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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med arkitektkontoret Equator, som är 
beläget i Stockholm. Syftet med vårt uppdrag har varit att ta fram ett intresseväckande 
bildmaterial för receptionsmiljöer. Vårt fokus låg i att förstå hur man bäst förmedlar rum 
i bilder. Den övergripande frågeställningen var; hur får man i en bild, information om 
rummet och dess rymd?  
   Metoder vi använde oss av för att nå vårt mål var litteraturstudier, enkätundersökning 
och utprovningar. Litteraturstudier utfördes för att få en god grund till ämnet samt till 
utformningen av bildmaterialet. Med utgångspunkt från litteraturstudier och 
undersökningsresultatet tog vi fram ett antal förslag på bildmanér som efter utprovningar 
resulterade i två bildmanér. Resultatet bestod av en rendering och en konturskiss. 
   I rapporten ger vi även förslag på praktiska tillämpningar som på olika sätt kan 
förtydliga rumsligheten i en bild.  
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1. In ledning 
 
 
I detta kapitel presenteras examensarbetet. Här redogör vi bakgrunden till vårt ämnesval. 
Vi beskriver problemformulering, frågeställning, syfte och avgränsningar.  
 

 
Vi är två studenter vid Mälardalens högskola. I tre år har vi studerat Informationsdesign - 
Rumslig gestaltning.  
 
I vårt arbete påvisar vi vikten av bra, kommunikativt bildmaterial. Vi har fokuserat detta 
arbete på att förmedla rum i bilder. För att kunna göra det, har vi utgått från det fysiska 
rummet. Examensarbetet berör bland annat bildperception, tredimensionella bilder och 
vad man ska tänka på när man skapar en bild som ska förmedla rum. 
 
Vi samarbetade med arkitektkontoret Equator i Stockholm, där vi hjälpte dem att 
ta fram 3D-bilder för ett byggprojekt. Syftet med vårt uppdrag var att ta fram ett 
intresseväckande bildmaterial för receptionsmiljöer.  
 
”Rummet ska kunna presentera sig som en helhet redan vid den första anblicken. 
Känslan för rummet ska bygga på att ljus, material och kulörer är väl avvägda.”  
(Stintzing 2006:97) Då lokalerna ännu inte var byggda gav 3D-bilderna visuell 
information om det potentiella rummet.  
 
Efter att ha gått igenom litteratur, gjort en enkätundersökning och utprovningar blev 
resultatet ett presentationsförslag, som innehöll en rendering och en konturskiss. Vi 
producerade bilderna i visualiseringsprogrammet ArchiCad 11. Vi förändrade bilderna i 
Illustrator CS3 och PhotoShop CS3. Det gjorde vi för att skapa olika bildmanér.  
  
1.1 Bakgrund 
Som rumsliga gestaltare tänker vi på informationsdesign i en rumslig kontext. Vilket 
innebär ett sammanhang med fler aspekter (djup, ljus, rörelse etc.) att ta hänsyn till. Det 
handlar bland annat om att skapa fungerande mötesplatser.  
   Med hjälp av 3D-bilder kan mottagaren få en uppfattning om hur den rumsliga 
gestaltningen kommer bli i verkligheten. Det är viktigt med bilder och vad de uttrycker. 
Människan har alltid kommunicerat med bilder, alltifrån grottmålningar till bilder i 
tidningar, rörliga bilder på biografer och bilder på internet. ”Kommunikation med hjälp 
av bilder, såväl rörliga bilder som stillbilder, kommer att bli alltmer vanlig i olika medier 
och alltmer betydelsefull under 2000- talet.” (Pettersson 2004:12)  
   I och med detta behov av kommunikativa bilder tog vi våren 2008 kontakt med 
Equator. Med vår kunskap inom informationsdesign med rumslig gestaltning som 
inriktning tilldelades vi ett projekt. De behövde hjälp med att ta fram bildmaterial till 
kommande kontorslokaler. 
 
Som vi nämnde tidigare så blir bildmaterial alltmer betydelsefulla i dagens samhälle. 
Behovet av ett tydligt informationsmaterial borde intressera alla företag. Rune Pettersson 
(2006:2) uttrycker sig såhär:  
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Ett bra informationsmaterial gör vardagslivet enklare för de mottagare 
som behöver den specifika informationen, samt ger god ekonomi och 
god trovärdighet åt sändarna.  

 
Det är viktigt att mottagaren förstår informationsmaterialet och att det kommer fram till 
sin slutdestination. Det är upp till sändaren att förmedla och skapa ett trovärdigt 
budskap. Ett bra informationsmaterial gynnar både sändare och mottagare. 
 
1.2 Problemformulering 
Att förmedla budskap via en bild kan vara komplicerat. Att förmedla rum i bild kan vara 
ytterligare en utmaning. För att presentera ett potentiellt rum, måste man först förstå 
rummets form och funktion. Hur kan man få mottagaren att förstå känslan för det 
fysiska rummet i en platt bild? Hur presenterar man ett rum som ännu inte existerar?  
 
1.3 Syfte 
I vårt examensarbete har vi tillämpat det vi studerat i tre år. Vi ville fokusera på hur man 
bäst förmedlade rum i bilder. Hur skulle vi förmedla rumslig information i 3D-bilder? 
Det var intressant att studera hur rum kommunicerar och hur bilder kan presentera en 
potentiell miljö.  
 
Syftet med vårt uppdrag var att ta fram ett intresseväckande bildmaterial för 
receptionsmiljöer. Vi undersökte och tog fram det bildmanér Equator ville utstråla 
gentemot sina kunder. I det här projektet innebar det att ta fram bildmaterial för 
receptionen i en kontorslokal. Eftersom fastigheten för kontorslokalerna ännu inte var 
byggd under examensarbetet blev bilderna särskilt betydelsefulla i kommunikationen. De 
fick representera rummet.  
 
1.4 Frågeställning 
Vi berör frågor som är av intresse för oss som rumsliga gestaltare. Frågorna stod som 
grund för hur en rumslighet kunde förmedlas i en bild. Vid framtagandet av 
bildmaterialet utgick vi från dessa frågeställningar: 
 

• Hur får man i en bild, information om rummet och dess rymd? 
 

• Hur förmedlar man rum i kommunikativa bilder? 
 
• Hur skapar man 3D-bilder som är visuellt attraktiva, intresseväckande, 

informativa och har en tydlig rumsuppfattning? 
 

För att få svar på dessa frågor har vi utgått från ett antal hypoteser, gjort en 
enkätundersökning och även utfört utprovningar.  
 
1.5 Avgränsningar  
Examensarbetet berörde den visuella upplevelsen av bilden. Vi anpassade inte 
bildmaterialet för att uppfatta en fysisk upplevelse (så som ergonomisk, ljuddämpande 
etc.) I projektet undersökte vi inte heller de sociala sambanden som kan ha en inverkan 
på rumsuppfattningen. När vi arbetade fram bilderna skapade vi dem främst för att väcka 
intresse för den kommande miljöns möjligheter. 
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Bilderna och enkäten testades enbart på vår uppdragsgivare. Detta för att det var de som 
skulle använda bildmaterialet. 
 
Det färdiga resultatet var inte tänkt som ett formgivningsförslag, det vill säga hur rummet 
kunde utformas med möbler och material. Utan mer ett presentationsförslag, där 
bilderna skulle väcka intresse för lokalen.  
 
1.6 Målsättning 
Det förväntade resultatet är kommunikativa bilder som uppmärksammar och väcker 
intresse. En önskan från Equator är att bilderna ska vara visuellt attraktiva och beskriva 
den kommande miljöns formspråk och funktioner.  
 
1.7 Begreppsdefinition  
2D – tvådimensionell, utsträckning i två riktningar vanl. på höjden och bredden men inte 
på djupet. (Nationalencyklopedins webbplats, 2008)  
 
3D – tredimensionell, utsträckning både på höjden på bredden och på djupet. 
(Nationalencyklopedins webbplats, 2008)  
 
CAD – Computer Aided Drafting, datorstödd ritning. (Pettersson 2003:113) 
 
NCS – Natural Colour System, naturliga färgsystemet. (Pettersson 2003:440) 
 
Pixel – bildelement i en datorbild. (Pettersson 2003:465) 
 
Rendering –  metoder och teknik för att på skärmen rita upp en till synes 
tredimensionell bild med utgångspunkt från en tvådimensionell (ungefär som på ett 
fotografi). (Paginas webbplats, 2008)  
 
Rumslighet – rumsuppfattning, t.ex. volym eller rymd, orienterbarhet, hur man förstår 
att röra sig i rummet. (Hjertén m.fl. 2001:15) 
 
Vektor - matematisk storhet, t.ex. en linje, som anges med såväl omfattning som 
riktning. (Pettersson 2003:639) 
 
Visualisering - att skapa tvådimensionella bilder från en tredimensionell modell. 
 
1.8 Källkritik 
Under arbetet saknade vi litteratur som kombinerar rumslig gestaltning med 
informationsdesign, ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Vi upplevde att det fanns 
forskning inom ämnet, men inget som var direkt knutet till det vi belyser i vårt 
examensarbete. Vi fick vända oss till angränsande områden för att hitta relevant 
forskning att stödja oss emot. Trovärdiga källor hittade vi i litteratur som var skriven av 
fackmän och arkitekter.  
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Mycket av den fakta vi hittade i litteraturen var återkommande. Det bekräftar 
informationen vi hittat i de olika böckerna. Forskare, praktiker och författare verkar vara 
överens om att rumsbestämmande aspekter så som ljus och färg, många gånger kan vara 
svåra att definiera. De är införstådda i att de ibland säger emot sig själva. Det 
medvetandegör ämnets djup och komplexitet.  
 
 
2. Teor i   
 
 
I den här delen belyser vi de teoretiska perspektiv vi haft under examensarbetet. Vi har 
utgått från områden så som kommunikation, bildteori och hermeneutiken.  
 
 
2.1 Kommunikationsteori 
Som informationsdesigners vet vi att kommunikationsprocessen kan vara 
komplicerad. Det kan hända mycket på vägen från sändaren till mottagaren som 
gör att budskapet inte uppfattas som avsikten var från början. John Fiske (2001:11), 
professor inom kommunikation, menar att kommunikation är allt som kan uppfattas av 
en annan människa och genom tolkningar får en betydelse. Pettersson (2003:349) skriver 
att kommunikation är överföringen av ett meddelande från en sändare till en mottagare. 
Shannons och Weavers kommunikationsmodell från 1949 har betytt mycket för 
kommunikationsforskningen och har haft stor genomslagskraft. En bidragande orsak till 
detta är att modellen är mycket lätt att förstå och därför lätt att ta till sig. Modellen 
beskriver kommunikation som en enkel, linjär process där man börjar vid 
informationskällan, beslutsfattaren av meddelandet. Sedan fortsätter budskapet till 
sändaren som omvandlar meddelandet till en signal. Signalen skickas sedan genom en 
kanal för att tas emot av mottagaren som avkodar signalen och till slut har meddelandet 
nått sin destination där meddelandet tas emot (Lundén 2007:16) 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Shannons & Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2001:18). 
 
 
Denna modell har hjälpt oss att se kommunikationsprocessen mellan oss som 
visualiserare och Equator, mottagaren. Med hjälp av olika informationkällor och genom 
dialog med mottagaren formgav vi ett presentationsmaterial. Vilket blev den signal vi 
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sände till Equator. Det som kan göra att budskapet inte når fram kallas för brus. I vårt 
fall skulle detta kunnat vara att bilderna, enligt uppdragsgivaren, inte alls talade för det 
tänkta rummet eller att bilderna var för lågupplösta. Med hjälp av olika metoder fick 
mottagaren läsa av vårt material. Om mottagaren förstår budskapet och är tillfreds med 
presentationsmaterialet har budskapet nått sin slutdestination. 
   “Sändarna har som syfte att analysera de avsedda mottagarnas behov av information, 
planera arbetet, välja medier, samla in fakta, bearbeta och presentera budskap i ord och 
bild, samt producera och distribuera sina informationsmaterial.” (Petterson 2004:18)    
   Lundén (2007:17) nämner i sin rapport att vid presentationer av rumsliga förslag bildas 
oftast en tvåvägskommunikation, ett samtalande med mottagaren. Detta leder till att 
sändaren kan få svar och reaktioner på sitt budskap, feedback. På så sätt kan sändaren 
utveckla och förklara budskapet om det finns några oklarheter. Att vi i vårt arbete 
kontinuerligt förde en dialog med Equator, hjälpte oss att förstå deras önskemål och på 
så sätt nå ett resultat där alla parter blev nöjda. 
   Lundén (2007:17) skriver även att en viktig förutsättning för att vi ska kunna förstå 
information är att vi kan uppfatta budskapet. För att budskapet ska nå fram är det viktigt 
att materialet har ett innehåll som är anpassat efter mål och målgrupp, att det har en 
tydlig struktur, att det presenteras i rätt medium, att det har god teknisk kvalitet. Det är 
viktigt att reducera sitt material och tänka efter vad det väsentliga i budskapet är. 
Problemet med kommunikationen kan ibland vara att det är för mycket information så 
mottagaren inte kan utläsa det som är av vikt.  
 
2.2 Bild  
Pettersson (2004:11) beskriver en bild som en visuell upplevelse, en avbildning, av en 
inre eller en yttre verklighet. Det finns många faktorer som styr hur vi uppfattar en bild. 
Det kan vara förhållanden såsom situationen, hur vana vi är att tolka bilder, manér, 
kvalitet och utformning (Lundén 2007:18).  
   Det gäller att anpassa bilden efter dess syfte. Petterson (2001:16) skriver att bilderna 
måste vara relevanta för situationen och anpassade efter målgruppen.Utformningen av 
bilden styrs delvis av kontexten, i sammanhanget där den presenteras. Man måste ta 
hänsyn till vilka som ska ta emot bilden och vilka som ska tolka den. I vårt fall skulle vi ta 
fram representativa bilder på en rumslighet. Bilderna vi producerade, skulle visas som en 
presentation av kontorslokalerna, som ännu inte var byggda.  
 
När man jobbar med bilder finns det mycket att tänka på. Komposition, färg, djup, ljus, 
är några aspekter att ta hänsyn till. Bo Bergström (2007:186) pratar om bildbyggnad. Med 
det menas sammansättning och samverkan mellan bildernas olika delar. Bildrummets 
delar består av förgrund, mellanplan och bakgrund.  Det är med sammansättningen av 
dessa "olika plan" som man kan skapa ett djup i bilden. Hur man placerar objekt inom ett 
visst angivet område (tex angivna mått som en A4- sida), påverkar djupet och därmed 
tolkningen av bilden.  
 
2.3 Bildperception 
Det finns forskning om hur vi uppfattar bilder. Vissa påstår att det är producenten 
(sändaren) som lägger in ett budskap i bilden, andra menar att det är upp till mottagaren 
hur den uppfattas och tolkas (Pettersson 2004:91). Hur man uppfattar en bild beror även 
på vad det är för typ av bild, om det är en 2D- bild eller om det är en 3D- bild. Det beror 
även på om man som mottagare har tidigare referenser och kunskaper. Personliga 
erfarenheter och förväntningar, är också avgörande för hur mottagaren tolkar bilder. 
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Mycket hänger på vad man som mottagare läser in i bilden och i vilket sammanhang 
bilden presenteras.  
 
”Perceptionsprocessen anses ofta bestå av två stadier. En snabb översikt följs av en 
medveten analys.”(Pettersson 2003:92) Pettersson menar att man först identifierar objekt 
och bildar sig en enklare uppfattning av det man ser. Det senare stadiet innebär att man 
eftertänksamt studerar bilden mer noggrant. I det stadiet kan man mer kritiskt granska 
och bilda sig en djupare förståelse och uppfattning för bilden. 
 
2.4 Hypoteser 
Vi valde att lista ett antal hypoteser som antingen skulle verifieras eller falsifieras, vilket 
betyder att de antingen bekräftas eller förkastas (Olsson & Sörensen 2001:35). De 
antaganden vi gjorde testades för att studera deras hållbarhet. Genom att använda 
hypoteser skapade vi ett antal förutsättningar. Nedan har vi listat fyra hypoteser vilka vi 
hade för avsikt att skapa ett antal bildmanér utifrån. Dessa bilder testade vi sedan på 
Equator för att se om hypoteserna höll eller inte. Hypoteserna är formulerade med 
utgångspunkt från litteratur och tidigare kunskaper inom rumslig gestaltning.  
 
Hypotes 1: En bild med djup och skuggor blir mer informativ  
Hypotes 2: Varierad linjetjocklek hjälper till att skapa djup i bilden 
Hypotes 3: Fotorealism ger större trovärdighet  
Hypotes 4: Människogestalter i olika skala ger liv och rumslighet åt bilden 
 
Att ta fram 3D- bilder utefter dessa hypoteser gjorde att vi vid utprovningen kunde testa 
vad som är informativt i våra bilder. Hypoteserna fungerade som riktmärken för att 
uppnå god informationsdesign och för att få ytterligare förståelse för vad som gör att vi 
uppfattar djup i rumsligheter och därmed i bilder. 
 
2.5 Hermeneutiken  
Vi utgick från hermeneutiken då vi tolkade de svar vi fått från enkäterna skriftligt och 
verbalt från utprovningarna. Vi tolkade och drog slutsatser utifrån vår förförståelse och 
tidigare erfarenheter. ”Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är att fånga 
upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att förklara.”       
(Olsson & Sörensen 2001:101) Vidare innebär det att vi frågar och frågar, ställer 
motfrågor för att sedan ta ett kliv tillbaka och se helheten. Denna metod i forskningen är 
som ett växelspel mellan insamling av data, analys och tolkning. Detta sätt att se på vårt 
arbete var givande men samtidigt tidskrävande. ”Många forskare har låtit sig inspireras av 
grundläggande tankegångar inom hermeneutiken men tillämpar inte någon speciell metod 
eller teori.” (Patel & Davidsson 1991:29) 
 
 
3. Pro jekte ts genomförande 
 
 
I denna del presenteras projektets tillvägagångssätt och de metoder som användes. Med 
stöd från enkäten, utprovningar, egna erfarenheter och litteratur sammanställs olika 
rumsbestämmande aspekter. Dessa aspekter har varit våra verktyg vid framtagandet av 
3D- bilderna.  
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3.1 Arbetsfördelning 
Strukturen i rapporten och framtagning av bildmaterial har vi mestadels utfört 
gemensamt. Vi har varit lika aktiva i skrivarbetet som det praktiska arbetet. 
“Inlärningsprocessen kan bli bättre när några studeranden stöder och uppmuntrar 
varandra. En öppen diskussion leder ofta till att misstag rättas till och att slutprodukten 
på så sätt får bättre kvalitet.” (Ejvegård 2003:25)  
 
3.2 Metod 
Vi beslutatade oss för att göra bilderna i ArchiCad. Vi byggde upp rumsligheten i en 3D- 
miljö för att nå ett önskvärt resultat. Vi eftersträvade en noggranhet i bildernas uttryck 
och ansåg att ett datorprogram byggde upp denna miljö på bästa sätt.  
 
Här följer en sammanfattning av vårt tillvägagångssätt då vi skapade bildmaterialet till 
receptionen: 
 

• Litteraturstudier  
• Insamling av data från Equator i form av enkäter 
• Bearbetning av planritning över kontorslokalerna 
• Praktisk visualisering i ArchiCad 
• Bildbehandling i 2D-program 
• Utprovning av bilderna  

 
I vår undersökning har vi till stor del kunnat stödja oss mot den kurslitteratur vi har haft i 
olika kurser under utbildningen. Litteraturen har gett oss en grund att stå på och en 
förförståelse för ämnet.  
 
3.2.1 Kvalitativ metod 
Vi valde att använda kvalitativa utprovningar. “Med kvalitativt inriktad forskning menar 
man sådan forskning som avänder sig av verbala analysmetoder.” (Patel & Davidsson 
1994:12) Vi lutade oss mot denna metod då vi var i behov av respons och feedback på 
det vi producerade. För att uppnå uppdragsgivarens tillfredställelse behövde vi dennes 
verbala åsikter och perspektiv. ”För att ta reda på åsikter, tyckanden och kunskaper hos 
en målgrupp kan man använda sig av intervjuer eller enkäter.” (Ejvegård 2003:47) Vi 
använde oss av en enkät, då vi ville få reda på mer om uppfattningen av den fysiska 
miljön som mötesplats. 
 
3.2.2 Enkätundersökning 
I visualiseringsarbetet var det främst angående receptionsmiljön, som vi behövde få en 
vidare uppfattning om vilka faktorer som ansågs viktiga. Vi valde att göra en 
undersökning på Equator om vad de ansåg var viktiga faktorer. Detta för att nå Equators 
åsikter kring receptioner och rumsupplevelser. 
   I enkäten formulerade vi oss så att det framgick att det var den fysiska miljön som 
undersöktes och inte det sociala bemötande man kan stöta på. Målet med enkäten var att 
se tendenser på hur vi kunde visualisera dessa miljöer. Svaren var tänkta att fungera som 
hjälpmedel vid formgivningen av 3D-bilderna.  
   Vår enkät utformades med fem öppna frågor, vilket innebär att man kan få flexiblare 
och friare svar. Jan- Axel Kylén (1994:15) tar upp i sin bok att svaren från öppna frågor 
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är svårare att bearbeta och sammanställa men samtidigt styr det svaren mindre. Vi valde 
denna typ av frågor för att det gav oss en möjlighet att få ut ytterligare information och 
en djupare förståelse för ämnet. I och med att vi valde öppna frågor, blir metoden 
kvalitativ. Svaren vi fick från enkäten kunde inte sammanställas till statistik. Vi tolkade 
svaren utifrån litteratur och egna referenser. 
 
Enkäterna användes som riktmärken vid utformningen av 3D-bilderna. Vår enkät gav 
oss stöd och argument till våra val i visualiseringsarbetet. För att inte bli styrda av enbart 
våra egna referenser och åsikter, är det värdefullt med andras värderingar och tyckanden. 
I detta fall Equators, då det var åt dem vi producerade bilderna.  
 
3.2.3 Urval 
Vi valde att göra en enkätundersökning på personalen på Equator. Vi valde att hålla 
undersökningen inom samma bransch eftersom det var ett arkitektkontor som var 
mottagarna till vårt slutliga resultat. 
 
När vi gjorde enkäten, tänkte vi på för- och nackdelar med vilka som deltog i 
undersökningen. Kanske är de personer som arbetar på arkitektkontor mer insatta i 
ämnet och har en stark uppfattning och förkunskap? Hade vi riktat oss till andra 
yrkeskategorier, antar vi att vi skulle fått ett annat resultat. Risken är, tror vi, att frågorna 
skulle misstolkas samt att svaren skulle vara icke relevanta . Vad som var relevant i vår 
studie var vad arkitektkontoret eftersträvade.   
 
3.2.4 Sammanställning av enkäter 
Enkäten delades ut på Equators morgonmöte måndagen den 14 april 2008. Av de 30 
enkäter som delades ut bland de anställda lämnades 17 in. Vi hade ett bortfall på 13 
personer. Trots bortfallet ansåg vi att vi fick relevant information som vi kunde använda 
oss av i utformningen av bildmaterialet. 
   Vi valde att göra en enkätundersökning för att få reda på vad de anställda på Equator 
har för åsikter och tidigare erfarenheter angående receptioner. Eftersom vi eftersträvade 
ett gott resultat i bilderna, ville vi få en uppfattning om vad som var viktigt i en 
receptionsmiljö. Här nedan följer en sammanställning. 
 
Många svaranden i enkäten ansåg att första intrycket var viktigt. Receptionen blir det 
första man ser av företaget när man gör ett besök. Det var därför av vikt att receptionen 
gav en känsla av företagets profil. Välkomnande faktorer var också betydelsefullt, så som 
öppenhet, ljust och tydliga sittmöjligheter. Vi fick en uppfattning om att även 
materialvalet och konst kunde vara intressegivande faktorer i en reception.  
 
Flödet och en tydlig orientering var betydelsefullt enligt svaren vi fick. Som besökare var 
det väsentligt att man välkomnande leds till sittplatser eller/och till receptionsdisken. Det 
var viktigt att man som besökare inte känner att man är i vägen och/eller stör när man 
sitter eller står. Placeringen av receptionsdisken bör vara central, men kanske inte 
konfrontera besökaren direkt när man kommer in. Enligt ett svar i enkäten är 45 graders 
vinkel i förhållande till entréaxeln, ett bra riktmärke för placeringen av receptionsdisken. 
 
Många av de som svarade på enkäten tyckte att det var bra med en mer dämpad, 
lugnande allmänbelysning. Receptionsdisken och aktivitetsytorna ska vara tydligt belysta 
och dagsljus är ett plus. 
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Vi eftersträvade en receptionsdisk, som inte var för dominant och hotande. Receptioner 
bör leda människor rätt och man ska som besökare känna att man delvis får uppsöka 
receptionsdisken själv. Men receptionsdisken bör ändå ligga i nära anslutning till entrén. 
Behagligt ljus är av stor vikt i en receptionsmiljö. Att jobba med olika effektljus 
(punktljus, uplights, neonljus etc.) hjälper till att ge ett första intryck och förstärka det 
företaget vill utstråla. Det bör även finnas bra välkomnande möjligheter att sitta ned, 
samt något för ögonen att vila på (konst, magasin etc). 
 
3.3 Tredimensionella bilder har en volym  
Istället för att bara jobba med linjer i ett 2D-program(som till exempel Illustrator) kan 
man i ett 3D-program(ArchiCad, Maya, Rhino etc.) med fördel få med hela volymen. I 
en 3D-modell får man hjälp att känna på rumsligheten. Genom att man med en lätthet 
kan röra sig runt i modellen, ges en större skaparfrihet. Just de här fördelarna kunde vi 
använda oss av i ArchiCad. 
 
Fler anledningar till att jobba i ett 3D-program är att man får rätt skala och rätt mått på 
det man ska presentera. Att man kan välja”betraktningsposition” är en av de största 
fördelarna med att använda ett 3D- program. Att kunna vrida och vända på objekten hur 
man vill, röra sig runt dem eller befinna sig i dem. Man kan lätt ändra och modifiera i 
sina objekt genom att flytta vektorer, skala upp eller skala ner osv. Utifrån ett och samma 
modellerade objekt går det att skapa ett flertal bilder från olika vinklar. Man kan 
närsomhelst gå tillbaka till det modellerade objektet och hämta nya bilder i den vinkel 
man vill ha med önskad information. Detta ger en stor frihet. 
 
En mycket stor fördel med 3D- program är att man kan skapa miljöer som ligger nära 
den verklighet vi är vana att se. På ett verklighetstroget sätt kan man visualisera icke 
befintliga miljöer, objekt och produkter. Med hjälp av datorn kan man vara mer exakt 
med beräkningar av ljus och dess infallsvinklar, man kan noggrant beräkna skuggor, 
kontraster och perspektiv. 
 
En nackdel är att det tar lång tid att producera 3D-bilder eftersom alla delar måste 
utföras med en korrekt geometri. Det finns många inställningar och parametrar att arbeta 
med och renderingarna tar lång tid, då det är mycket för datorn att processa. 
 
3.4 Receptionsmiljö 
En reception är det första man ser och möter när man först kommer till ett företag. Det 
är en miljö man vill känna sig välkommen till och man vill lätt kunna orientera sig. 
Lokalernas utformning ger förutsättningar för kommunikation, trevnad och överblick. 
Dessa möjligheter är viktiga för människors behov av orientering och att känna 
gemenskap. Receptioner ligger vanligtvis precis vid entrén, vilket ibland kan innebära att 
det blir mycket “spring”. Man vill som besökare varken vara i vägen eller känna sig 
uttittad av dem som passerar. 
   Med stöd i enkäten och med våra egna erfarenheter tog vi hänsyn till rumslighetens 
olika faktorer för att skapa “rätt” bild till sammanhanget. Vid skapandet av 3D- bilderna 
tänkte vi på rummets förutsättningar för flöde och rörelse. 
 
3.5 Vad vi hade i åtanke vid visualiseringen  
Bilden vi skapade hade som avsikt att väcka intresse, inspirera och skapa en vilja att se 
mer. Vår utmaning var att påvisa möjligheterna i en receptionsmiljö. Attraktivt 
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bildmaterial kan vara att ge mottagaren möjligheten att se sig själva i det rumsliga 
sammanhanget. Det handlar om att få mottagaren att skapa egna visioner. 
   Det är svårt att definiera hur man i en bild får information om rummet och dess rymd.  
Med utgångspunkt från litteraturen och tidigare erfarenheter inom rumslig gestaltning så 
har vi här sammanställt en del rumsbestämmande aspekter. Dessa kan vara lämpliga att 
utgå ifrån då man producerar bilder som ska förmedla en känsla av djup. Här nedan 
nämner vi åtta aspekter: 
 
3.5.1 Material  
Val av material är viktigt ur flera synpunkter. Dels bildar det en komposition av 
inredningen och rummets känsla. Dels beror materialvalet på hur det fångar upp 
ljuset i rummet. ”Materialens egenskaper och behandling bestämmer ljusets 
reflexion i ytan.” (Stintzing 2006:96) När vi har arbetat fram bilderna med hjälp av 
ArchiCad har vi tänkt på materialen för att skapa en behaglig och intresseväckande 
miljö.   
 
3.5.2 Ytors karaktär 
En variation i materialens ytor ger liv åt bilden och rummet fysiskt. Om man 
sedan ser till hur ljuset faller på dessa ytor kan man få fina effekter och 
kontrastverkan. Ytor med struktur och relief framträder bättre med släpljus och 
branta vinklar, dock kan vissa områden i de djupa partierna behöva ett flackare ljus 
för att vi ska kunna uppfatta färger och mönster där. Genom att lägga på olika 
ytfinish (matt, blank, räfflat etc.) tydliggörs rummens olika element ytterligare. Här 
kan man arbeta fram olika stämningar. Genom att tydliggöra ytors karaktär ökar 
bildens trovärdighet, man förstår sambanden och helhetsupplevelsen av rummet. 
Matta och blanka ytor reagerar olika på sin omgivning. Ju blankare ytan är desto 
mer detaljrikt och kontrastrikt reflekteras omgivningen. Och desto mörkare en 
blank yta är ju större blir speglingseffekten. 
 

           
 
Hela rummet upplevs kulört    Blankt tak gör att rummet         Blankt golv kan ge oönskade  
då den blanka väggen              upplevs som dubbelt så högt.     effekter som bländning och  
reflekterar den kulörta.                                                              att det upplevs halt. 
 
Figur 2: Ytors karaktär (egen illustration). 
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3.5.3 Färg  
Val av färger gör att de kan samspela eller påverka varandra. Färgen kan påvisa 
känslan man vill förmedla i rummet och/eller bilden. Vanliga föreställningar är att 
blått ger en svalare känsla och rött ger en varmare. Men det kan även bero på 
rummets ljus i övrigt. Färger är inte alltid vad de verkar utan samspelar många 
gånger med belysningen och ljuset. ”Färgkontraster och gränsernas karaktär 
hjälper oss att förstå vad som är belyst och beskuggat” (Liljefors 2006:240) I och 
med olikheter i färgens nyans och kulör, uppfattar ögat kontrasterna. Detta bör 
man ta hänsyn till när man färgsätter både rum och när man visualiserar rum i 
bilder. 
   Färg kan användas sparsamt utan att bilden ser blek ut. Ibland kan det räcka 
med endast en accentfärg för att göra bilden spännande. 
 
 

     
 
Med en mörkare färg i taket        Med en mörkare färg på              En mörk fondvägg gör att  
och på golvet upplevs rummet    sidoväggarna upplevs rummet     rummet upplevs kortare, som 
bredare och lågt i tak                   som smalt och högt i tak.            högre och bredare. 
 
Figur 3: Färg (egen illustration). 
 
 
3.5.4 Perspektiv 
Valet av perspektiv kan påverka bildens uttryck och informationsinnehåll avsevärt. 
Ögonhöjden är avgörande för slutresultatet. En ögonhöjd i nivå med betraktaren 
förmedlar ett naturligare och mer verklighetstroget intryck. Vill man med bilden 
väcka större intresse eller förmedla en nyhetskänsla kan man använda ett extremt 
perspektiv eller en ovanlig blickvinkel. Viktigt att ha klart för sig är vad man vill 
förmedla för budskap och i vilket sammanhang.  
   Genom att i modellen placera sig lite snett så att man får ett tvåpunktsperspektiv 
istället för centralperspektiv är det lättare att få en spännande bild med 
rumskänsla. 
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Figur 4: Perspektiv (egen illustration). 
 
 
3.5.5 Figurer 
Människor ger liv och skala åt bilden. Figurer som man vet har ett visst mått och 
kan relatera till, hjälper oss att se rummet i rätt proportion. Förutom att tillföra 
proportioner uttrycker kroppshållningen mycket om stämning och känslolägen. 
 
3.5.6 Ljus 
Ljuset är ett viktigt rumsskapande element. En variation av belysningen ökar 
förståelsen av rummet och skapar spänning och intresse. Kontrasten mellan belyst 
och obelyst är viktig i sammanhanget. Man kan med ljusets hjälp styra ögat och 
betraktaren så han upplever det som är avsett. Belysningen hjälper till att uppfatta 
rummets form, volym och utbredning och i sin tur även bildens uttryck.  
   ”Jämn belysning över ett helt rum ger vanligen ett trist, ofta livlöst 
rumsintryck[…]. I sådan belysning går vi miste om den storskaliga 
rumsinformationen som bygger på skillnader mellan ljus och skugga” (Liljefors 
2006:235) Genom kontraster av ljust och mörkt, ser och tolkar vi rummets 
begränsningar. ”Rumsupplevelsen bestäms av hur ljuset berättar om rummets 
form, rummets mått, omslutande ytors färger mm.”(Hjertén m.fl. 2001:11) Ljuset 
är alltså en viktig informationsbärare när man inreder, arbetar med och skapar 
rum.  
   Detta har vi givetvis haft i åtanke även när det är representationer av rum vi 
skapar. Även bilder behöver ett bra ljusuttryck. ”Ljus och skugga i en bild har 
avsevärd betydelse för mottagarens upplevelse och tolkning.”(Bergström 
2007:189) Skuggorna hjälper till att beskriva rumsformerna och bidrar därmed till 
att öka bildinnehållet. Skuggorna talar även om ljuskällans placering. 
   Dagsljuset är en viktig ljuskälla som innehåller information om det är dag eller 
natt, regnigt, mulet eller soligt väder. Dagsljuset påvisar även vilken årstid det är.  
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3.5.7 Kontrast 
Kontraster är en grundläggande del i bildbyggnaden om man vill uppnå dynamik i 
bilden. Att ställa stort mot smått, mörkt mot ljust, hårt mot mjukt, rörelse mot 
stillhet, yta mot djup ger bilden variation och ett starkare uttryck.  
   Kontrastrika bilder attraherar det mänskliga ögat genom att det dras till mörka ytor i en 
för övrigt ljus bild, detta menar Bergström (2007:184) i sin bok Effektiv visuell 
kommunikation. För stora kontraster i ljus kan dock orsaka bländning. Kontraster och 
skiftningar är det som gör att vi kan tolka det vi ser. Samspelet mellan ljus och mörker är 
oerhört viktigt. Främst kontraster mellan ljus och skugga ger liv åt bilden.  

3.5.8 Komposition 
Komposition bör lyfta fram bildens budskap. Genom att tydligt leda in betraktaren och 
sedan hålla kvar denne med hjälp av en tydlig röd tråd ökar förståelsen för bildens 
budskap. Det är viktigt att skapa en orientering i bilden som visar hur och i vilken 
ordning de olika elementen ska läsas av, enligt Bergström (2007:180). 
 
Hur dessa rumsbestämmande aspekter samspelar med varandra, påverkar synupplevelsen 
för betraktaren. ”Funktion och sammanhang avgör hur ljus, material och färg ska 
behandlas” (Stintzing 2006:96) Trots alla aspekter man bör tänka på, kommer man inte 
ifrån att funktionen och sammanhanget spelar in. Rummets funktion är viktig att se till i 
skapandeprocessen. Eftersom vi gjorde ett bildmaterial till en reception, var vi tvungna 
att tänka på vad rummet skulle användas till. Funktionen styrde valet av ljussättning, 
material och färger. Givetvis är även slutdestinationen viktig, det vill säga vem/vilka som 
ska se bilden. 
 
3.6 Utprovningar  
Vi ville visa Equator ett utbud på olika bildmanér. Med bildmanér syftar vi till det 
framställningssätt, den stil, som används för en bild. Exempel på bildmanér är en bild 
med ett skissat uttryck som ger en abstrakt tolkning av ett motiv, kontra en bild som ger 
en mer realistisk återgivning av motivet. ”Valet av manér kan påverka vår uppfattning om 
innehållet i ett budskap. ” (Pettersson 2001:15) Vi ville i och med utprovningen att 
Equator skulle komma med åsikter om bildernas styrka och kvalitet. Genom att vi gjorde 
utprovningar direkt på vår uppdragsgivare fick vi snabb respons. Feedback var av vikt då 
vår ambition var att göra ett ändamålsenligt arbete. Responsen stärkte oss och 
konstruktiv kritik utvecklade och berikade vårt rumsliga tänkande. 
 
3.6.1 Utprovning 1 
För att avgöra om bilderna vi arbetade fram, fyllde Equators önskemål och motsvarade 
informationsdesignens kriterier, valde vi att göra en utprovning. Efter att ha jobbat flera 
veckor med att ta fram bildmaterialet, hade vi en första utprovning med vår 
uppdragsgivare. Vi visade ett antal bilder med olika manér och färgsättning. I och med 
bildernas olika utseende fick vi fram olika yttryck av rummet i bilden. Bilderna 
uppdragsgivaren fick se var så kallade ”dummies”(se bilaga). Vi hade en bild framtagen 
med hjälp av ArchiCad 11 som vi sedan förändrade relativt snabbt i 
bildbehandlingsprogrammet PhotoShop CS3.   
 
Utprovningen visade att fotorealism var att föredra, gärna med människogestalter. 
Uppdragsgivaren menade att det manéret var det som skulle vara mer attraktivt för deras 
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målgrupp. En konturteckning, skapad i Illustrator CS3, som komplement till en mer 
detaljerad bild gav ökad förståelse för rummet. 
    Vi noterade vad som uppskattades med våra bilder och fortsatte arbetet med att ta 
fram det slutliga resultatet. En önskan från vår respondent var att ta fram två olika 
”typgrupper”. Det innebar bilder som riktar sig till företag med olika karaktär.  
 
3.6.2 Utprovning 2 
När vi ansåg oss vara klara med förändringarna efter utprovning 1, bokade vi ett möte 
med vår uppdragsgivare för en andra utprovning. Resultatet blev bilder med olika 
färguttryck, en kall och en varm. De utvalda bilderna placerade vi ihop med NCS- prover 
och text, till en layout. Layouten, som sammanställdes i InDesign CS3, fick positiv 
respons och därmed ansåg vi oss klara med bildmaterialet.  

 
 
4. Resul ta t  
 
 
I den här delen visar vi resultatet av vårt arbete. Vi redogör för vilka aspekter som lyfter 
fram rumsligheten i vårt presentationsförslag. 
 
 
Vårt bildmaterial resulterade i två bildmanér. En fotorealistisk bild och en konturskiss. 
Konturskissen blev enkel och informativ på ett annat sätt än den fotorealistiska bilden. 
För vårt syfte, fungerade bilderna som ett komplement till varandra.  
 
Då kontraster är en grundläggande del i bildbyggnaden tog vi hänsyn till att jobba 
med variationer i ljuset och materialen. Det resulterade i att vi kunde framhäva 
önskade objekt, riktningar och effekter i 3D-bilderna. Vi ansåg att det var ljuset 
som tog fram mycket av rumsligheten i våra bilder. Men även materialvalet var 
noga övervägt för att skapa kontraster i mjukt och hårt samt i mörkt och ljust.  
 
Här är några av de rumsbestämmande aspekter vi använde oss av under 
visualiseringsarbetet: 
 
• I modellen valde vi att placera vyn lite snett för att få ett tvåpunktsperspektiv 

istället för centralperspektiv. Detta gav ett mindre statiskt intryck. 
• En mer utstickande accentfärg användes för att på så sätt göra 3D-bilden mer 

intresseväckande. Färg kan användas sparsamt utan att bilden ser blek ut.  
• En ljussättning bearbetades fram för att ge en trovärdig upplevelse av rummet. 
• Våra val av material gav kontraster. Den ljusa träpanelen mot den mörka 

betongen (se fig.5). 
• Människogestalterna placerade vi in för att ge liv och mening till rummet. I 

vårt fall blev det en hjälp att uppfatta proportionerna i 3D-bilden. 
• Vid uppbyggandet av rummet lades extra tanke på att få ett flöde som 

välkomnar besökaren. Möblerna fick följsamma former som förstärkte 
rörelseriktningen. 

• En vägg avsattes för exponering. I vår rendering visar vi exempel på TV- 
monitorer och företagsnamnet.  
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• Användning av varierad linjetjocklek nyttjades i konturskissen. Därmed kunde 
vi konstatera att vår hypotes Varierad linjetjocklek hjälper till att skapa djup i bilden 
stämde. 

 
Figur 5: Receptionsmiljö (egen rendering). 
 
 
En snygg rendering kan vara lockande och attraktiv men den kan behöva 
informativa komplement för att förstås i sammanhanget. Komplement kan vara 
planritningar, konturskisser etc. Vi tog fram en konturskiss som lämnar mer åt 
fantasin för mottagaren. Där kan betraktaren själv applicera sina idéer i 
rumsligheten. Konturskissen ger plats åt egen tolkning. Renderingen serverar ett 
mer färdigt förslag/intryck.  

 
 
 

 
Figur 6: Receptionsmiljö (egen illustration). 
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5. Slu td iskuss ion 
 
 
I detta kapitel håller vi en diskussion kring 3D-bilder och det mänskliga seendet av bilder, 
samt att vi påvisar vad vi kommit fram till och vad vi kunnat konstatera i förmedlingen 
av rum i bilder. Vi ger även förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
 
 
Som rumsliga gestaltare kom vi fram till att hur man förmedlar rum i bilder, inte 
alltid är uppenbart. Dels beror det på det fysiska rummets form och funktion, dels 
på dess syfte och vilka mottagarna av materialet är. För att kunna förmedla en 
rumslighet via en bild behöver man oftast arbeta fram ett djup i bilden. Detta 
skapade vi framförallt genom att jobba med perspektiv, ljus och skuggor.  
 
Vi upplevde att ljus är det mest beskrivande karaktärselementet i rum. Med hjälp 
av ljuset kan vi uppfatta vår fysiska omvärld. Försöker vi återskapa detta i bilder, är 
vi inte långt ifrån en realitet ögat kan ta till sig. Liljefors (2006:238) skriver att vårt 
synsinne är utvecklat för att fungera i en tredimensionell värld och strävar alltid 
efter att uppfatta begripliga rumsliga samband, även där den fysiska världen saknar 
sådana samband. Eftersom det mänskliga sinnet är konstruerat att se 
tredimensionellt, letar det automatiskt efter element som berättar om vår 
omgivande miljö. Att återskapa dessa element, trovärdigt i en bild, är en utmaning 
anser vi.  
 
Vår erfarenhet är att det hela tiden krävs en precision i framtagandet av 3D-bilder. 
I och med att man kan uppnå hög realism och detaljrikedom i renderade bilder, 
blir ögat känsligare för skavanker och felaktigheter. Man bör återskapa rummet i 
bilden så som man uppfattar rummet i verkligheten. Det betyder inte alltid att t.ex. 
perspektivet måste vara matematisk korrekt, huvudsaken är att mottagaren kan 
tolka sändarens budskap.  
  
När vi byggde upp receptionen i ArchiCad, tog vi hänsyn till rummets form och 
funktion. En bra placering av inredningen ger en positiv rörelseriktning genom 
rummet. Vi tänkte givetvis på detta när vi tog fram 3D-bilderna. Det fysiska 
rummets form och funktion, tycker vi, ska avspeglas i bilden, då bilden står som 
en representation av rummet.  
 
För att förtydliga rummet och känslan, har vi upptäckt hur effektfullt det är när 
man placerar människor med i bilden. Därmed stämmer vår hypotes 
Människogestalter i olika skala ger liv och rumslighet åt bilden. Vi anser att 
människogestalter hjälper sinnet att uppfatta rummet och proportioner. De kan 
med fördel placeras i bilder för att förstärka förmedlingen av rummet. 
 
I vårt samarbete med Equator, anpassade vi bilderna efter deras önskemål. Vi 
anser att man samtidigt bör analysera vad rummet ska användas till och av vilka. 
För vår del var det betydelsefullt att se presentationsförslaget som en helhet och i 
det sammanhang som det skulle presenteras.  
 



Mälardalens högskola - IDT 08-09-19  
Sofia Ericsson och Therese Tunhielm       
KIT158 Examensarbete 15hp 
 
 

 22  
 

Med hjälp av datorer går det att få bilder trovärdiga och realistiska. Ögat är känsligt för 
skillnader i vår omgivning och i de bilder vi exponeras för. Med datorer kan man idag 
skapa fotorealistiska bilder som ser så verkliga ut, att vi ibland kan ha svårt att avgöra 
deras autenticitet. Vi har upplevt att de renderade bilderna blir alltmer vanliga. Vi tror att 
ju mer man får se fotorealistiska bilder, ju mer tar man dem för trovärdiga och pålitliga. 
 
5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi upptäckte längs resans väg att det skulle vara intressant att göra en grundlig 
bildresearch. Vi insåg dock ganska snart att det inte var något vi skulle hinna med. Vad vi 
saknade och var intresserade av, var en djupare diskussion om 3D- bildernas roll. 
Renderade bilder har gjort entré på marknaden och ersätter skisserna i ett tidigt idéarbete. 
Intressant vore att studera effekterna det får. Vad är för- och nackdelarna med att 
komma för nära fotorealism? Är konsekvenserna av en perfekt bild, att den egna 
tolkningen minskar? Serveras det kanske en alltför ”färdig” bild, att inget lämnas åt 
fantasin? Vi får inte glömma att en renderad bild inte behöver vara mer genomarbetad än 
en tuschteckning. Därför behöver inte fotorealism ge större trovärdighet som vi antog i 
vår tredje hypotes 
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Bi lagor 
 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Anteckningar från sammanställning av enkäten 
Enkäten delades ut på Equators morgonmöte måndagen den 14 april 2008. Av det 30 
enkäter som delades ut bland de anställda lämnades 17 in. Enkätbortfallet blev alltså 13. 
 
KVINNOR 7 st 
Vad är avgörande faktorer för att du ska känna dig välkommen vi en reception? 
Majoriteten anser att tydligheten är viktig, det ska synas vart man ska ta vägen 
(lättorienterat). Ögonkontakt viktig, gärna på samma nivå. 2 st anser att det INTE ska 
vara någon inglasning. Öppenhet, ljust, men dämpad allmänbelysning. Tydlig och 
inbjudande disk, inte bara ett skrivbord. Disken får inte kännas som en försvarsmur. 
Varm miljö. 
 
Hur viktigt anser du att placeringen av receptionsdisken är? 
Tydlighet. Åter igen viktigt att man ser var man är och vart man ska. Att inte hitta 
receptionsdisken skapar osäkerhet. Två personer ansåg att en receptionsdisk med 
placering mitt emot entrédörren, är mer negativt än en sidoplacering. Är en frontal 
placering nödvändig bör disken inte stå för nära entrén. Dominant och hotande.  
 
Hur viktig är belysningen? Ska den vara lugnande eller uppiggande? 
Många svarade att det beror på aktiviteten och företaget. En majoritet vill ha en 
kombination av en lugn och uppiggande belysning. Varierande åsikter och en del skrev 
mer bestämt vad de ansåg. 2 st föredrar uppiggande belysning. En anser att disken ska 
vara väl belyst om man ska skriva på papper etc. Dock får besökaren inte bli bländad. En 
annan tycker att det ska vara uppiggande precis vid disken och mer lugnande vid 
väntplatsen. 
 
Är det viktigt att receptionen utstrålar företagets profil? 
Dem flesta tycker att det är viktigt (6 av 7). En säger: Det är ju första mötet med 
företaget och första intrycket. First impression last! Medans en tyckte ”inte 
nödvändigtvis”. Det får inte bli för krystat. Upplevelsen bör överensstämma med 
företagets framtoning. 
 
Har du tidigare erfarenheter av receptionsdiskar som varit mindre bra? Vad var 
det som gjorde att den inte fungerade? 
För mörkt och instängt 
Anonymt, svårt att hitta 
Inaktivt 
Omodernt, 80-talskänsla 
För höga diskar och datorskärmar skapar distans 
Olika nivåer i golvet kan ge konstiga effekter enligt en person. Vår tolkning av det: olika 
golvnivåer kan skapa konstlade möten. Det får den effekten att den som sitter i receptionen exempelvis 
skulle vara mer ”uppsatt” än besökaren. Receptionisten får en dominant position om denne sitter/står 
högre upp än besökare 
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MÄN 10st 
Vad är avgörande faktorer för att du ska känna dig välkommen vi en reception? 
Receptionen synlig från entrén. Ljuset, dagsljus ett plus. Bekvämt att vänta, goda 
sittmöjligheter. Tidningar att läsa. En gillade någon typ av fondvägg.  
Hur viktigt anser du att placeringen av receptionsdisken är? 
Företagets fasad utåt. Behöver inte vara placerad rakt framifrån, kan vara placerad mer på 
sidan. Men den ska vara så pass nära entrén att man ser den. Lätt att hitta. En person 
anser att det ska fungera som en slags markering för tillträde ”hit men inte längre”. Bör 
vara ett bra flöde i ”receptionsrummet”. Inte känna att man står i vägen etc. Som en av 
männen mer exakt uttrycker sig: receptionen bör vara placerad i 45 graders vinkel i 
förhållande till entréaxeln.  
 
Hur viktig är belysningen? Ska den vara lugnande eller uppiggande? 
Beror på företaget och aktiviteten. Men en majoritet anser att det bör vara en mer 
lugnande belysning. Ett exempel är punktvis belysning med spotlights. En person tycker 
att uppiggning ska ske på annat sätt än genom belysningen.  
Är det viktigt att receptionen utstrålar företagets profil? 
Ja, enligt en majoritet! Det är det första intrycket och att man som besökare ska vara 
säker på att man kommit rätt. Uttrycket i känsla och stämning viktigt. Abstrakta värden 
talar. 
Människans kroppsspråk måste säga samma sak som munnen, annars blir man skeptisk 
och tveksam.  
En person tycker bestämt nej, företagets profil ska utstrålas på annat sätt. 
 
Har du tidigare erfarenheter av receptionsdiskar som varit mindre bra? Vad var 
det som gjorde att den inte fungerade? 
Negativt med inglasat samt att receptionsdisken sitter för högt, blir då dominant och 
bildar en barriär. Enligt en person uppfattas det negativt med sittande receptionister. 
Dåligt intryck av röriga/stökiga diskar.  
Minus för inga sittplatser. 
Receptionisten hamnar i motljus. 
 
 
INTRYCK: Första intrycket är viktigt. Receptionen ska ge en känsla och stämning av 
företagets profil. 
VÄLKOMNANDE FAKTORER: Öppenhet, ljust, tydliga sittmöjligheter. Intressanta 
materialval och konst. intresseväckande blickfång. Tydlig orientering!  
FLÖDET: Viktigt att man välkomnande leds till sittplatser/receptionen etc. Även viktigt 
att man känner att man inte är i vägen och stör oavsett om man sitter eller står. 
PLACERINGEN: Besökaren ska se disken när man kommer in, men den ska inte vara 
för påträngande. 45 graders vinkel i förhållande till entréaxeln är ett bra riktmärke. LJUSET: Bra 
med dämpad, lugnande allmänbelysning. Dagsljus är ett plus! Tydligt belyst aktivitetsyta 
och receptionsdisk.  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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