskalade och placerade främst in föremål i modellen som visar hur fysiska 

behov kan tillgodoses. Användare kanske inte vill visa sin personlighet i form av 

annan inredning när de sitter med någon som kan upplevas ska bedöma deras 

prestation och indirekt deras livsstil och identitet eftersom boendet är så starkt 

kopplat till dessa faktorer. Det kan även bero på att jag, innan varje tillfälle, 

nämnde att rummet upplevs mindre desto fler föremål som placeras i det. Att 

informanterna inte placerat in fler föremål kan också bero på att de är nöjda med 

hur det ser ut med det allra nödvändigaste och att det räcker för att ge en bild som 

förmedlar att och hur det är möjligt att bo på liten yta. Det kan även utläsas som 

att det emotionella behovet är tillfredsställelse och då kanske mer inte behövs för 

att förmedla detta.  

Under processen hade flera användare svårt att veta vart och med vad de skulle 

börja bygga men kunde med enkla råd arbeta sig framåt genom discoverability; 

möjligheten att upptäcka allt eftersom interaktionen sker. Förutsättningen för att 

kunna använda ett digitalt kommunikationsmedium är att kontrollerna är lätta att 

använda och förstå. Även om den digitala modellen förenklades i det här arbetet 

stötte flera informanter på problem som kunde hjälpas då jag satt bredvid och 

kunde assistera, men arbetet syftade aldrig till att testa programmet utan snarare 

att pröva kommunikationsmediet för målgruppen. 

Informanterna kunde efter processen tänka sig att bo i ett modulhus men bara 

fyra av fem kunde tänka sig att bo mer yteffektivt. Den vana vi svenskar har vid 

att bo på större yta kan vara en orsak, men det kan likväl vara en personlig 

preferens eftersom andra informanter bland annat uttryckte ”Åh så fint! Här 

skulle jag kunna bo!” och ”Okej, jag är såld! Här skulle jag faktiskt vilja bo.” 
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Slutsats 

Att vi överhuvudtaget behöver undersöka hur mer demokratiska processer och 

individanpassade boendelösningar kan nås grundar sig i begreppet rättvisa. Vi 

kan inte tvinga in en allt bredare mångfald i en och samma boendestandard och 

inte heller att vi kan tvinga dessa att betala för designlösningar de inte behöver. 

Sådana lösningar skulle kunna medföra ett upplevt utanförskap i boendefrågan 

och därmed även ett upplevt utanförskap att forma sitt liv.  

Genom att inkludera användarna i processen och bidra med en rolig, interaktiv 

upplevelse kunde användarna få större förståelse för modulhus och kompakta 

boendemiljöer. Den ökade förståelsen skulle kunna bero på upplevelsen av att ha 

fått skapat själva i och med att användarna har rört sig fram i den digitala miljön 

på ett sätt som kan ha underlättat den rumsliga tolkningen. Att experimentera, 

kunna ändra och pröva sig fram sågs av flera informanter som en fördel för att 

lättare förstå möjligheterna att kunna bo mer yteffektivt men ändå behovs- och 

individanpassat.  

En fördel med interaktionen i den digitala modellen tycks vara att den har bidragit 

till en rolig upplevelse som i sin tur underlättade förståelsen för hur ett yteffektivt 

modulhus kan vara en alternativ boendelösning. Några av informanterna såg det 

som en fördel att kunna personifiera sitt boende utifrån eget tycke och smak – 

något som en digital modell kan underlätta förståelsen för. Användarna hade 

under processen vissa svårigheter att hantera programvaran men kunde med hjälp 

av tips och discoverability arbeta sig framåt relativt självständigt. Det digitala 

och interaktiva kommunikationsmediet tycks ha bidragit till en underlättad 

förståelse eftersom flera av användarna efter processen har ändrat uppfattning av 

både modulhus och kompakta boendemiljöer.  

Jag har i det här arbetet visat att möjligheterna att uttrycka sin identitet genom 

eget skapande i en 3D-modell kan bidra till en rolig upplevelse som underlättar 

förståelsen för möjligheterna att kunna bo individanpassat utifrån egna behov och 

önskemål på mindre yta i ett modulhus. 
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Förslag till vidare forskning  

Ingen av informanterna placerade in vidare många föremål i sitt modulhus utan 

placerade mest in föremål som främst visar hur fysiska behov kan tillgodoses. 

Under Analys av designförslag nämnde jag att en möjlig förklaring kan vara att 

designerns roll upplevs som någon som ska bedöma användarens livsstil och 

identitet och av den anledningen skulle det vara intressant att se hur designerns 

roll skulle kunna ta ännu mindre plats. Kan kommunikationsledet digitaliseras 

helt i någon typ av informationsförmedling som förklarar de grunder som behövs 

för att interagera med en modell, exempelvis i en tutorial där användaren får lära 

sig grunderna för att sedan skapa själv? En informant liknade modellen vid 

datorspelet The Sims och föreslog även att kontrollerna bör utformas för att likna 

de i applikationsspelet SimCity för att vara mer användarvänliga. Spelvärlden är 

ett intressant område att undersöka i förhållande till att underlätta förståelse och 

informera eftersom det kan bidra till en roligare upplevelse som möjliggör för 

användare att dels tillgodose sig informationen lättare och dels möjliggör att 

kunna uttrycka sin identitet, vilket tycks viktigt för Generation Z. 

Är en digital lösning den bästa för den digitala generationen eller är det bara något 

vi vill tro baserat på generationens teknikvana? Är en fysisk modell mer effektiv 

och i sådana fall på vilket sätt? Är kombinationen mellan fysiskt och digitalt det 

bästa för att kommunicera möjligheter? Kanske blir det lättare att förstå med ett 

fullskaligt visningshus, men kan det på ett lika smidigt sätt visa hur ett modulhus 

kan utformas flexibelt utifrån egna behov och önskemål?  
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