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Sammanfattning 

Att köpa grisen i säcken är ett examensarbete i informationsdesign, med 
inriktning rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan 
förmedla och förstå ett rums möjligheter och funktioner genom en 3D-
visualisering. Detta för att ta reda på vad som egentligen är relevant att visa i en 
3D-visualisering. Arbetet kommer resultera i ett gestaltningsförslag, där ett 
rums funktioner och möjligheter tillsammans med en 3D-visualisering kommer 
presenteras. Gestaltningsförslaget strävar efter att underlätta och tydliggöra 
informationen i en 3D-visualisering av en nyproducerad lägenhet för den 
potentiella kunden.  

Från tillvägagångssätten: omvärldsanalys, kvalitativ intervju, telefonintervju, 
enkäter och förstudie, går det att utläsa att det är viktigt att kunna anpassa sin 
framtida bostad efter personliga preferenser och behov. Det går alltså inte att 
förvänta sig att en och samma bostad passar alla. Tillvägagångssätten har sedan 
kopplats samman med litteratur om: digitala skisser, designfixering, 
valmöjligheter, rumsupplevelse, med mera. Utifrån Litteraturen framgick det 
bland annat att ett rum bör anpassas för användaren, att vi uppfattar ett rum på 
olika sätt och att verklighetstrogna digitala skisser kan vara låsande.  

Utifrån informationen från tillvägagångssätten och litteraturen har ett 
gestaltningsförslag tagits fram för att tydliggöra om och hur en potentiell 
köpare kan anpassa sitt framtida hem. Förslaget innebär ett tillägg till 3D- 
visualiseringarna för att visa om och hur ett rum går att anpassas för 
användaren. Med tillägget finns informationen om ett rums funktioner och 
möjligheter nära till hands utan att störa 3D-visualiseringen och den verkliga 
uppfattningen av rummet.  

Denna rapport kan vara av intresse för fasighetsmäklare, 3D-designers och 
forskare inom design och kommunikation.  

Nyckelord  
Informationsdesign, rumslig gestaltning, 3D-visualisering, valmöjligheter, 
digitala skisser, designfixering. 

 

  



Abstract 

Att köpa grisen i säcken is a thesis in information design, with focus on spatial 
design. The aim is to simplify and clarify the information in a 3D-visualization 
of a newly built apartment for the potential customer. The study explores how 
to communicate to potential customers the capabilities and features of a 
particular room through 3D-visualization. This is to find out what actually is 
relevant and helpful to show in a 3D-visualization. The work will result in a 
design proposal, where a room’s features and capabilities along with a 3D- 
visualization will be presented.  

From the following approaches and methods: market analysis, qualitative 
interviews, telephone interviews, surveys and pre-study, it is possible to read 
that it is important for buyers to be able to adapt their future homes for personal 
preferences and needs. It should not be expected that a single solution is for 
everyone. These approaches and methods have then been linked with literature 
about: digital sketches, design, fixation, choice, spatial experience, and more. 
From the literature it became apparent, among other things, that a room should 
be adapted to the user, and that we perceive rooms differently and realistic 
digital sketches may be a cause of fixation the specific design solution 
presented.  

Based on information from the approaches and literature a design proposal has 
been created to clarify whether and how a potential buyer can adapt their future 
home. The proposal involves an addition to the 3D-visualizations to show 
whether and how a room can be adapted to the user. Included in the addition is 
information about the room’s features and capabilities, placed at the user’s 
fingertips without disrupting the 3D-visualization or the experience of the room 
the visualization is intended to communicate. 

This report may be of interest to real estate agents, 3D-designers and 
researchers in design and communication. 

Keywords 
Information design, spatial design, 3D-visualization, choices, digital sketches, 
design fixation. 

  



Förord 

Ett stort tack till Sandra Bergström på Sightline Vision AB, som hjälpt mig 
förstå arbetet med 3D-visualiseringar samt givit mig värdefull feedback på mitt 
gestaltningsförslag. Tack! Jag vill även tacka min handledare Donal Freeney, 
som varit ett ovärderligt stöd och bidragit med feedback, tips och råd under hela 
processen.  

 

  



 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning ............................................................................................ 1-3 

Bakgrund ...................................................................................................... 2 
Syfte och frågeställning .............................................................................. 3 

Relevant litteratur .............................................................................. 3-6 
Rumsupplevelse ........................................................................................ 3-4 
Bildmanér och valmöjligheter ................................................................. 4-5 
Bild och text i samverkan ......................................................................... 5-6 

Tillvägagångssätt ............................................................................ 6-11 
Omvärldsanalys ........................................................................................ 6-7 
Kvalitativ Intervju .......................................................................................... 8 
Telefonintervju .............................................................................................. 9 
Email-enkät ................................................................................................... 9 
Enkät via sociala medier ....................................................................... 9-10 
Förstudie – uppfattning av 3D-visualisering ............................................ 10 
Avgränsning ............................................................................................... 11 
Etiskt övervägande .................................................................................... 11 

Underlag för gestaltningsförslag .................................................. 12-16 
Omvärldsanalys - resultat ......................................................................... 12 
Kvalitativ intervju - resultat ................................................................... 12-13 
Telefonintervju och email-enkät - resultat .............................................. 13 
Email-kontakt - resultat ......................................................................... 13-14 
Enkät – sociala medier - resultat ......................................................... 14-16 
Förstudie - resultat ................................................................................. 15-16 
Resultatdiskussion ....................................................................................... 16 

Gestaltning .................................................................................... 17-26 
Designprocess ....................................................................................... 17-21 
Gestaltningsförslag ............................................................................... 22-25 
Utvärdering ................................................................................................. 25 
Utvärdering - resultat ................................................................................. 26 

Slutsats ........................................................................................... 27-29 
Diskussion .................................................................................................... 28 
Förslag till fortsatta studier ........................................................................ 29 

Litteratur och figurförteckning ..................................................... 30-32 
Tryckta källor ............................................................................................... 30 
Elektroniska källor .................................................................................. 30-31 
Övriga källor ............................................................................................... 31 
Figurförteckning .................................................................................... 31-32 

Bilagor .............................................................................................. 1-15 



Bilaga 1 - Intervjufrågor ............................................................................ 1-2 
Bilaga 2 – Informerat samtycke ................................................................. 3 
Bilaga 3 – Frågor till fastighetsmäklare ...................................................... 4 
Bilaga 4 – Frågor vid förstudie .................................................................... 5 
Bilaga 5 – Sammanfattning av förstudie 1 ................................................ 6 
Bilaga 6 – Sammanfattning av förstudie 2 ................................................ 7 
Bilaga 7 – Sammanfattning av förstudie 3 ................................................ 8 
Bilaga 8 – Sammanfattning av förstudie 4 ................................................ 9 
Bilaga 9 - Enkätfrågor ........................................................................... 10-11 
Bilaga 10 – Sammanfattning av utvärdering 1 ...................................... 12 
Bilaga 11 – Sammanfattning av utvärdering 2 ...................................... 13 
Bilaga 12 – Sammanfattning av utvärdering 3 ...................................... 14 
Bilaga 13 – Sammanfattning av utvärdering 4 ...................................... 15 

 

 

  



Emma Pettersson Examensarbete 02.06.2016 
 Mälardalens Högskola Eskilstuna 
 

 
 

 

 

 

1 

Inledning  

Att köpa en bostad är för de allra flesta av oss den största affären vi gör i våra 
liv (JM, 2016). Ett sådant stort beslut kan vara svårt nog att ta när vi kan besöka 
bostaden vi är intresserade av, ännu svårare blir det då om det är nyproduktion 
och bostaden inte går att besöka. Det är då 3D-visualiseringar kommer in i 
bilden. 3D-visualiseringarna hjälper oss att se det som inte går att se för att vi 
ska kunna ta ett beslut. Men hur visualiseras något som inte finns? Hur vet vi 
vad vi köper? 

Vid köp av en ny bostad är det flera frågor som behöver få sitt svar. Idag är det 
exempelvis köket i bostaden som anses vara det rum som är mest avgörande för 
vilken bostad vi väljer att investera i (Enkätundersökning, 2016). I enbart ett 
rum som köket finns det en hel del frågor som vi vill ha ett svar på (Förstudie, 
2016). Går det exempelvis att välja en annan bänkskiva? Ett annat kakel? Eller 
andra vitvaror? Detaljer, autentiska material och unika delar i ett hem upplevs 
ofta som tilltalande, bidrar till trivsel och gör att vi lättare knyter an (Nylander, 
1999, s.143). Att då kunna välja och påverka hur sitt framtida hem ska komma 
att se ut, kan vara avgörande för vilket hem vi tillslut väljer att investera i 
(Förstudie, 2016).  

Hur kommuniceras en bostads funktioner och möjligheter? Vem gynnar 3D-
visualiseringarna? Säljaren, vars syfte är att tjäna pengar? Eller köparen, vars 
syfte är att få en riktig bild av verkligheten och därmed veta vad hen köper? I 
den här studien kommer jag undersöka hur ett rums funktioner och möjligheter 
förmedlas genom 3D-visualiseringar. För att ta reda på vilken information som 
är relevant att kommunicera och visa i en 3D-visualisering för potentiella 
köpare. Jag kommer sedan presentera ett förslag på hur ett rums funktioner och 
möjligheter kan presenteras utan att störa den verkliga uppfattningen av 
rummet.  

När ordet ”3D-visualisering” omnämns i arbetet menar jag en 2D representation 
av 3D data.  
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Bakgrund  
Att kommunicera en nyproducerad lägenhet genom 3D-visualiseringar är idag 
mer en regel än ett undantag. 3D-visualiseringar används för att förmedla en 
verklig känsla av bostaden och därmed underlätta försäljningen av något som 
ännu inte finns. Hur man väljer att förmedla den verkliga känslan av en bostad, 
genom en 3D-visualisering, kan skilja sig beroende på vilken 3D-designer som 
skapat bilden (Bergström, 2016). Gemensamt för de allra flesta är dock att de 
strävar efter att nå en så verklighetstrogen bild som möjligt (ibid.). Detta kan 
resultera i att köparen förväntar och låser sig vid det som syns i bilden och har 
svårt att förstå att det kan vara föränderligt (Florin, 2015, s.65).  

De nyproducerade lägenheterna som ligger ute till försäljning hos 
fastighetsmäklare idag visar ofta färdigkomponerade rum (se Figur 1), utan 
indikationer på att dessa skulle gå att förändra eller anpassa för köparen. Ofta 
väljs istället en ”standard” (Bergström, 2016), som komponeras av inredare för 
projektet (JM, 2016). För att ha möjlighet att påverka inredningsvalen i ett hem 
krävs det att köparen i ett tidigt skede kontaktar ansvarig för projektet (ibid.). 
Detta sker ofta innan objektet ligger ute till försäljning hos fastighetsmäklaren. 
Att inte veta om och hur en nyproducerad lägenhet går att anpassa för en 
potentiell köpare anser jag är ett informationsdesignproblem. Jag har därför valt 
att undersöka problemet i denna studie och tagit fram ett gestaltningsförslag på 
hur detta kan lösas. 

 

 

Figur 1 Bilderna visar hur rum förmedlas med hjälp av 3D – visualiseringar i 
dagsläget. Visualisering ett och fyra är lånade från Mäklarhuset och visualisering 
två och tre är lånade från Tobin Properties.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka förståelsen för nyproducerade lägenheter 
genom 3D-visualiseringar. Detta för att ta reda på vilka faktorer som är 
relevanta att visa för att förstå ett rums möjligheter och funktioner. Utifrån detta 
kommer jag ta fram ett gestaltningsförslag för att underlätta för den potentiella 
köparen att förstå hur och om ett rum kan anpassas för användaren. För att lösa 
detta har jag tagit fram nedanstående frågor.  

• Hur kan en verklighetstrogen 3D-visualisering av ett rum förmedlas 
samtidigt som mottagaren förstå om och hur rummet går att förändra?  

• Vad kan vara relevant att visa i en 3D-visualisering av ett rum, för att 
mottagaren ska förstå rummets förutsättningar? 

 

Relevant Litteratur 

I den här delen presenterar jag relevant litteratur och teori för ämnet jag valt att 
undersöka. Avsnittet innehåller rumsupplevelse, bildmanér och valmöjligheter 
samt bild och text i samverkan.  

Rumsupplevelse 
Branzell (1995, s. 12-13) tar upp tre olika rum, ”Förväntans-rum”, ”nu-
rummet” och ”minnets-rum”. Förväntans-rum uppstår innan du besökt ett rum, 
förväntningar skapas då över hur rummet kommer att upplevas (Branzell, 1995, 
s.12). Något som kan påverka förväntans rum kan vara en entré som skapar 
förväntningar om vad som komma skall (ibid.). Nu-rummet uppstår när du 
befinner dig i rummet, vilket inte behöver stämma överens med förväntans-rum 
(Branzell, 1995, s.13). Minnets-rum uppstår efter besöket av rummet och det du 
bär med dig, vilket kan var en förstärkt känsla från det upplevda rummet 
(Branzell, 1995, s.13). Branzells teorier om förväntans-rum, upplevelse-rummet 
och minnets-rum, menar jag, går att applicera på köp av nyproducerade 
lägenhet genom 3D-visualiseringar. Förväntningar på bostaden skapas då 
genom 3D-visualiseringarna, för att sedan upplevas vid första besöket av 
bostaden. Förväntningarna tillsammans med upplevelsen blir sedan till minnets-
rum, det vill säga, den känsla köparen bär med sig beroende på hur väl 
förväntningarna stämde överens med verkligheten.  
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Sally Augustin, doktor inom filosofi, har skrivit boken Place Advantage: 
Applied Pshychology for Interior Architecture (2009). Augustin (2009, s.21, 
23) anser att “A well-designed space is a place where the right things happen”. 
Att ”rätt” saker sker i ett väldesignat utrymme som citatet ovan beskriver, 
menar jag enbart kan uppnås om användaren av utrymmet har möjlighet att 
påverka hur det ska se ut. Enligt Augustin (2009, s.6) är det viktigaste vid 
utformandet av ett rum att tänka in användaren. Personliga erfarenheter och 
minnen resulterar i att vi uppfattar och reagerar på vår omgivning på olika sätt 
(Augustin, 2009, s.5). Detta menar jag talar för att en potentiell köpare av en 
nyproducerad lägenhet ska kunna påverka hur sitt framtida boende ska komma 
att se ut. Eftersom det enbart kan vara den kommande användaren av bostaden 
som vet vad som är ”rätt” för denne, utifrån tidigare upplevelser.   

Något vi ser med blotta ögat anses vara mer trovärdigt än en muntlig 
beskrivning av detsamma, då det vi ser tros vara svårare att manipulera 
(Augustin, 2009, s. 24-25, från Becker och Steel, 1995). En icke – verbal 
kommunikation är viktig för att veta om en plats eller rum sänder ut rätt 
signaler för att vi ska trivas (ibid.). Augustins teorier används främst för att 
förklara hur och varför vi uppfattar ett verkligt rum på ett visst sätt. Jag anser 
dock att dessa teorier och synsätt även går att använda vid 3D-visualiseringar 
av ett rum, vilket jag kommer att göra i detta arbete.  

Bildmanér och valmöjligheter 
När digitala skisser utformas för att nå ett verklighetstroget uttryck kan 
resultatet bli att mottagaren låser sig vid vad hen ser och har svårt att föreställa 
sig en förändring (Florin, 2015, s. 65). Detta är något som jag är övertygad om 
kan ske vid användandet av 3D-visualiseringar vid nyproducerade lägenheter, 
eftersom visualiseringarna då ofta visar hur lägenheten kan komma att se ut och 
inte exakt hur det kommer se ut.  Florin (2015, s.64) menar att beroende på 
syftet med materialet som presenteras lämpar sig olika typer av 
presentationsmaterial. Exempelvis kan olika skeden i en process behöva olika 
presentationsmaterial för att kommunicera rätt saker (Florin, 2015, s.73). En 
hand-skiss uppfattas exempelvis som öppen och kommunicerar att materialet 
kommer att vidareutvecklas (ibid.) Verklighetstrogna, digitala skisser, uppfattas 
istället som ett kontrakt och en överenskommelse för materialet (Florin, 2015, 
s.59). Florins (2015) teorier anser jag är av intresse för att ta reda på vilken typ 
av presentationsmaterial som lämpar sig för att förmedla en nyproducerad 
lägenhets funktioner och möjligheter.  

”Designfixering” är ett begrepp som vanligtvis används vid designarbete. Jag 
har istället valt att använda begreppet i denna studie för att beskriva den 
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fixering som kan uppstå för potentiella köpare av en nyproducerad lägenhet 
genom en 3D-visualisering. Ordet fixering används för att beskriva olika typer 
av blockeringar som kan uppstå vid förkunskaper inom ett område, vilket kan 
hämma förståelse och insikt (Crilly, 2015, s.56 från Smith, 1995). 
Designfixering kan ske omedvetet vilket innebär full fokusering på en idé 
medan andra utesluts (Vasconcelos, Crilly, 2015, s.3). Att se tidigare lösningar 
av liknande problem kan hämma kreativitet och ny-tänk, även ett projekts givna 
ramar kan motarbeta ny-tänk men även att hålla fast vid idéer tidigt i en process 
(Crilly, 2015, s.67).  

Att ha en valmöjlighet är något som ses som en fördel och något nästan alla 
skulle välja att ha (Schwartz, 2004, s. 43-44). Varje dag, hela tiden görs olika 
val, vissa medvetna och vissa omedvetna (Schwartz, 2004, s. 43). De beslut vi 
tar påverkas av tidigare upplevelser, liknande situationer och erfarenhet 
(Schwartz, 2004, s. 48). Men även expertkompetens, reklam, vänner och 
bekantas erfarenheter påverkar vilket beslut vi tar (Schwartz, 2004, s. 52-53). 
När valmöjligheterna ökar, krävs mer tid för att kunna ta ett korrekt beslut 
(Schwartz, 2004, s. 73-74). Desto fler valmöjligheter vi har, desto mindre 
tillfreds blir vi med det val vi gör (Schwartz, 2004, s. 122-123). Med fler 
valmöjligheter ökar förmågan att kunna föreställa sig alternativa lösningar, 
vilket resulterar i att fokus hamnar på det val som inte går att göra (ibid.). Vi är 
mer benägna att vilja köpa en viss produkt om valmöjligheterna är få 
(Schwartz, 2004, s.133). Jag anser att teorier om valmöjligheter är relevanta att 
använda vid förmedlandet av ett rums möjligheter och funktioner för att förstå 
hur mottagaren, den potentiella köparen, upplever olika val som presenteras.    

När vi söker efter en viss typ av information ställer hjärnan in sig på att 
identifiera denna typ av information i vår omgivning (Ware, 2008, s. 26 – 27).  
Informationen rangordnas utifrån hur väl den stämmer överens med det vi 
söker, för att sedan avsökas i turordning (ibid.). Ware’s (2008, s. 26-27) teori 
om avsökning menar jag är relevant att använda sig av för att skapa 
förutsättningar för att ”rätt” information hittas.   

Bild och text i samverkan 
Vid lärandesyfte är en bild ofta nödvändig och främjar förståelse (Eriksson, 
2009, s.25). En text klarar sig ofta utan en kompletterande bild medan en bild 
vid lärandesyfte ofta behöver en förklarande text (Eriksson, 2009, s. 49). Texten 
hjälper då läsaren att förstå och tolka bilden på det sätt som är tänkt (Eriksson, 
2009, s. 94).  
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Om en bild är trovärdig avgörs av flera faktorer, bland annat, mediet, sändaren 
och kontexten (Pettersson, 2001, s.31). Hur väl mottagaren är bekant med 
mediet och informationen som presenteras påverkar även det tolkningen och 
uppfattningen av bilden (ibid.). Hur väl en bild tas emot och uppfattas skiljer 
sig från person till person, även då intresset för bilden är detsamma (Pettersson, 
2001, s.23). Eftersom en bild går att tolka på flera olika sätt bör sändaren, 
genom en bildtext (eller muntligt) berätta och vägleda mottagaren vart fokus 
bör ligga (Pettersson, 2001, s.16). 

Erikssons (2009) och Petterssons (2001) teorier, anser jag, är båda relevanta att 
använda sig av för att skapa goda förutsättningar för att en viss typ av material 
tas emot och förstås av mottagaren på det sätt som är tänkt.  

 

 

Tillvägagångssätt 

I det här avsnittet presenteras de olika tillvägagångssätt som genomförts för att 
ta fram empiri. Tillvägagångssätten är: en omvärldsanalys, två intervjuer, två 
enkäter och en förstudie. I detta avsnitt presenteras även avgränsningar samt 
etiskt övervägande.  

Omvärldsanalys 
För att sätta mig in i området som jag undersöker, har jag valt att se hur andra 
företag väljer att presentera 3D-visualiseringar och valmöjligheter i dagsläget. 
Jag har besökt flera olika fastighetsmäklares hemsidor för att se hur de väljer att 
kommunicera nyproducerade lägenheter genom 3D-visualiseringar (se Figur 1) 
och text. Jag har besökt Ikeas hemsida och deras planeringsverktyg (se Figur 2) 
där de erbjuder sina kunder att själva rita upp och inreda ett rum utifrån Ikeas 
sortiment. Slutligen har jag tagit del av JMs inredningskatalog (se utdrag i Figur 
3) där inredningsval för deras nyproducerade lägenheter presenteras. JM är ett 
av Sveriges ledande bostadsföretag (JM, 2016).  
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Figur 3 Ett utdrag från JMs inredningskatalog som visar några av alla val som går att 
göra för bänkskivan.  

Figur 2 Ikeas planeringsverktyg. 
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Kvalitativ intervju 
Holme och Solvang (1997, s. 101) menar att det är viktigt att tänka igenom vem 
eller vilka som bör intervjuas för att kunna svara på de frågor som finns. Enligt 
Holme och Solvang (1997, s.101) bör forskaren förbereda sig inför en kvalitativ 
intervju genom att skriva ner frågor som är viktiga att få svar på och som 
intervjun bör täcka. En kvalitativ intervju kan liknas vid ett samtal, där samtalet 
förs efter givna ramar men där informanten har möjlighet att påverka hur 
samtalet utvecklas (Holme; Solvang, 1997, s. 99). Enligt Holme och Solvang 
(1997, s. 107) är det viktigt att informanten är bekväm med situationen och att 
hen vet vad som kommer att hända. Det är även viktigt att informanten 
informeras innan ifall intervjun kommer att spelas in (ibid.). Vid en intervju är 
det viktigt att egna uppfattningar eller åsikter inte påverkar den som intervjuas 
(Holme; Solvang, 1997, s. 105). Det är även viktigt att notera vad som inte 
uttrycks verbalt, för att senare kunna analyseras (ibid.). Enligt May (2011, 
s.159) kan en intervju vara ett hjälpmedel för att komma in på djupet och förstå 
en persons uppfattning om ett visst ämne, men även dess känslor och 
värderingar. Denna typ av intervju bör inte användas för att standardisera eller 
jämföra (May, 2011, s.165). En kvalitativ intervju är en krävande metod men 
har sina fördelar i att det ofta går att återkomma till undersökningspersonen vid 
ett senare tillfälle för att få mer information (Holme; Solvang, 1997, s. 100).  

Jag valde att intervjua Sandra Bergström från Sightline Vision AB, som har en 
expertkompetens inom det område jag valt att undersöka. Bergström 
projektleder, godkänner och inreder 3D-visualiseringar på Sightline Vision AB. 
Syftet med intervjun var att förstå hur man arbetar med 3D-visualiseringar för 
att kommunicera en bostad i dagsläget. Genom intervjun ville jag få en 
uppfattning om och identifiera styrkor och svagheter med denna typ av 
kommunikationsmedel.  

Några dagar innan intervjun skickade jag frågorna (se Bilaga 1) till Bergström 
som önskade läsa igenom dem innan för att kunna förbereda sig och svara så 
bra som möjligt. Intervjun ägde rum den 13e april på Sightline Vision ABs 
kontor i Stockholm och varade omkring en timme. Innan intervjun fick 
Bergström läsa igenom och skriva under ett informerat samtycke (se Bilaga 2), 
där hon informerades om vad syftet med intervjun var, hur informationen 
kommer att användas och att hon när som helst kan avbryta intervjun. Hela 
intervjun spelades in, vilket jag informerat om innan, för att sedan transkriberas 
dagen efter.  
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Telefonintervju 
Dahmström (2011, s.103) menar att en telefonintervju är en tidseffektiv metod 
för att samla in data. Svårigheten med att genomföra telefonintervjuer kan vara 
att få tag på rätt person vilket kan medföra en del bortfall (ibid.). Allmänt för en 
telefonintervju är att frågorna inte bör vara för krångliga samt ta för lång tid då 
intresset blir svårt att hålla kvar (Dahmström, 2011, s.103). Man bör ta hänsyn 
till att informanterna inte har möjlighet att tänka igenom sina svar helt och att 
det kan finnas störningsmoment i hens omgivning som påverkar (ibid.). En 
telefonintervju passar sig för de flesta ämnesområden, men bör dock undvikas 
vid allt för känsliga ämnen (Dahmström, 2011, s.105).  

För att ta reda på fastighetsmäklares uppfattning av 3D-visualiseringar, men 
även för att ta reda på hur det tas emot på marknaden valde jag att kontakta dem 
via telefon. Inledningsvis informerade jag dem om varför jag valde att kontakta 
dem och vad mitt syfte med det var, jag berättade om min utbildning och vad 
jag studerade. De fick sedan välja om de önskade få de frågorna jag ville ha 
svar på (se Bilaga 3) via mail eller direkt över telefon.  

Email-enkät  
Fördelen med en webbenkät är att det är ett tidseffektivt sätt att få svar på 
frågor (Dahmström, 2011, s. 94). Ytterligare en fördel med denna metod är att 
den data som samlas in registreras direkt och behöver inte föras in manuellt 
(ibid.). Man minimerar då risken för möjliga fel som kan ske med en manuell 
dataregistrering (Dahmström, 2011, s. 91). Jag valde att utföra en email-enkät 
där jag kontaktade fastighetsmäklare via mail med de frågor jag ville ha svar på 
(se Bilaga 3). De fick då frågorna direkt i mailen och behövde inte klicka sig 
vidare via en länk. Jag valde även vid ett senare tillfälle att upprepa detta 
tillvägagångssätt för att få svar på om inredningsval gick att göra för objekt som 
ligger ute till försäljning idag.  

Enkät via sociala medier  
Vid skapandet av ett frågeformulär är det viktigt att tänka igenom hur frågorna 
formuleras (Dahmström, 2011, s. 149). Det är viktigt att frågorna inte är diffusa 
och därmed går att tolka på flera sätt (ibid.). Språket som används i frågan bör 
vara anpassat för målgruppen och informanten bör direkt förstå vad hen ska 
svara på (Dahmström, 2011, s.149-150.). Frågorna som ställs i ett frågeformulär 
bör hållas neutrala och inte vara ledande (Dahmström, 2011, s.153, 157). De 
personer som genomför enkäten ska inte kunna svara fler än en gång 
(Dahmström, 2011, s. 94). Nackdelen med denna typ av metod är de tekniska 
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problem som kan uppstå vilket kan resultera i bortfall (Dahmström, 2011, s. 
94). Jag valde att skapa en enkät där jag ville få svar på vilket rum som är 
avgörande vid köp av en nyproducerad lägenhet (se Bilaga 9). Informanterna 
fick även svara på ålder och kön. Enkäten publicerades på Facebook där enbart 
mina kontakter hade möjlighet att svara.  

Förstudie – uppfattning av 3D-visualisering 
Förstudien genomfördes på fyra personer i åldern 27-34 år, varav 2 kvinnor och 
två män, som är väl insatta i bostadsmarknaden. Förstudien spelades in och 
genomfördes med en person åt gången och tog ca 10-15 minuter. Innan 
förstudien började informerades deltagarna om vad informationen kommer att 
användas till samt syftet med studien, de informerades även om att de när som 
helst kunde dra sig ur utan att behöva förklara varför.  

Innan förstudien hade jag förberett ett antal frågor (se Bilaga 4) som användes 
som en grund vid genomförandet. Efter att ha svarat på vad de har för krav på 
ett kök (frågorna handlade om kök efter vad enkäten visat), fick deltagarna titta 
på en 3D-visualisering av ett kök (se Figur 4) från en nyproducerad lägenhet 
som ligger ute till försäljning idag. Frågorna var kopplade till bilden och 
deltagarna uppmanades beskriva vad de såg och hur de uppfattade köket och 
bilden.   

 

Figur 4 3D – visualisering av Tobin Propertis för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  
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Avgränsningar 
Fokus i arbetet är nyproducerade lägenheter som kommuniceras och säljs med 
hjälp av 3D-visualiseringar. Jag har fokuserat på fotorealistiska stillbilder i färg, 
vilket verkar vara vanligast förekommande i denna kontext. Jag har avgränsat 
mig till att arbeta med ett rum i en bostad, vilket rum det blir kommer svaren 
från enkätundersökningen i nästa kapitel svara på.  Jag har arbetat med en 
ritning av ett befintligt lägenhetshus som jag fått av Sightline Vision AB, vilket 
innebär att jag har arbetat med de förutsättningar och utmaningar som det 
medfört. 

Etiskt övervägande 
I min studie har jag följt svensk lag, vilket innebär att det är forskarens ansvar 
att informera undersökspersonerna om syftet med forskningen samt vad 
informationen kommer att användas till (Riksdagen, 2003:460). Forskaren ska 
även informera undersökspersonerna om att det är ett fritt val att delta och att de 
när som helst kan avbryta (ibid.) 

”Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning.” - Riksdagen, 2003:460 

Innan intervjun och förstudien informerades deltagarna om syftet med arbetet 
och vad informationen kommer att användas till, samt att arbetet kommer 
publiceras. De blev även informerade om att samtalet kommer att spelas in och 
att de när som helst, utan orsak, kunde välja att avbryta. Vid intervjun fick 
Bergström skriva på informerat samtycke medan jag vid förstudien informerade 
varje deltagare muntligt. Även vid kontakten med fastighetsmäklare 
informerade jag om arbetets syfte och att det kommer publiceras på DiVA.  
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Underlag för gestaltningsförslag 

Omvärldsanalys - resultat 
Från omvärldsanalysen kunde jag konstatera att information om inredningsval 
var svårt att hitta på fastighetsmäklarnas hemsidor. Jag kunde även konstatera 
att de olika val som presenterades i Ikeas planeringsverktyg och JMs 
inredningskatalog är väldigt många. Alla dessa val, upplevde jag, skapade 
förvirring och osäkerhet.  

Kvalitativ intervjun – resultat 
Sandra Bergström, Sightline Vision AB, Stockholm.  

Från intervjun med Bergström framgick det att det är deras kund som 
bestämmer vilken målgrupp 3D-visualiseringarna ska rikta sig till. Man 
diskuterar sedan tillsammans fram hur denna målgrupp ser ut, vad de har för 
intressen, behov, inkomst, men även vilken känsla och fokus bilderna ska ha. 
Utsiktsbilder och omgivningsbilder tillhandahåller kunden och ansvarar för att 
de ska vara riktiga. Oftast är allt det tekniska, som golv, kakel, vitvaror med 
mera redan förutbestämt av deras kund vilket inte Sightline Vision AB kan 
påverka. Utifrån dessa förutsättningar skapas 3D-visualiseringar för att nå den 
tilltänkta målgruppen.  

Det kan skilja sig en hel del mellan 3D artisternas sätt att arbeta, ibland används 
nästan enbart ett CAD-program och väldigt lite efterbehandling medan det 
ibland är tvärtom. Enligt Bergström finns det ingen tydlig åldersgrupp som 
köper nyproducerade lägenheter i Stockholm. Hon menar istället på att det finns 
något för alla åldersgrupper. Oftast brukar man exempelvis rikta ettorna till 
studenter och fyrorna till barnfamiljer. 

I arbetet med 3D-visualiseringar försöker Sightline Vision AB alltid förmedla 
en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. De menar på att de är väldigt 
noga med exakthet och vill inte att deras kunder ska hamna i en svår situation 
med köparen. Det som Bergström anser är viktigast för att en bild ska bli 
trovärdig är ljus, skuggor och känsla i de olika materialen. De försöker så långt 
det är möjligt (om inte kunden vill annat) använda sig av kameravinklar som 
visar förhållandet till angränsande rum för att få en uppfattning av hur det ser ut 
runt omkring. Kameravinkeln befinner sig ofta under ögonhöjd, för att få med 
så lite tak som möjligt. Beroende på vilken målgrupp de arbetar med avgör hur 
detaljrika bilder det blir. 
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Ibland vill kunden ha flera variationer av samma bostad för att visa vilka tillval 
som finns. Bergström menar då att det kan vara en fördel att få se i en bild hur 
de olika tillvalen blir och inte enbart skriva ut vilka möjligheter som finns. 
Detta är något som Bergström menar gynnar deras kunder då det blir enklare att 
sälja in tillvalen men även nå en bredare målgrupp som kanske inte är ute efter 
”standard-köket”. Vanligast är dock att man väljer att visualisera ett standard-
kök. Med möbleringen kan man visa och kommunicera hur rummet kan 
användas. Det går då att få en uppfattning om vad som får plats vilket inte blir 
lika tydligt i en planritning. Bergström menar på att 3D-visualiseringarna ska 
tala för sig själva och att man inte förväntar sig förklarande texter.  

Ett problem som Bergström upplever vid processen med 3D-visualiseringar är 
att ritningarna sällan är klara i tid, utan att det sker en del ändringar i efterhand, 
vilket kräver mycket extra arbete. Det är viktigt att man skriver att avvikelser 
kan förekomma från 3D-visualiseringarna.  

Telefonintervju & Email-enkät - resultat 

Genom kontakt med fyra fastighetsmäklare, från fyra olika mäklarfirmor 
framgick det att det inte finns någon specifik åldersgrupp som köper 
nyproducerade lägenheter i Stockholm. Utan det finns något för alla, både 
storleksmässigt men även lägesmässigt. Det kunden vill ha svar på vid köp av 
en nyproducerad lägenhet är främst läget, föreningens ekonomi, materialval, 
tillval, kommunikationer och tidsplan.  

Kraven för en 3D-visualisering ökar ständigt och de behöver hela tiden bli 
bättre för att imponera på kunden. Med en visualisering av bostaden får kunden 
en verklig bild samt en uppfattning av en känsla, vilket tas emot positivt. Från 
en 3D-visualisering förväntar sig kunden en verklig känsla av bostaden, men 
även detaljer. Fördelen med 3D-visualiseringar är att man får en uppfattning om 
hur rummet kan användas och möbleras. Med en 3D-visualisering har man även 
möjlighet att nå en målgrupp som innan inte varit öppen för nyproduktion, men 
som nu tilltalas av känslan bilderna förmedlar. Nackdelen med 3D- 
visualiseringar är att kunden kan låsa sig vid det hen ser och därmed inte förstår 
att det är en visualisering på hur bostaden kan komma att se ut. 

Email-kontakt - resultat 
Från min andra mailkontakt med fastighetsmäklare framgick det att materialval 
och tillval oftast går att göra, men då väldigt tidigt i en process. Av de tio 
fastighetsmäklare jag kontaktade svarade sju att det inte gick att göra några val i 
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dagsläget, att de antingen redan beslutats eller att objektet redan höll en hög 
standard och behövde därför inte förändras. Tre av fastighetsmäklarna menade 
på att tillval och materialval gick att påverka. Varav en av dem inte hade 
information om vilka i dagsläget, en annan sa att val gick att göra vid ett 
bindande avtal medan den tredje berättade att val kunde göras på några få 
lägenheter.  

Den här informationen jag fått fram genom min mailkontakt med de tio 
fastighetsmäklarna är ingen information jag lyckats hitta på respektive 
hemsidor. 

Enkät - sociala medier - resultat 
För att få svar på vilket rum i en bostad som är avgörande vid köp av 
nyproducerade lägenheter valde jag att utforma ett frågeformulär. Formuläret 
publicerade jag på sociala medier där vem som helst av mina kontakter hade 
möjlighet att svara. Totalt svarade 54 personer på enkäten, varav 4 ofullständiga 
svar. De ofullständiga svaren togs bort i sammanställningen då de inte fullföljt 
formuläret och därmed inte kunde bidra med ett fullständigt svar. Utifrån de 50 
personer som fullföljde enkäten framgick det att köket är det rum som anses 
vara viktigast, följt av badrum, vardagsrum, sovrum och hall (se Figur 5 och 6).  

Av de 50 svarande var 12 män och 38 kvinnor, majoriteten var i åldern 20-30 
år. Nedan syns en tabell över resultatet av enkäten (se figur 5), där 25 av 50 
personer rangordnade köket som sitt förstahandsval. Utifrån statistiken nedan 
sammanställdes en ”score” för att räkna ut hur viktiga de olika rummen var. Det 
rum som fick högst score är det rum som anses vara viktigast vid köp av en 
nyproducerad lägenhet, följt av de rum som fick en lägre score.  

  

Figur 5 Överblick över hur deltagarna av enkäten svarade. 
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Förstudie - resultat 
De krav deltagarna för förstudien hade på ett kök var att det bör vara 
funktionellt, med mycket förvaringsmöjligheter. Det framgick även att stora 
öppna ytor var av intresse för att skapa förutsättningar för socialt umgänge. 
Ljusinsläpp ansågs även vara av stor betydelse, samt att det bör vara estetiskt 
tilltalande. 

Förstudien visade indikationer på att den personliga smaken kan vara en faktor 
som är avgörande för hur man uppfattar ett kök i en 3D-visualisering. Ingen av 
deltagarna var helt nöjda med hur köket var utformat i visualiseringen och 
skulle därför vilja göra en del justeringar för att få det att passa deras personliga 
preferenser. Detta innebar bland annat färgval på luckor, kakel, samt placering 
av spis. Utöver den personliga smaken upplevde deltagarna att köket inte 
tillgodosåg en del behov, som exempelvis en social plats, som en köksö för att 
kunna umgås medan man lagade mat. Information om vilka vitvaror som fanns 
var även av intresse. Man ville även veta hur rummet förhöll sig till de 

Figur 6 Stapeldiagram över hur deltagarna svarade, där den nedre axeln visar 
”score”.   
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omkringliggande rummen för att veta hur man skulle kunna disponera ytan. 
Deltagarna menade att människogestalter i rummet inte skulle bidra till en ökad 
förståelse, utan istället distrahera. De menade på att det är viktigt att rummet 
inte är för personligt för att kunna föreställa sig själv bo där och vilka 
möjligheter det finns till att göra rummet till sitt eget.  

Efter kontakt med ansvarig fastighetsmäklare för lägenheten (köket) som 
användes i förstudien, går det inte att göra några justeringar på köket. 
Fastighetsmäklaren menar att köket redan är genomtänkt och behöver därför 
inte justeras, vilket inte heller var möjligt. 

Resultatdiskussion 
De tillvägagångsätt jag valt att arbeta med har varit avgörande för arbetets 
avgränsning och fokus. Genom mina tillvägagångssätt har det framkommit att 
köket är det rum som anses vara det avgörande rummet vid köp av en 
nyproducerad lägenhet. Köket blev därför det rum jag valt att fokusera på och 
arbeta vidare med.  
 
Förstudien med frågor kopplade till en 3D-visualisering av ett kök kunde 
bekräfta vad jag tidigare fått en hint om från intervjun med Sandra Bergström 
från Sightline Vision AB, men även från min första kontakt med 
fastighetsmäklarna. Återkommande för dessa tre grupper är möjligheten för 
köparen att kunna anpassa sitt framtida hem efter smak och behov. Vilket blev 
tydligast i förstudien, där ingen av deltagarna skulle kunna tänka sig köpa köket 
som det såg ut idag utan att kunna göra justeringar. Det är tydligt att den 
personliga smaken samt att kunna identifiera sig med bostaden är viktigt. Det 
blir då svårt att ta fram ett kök som passar alla. Jag anser därför att köparen, bör 
kunna påverka hur sitt framtida kök ser ut vid köp av en nyproducerad lägenhet.  
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Gestaltningsförslag 

I det här avsnittet presenteras min designprocess, gestaltningsförslaget och 
slutligen utvärderingen och resultatet från den.  

 

Designprocess  
En mental designprocess har ständigt pågått där möjliga lösningar har testats 
fram och tillbaka. Eftersom ny information från både tillvägagångssätt, 
litteratur och teori har tillkommit allt eftersom och byggt på min kunskap om 
området har fokus på vad informationsdesignsproblemet är skiftat allt eftersom. 

I slutfasen av arbetet, efter att en idéprocess ständigt pågått i mitt huvud valde 
jag att skissa ner ett antal lösningar (se Figur 7) för att enklare kunna utvärdera 
vad som fungerar mer eller mindre bra. Skissandet gav mig även en överblick 
över mina olika tankespår, vilket underlättade för mig att ta fram kärnan för 
min gestaltning. Några nyckelord jag sedan arbetade vidare med var 
lättförståeligt och lättillgängligt utan att störa. Med lättförståeligt menar jag att 
det ska vara enkelt att förstå om eller vilka val som går att göra. Med 
lättillgängligt menar jag att informationen ska finnas nära tillhands, utan 
onödiga steg som skulle kunna krångla till. Att dessa två skulle fungera utan att 
störa uppfattningen av 3D-visualiseringen och känslan av rummet var även det 
viktigt. 

Då information om tillval och möjligheter i dagsläget är väldigt svårt att få tag 
på har jag strävat efter att ta fram ett gestaltningsförslag där denna information 
är lättillgänglig och lättförståeligt. Vilken kameravinkel som bör användas vid 
visualisering av ett rum har denna rapport inte ett svar på. Det framgick dock 
från intervjun med Bergström (2016) att hon föredrog att arbeta med en 
kameravinkel som inte visade taket. Det går dock inte att dra någon slutsats 
ifrån detta, eller använda som en riktlinje, då det kan vara en personlig 
preferens. Jag har därför valt att arbeta med en kameravinkel som visar och 
förmedlar så mycket information som möjligt av rummet till mottagaren. Det 
skulle dock vara bra för framtida studier att undersöka detta ytterligare, för att 
veta vilken kameravinkel som är mest optimal.  
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Figur 7 Frimärksskisser vid utveckling av gränssnintssmöjligheter, där olika idéer har 
visualiserats (exempelvis: placering, form och symbolval) för att senare vidareutvecklas.  

 
Jag skulle vilja likna min designprocess med figur 8, där flera processer 
ständigt är igång parallellt och korsar varandra åt alla håll och kanter. De yttre 
ringarna skulle då kunna liknas med mitt arbete tidigt i processen för att sedan, 
allt eftersom, arbeta mig närmare mitten och kärnan med mitt arbete – min 
slutgiltiga gestaltning. Det som är viktigt att påpeka är att dessa 
ringar/processer som ständigt är igång inte kan verka var för sig eller uteslutas. 
Utan de behöver ständigt korsars likt pilarna fram och tillbaka för att nå 
maximalt resultat. 
 
Figur 9-13 på följande sidor visar bilder från arbetet med lägenheten i 
SketchUp. Där har jag ritat upp och inrett lägenheten som jag fick ritningar på 
från Sandra Bergström, för att sedan fokusera på köket som visade sig vara det 
rum som är viktigast vid köp av en nyproducerad lägenhet.  
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Figur 8 Gestaltning av min designprocess. Där 
de olika cirklarna symboliserar de olika stegen i 
processen, för att sedan gå in i varandra, och 
korsars fram och tillbaka likt pilarna. 

Figur 9 Planvy över lägenheten i programmet SketchUp. 
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Figur 10 Visar en bild från ett av två sovrum i lägenheten, med plats för en stor 
dubbelsäng.  

Figur 21 Visar en bild från det andra sovrummet i lägenheten, som även fungerar som 
ett kontor. I dörröppningen kan man skymta vardagsrummet som ligger i anslutning. 
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Figur 13 Visar köket i lägenheten, som är den del och det rum jag fokuserat på i mitt 
gestaltningsförslag.  

Figur 12 Visar en bild på vardagsrummet i lägenheten, som även ligger i anslutning till 
matplatsen samt köket.  
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Gestaltningsförslag 
Florin (2015, s.65, 59) menar att verklighetstrogna digitala skisser upplevs vara 
en överenskommelse och blir därmed låsande. Detta går att koppla till den 
information jag fick fram från min kontakt med fastighetsmäklare men även 
från min förstudie. Fastighetsmäklarna menade på att deras kunder kan låsa sig 
vid vad de ser i en 3D-visualisering, vilket även framkom i förstudien, där 
informanterna förväntade sig få det kök de såg. Trots vetskapen om detta har 
jag valt att använda mig av en verklighetstrogen 3D-visualisering i mitt 
gestaltningsförslag (Se Figur 14). Jag har alltså inte förändrat sättet att 
kommunicera en verklig uppfattning av ett rum. Utan jag anser att det är viktigt 
med en verklighetstrogen bild för att den potentiella kunden ska kunna 
identifiera och tänka sig in i rummet. Att kunna identifiera sig med en plats 
framgick från förstudien var något som var viktigt.  

En alternativ lösning skulle kunna vara att förändra manéret i 3D-
visualiseringen för att öppna upp för en möjlig förändring. Jag anser dock att 
den verkliga uppfattningen av rummet då går förlorad och även möjligheten att 
kunna tänka sig in och identifiera sig med rummet. Nylander (1999, s.43) 
menar att detaljer och autentiska material i en bostad skapar förutsättningar för 
anknytning och trivsel. Vilket även det talar för verklighetstrogna 3D-
visualiseringar. Crilly (2015, s.56, från Smith, 1995) pratar om fixering som 
blockerar och hämmar insikt. För att motarbeta fixering har jag valt att tillföra 
ett tillägg till dagens 3D-visualiseringar, för att öppna upp för alternativa 

Figur 14 3D-visualisering med en list och pil som ”tillägg”, vilket är den första bilden 
målgruppen möter.  
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lösningar. Tillägget är en list längst ner i bilden med en flik som visar en 
nedåtgående pil. Genom att trycka på pilen kommer målgruppen till Figur 15, 
som informerar om och vilka val som går att påverka.  

 

 

 

Figur 15 Den andra bilden kunden möter, efter att hen tryckt på pilen i 3D – 
visualiseringen.  

Figur 16 Den tredje bilden målgruppen möter där valmöjligheter presenteras.  
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Genom att sedan välja någon av de olika rubrikerna presenteras de val som går 
att göra just där (se Figur 16). När ett val har gjorts visas information om valet 
samt en 3D-visualisering av valet i rätt kontext (se Figur 17).  

Att ha valmöjligheter menar Schwartz (2004, s.43-44) är något som majoriteten 
av oss vill ha. Det är dock viktigt att valen inte är för många för att vi ska bli 
nöjda med det beslut vi tar (Schwartz, 2004, s. 122-123). I gestaltningsförslaget 
presenteras därför fyra olika val under rubriken ”Bänkskiva” för att skapa 
förutsättningar för att kunden ska bli nöjd med sitt val. Utifrån 
omvärldsanalysen (Ikeas planeringsverktyg och JMs inredningskatalog) blev 
det tydligt att ett stort antal valmöjligheter inte behöver vara något positivt, utan 
istället kan skapa osäkerhet och förvirring. Exakt vilket antal valmöjligheter 
som bör presenteras har inte framkommit från mina studier, men enligt 
Schwartz (2004, s.133) bör antalet val hållas nere.  

Augustin (2009, s.6, 21, 23) menar att ett rum bör designas för dess användare 
och att en väldesignad plats skapar förutsättningar för att rätt saker sker. 
Augustin (2009, s.5) tar även upp att personliga erfarenheter påverkar vår 
upplevelse av en plats eller ett rum. Vilket jag anser talar för att användaren bör 
kunna påverka och anpassa sitt framtida hem efter hens personliga behov och 
preferenser, vilket blir svårare för en extern part att tillfredsställa.  

I tillägget i gestaltningsförslaget har bild och text kombinerats. Vilket Eriksson 
(2009, s.25, 94) menar kan underlätta förståelsen av en text men även hjälpa 
mottagaren förstå en bild. I informationstexten i Figur 17, över 3D-

Figur 17 Den fjärde bilden målgruppen möter efter att ha gjort ett val. Till höger 
presenteras information om valet samt materialet i sin kontext.  
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visualiseringen, presenteras information om det valda valet för att sedan 
hänvisa till visualiseringen av valet i rätt kontext precis under. Även Pettersson 
(2001, s.16) menar att en bildtext bör vägleda mottagaren och skapa 
förutsättningar för att en bild ska tolkas på ”rätt” sätt.  

Det är inte en självklarhet att användaren förstår att pilen, i Figur 14, kommer 
leda till information om eller vilka inredningsval som går att göra. 
Förhoppningarna är dock att användaren förstår att någon typ av information 
kommer att visas eller att något kommer att hända genom att trycka på pilen. 
Genom att använda en pil-symbol, en vanlig förekommande designkonvention, 
skapas igenkänning då pilar åt höger och vänster vanligen förekommer i denna 
kontext (för att visa att fler bilder finns att se åt dessa håll). Genom att använda 
en pil som pekar nedåt indikerar att information finns att se även åt detta håll.  

Listen med pilen tar medvetet en liten plats av 3D-visualiseringen för att inte 
störa den verkliga uppfattningen av rummet, men även för att undvika att 
onödig information presenteras för den som inte är intresserad av att göra ett 
val. Förhoppningarna är att användaren som söker efter denna typ av 
information ändå kommer hitta pilen och testa sig fram för att se vad den 
innebär. Ware (2008, s.26-27) menar att när vi söker efter en viss typ av 
information identifierar och letar hjärnan efter liknande information i vår 
omgivning. Informationen rangordnas sedan för att hjälpa oss hitta det vi söker 
(ibid.). Denna typ av avsökning tänker jag sker när användaren av mitt 
gestaltningsförslag söker efter information om eller vilka inredningsval som går 
att göra.  

Med mitt gestaltningsförslag vill jag, genom att presentera valmöjligheter i sin 
rätta kontext (i ett tillägg till 3D-visualiseringarna), bidra till att realistiska 
förväntningar på slutresultatet ställs. Branzell (1995, s.12) menar att en entré 
kan skapa förväntningar om det kommande rummet, upplevelserummet. I mitt 
gestaltningsförslag är det tillägget som agerar entrén och därmed skapar 
realistiska förväntningar på slutresultatet, upplevelserummet.  

Utvärdering 
För att få feedback på gestaltningsförslaget har jag genomfört tre utvärderingar 
med potentiella köpare, användaren, och en utvärdering med Sandra Bergström 
från Sightline Vision AB (som jag tidigare intervjuat). Vid utvärderingarna 
berättade jag om mina olika tillvägagångssätt och vad jag fått fram från dem för 
att sedan presentera mitt gestaltningsförslag.  
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Utvärdering - resultat 
Den feedback jag fick från utvärderingen med användaren har jag sammanfattat 
till följande punkter:  

• Pilen är inte en självklar symbol. 

• Förklarande text skulle kunna förtydliga pilen. 

• Viktigt att kunna se valen direkt i bilden på rummet 

• Viktigt att kunna få en överblick över valen tillsammans. 

• Önskar kunna se prisinformation. 

• Viktigt med både ljusa och mörka valmöjligheter. 

• Vill kunna påverka och anpassa sin framtida bostad.  

• Information om valen behövs inte. 

 

Den feedback jag fick från Sandra Bergström på Sightline Vision har jag 
sammanfattat till följande punkter: 

• Relevant problemområde. 

• Arbetar själva med att försöka lösa problemet. 

• Finns en stor efterfrågan. 

• Fördelaktigt ifall man kan se valen direkt i bilden på rummet. 

• Positivt att kunna se valen i sin rätta kontext. 

• Fördel ifall man kan få en överblick och samla de val som gjorts. 

• Positivt ifall miljöval visas. 

• Positivt ifall prisinformation visas. 

• Gestaltningsförslaget skulle kunna gynna försäljningen. 
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Slutsats 

Syftet med arbetet har varit att ta fram ett gestaltningsförslag som underlättar 
för en potentiell köpare av en nyproducerad lägenhet att förstå ett rums 
möjligheter. Det vill säga, hur och om ett rum kan anpassas för användaren. 
Forskningsfrågan var:  

 

• Hur kan en verklighetstrogen 3D-visualisering av ett rum förmedlas 
samtidigt som mottagaren förstå om och hur rummet går att förändra?  

• Vad kan vara relevant att visa i en 3D-visualisering av ett rum, för att 
mottagaren ska förstå rummets förutsättningar? 

 

Förstudien visade att den information som målgruppen bland annat vill få reda 
på är hur hen kan anpassa sitt framtida hem efter hens egna behov och 
personliga preferenser. Kontakten med fastighetsmäklare bekräftade detta, då 
de menar att deras kunder vill ha reda på vilka inredningsval som går att göra i 
nyproducerade lägenheter. För att se hur denna typ av information presenteras i 
dagsläget valde jag att genomföra en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen visade 
då en avsaknad av denna typ av information på fastighetsmäklares hemsida. Jag 
menar då att denna typ av information är relevant att presentera för målgruppen 
och göra lättillgänglig.  

Enligt majoriteten av fastighetsmäklarna jag kontaktade gick det inte att 
påverka inredningen i objekt som ligger ute till försäljning hos dem idag. Detta 
visade sig vara något som i sådant fall skedde mycket tidigare i processen. Jag 
anser därför att det är viktigt att presentera nyproduktion i ett tidigt skede hos 
fastighetsmäklaren för att kunden ska kunna påverka och anpassa inredningen. 
Jag menar även att inredningsvalen bör presenteras nära till hands i samband 
med 3D-visualiseringarna och inte som ett separat dokument för kunden att 
söka upp.  

I mitt gestaltningsförslag har ett tillägg gjorts till 3D-visualiseringarna för att 
visa om och vilka inredningsval som går att göra. Pilen vid listen, se figur 14, 
ska ge indikationer på att information om inredningsval finns. Tillägget tar 
väldigt liten plats i 3D-visualiseringen för att inte ta fokus och störa de personer 
som inte önskar information om valmöjligheter. Det som dock önskar denna typ 
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av information, vilket majoriteten av oss gör (enligt Schwartz, 2004, s.43-44), 
har informationen bara ett steg ifrån.  

Något som har visat sig från mina litteratur-och teoristudier, är att fler 
valmöjligheter inte alltid är positivt. Vilket även min omvärldsanalys 
bekräftade. Jag har därför valt att presentera relativt få valmöjligheter under 
varje rubrik för att underlätta och skapa förutsättningar för målgruppen att ta ett 
beslut.  

Det vi ser i en 3D-visualisering av vårt framtida boende skapar förväntningar 
över hur vårt framtida hem kommer att se ut. Branzell (1995, s.12) menar att en 
entré kan skapa förväntningar om vad som komma skall. I det här fallet är det 
3D-visualiseringen som skapar och påverkar våra förväntningar om vad som 
komma skall. Det är därför viktigt hur man väljer att kommunicera och 
förmedla en nyproducerad lägenhet, för att få förväntningarna att stämma 
överens med verkligheten, upplevelsen. För att köparen ska veta vad hen köper.  

Diskussion 
Från min utvärdering lyftes en hel del intressanta tankar som jag enbart ser som 
något positivt och något som skulle kunna göra mitt gestaltningsförslag ännu 
bättre. Jag tror definitivt att det är viktigt att få se de olika valen som görs direkt 
i visualiseringen för att hjälpa användaren att få en överblick över sina val och 
därmed skapa goda förutsättningar för att hen även ska bli nöjd med sina val. 
Detta är något som jag skulle vilja ta med i en vidareutveckling av mitt 
gestaltningsförslag. Jag skulle även vilja titta vidare på alternativ för att öka 
förståelsen för vad pilen innebär, men även se över hur priser skulle kunna 
presenteras på bästa sätt och samtidigt bibehålla en enkel design. Slutligen 
skulle jag vilja arbeta vidare med idén Bergström lyfte om att kunna se sina val 
samlade och få en överblick.  

När det kommer till den feedback jag fick om att informationen om de olika 
valen inte behöver presenteras, håller jag inte helt med. Jag menar att genom att 
ha denna typ av information lättillgänglig i samband med att valen sker, enbart 
skulle underlätta för användaren som sliper söka sig till den på annat sätt.  

Då min enkät om vilket rum som anses vara viktigast endast hade 50 svarande 
kan man ifrågasätta dess realitet. Det skulle därför vara intressant att genomföra 
en betydligt mer omfattande enkätundersökning för att kunna dra någon 
egentlig slutsats. Det hade även varit bra att skapa en digital prototyp, där olika 
val gick att göra ”på riktigt”. Detta skulle kunna skapa en tydligare förståelse 
för hur mitt tillägg togs emot och användes av målgruppen.   
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Förslag till fortsatta studier 
Från mina tillvägagångssätt blev det tydligt att det är viktigt att kunna förmedla 
en verklig 3D-visualisering och samtidigt kunna presentera valmöjligheter. Det 
har varit svårt att hitta forskning om just det här vilket gör att jag gärna hade 
sett att fortsatta studier handlar om detta område. Interaktion men 3D-
visualiseringar hade även det varit av intresse för att förstå hur användaren på 
bästa sätt kan göra val direkt i en 3D-visualisering. Det hade även varit 
intressant med studier om hur kameravinkel och överblicksbilder kan underlätta 
förståelsen för ett rum. Vilket var något som kom fram under min förstudie men 
som jag inte tittat närmare på i det här arbetet.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 

Emma Pettersson Mälardalens Högskola 13.04.2016 
 Eskilstuna 

! 1 

Sightline Vision AB 
Sandra Bergström 3D-visualiseringar 
 
 
Bakgrund 
Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Vem är Sandra Bergström? 
Hur länge har du arbetat hos Sightline Vision? 
Vilken roll har du på företaget? 
Vilken/vilka utbildningar och kurser har du gått för att nå dit du är idag? 
 
Hur kommer det sig att du valde att arbeta med 3D-visualiseringar? 
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med 3D-visualiseringar? 
Vilka tidigare arbetsplatser har du haft? Skillnader? 
 

 
3D-visualiseringar - rumsuppfattning 
Vilka program behöver du för att utföra ditt arbete?  
Efterbehandlas bilderna? I sådant fall, hur? 
 
Hur ser din designprocess ut från början till slut? Vad är det svåraste/roligaste?  
Hur lång tid tar ett projekt? Exempelvis en nyproducerad lägenhet. 
Hur stor påverkan har du i ett projekt? Hur mycket är förutbestämt av kunden?  
 
På er hemsida skriver ni att ni vill att kunden ska veta vilken målgrupp de vill 
attrahera samt vilken känsla bilderna ska förmedla, hur arbetar ni med/utifrån det?  
 
Har ni målgruppsprofiler som ni arbetat fram och utgår ifrån?  
Hur ser dessa målgruppsprofiler i sådant fall ut?  
Finns det möjlighet att ta del av dessa?  
 
Hur väl går det att förlita sig på att utsikt och bakgrund stämmer överens med 
verkligheten?  
 
Hur mycket kan ni påverka vid hur bilderna visas upp i slutändan? Ordningsföljd?  
Förklarande bildtexter? 
 
Vilka faktorer i en 3D-visualisering gör bilden trovärdigt? 
Vilka faktorer i en 3D-visualisering bidrar till ökad förståelse av rummet? 
 
Hur arbetar ni med detaljnivån i 3D-visualiseringarna? 
Hur tänker ni kring färgblindhet i utformandet av 3D-visualiseringar?  
Hur arbetar ni med kameravinkel och vidvinkel? 
 
Hur arbetar ni med inredningstrender och inredningsstilar? 
 
Har ni något avtal med designers/företag vid användandet av specifik inredning i 
era visualiseringar? 
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Emma Pettersson Mälardalens Högskola 13.04.2016 
 Eskilstuna 

! 2 

Hur stor är efterfrågan på olika förslag på samma rum? Exempelvis olika möblering 
eller stilar för att nå en bredare målgrupp? 
 
Hur tänker ni kring exkluderandet samt inkluderandet av vissa målgrupper? 
 
Skiljer sig arbetet och tänket vid gestaltande till och för andra kulturer? Hur? 
 
Hur tänker ni kring uppfattningen av ett rum? Påverkan av vissa förger? Möblering? 
 
Upplever du någon svårighet, ovisshet eller något problem i arbetet med 3D-
visualiseringar? 
 
 
 

Konkurrens  
Hur arbetar ni med den konkurrens som finns? 
Finns det en strävan om att sticka ut ur mängden? Hur arbetar ni med det? 
 
Hur arbetar ni för att dra till sig kundens intresse, genom 3D-visualiseringarna, i en 
försäljningskontext?  
 
 
 

Övrigt 
Hur arbetar ni med en lägenhet med ”sämre” förutsättningar? Exempelvis norrläge 
och insyn? 
 
Säger ni nej till vissa uppdrag/projekt? Varför? När? 
 
Hur tänker ni kring de förväntningar som byggs upp hos kunden med hjälp av 3D-
visualiseringarna? Som sedan kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten? 
 
Vad får ni för respons på det arbete ni gör? Hur tas det emot på marknaden? 
 
Har ni arbetat med ögonrörelsetester för att förstå hur målgruppen läser av 3D-
visualiseringar? I sådant fall, Hur arbetar ni utifrån det? Om inte, hur tänker ni kring 
det? 
 
Vilken information tänker ni att en potentiell köpare får från 3D-visualiseringar? Verkar 
bilderna för sig själv eller kräver de mer information? Exempelvis bildtexter? 
 
Hur skulle du tänka vid ett köp av en nyproducerad lägenhet utifrån 3D-
visualiseringar? Vilka faktorer upplever du är viktigast att få svar på? 
 
Hur ser du på 3D-visualiseringars framtid? Hur ser du på yrkets framtid? 
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Bilaga 2 – Informerat samtycke 
 

 

Informerat samtycke 
 
 
Mitt namn är Emma Pettersson och jag studerar Informationsdesign – Rumslig 
Gestaltning på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag arbetar nu med mitt 
examensarbete där jag vill undersöka vilka faktorer i ett rum som bidrar till 
förståelse av rummet i en 3D-visualisering. Jag har valt att fokusera på 
nyproducerade lägenheter där kunden tar beslut utifrån 3D-visualiseringar av 
hur lägenheten kan komma att se ut.  
 
Syftet med mitt arbete är att ta fram ett designförslag med riktlinjer på hur 
man kan förmedla ett rums funktioner och möjligheter med hjälp av 3D-
visualiseringar till potentiella kunder.  
 
Materialet från denna intervju kommer att sammanfattas och användas som 
ett underlag till mitt examensarbete. Arbetet kommer sedan att publiceras på 
databasen DiVA, vilket gör materialet sökbart. Materialet kommer inte att 
säljas vidare till en tredje part.  
 
Medverkan i denna intervju är frivillig och du kan när som helst, utan 
anledning, avbryta.  

 
 
 
 
 
Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående information:  
 
 
 
 
 
________________________________   _____________________ 
Underskrift     Datum 
 
 
 
________________________________   _____________________ 
Namnförtydligande    Ort 
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Bilaga 3 – Frågor till fastighetsmäklare 

Frågor till mäklare i Stockholm 
• Vilken målgrupp och åldersgrupp är den vanligaste vid köp av 

nyproducerade lägenheter i Stockholm? 

 

• Vilka åldersgrupper köper en 1a? 2a? 3a? 

 

• Vad vill kunden få svar på vid köp av en nyproducerad lägenhet? 

 

• Hur tas 3D visualiseringar emot av era kunder? 

 

• Vad förväntar sig kunden från en 3D-visualisering? 

 

• Vad är din uppfattning av 3D visualiseringar? För och nackdelar? 
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Bilaga 4 – Frågor vid förstudie 

Frågor vid förstudie 
!

• Vilka krav har du på ett kök? Varför? 
 

• Vad får du för första intryck när du ser den här bilden? Varför? 
 

• Är det något du tycker mer om i bilden? Varför? 
 

• Är det något du tycker mindre om i bilden? Varför? 
 

• Vad säger du om färgerna i bilden? Varför? 
 

• Vad säger du om ljuset i bilden? Varför? 
 

• Vad säger du om detaljnivån i bilden? Varför? 
 

• Vad är det som gör bilden trovärdig? Varför? 
 

• Vad är det i bilden som gör att ni förstår hur rummet kan användas? 
Varför? 

 
• Hade du uppfattat rummet annorlunda ifall människor visats i 

rummet/bilden? Varför? Varför inte? 
 

• Är det något som ni vill ha reda på som inte syns på bilden? Varför? 
 

• Vilka förväntningar får ni av den här bilden? Varför? 
 

• Vad är viktigt att få reda på om köket vid köp av en ny lägenhet? 
Varför? 

 
• Skulle du vilja köpa det här köket? Varför? Varför inte? 

 



Emma Pettersson Examensarbete 02.06.2016 
 Mälardalens Högskola Eskilstuna 
 

 
 

 

 

 

6 

Bilaga 5 – förstudie - deltagare 1 
 

Sammanfattning)av)förstudie)
Deltagare)1)
)
Utförd)förstudie)30.04.2016.)
Sammanfattad)02.05.2016.)
)
)
Deltagare)1)vill)att)köket)ska)vara)funktionellt)(utgår)från)det)kök)man)har)i)dagsläget).)
Önskar)stora)ytor)med)förvaring)där)utseende)är)väldigt)viktigt.)Hade)inte)utformat)sitt)
kök)så)som)det)är/ser)ut)idag,)utan)vill)istället)ha)ett)stort)kök)med)öppet)till)
vardagsrummet)för)att)skapa)förutsättningar)för)en)bra)social)yta.))
)
Köket)på)bilden)upplevs)modernt)då)det)är)ljusgrått,)marmor)och)mässing.)Upplever)det)
som)ett)nyMtänk)då)man)valt)att)blanda)olika)material)(skåpluckorna).)Köket)upplevs)
även)som)väldigt)ljust)och)öppet.)Hade)velat)ha)en)lång)arbetsbänk)utan)överskåp)då)det)
skapar)ett)trängre)intryck.)Hen)menar)på)att)köket)ser)ut)att)ha)goda)
förvaringsmöjligheter.))
)
Deltagare)1)har)svårt)att)förstå)vad)det)”vita)till)vänster”)är)i)bilden.)Hen)tycker)att)det)är)
trevligt)med)stora)fönster)och)det)ser)ut)som)att)rummet)rymmer)många)personer.)
Bilden)ser)ut)som)det)oftast)gör)i)”stylade)hem”,)känns)därför)inte)nytt)utan)mer)
”mainstream”)–)vanligt.))
)
Hen)tycker)att)det)är)kul)med)trä)på)en)del)av)skåpluckorna)och)att)det)snart)borde)
komma)en)mottrend)till)mässing)och)marmortrenden.)Ljuset)upplevs)som)väldigt)
tilltalande,)hade)dock)velat)ha)större)glaspartier)utan)avdelningar,)hade)gärna)haft)
fransk)balkong.)Upplever)inte)rummet)som)plottrigt)utan)känns)väldigt)stylat)inför)
visning.)Hen)menar)på)att)det)är)djupet,)ljuset)och)skuggorna)som)gör)rummet.))
)
Köket)ser)ut)som)ett)kök)brukar)se)ut,)vilket)skapar)igenkänning)har)svårt)att)sätta)
fingret)på)vad)det)är)som)gör)att)hen)förstår)hur)rummet)kan)användas.)Om)det)varit)
människor)i)bilden)hade)kopplingen)till)en)Ikea)katalog)gjorts,)vilket)hade)varit)negativt,)
då)det)inte)hade)känts)exklusivt.)
)
Hen)hade)velat)veta)hur)det)såg)ut)runt)omkring,)hur)rummet)förhåller)sig)till)
omkringliggande)rum,)tror)att)köket)fortsätter)till)vänster.)Om)så)inte)är)fallet)upplevs)
köket)som)ett)litet)kök.)De)förväntningar)man)får)av)bilden)är)att)man)kommer)få)det)
man)ser.)Tar)för)givet)att)vitvaror)är)inbyggda)och)finns)bakom)luckorna.)))
)
)
Deltagare)1)vill)inte)köpa)köket)då)det)känns)”passé”.)Vill)inte)ha)överskåp.))
)
)
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Bilaga 6 – förstudie - deltagare 2 

Sammanfattning)av)förstudie)
Deltagare)2)

)

Utförd)förstudie)30.04.2016.)

Sammanfattning)02.05.2016.))

)

)

Köket)ska)vara)funktionellt)och)det)är)viktigt)med)vädringsmöjligheter)(jämför)med)det)

kök)man)har)i)dagsläget))vill)inte)ha)färre)fönster)än)två)som)hen)har)i)dagsläget.)Viktigt)

med)en)bra)fläkt)(inte)trevligt)att)sitta)i)ett)kök)med)matos),)och)ljusinsläpp)och)ytor)som)

är)gör)det)enkelt)att)hålla)rent.))

)

Köket)på)bilden)upplevs)som)stilrent)och)fräscht)och)inte)för)plottrigt)med)för)mycket)

saker,)utan)lugnt)och)balanserat.)Gillar)fönstret)med)stort)ljusinsläpp.)Reagerar)på)att)

det)är)olika)materialval)på)luckor)och)överskåp.)Något)som)skapar)förändring,)men)hade)

inte)valt)att)ha)det)själv.))

)

Ser)en)röd)tråd)i)valet)av)vit)färg,)samt)ljusa)luckor)vilket)är)positivt)då)ett)mörkt)kök)

upplevs)dystert.)Viktigt)med)ett)ljust)kök)i)vårt)mörka)land)vi)lever)i.)Ger)ett)fräscht)och)

välkomnande)intryck,)känns)nytt.))

)

Upplever)att)det)är)en)bild)som)visar)hur)man)kan)ha)det,)uppfattar)visningskontexten,)

men)det)känns)inte)realistiskt)i)hur)man)skulle)ha)det)till)vardags.)Exempelvis:)

kaffebryggaren)med)någon)brödbit,)där)vill)man)ha)en)fri)och)ren)yta)för)att)kunna)

användas.)Känns)riggat,)positivt)i)säljavseende,)men)skulle)inte)vilja)ha)så)hemma.)Känns)

som)att)bilden)är)inför)en)visning.))

)

Bilden)känns)trovärdig,)skulle)kunna)ha)det)så)hemma,)skulle)dock)inte)ställa)fram)

kaffebryggaren)så.)Kan)tänka)sig)kökstypen,)men)det)känns)arrangerat.)Hur)man)har)

placerat)matbordet)förhållande)till)fönstret)känns)genomtänkt)vilket)gör)att)man)förstår)

hur)rummet)kan)användas.)Utan)matbordet)hade)det)enbart)varit)ett)kök)mot)en)vägg.))

)

Bilden)känns)inte)äkta,)den)känns)animerad,)känns)inte)som)ett)foto,)bilden)känns)inte)

verklighetstrogen.)Det)är)positivt)att)köket)är)fräscht)och)att)det)är)en)nyproduktion.)

Vilket)ger)enn)känsla)av)att)man)får)sätta)sin)egen)prägel)på)hemmet.))

)

Skulle)vilja)veta)vad)som)finns)till)höger,)om)det)är)något)mer)ljusinsläpp)samt)hur)

övriga)rum)förhåller)sig)till)köket.)Upplever)att)det)är)långt)fram)till)stolarna)på)bilden,)

man)vet)inte)hur)väggen)går)eller)hur)lägenheten)är)konstruerat)i)övrigt)–)planlösningen.)

Vill)veta)om)det)finns)fri)väggyta)för)att)kunna)sätta)upp)tavlor)och)göra)det)till)sitt)eget.))

)

Hade)velat)förändra)rummet)då)smaken)är)annorlunda.)Annan)inredning.))

)

Vill)veta)vad)det)är)för)vitvaror,)vill)inte)ha)Ikea)då)det)känns)som)ett)budgetval.)

)

Vill)inte)köpa)köket)som)det)ser)ut)på)bilden,)utan)vill)göra)en)del)justeringar.)Vill)inte)ha)

inramningen)i)köket)med)två)”pelare”.)Köket)har)en)bra)grund,)men)vill)sätta)sin)egen)

prägel)på)rummet,)på)bilden)upplever)hen)att)någon)annan)redan)har)gjort)det.)))
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Bilaga 7 – förstudie - deltagare 3 

Sammanfattning)av)förstudie)
Deltagare)3)
)
förstudie)genomförd)30.04.2016.))
Sammanfattning)gjord)02.05.2016.)
))
)
Deltagare)3)vill)att)ett)kök)ska)var)funktionellt,)stilrent)och)snyggt.)Första)intrycket)är)att)
köket)är)fint)men)inte)riktigt)hens)stil,)men)stilrent.)Gillar)inte)när)det)är)spegeldörrar,)
bättre)med)släta)luckor.))
)
Gillar)att)de)blandade)materialvalen)så)att)det)händer)något.)Kul)med)kaklet)för)att)det)är)
något)annorlunda)och)unikt,)vilket)gör)att)det)fångar)intresset.)Gillar)att)det)är)lite)
dovare)färger,)men)hade)velar)ha)en)mörkare)grå)för)att)få)en)tydligare)kontrast.)Gillar)
när)det)är)matt,)vilket)det)ser)ut)att)vara.)Upplever)det)harmoniskt)och)lugnt,)vilket)är)
positivt.))
)
Rummet)upplevs)vara)väldigt)ljust)med)stora)ljusinsläpp)vilket)är)en)fördel,)menar)på)att)
det)är)viktigt)med)mycket)ljus.)Hen)menar)på)att)detaljerna)i)rummet)är)väl)genomtänkta)
och)att)rummet)känns)avskalat)och)inte)för)personligt.)Hen)har)svårt)att)sätta)fingret)på)
vad)det)är)i)rummet)som)bidrar)till)förståelsen)för)hur)rummet)kan)användas)eller)vad)
det)är)som)gör)bilden/rummet)trovärdigt.))
)
Deltagare)3)menar)inte)att)människor)i)rummet/bilden)hade)bidragit)till)förståelsen)för)
rummet)utan)att)det)istället)skulle)störa)uppfattningen.)Vill)kunna)tänka)sig)in)i)rummet)
vilket)känns)svårare)med)människogestalter.)Skulle)även)vilja)veta)vad)hur)de)
omkringliggande)rummen)ser)ut)och)förhåller)sig)till)rummet)på)bilden)för)att)veta)hur)
hen)kan)disponera)ytan.))
)
Förväntningarna)på)bilden)är)att)köket)kommer)se)ut)som)på)bilden.)Vill)dock)veta)om)
det)finns)en)diskmaskin,)vilket)inte)går)att)utläsa)på)bilden)samt)vilka)
förvaringsmöjligheter)som)finns.))
)
Deltagare)3)skulle)inte)säga)nej)till)köket,)men)det)skulle)inte)vara)hens)förstahandsval)
då)det)inte)passa)hens)stil)och)smak.))
)
)
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Bilaga 8 – förstudie - deltagare 4 
 
 

Sammanfattning)av)förstudie)
Deltagare)4)
)
Utförd)förstudie)30.04.2016.)
Sammanfattad)02.05.2016.)
)
De)krav)deltagare)4)har)på)ett)kök)är)att)det)ska)vara)rymligt)med)stora)sällskapsytor,)
men)även)att)det)ska)finnas)en)köksö.)Första)intrycket)av)köket)på)bilden)är)att)det)är)
trångt)men)stilrent.)Köksinredningen,)med)köksluckor)och)detaljer)gör)att)köket)känns)
”inne”,)vilket)är)positivt,)hade)dock)velat)ha)en)köksö)för)att)kunna)prata)med)sina)gäster)
medan)man)lagar)mat.))
)
Hen)menar)på)att)det)är)svårt)att)förstå)rummet)helt)när)man)inte)får)ta)del)av)en)
planritning.)Hen)gillar)färgerna)i)rummet)men)hade)velat)ha)samma)färg)på)alla)luckor)
för)att)få)ett)mer)enhetligt)intryck.)Tycker)även)att)det)är)kul)med)det)diagonala)kaklet,)
men)även)mässingsdetaljerna)som)gör)att)köket)känns)”inne”.)Vit)väggfärg)upplevs)
väldigt)standard)och)hade)tyckt)det)var)kul)att)bryta)av)med)någon)annan)färg,)
exempelvis)grått.))
)
Deltagare)4)hade)velat)ha)ett)ljusare)golv)vilket)hade)kunna)bidra)till)att)rummet)upplevs)
som)rymligare.)Hen)tycker)om)de)stora)fönstren)som)går)från)golv)till)tak.)Lägger)ingen)
större)vikt)vid)detaljerna,)men)menar)att)det)ser)bra)ut)och)att)rummet)upplevs)som)
stilrent.)Bilden)är)trovärdig)då)det)ser)ut)som)ett)hem,)förstår)att)det)är)en)lägenhet)
genom)utsikten.)Genom)igenkänning)förstår)hen)hur)rummet)kan)användas,)då)det)ser)ut)
som)ett)kök,)förstår)även)att)det)är)ett)matsalsbord)för)6)personer.))
)
Med)människor)i)bilden)skulle)det)bli)svårare)att)förstå)rummet,)menar)inte)på)att)det)
skulle)lyfta)fram)eller)hjälpa)till)förståelsen,)beror)dock)på)vad)de)skulle)göra.)Vill)veta)
hur)omkringliggande)rum)ser)ut)för)att)förstå)hur)rummet)förhåller)sig)till)resterande)
rum.)Exempelvis)vill)hen)veta)om)det)är)en)vägg)eller)ett)vardagsrum)från)där)bilden)är)
tagen.)))
)
Hen)förväntar)sig)att)få)det)som)finns)och)syns)på)bilden,)upplevs)som)trovärdigt.)Menar)
dock)at)det)är)konstigt)att)överskåpen)inte)går)hela)vägen)och)att)det)finns)en)tom)
outnyttjad)yta.)Det)hade)där)varit)naturligt)att)placera)en)fläkt)för)att)ha)spisen)under.)
Vill)få)reda)på)vad)det)är)för)märken)på)vitvarorna)och)vad)det)är)för)material)på)
bänkskiva)och)kakel.)))
)
Om)deltagare)4)skulle)köpa)köket)eller)inte)beror)på)vad)det)kostar.)Det)uppfyller)i)
dagsläget)inte)de)behov)som)finns)utan)skulle)vilja)göra)en)del)justeringar.))
)
)
)
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Bilaga 9 - enkätfrågor 
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Bilaga 10 – utvärdering – deltagare 1 

Utvärdering – Målgruppen – Deltagare 1 
21.05.2016. 
 

 
SAMMANFATTNING: 
Deltagare 1 upplever att det inte är självklart att man ska trycka på pilen för 
att få information om vilka inredningsval som går att göra. Hen är osäker på 
om en pil är rätt symbol för att visa detta eller om det finns en annan symbol 
som gör detta tydligare. Funderingar finns på om någon form av text i 
samband med pilen skulle kunna stödja och förklara vad som sker när man 
trycker på den. Deltagare 1 menar på att förståelsen för hur de olika 
inredningsvalen skulle se ut i rätt kontext är viktigt och att en förändring i första 
bilden (3D – visualiseringen av köket), i samband med att olika val görs, skulle 
kunna underlätta detta.  
 
Deltagare 1 menar att gestaltningsförslaget borde tala för majoriteten av 
användarna då det finns en stor efterfråga på att kunna påverka sitt framtida 
hem. Att en liten del av målgruppen inte skulle vara intresserade av detta 
spelar därför ingen roll då de inte behöver ta till sig eller se informationen.  
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 Bilaga 11 – utvärdering – deltagare 2 

Utvärdering – Målgruppen – Deltagare 2 
21.05.2016 
 
 
SAMMANFATTNING: 
Deltagare 2 uppskattar att kunna göra val och därmed ha möjlighet att 
anpassa sitt framtida hem. Hen förstår dock inte vad som kommer hända om 
hen trycker på pilen, men skulle antagligen testa för att se vad som händer. 
Hen funderar på om det har med vana att göra eller om en förklarande text 
skulle kunna underlätta och skapa mindre osäkerhet. Deltagare 2 vill kunna se 
direkt i bilden hur förändringen blir beroende på vilka val hen gör. Hen menar 
på att det är viktigt att det finns både mörka och ljusa inredningsval att välja 
bland samt information om pristillägg. Priset skulle kunna vara avgörande för 
vilka val hen vill göra. Hen vill även veta vilken standarden är, vad hen får om 
hen inte gör några val. Deltagare 2 förväntar sig inte någon information om 
de olika inredningsvalen, vilket visas i förslaget, utan menar på att det är hens 
egen uppgift att ta reda på det.  
 
Deltagare 2 vill inte behöva kompromissa med inredningen om hen tycker om 
läget, utan vill därför ha möjlighet att påverka dessa.   
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Bilaga 12 – utvärdering – deltagare 3 

Utvärdering – Målgruppen – Deltagare 3 
21.05.2016 
 
 
SAMMANFATTNING: 
Deltagare 3 ser en fördel med att ha olika alternativ att välja bland om 
standarden inte passar in på hens egna krav och önskemål. Hen upplever att 
3D – visualiseringen av köket är tilltalande och ger en bra överblick över 
rummet. Hen tycker inte att det är ett problem att det inte finns en text som 
förklarar vad pilen leder till utan skulle testa sig fram och ta reda på det. 
Deltagare 3 önskar se hur de olika valen påverkar helheten och skulle därför 
vilja se en förändring även i den första bilden (3D – visualiseringen av köket).  
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Bilaga 13 – utvärdering – Sandra Bergström 
 

Utvärdering – Sandra Bergström, Sightline Vision AB 
23.05.2016. 
 

 
SAMMANFATTNING: 
Sandra Bergström menar att jag lyckats ringa in ett relevant problemområde 
som Sightline Vision själva försöker ta fram en lösning på. Hon menar att det 
finns en stor efterfråga på bilder som visar valmöjligheter direkt i bilden och 
som därmed inte kräver fler 3D - visualiseringar. Bergström menar att det är 
fördelaktigt om valen användaren gör syns direkt i visualiseringen men att jag 
kommit en bra bit på väg när jag visar dem i rätt kontext i mitt 
gestaltningsförslag.  
 
Bergström anser det vara fördelaktigt om valen användaren gör samlas och 
synliggörs på något sätt så att hen får en överblick och uppfattning av dessa 
tillsammans. Hon menar även att kostnaden för de olika valen borde synas 
direkt i bilderna för att underlätta för kunden att ta ett beslut. Om det finns 
miljöval bör även detta synliggöras för att underlätta för kunden.  
 
 


