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Sammanfattning 

Visuella intryck är något som ständigt finns i människans vardag. Det finns alltid 
något som direkt eller indirekt påverkar människans undermedvetna. Inom 
byggbranschen finns det många sätt att uttrycka sig arkitektoniskt och inte minst med 
hjälp av bilder.  

När en byggnad ska presenteras för en potentiell beslutfattare är visualiseringen en 
viktigt del. En bra visualiseringsbild är fördelaktig utifrån ett marknadsföringssyfte 
och kan vara avgörande för en person ska bli tilltalad eller inte. Kan en visualisering 
övertyga en potentiell beslutfattare? Detta examensarbete handlar om att generera ett 
underlag som visar vilket presentationssätt som är mest tilltalande för en 
beslutsfattare.  

Examensarbetet går ut på att undersöka olika metoder att visualisera och presentera 
småhus. Detta har gjorts med hjälp av en kvantitativ metod där fyra olika 
husmodeller ritats upp i SketchUp. Därefter togs fyra olika renderingar av dessa 
husmodeller fram. De program som användes för att göra renderingar är Lumion, V-
Ray och så gjordes finjusteringar i Photoshop. För att få ett underlag om vad de olika 
beslutfattarna tyckte om de olika renderingsalternativen togs en enkätundersökning 
fram. Detta för att få en bättre förståelse om vilka bilder de olika beslutsfattarna 
tyckte var mest tilltalande. 

Resultatet i undersökningen visar tydligt vilka bilder som är mest tilltalande och även 
vilka som är mindre tilltalande. De bilder som fick överlägset flest röster är de bilder 
som det har lagts ner mest tid på. De är välgjorda och ser mer realistiska ut. Bilderna 
som var mest tilltalande var de realistiska bilderna på dagen tätt följt av de realistiska 
bilderna på kvällen. I resultatet redovisas det även en stor skillnad på hur tjejer och 
killar upplever bilderna. En slutats av de hela är att det är värt att lägga lite extra tid 
på bilderna för att tilltala en större massa.  
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Abstract 

Arbetet grundar sig i hur en beslutfattare påverkas av olika visualiseringar och 
presentationssätt. De material som har undersökts är fyra olika husmodeller som 
arbetats fram och därefter togs fyra olika renderingsalternativ fram med hjälp av 
olika renderingsprogram. 

Syftet med examensarbete är att undersöka vilket presentationssätt som är mest 
tilltalande för en potentiell kund och målet med arbetet är att generera ett underlag 
för olika företag inom småhusbranschen. Bilderna som är fotorealistiska och som 
visar byggnaden på dagen är de bilderna som fått flest antal röster.  

 

 

Nyckelord: Visualisering, presentationsteknik, småhustillverkare, kommunikation. 
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Abstract 

The work is based on how a decision maker is influenced by different visualizations 
and presentation methods. The material that have been examined are four different 
house models that have been developed and then four different rendering alternatives 
were developed using different rendering programs.  

The aim of the thesis is to examine which presentation that is most appealing to a 
potential customer and the goal of the work is to generate data for various companies 
in the home building industry. The images that are photographic and that show the 
building during the day are the images that received the most number of votes. 

 

Key words: Visualization, Presentation technique, Home building industry, 
Communication. 
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Förord 

Detta arbete utförs som en sista del av Byggnadsutformningsprogrammet, en 
kandidatutbildning på 180 högskolepoäng vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet 
motsvarar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar ungefär två månaders heltidsstudier.  

Idén kommer från Arkitekt Mats Elgström på LBE Arkitekt där även stora delar av 
arbetet är utfört på deras kontor. Målet med arbetet var att undersöka vilket 
presentationssätt en beslutfattare tycker är mest tilltalande.  

Tack till handledare Bengt Magnusson som hjälpt oss under arbetets gång med olika 
frågor och infallsvinklar. Handledarna Mats Elgström och André Bladh på LBE 
Arkitekt ska även ha ett stort tack för sitt engagemang och hjälpen med det praktiska. 
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till de som på något sätt hjälpt oss genom 
undersökningen eller övriga diskussioner 

 

 

 

Martin Erlandsson         &         Fredrik Furbring 

Växjö, 31 januari 2020 
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1 Introduktion 

Visuella intryck är något som ständigt finns i människans vardag. Det finns 
alltid något som direkt eller indirekt påverkar. Människan har med största 
sannolikhet aldrig utsatts för så många olika typer av bilder och reklam som 
idag. Sociala medier är en stor bidragande faktor till att exponeringen är så 
stor och den styr till stor del vad det är för information som ges ut. 
Reklamvärlden använder sig väldigt mycket av redigerade bilder för att på 
olika sätt påverka människans visuella intryck. Att göra en bild mer 
tilltalande för konsumenten kan öka försäljningen av en produkt. Det är 
många branscher som drar nytta av att ha en djup förståelse för 
visualiseringstekniker och hur den kan påverka människans hjärna  
(Agrawala et al. 2011).  

Ett känt citat som "En bild säger mer än tusen ord" känner många till. 
Frågan är stämmer detta verkligen? Dagens teknik gör att det går att 
manipulera och göra finjusteringar på bilder så att det kan användas till att 
påverka en betraktare på ett helt annat sätt. Utvecklingen går framåt hela 
tiden och idag kan det vara svårt att se om en bild är helt äkta eller om någon 
har manipulerat den. Det har gått så långt att det till och med är svårt för ett 
proffs att se skillnaden.  

Det finns många sätt att redigera en bild på för att få den att passa för sitt 
ändamål. Till exempel fokuserar ett företag som säljer verktyg och ett 
företag som säljer hus på skilda saker. När en hustillverkare ska sälja ett hus 
sätter de helheten i fokus. Vad är det som tilltalar en husköpare och vad kan 
åstadkommas för att framhäva det? Räcker det att visa en bild på huset utan 
redigering eller ökar antalet intressenter efter lite redigering? En tilltalande 
exteriör i samverkan med hus och dagsljus kan vara avgörande för att en 
person ska bli intresserad.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I världen finns det många olika sätt att rita och tillverka hus idag. Det finns 
olika byggnadssätt och färgkombinationer som kan associeras med olika 
länder. 

När det är dags att köpa en bostad finns det olika alternativ för att hitta 
drömhuset. Det finns olika typer av kunder. Det kan vara fastighetsbolag 
som ska bygga nya hyres- eller bostadsrätter. Är det en 
markanvisningstävling är säljaren beslutsfattare och bestämmer vad det är 
som ska byggas. Beställaren kan också vara en privatperson och då kan 
denne bland annat skräddarsy sitt hus vilket innebär att önskemål lämnas till 
en arkitekt som därefter ritar upp ett förslag. I Sverige är det också vanligt 
att husföretag använder så kallade "kataloghus" (Andersson et al. 2004). Ett 
kataloghus är ett hus där kunden får ett färdigt projekt och endast behöver 
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göra eventuella tillval. Fördelen med detta, både för säljare och köpare, är att 
företagen ofta tillverkar färdiga visningshus som gör att det blir mer verkligt. 
Det finns också möjlighet att köpa standardhus rakt av utan att göra några 
ändringar. 

Det finns även komplement till de färdiga husen där husköparen med hjälp 
av olika valmöjligheter kan sätta ihop huset på många olika vis. Det finns 
förbestämda material och färger på exempel fasad, golv, tak, dörrar och 
fönster som beställaren själv kan kombinera. Det är också vanligt att det går 
att välja extra tillval som inte ingår i standardhuset.  

Virtual Reality (VR) är något som börjar bli mer och mer aktuellt vid 
försäljning av hus. VR använder sig av datorteknik och är en kombination av 
hårdvara och mjukvara för att generera realistiska bilder, ljud och 
interaktioner som kopierar en riktig miljö och simulerar användarens fysiska 
närvaro i denna miljö. VR har definierats som en realistisk och mer 
intressant simulering av en tredimensionell miljö, upplevd eller kontrollerad 
av rörelser hos användarens huvud och kropp (Deggim et al. 2017). 

Eftersom människor har olika tankar och syn på saker är det svårt att veta 
vad som ska framhävas när ett hus ska presenteras och på vilket sätt det ska 
göras. Ska det fokuseras på färg och kontraster? Ska detaljer 
uppmärksammas? Hur mycket spelar årstider och ljus in? Vilken vinkel ska 
det visas ifrån? Kan redigering av en datorgenererad bild påverka en person 
till att känna att priset på ett hus är värt det? Frågorna är många och det är 
små saker som i slutskedet kan vara avgörande.  

Konkurrensen om kunderna är hård och det finns alltid ett mål om att vara 
störst och mest eftertraktad på marknaden. För att nå detta mål har bilder och 
dess presentationssätt en väldigt stor roll. Ekonomiskt sett har det stor 
betydelse att kunna visualisera ett tänkt hus på ett så tilltalande sätt som 
möjligt.  

1.2 Syfte och Mål 

Målet med detta arbete är att generera ett underlag som visar vilket 
presentationssätt som är mest tilltalande för en småhusköpare. 

Syftet är att undersöka olika metoder att visualisera och presentera ett hus på 
och kunna dra slutsatser om vad som är mest slagkraftigt.   

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen görs i samarbete med LBE Arkitekt i Växjö. Studien 
fokusera på presentation av småhus med hjälp av 3D-modeller. Husen som 
används är enbart tvåplanshus för att inte sätta antalet våningar i fokus. 
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Studien lägger tyngden på privat personer som anses var eventuella kunder. 
Modellerna ritades upp i SketchUp. Efter medgivande av Myresjöhus så är 
inspiration tagen ifrån deras huskollektion. Fyra olika modeller i olika stilar 
jämförs och det är exteriöra visualiseringsbilder som kommer att 
undersökas, ingen hänsyn till interiören tas. Detta för att hålla sig inom 
tidsramarna, även för att förhindra att planlösningen hamnar i fokus.  
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2 Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Historia 

Redovisningstekniken har hela tiden förbättrats. Ökad datorkraft och 
programvaruutveckling har efterhand gett ökade möjligheter till mer och 
mer avancerade möjligheter till olika former av presentationer av tänkta 
byggnader. Från det sk. Sketchpad-projektet på MIT i början av 60-talet 
(Sutherland, 1963) till att den första kommersiella programvaran kom ut har 
det skett en enorm utveckling. År 1969 blev CAD-programvarorna 
kommersiellt tillgängliga (Magnusson 2017). Byggbranschen började nyttja 
CAD avsevärt mer år 1980 i och med persondatorns framfart och utveckling. 
Programmen användes främst för att göra 2D-ritningar som skulle efterlikna 
handritade ritningar. Utvecklingen gick framåt och runt 2000-talet 
utvecklades 3D-modellering. Det utvecklades många olika 3D program 
såsom Revit, SketchUp och Archicad för att nämna några. I dessa 
programvaror kan projektörer rita upp 3D-modeller och sedan presentera 
dem för olika intressenter. Utvecklingen gjorde att företag kunde skapa 
bättre modeller och ritningar vilket har lett till att färre fel uppkommer i 
konstruktionen (Han, et al, 2016).  

Datorerna har tagit en betydande plats i det sätt konsumentprodukter är 
designade och tillverkade. En tidigare undersökning som gjorts om hur 
designer samlar in och organiserar visuellt material visar att år 1993 
användes det nästan inga visuella datorverktyg. När studien upprepades tio 
år senare observerades att använndandet datorverktyg hade ökat markant (A. 
I. Keller et al. 2006). 

Den senaste tekniken som växer stort är Virtual reality (VR). Det är en 
gammal teknik som prövades första gången med en mekanisk VR-maskin år 
1960 vid namn Sensorama (Media Art Net 2004). Då visades korta filmer i 
3D med vidvinkel. Upplevelsen stärktes med vindmaskin, dofter och 
stereoljud. Tekniken stannade upp, och det var inte förrän år 2010 den fick 
fart på riktigt igen (Arvanaghi och Skytt 2016). 

2.2 SketchUp 

SketchUp är ett 3D-modelleringsprogram där användaren kan skapa en 
virtuell modell av till exempel en byggnad. Användaren ritar upp bjälklag, 
väggar, fönster, dörrar och tak. De här komponenterna kan utformas enligt 
användarens önskemål på många skilda sätt. Även utemiljö går att skapa i 
SketchUp, där det antingen går att göra marken helt från grunden eller 
använda sig av funktionen "Geolokalisering". Funktionen fungerar så att 
användaren lägger till en plats från Google Maps och sedan kommer den 
valda platsen in som en 2D-bild av det området som valts. Den här 
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funktionen anpassar sig bäst när en översikt till ett nytt bostadsområde ska 
tas fram eller liknande. 

Programmet har ett brett användningsområde och kan bland annat brukas av 
arkitekter, landskaps- och inredningsarkitekter samt film- och 
videospelsdesigners. Med SketchUp kan den som använder programmet 
göra mindre projekt såväl som stora och mer komplicerade projekt.  

Det finns många visuella funktioner i SketchUp. Det finns val av olika 
kameror, och val av olika stilar som gör att modellen får olika uttryck när en 
bild ska skapas i SketchUp och det går att skapa scenbaserade animationer 
som ska efterlikna en rundvandring i modellen (Clark 2007).   

2.3 Rendering 

Rendering är när ett datorprogram framkallar en bild eller animation med 
hjälp av en 3D-modell. Inom byggbranschen görs visualiseringar i stort sett i 
varje projekt. I början av ett bostadsprojekt framställs omfattande 
visualiseringar främst av bostadsutvecklare för att ge mer information till 
blivande köpare. Bilderna som renderas och tas fram kan vara till 
arkitekttävlingar eller när företag vill visa upp sina produkter för kommande 
köpare. Information som ges visuellt hjälper till att förstå komplicerade idéer 
(Agrawala et al. 2011). 

2.3.1 Lumion 

Lumion är ett renderingsprogram som är utvecklat bland annat för designers 
och arkitekter. Programmet kan importera 3D-modeller från till exempel 
AutoCAD, Revit och Sketch up. Användaren kan förvandla modellerna till 
bilder, videoklipp och även presentationer med 360-graders panorama. Detta 
möjliggör framställning av högkvalitativa och realistiska presentationer. Vid 
rendering kan flera effekter användas i form av till exempel solens placering, 
årstid och färgkorrigering (Akhtar 2013). 

2.3.2 V-Ray 

V-Ray är ett plug-in till olika 3D-modelleringsprogram och används främst 
till visualiseringar. Programmet används i flera olika branscher så som 
arkitektur, film och videospel. V-Ray är kompatibelt med SketchUp, Revit, 
3D Studio Max med flera. Med V-Ray går det skapa fotorealistiska bilder, 
videoklipp och panoramabilder  (Akhtar 2013).  
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2.4 Photoshop 

Photoshop är ett bildredigeringsprogram som används främst av fotografer 
och designers. Med Photoshop kan användaren förbättra fotografier, 
illustrationer och videoklipp. Programmet använder sig av rastergrafik som 
innebär att en bild är uppbyggd av matriser med bildpunkter, även kallade 
pixlar som alla digitala bilder består av. 

2.5 Visualisering 

Visualisering är ett sätt för människan att kommunicera och förmedla 
information med hjälp av stillbilder och rörliga bilder. Att visuellt ge 
information med bilder har alltid varit ett behov så länge människan 
existerat. En visualisering kan vara en bild som är handritad eller som är 
skapad i ett visualiseringsprogram. De finns många olika branscher som 
använder sig av visualisering i marknadsföringssyfte och inte minst 
byggsektorn. Där kan till exempel ett arkitektföretag enkelt presentera ett 
specifikt projekte för potentiella köpare med möjlighet att förmedla 
information lättare. Tekniken utvecklas dagligen och kan vara en viktig del i 
byggbranschens framtid. Med den stora utvecklingen som sker kan många 
företag inom byggbranschen dra fördelar genom att ha en djupare förståelse 
för hur olika visuella bildtekniker påverkar en beslutfattares uppfattning 
(Agrawala et al. 2011). 

Enligt Norman (2005) kan en visuell tilltalande design påverka humöret och 
öka vår kreativitet när det handlar om problemlösning medan en visuell 
oattraktiv design sänker humöret och gör att människor fokuserar mer på 
onödiga detaljer. Forskning av Crowley (1993) visar att färg har stor effekt 
på människans prestationsförmåga och kognitiva uppfattning. Färg är en stor 
del av vardagen och människan brukar ta det för givet, men det visar sig ha 
både fysisk och psykisk påverkan. Exempelvis kan en och samma bild 
påverka oss olika beroende på om den är i färg eller svartvit. Det kanske inte 
är något man lägger någon större tanke på, utan det bara sker.  

2.5.1 Byggnadsinformationsmodellering 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) handlar i stort sett om att skapa 
och visualisera 3D-modeller. BIM inriktar sig på byggnader samt 
infrastruktur. De modeller som tas fram och utformas kallas 
byggnadsinformationsmodeller. De modeller som skapas är en digital 
objektsbaserad modell som ska representera objektet i verkligheten, till 
exempel en vägg. Varje objekt förses med information som kan användas till 
många ändamål, bland annat när ett företag ska räkna på ett anbud. Genom 
BIM vet företaget hur mycket betongvägg eller hur många gipsskivor som 
kommer att behövas för projektet (BIM Alliance 2017). En undersökning av 
Young et al. (2009) visar att 77% av de tillfrågade ansåg att tredimensionell 
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visualisering är viktigt för att skapa en god kommunikation mellan olika 
parter och för att få en bättre förståelse för hur modeller är uppbyggda. 

2.5.2 Visualisering i olika skeden 

Visualisering är ett verktyg som kan integreras tidigt i arbetsprocesser där 
det möjliggör en förbättrad dialog mellan beställare, arkitekter och invånare. 
Det gäller också att tänka på det ur ett tids- och kostnadseffektivt perspektiv.  

Ett betydande användningsområde för visualisering är att kunna presentera 
en idé visuellt för bl.a. sakägare och därigenom erhålla deras förståelse och 
samtycke. Detta används ofta vid större projekt såsom nya vägar, broar och 
större bostadskomplex eftersom det inte finns någon annan alternativ teknik 
som redovisar information på ett likvärdigt sätt. Genom visualisering är det 
lättare för allmänheten att få en förståelse för vad som planeras att 
genomföras (Svensson 2004). Med den typen av visualisering kan det vara 
fördelaktigt att både lägga ner lite extra tid och pengar då det såväl 
allmänheten som olika beslutfattare som ska informeras.  

Vid ansökan om bygglov kan visualisering vara ett bra komplement. Med 
hjälp av olika ritverktyg i 3D är det lättare att se hur anläggningen eller 
byggnaden påverkar miljön i närheten. Det kan vara till fördel vid både 
kontakt med allmänhet och kommun. Vid bygglovsansökan är det inte säkert 
att lika mycket tid och pengar behöver spenderas på visualiseringen som vid 
senare faser, utan det handla om att exponera det som planeras i sitt 
sammanhang.  

När en byggnad eller ett hus ska skapas är det en bra idé att använda sig av 
olika slags visualiseringar. Vid exempelvis arkitekttävlingar och 
markanvisningstävlingar kan arbetet med att ta fram en perfekt 
visualiseringsbild vara både kostsamt och tidskrävande i jämförelse med de 
som skapas vid bygglovsansökan. Vid den typen av tävlingar är det ofta 
viktigt att bilderna är genomarbetade. De ska gärna vara fotorealistiska och 
sticka ut från konkurrenternas bilder. I detta läget kan det vara fördelaktigt 
och ekonomiskt motiverat att lägga ner tid och pengar på visualiseringarna 
för att fånga åskådarnas ögon.  

När en privatperson vänder sig till en arkitekt och vill uppföra en byggnad 
kan det till en början vara motiverat att bara ta fram enklare skisser. Detta då 
det med största sannolikhet under processens gång kommer att tillkomma 
flera justeringar efter beställarens önskemål. Påkostade visualiseringar blir 
då svårt att motivera på grund av ändringarna. Senare i processen när både 
arkitekten och beställaren är överens om slutprodukten är det skäligt att 
upprätta förfinade bilder över den planerade byggnaden.  

Fram till idag är det inom försäljning och uthyrning av hus som 
användningsområdet för visualisering har varit som störst (Svensson 2004). 
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I branschen är det en stor fördel att visa huset från sin bästa sida för att locka 
kundens ögon. Därför kan det vara fördelaktigt att även här lägga ner mer tid 
och pengar för att ta fram de bästa bilderna.   

2.6 Bildsemiotik 

Bildsemiotik är en vetenskap som handlar om hur människan kommunicerar 
med olika tecken. Bildsemiotiken uppkom som en vetenskap år 1964 
(Nationalencyklopedin 2018). Bildsemiotik handlar i stora drag om hur 
människan har en möjlighet att använda bilder, texter och visuella uttryck 
som ett budskap. Människan använder sig av något den skapat för att 
kommunicera med andra. Bildsemiotiken anses vara det viktigaste 
instrumentet för undersökning av konst- och massbilder. 

Enligt filosofen Peirce finns det tre olika typer av tecken (Linnéuniversitetet 
Institutionen för medier och journalistik – Kalmar u.å). Det finns ikoner, 
index och symboler. Peirce anser att all kunskap inkludera användning av 
tecken, tolkning av tecken samt en slutsats av tecken. Därför måste 
människan lära sig tolka tecken innan den kan ta in kunskapen tecknet 
förmedlar. 

2.7 Presentationsteknik 

Presentationsteknik används i många olika branscher och en av dem är 
småhusbranschen som använder en rad olika tekniker för att presentera sina 
hus. Det vanligaste sättet som småhusbranschen marknadsför och 
presenterar sina husmodeller på är i kataloger med bilder. Katalogerna ska 
vara en inspirationskälla för blivande kunder. År 1858 grundades Ekmans 
Mekaniska Snickerifabrik, som efter några år lät trycka den första 
huskatalogen med illustrationer (Andersson et al. 2004). Utformningen var 
enkel och husen visades rakt framifrån med fåtal detaljer, begränsad 
växtlighet och utan djupverkan. Den här utvecklingen ligger till grund för 
dagens alla småhusföretag och deras huskataloger. Katalogerna har ständigt 
utvecklats och har gått från detaljfattiga och svartvita bilder till färgbilder 
med hög kvalité. Dagens kataloger är alltså betydligt mer genomarbetade. 
De olika husmodellerna visualiseras med varierande miljöer, allt från landet, 
i staden eller vid havet. Även tomten utformas med olika träd, buskar och 
utemöbler för att få en tilltalande exteriör. 

Dagens moderna samhälle har gjort att de fysiska katalogerna sakta har bytts 
ut mot kataloger online på husleverantörers hemsida. Detta för att lättare 
kunna presentera fler bilder och mer information om en specifik husmodell. 
Det finns bilder på exteriör, interiör och även rörliga bilder som efterliknar 
en rundvandring i husmodellen. Internet gör även att husleverantörerna har 
möjlighet att nå ut till fler nya potentiella kunder. 



  

 

9 
Erlandsson & Furbring 

Bygga hus online är en digital tjänst som tagits fram av småhusföretagen 
Movehome och Smålandsvillan för att nämna några. Denna tjänst ska bidra 
med en överblick för kunden att se det slutliga inköpspriset. Tjänsten syftar 
till att förenkla beställningsförloppet för kunden och ge svar på frågor 
gällande byggprocessen. Konsumenten skapar själv sitt hus och kan direkt se 
resultat med hjälp av bilder och ritningar i 3D (Trivselhus. uå. 
MOVEHOME). Kunder som använder husbyggaren online får först välja 
husmodell och därefter fasad, kulör, takpannor, fönstertyp, spröjs med mera. 
Efter att kunden har utformat exteriören går det vidare till interiören där det 
finns många olika valmöjligheter. Kunden får välja golv, kök och badrum 
för att nämna några av alla val som går att göra. När alla val är gjorda 
kommer kunden vidare till en slutsida där all fakta om husmodell och alla 
tillval kunden har valt att göra finns. Konsumenten har möjlighet att spara 
ner illustrationsbilder på exteriören, interiören, kök och badrum. 

2.7.1 Virtual reality / Augmented reality 

Virtual reality (VR) och Augmented reality (AR) har stor potential för att 
öka effektiviteten och förbättra kommunikationen mellan olika aktörer inom 
byggbranschen. VR underlättar för det arbetslag som arbetar med ett projekt 
att bättre förstå, identifiera och analysera problem med projektet. Resultatet i 
en undersökning som Roupé (2013) gjort visar att VR-modeller ger en bättre 
förståelse av storlek och volym av de nya byggnaderna i jämförelse med de 
byggnader som redan existerar. Med VR som hjälpmedel kan de som 
projekterar en blivande byggnad att se om den passar in i den befintliga 
stadsmiljön 

Skillnaden mellan VR och AR är stor och lätt att förväxla med varandra. 
AR-miljö läggs en datorskapad grafik in ovanpå den inspelade bilden av 
verkligheten, medan en VR-miljö skapas helt i en grafikvärld i datorn.   

Småhusbranschen har börjat att använda sig av VR-, och AR-tekniken i allt 
från planering, tillverkning, presentations och marknadsföringssyfte. Detta 
ger blivande kunder möjlighet uppleva och känna in de olika rummen samt 
studera detaljer och få en känsla av de husmodeller kunden är intresserad av.  

2.8 Begrepp 

BIM – Byggnadsinformationsmodellering. B= byggnad, I= information, M= 
modell, modellering, management.  

CAD - Computer-aided design. C= computer A= aided D = design, drawing 

VR - Virtual reality 

AR – Augmented reality
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3 Metod och genomförande 

För att uppnå målet att skapa ett underlag om vilka bilder som är mest 
tilltalande för en beslutsfattare så har en enkätundersökning arbetats fram. 
Detta för att tydliggöra vilka bilder som en beslutfattare tycker är mest 
intressanta och tilltalande.  

Med hjälp av SketchUp skapades olika modeller av fyra olika hus. Husen är 
ritade från grunden och inspiration är tagen ifrån Myresjöhus. 
Husmodellerna i rapporten heter samma namn som de heter på Myresjöhus 
hemsida. De fyra husen som valts heter Liljeskär, Sala, Villa Hudson och 
Ängsö. Modellerna rendererades därefter i både V-Ray och Lumion, för att 
ta fram olika typer av bilder. Photoshop har även använts. Bilderna i 
vinterlandskapet fick även snö inomhus och det problemet gick inte att lösa i 
Lumion. För att lösa detta användes Photoshop för att använda 
fönsterrutorna ifrån kvällsbilderna och med hjälp av dem täcka 
fönsterrutorna på snöbilderna. På detta sätt försvann snön inomhus.  

De fyra husen är redigerade på olika sätt och finns i varianterna dagsbild, 
kvällsbild, vinterlandskap och ett hus som ser ut som att någon har ritat för 
hand, i detta fallet kallad sketch. Varje hus har en bild i respektive stil vilket 
gör att det totalt finns sexton varianter. Figur 1. En typ av match i enkätten. 
är ett exempel och visar enkätundersökningens uppbyggnad. Den visar hur 
en match såg ut. Bilderna ställdes mot varandra där den som svarade 
undersökningen skulle avgöra vilken av dem som var mest tilltalande. Det 
gjorde att det blev en vinnare i varje match. Med hjälp av denna metod 
kunde ett resultat fastställas. 

 
Figur 1. En typ av match i enkätten. 

De sexton olika varianterna ställs mot varandra i en webbaserad 
enkätundersökning där de möts två och två. För att kunna urskilja vilken 
som är mest tilltalande förekommer varje bild tre gånger och den ställs emot 
varje stil en gång. Till exempel kommer hus Ängsö på dagen att möta en 
bild på kvällen, en i vinterlandskap och en sketch. Det är endast de olika 
stilarna på bilderna som undersöks och inte hustyperna. I varje match blir 
det en vinnare. En match innebär att två olika bilder möter varandra och att 
den som gör enkätundersökningen endast kan välja en av bilderna i varje 
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match. Som Figur 1 visar så kommer det finns tjugofyra matcher av den 
typen vilket innebär att det finns tjugofyra vinnare för varje enkät.  

På detta sätt erhölls svar vad potentiella husköpare har för åsikter inom 
ämnet, vad de föredrar och inte tycker om lika mycket. 

Enkätundersökningen genomfördes för att få en förståelse om vilka bilder en 
beslutsfattare tycker är mest tilltalande och vad det är som gör bilderna 
intressanta. Undersökningen tar hänsyn till kön och ålder. Enkäten ger en 
uppfattning om vad beslutsfattarna inte tyckte om med bilderna och vad det 
var de gick på när de valde bild. Var det bilderna från "idéstadiet" eller var 
det de mer fotorealistiska som fångade ögat? Var det klara och ljusa eller lite 
mer mörka bilder som var intressant? I slutet av enkäten fanns det utrymme 
att skriva ett lite längre fritt och utförligt svar kring detta.  

3.1 Urval 

Valet av en enkätundersökning gjordes för att få veta vad deltagarna tyckte 
om bilderna. Urvalet är slumpmässigt då enkäten publicerades på internet 
för allmänheten att ta del av.  

Enkäten publicerades på sociala medier och majoriteten av deltagarna var 
21-30 år. Enligt Sköld (2014) är det vanligast att bo i hyresrätt fram till 30-
årsåldern, därefter blir det vanligare att bo i småhus. Detta gör deltagarna till 
potentiella husköpare. Relevansen för dem blir stor och reliabiliteten för 
resultatet ökar. Resultatet hade med största sannolikhet blivit detsamma om 
undersökningen hade upprepats.  

Syftet med denna rapport är att generera ett underlag som visar vilket 
presentationssätt som är mest tilltalande för en beslutsfattare. Detta gör att 
enkäten har en hög validitet eftersom deltagaren hela tiden får välja den bild 
som den tycker är mest tilltalande. Sista frågan där ordet är fritt och 
deltagaren kan dela med sig av tankar om enkäten och visualisering stärker 
validiteten.  
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4 Resultat av examensarbetets undersökningar 

Resultatet är byggt på en röstning mellan de bilder som skapats. I Figur 2 
redovisas ett exempel på de olika bilderna på ett och samma hus. Det finns 
fyra olika hus som har som var och en har ett eget namn och varje hus har en 
bild på dagen, en på kvällen, en på vintern och en som ser ut att vara 
handritad. Den handritade kallas i detta fallet sketch.    

 
Figur 2. De olika stilarna på bilderna, exempel av hus Ängsö. 

Resultatet av enkätundersökningen visar tydligt vilka bilder som är mest 
tilltalande och vilka som är mindre tilltalande. Av de som deltog var de 
flesta mellan 21–30 år och majoriteten av dem var män, se Figur 3 och Figur 
4. Det var två typer av bilder som stack ut och hade betydligt fler röster än 
de övriga två varianterna. Det fanns även skillnader mellan kvinnor och 
män. 
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Figur 3. Könsfördelning mellan deltagarna. 

 
Figur 4. Åldersfördelning mellan deltagarna.  

Resultatet visar att bilderna där ett hus har illustrerats på dagen och kvällen 
är mest tilltalande. Det visar också att bilderna på dagen är mer tilltalande än 
kvällsbilderna med en marginal på tio röster till sin fördel. Sketch- och 
vinterbilder hamnar en bit bakom med mindre än hälften av rösterna, där 
vinterbilderna ändå är lite mer populära än sketchbilderna. Bilden som fick 
flest röster är en bild från dagen och bilden som fick minst röster är en med 
stilen sketch. Det speglar det sammanlagda resultatet.  

Dag och kväll får i snitt cirka 155 röster på varje bild medan sketch och 
vinter i snitt fick cirka 67 röster på varje. I antalet röster på de olika husen är 
inte differensen betydande, se Tabell 1.  
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Tabell 1. Antalet röster på de olika bildvarianterna. 

   Sketch     Dag    Kväll    Vinter    Totalt 

Hus 1: Hudson      42     149     145      84      420 

Hus 2: Liljeskär      70     151     161      84      466 

Hus 3: Sala      67     149     153      51      420 

Hus 4: Ängsö      47     175     155      93      470 

       Totalt     226     624     614     312  

Bilderna på dagen fick flest röster, se Figur 5. Flest vinster när bilderna 
möttes två och två fick kvällen, se Figur 6. De vann tre av fyra matcher mot 
bilderna på dagen. Bilderna i vinterlandskapet vann endast en match var, och 
det emot bilderna med stilen sketch som i sin tur inte vann en enda match. 
Detta ger ett resultat som visar att bilderna på dagen är mest tilltalande 
överlag, men när de ställs mot en kvällsbild är det kvällen som har en liten 
fördel. Vinterbilden är inte så tilltalande, men när den ställs mot en 
sketchbild så blir den lite mer intressant.    

 

Figur 5. Antal röster i procent på de olika bildvarianterna. 
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Figur 6. Antalet vinster för varje bild. 

Figur 7 ger en tydligare överblick över hur populära kvällsbilderna var, trots 
att de inte fick flest röster totalt. De vann 92% av sina matcher vilket betyder 
att de endast förlorade en match av tolv. Förlusten blev mot den bild som 
fick flest röster individuellt som visas i Figur 8. Bilderna på dagen vann 
75% av sina matcher vilket innebär att de förlorade tre av tolv matcher. 
Samtliga förluster var mot kvällsbilder.  

  

Figur 7. Antalet vinster för varje bild i procent. 
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Figur 8. Bilden med enskilt flest antal röster. Dagbild av hus Ängsö. 

De överlägset mest tilltalande bilderna enligt deltagarna är bilder på dagen 
och kvällen. När dag och kväll ställdes mot varandra vann kväll i tre fall av 
fyra. Nedan i Figur 9 redovisas ett diagram som visar hur män respektive 
kvinnor röstade i denna match. Kvinnor hade mer än dubbelt så många 
röster på en bild på dagen jämfört med en bild på kvällen. Männen däremot 
hade en annan åsikt och röstade i 63% av fallen på en kvällsbild.  

 
Figur 9. Skillnaden mellan män och kvinnor gällande dag- och kvällsbilder. 

På den sista frågan där deltagarna frivilligt fick skriva sina tankar om 
enkäten och visualisering överlag var alla inne på samma spår. De föredrog 
de fotorealistiska bilderna och de skulle helst vara klara och skarpa. 
Vinterbilderna vara fina, men de överglänstes ändå av bilder på dagen och 
kvällen. En orsak till det var att bilderna på dagen och kvällen var mer 
färgglada och inte såg lika dystra ut. Även möbler på altanen som gjorde att 
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det såg välkomnande och mer hemtrevligt ut var en bidragande faktor. Det 
var också vissa som beskrev det som att ibland kan det "fula" huset se mer 
tilltalande ut beroende på vart det befinner sig och hur bilden redigeras.  
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5 Analys av resultat 

Teorin säger att en visuellt tilltalande design påverkar humöret och ökar 
kreativiteten när det handlar om problemlösning. En visuellt oattraktiv 
design sänker humöret och gör att människor fokuserar på onödiga detaljer 
(Norman. 2005). Detta kan kopplas till resultatet då det är de bilderna som 
ger en ett positivt humör som är mest tilltalade. Det visar hur viktigt det är 
med en visuellt attraktiv bild för att tilltala en person. Det är de 
fotorealistiska bilderna som är mest tilltalande och är också de som har haft 
en positiv inverkan på deltagarna. Det är också de bilderna som är mest 
genomarbetade.  

Som teorin säger har datorn tagit en betydande plats i det sätt som 
konsumentprodukter är marknadsförda. Studier visar att användandet av 
datorverktyg har ökat markant från år 1993 till 2003 (A. I. Keller et al. 
2006). Det är logiskt med tanke på att exempelvis företag hela tiden måste 
följa med i utvecklingen och ligga i framkant med sina bilder. 
Undersökningen visar att de mer genomarbetade bilderna som är mer 
tilltalande vilket gör att det är ett måste att följa med i utvecklingen för att 
inte förlora kunder. Av de olika varianterna var det Sketch som fick 
överlägset minst röster och det var också den som gick snabbast att skapa. 
Svårast att skapa var vinterbilderna eftersom vissa av regeringsprogrammen 
var nya. Längst tid tog dagsbilder och kvällsbilder att skapa. De har mer 
detaljer, men timmarna som det tog verkar ha lönat sig för resultatet. Som 
teorin även tar upp skulle många företag inom byggbranschen ha en fördel 
av en djupare förståelse för hur olika visuella bildtekniker påverkar 
människornas upplevelse. Resultatet i vår undersökning visar att lite 
redigering av bilderna kan göra skillnad och göra bilden mer tilltalande.  

Teorin nämner att inom byggbranschen görs det visualiseringar av bilder i 
stort sett i varje projekt. I resultatet är det de mer bearbetade bilderna som 
väcker känslor se Figur 10. De fick överlägset mest röster. Detta visar att det 
kan vara värt att lägga den där extra tiden på att göra lite exklusivare bilder. 
Genom att göra bilder mera tilltalande ökar förmodligen chansen att en 
beslutsfattare fastnar för just den bilden. 
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Figur 10. Husmodell Ängsö dagsbild 

Enligt forskning som har gjorts visar det att färg har en stor effekt på 
människans prestationsförmåga och kognitiva uppfattning. Färg är också en 
stor del av vardagen som människan lätt tar för givet, men det visar sig 
påverka både fysiskt och psykiskt (Crowley. 1993). Detta går att binda till 
resultatet och sista frågan på enkäten. Forskningen och undersökningen har 
samma resultat. Deltagarna föredrog de bilder som var mer färgglada och 
såg verkliga ut. Klara och skarpa färger var mer tilltalande och gjorde att de 
valdes före de lite mer dystra bilderna. Bilder med möbler på altanen var 
också mer tilltalande eftersom de bidrog med en extra färgklick och skapade 
en känsla av välkomnande se Figur 10. 

En undersökning av Young et al. (2009) visar att 77% av de tillfrågade 
ansåg att tredimensionell visualisering är viktigt för en bra kommunikation 
mellan olika parter. Med hjälp av rendering och redigering är det lätt att 
kommunicera och visa hur något kommer att se ut i verkligheten. 
Kunskapen om 3D-modeller och fotorealistiska bilder är viktig och kan vara 
avgörande för att potentiella beslutsfattare fastnar för en bild. I resultatet av 
undersökningen är det bilder som är mer genomarbetade som är mest 
tilltalande, vilket visar att en bra visualisering har en betydande roll.  
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

För att få större kunskap om vilka bilder som är mer tilltalande och vilka 
som är mindre tilltalande krävs det ett underlag. Det underlaget kommer i 
detta fall från personer som själva valt att svara på enkätten. De fick göra 
enkätundersökning där bilder visades och de fick välja vilken som var mest 
tilltalande. De kunde också skriva ett lite längre svar om vad de tyckte om 
enkäten och visualisering överlag.  

En enkätundersökning ansågs vara tidseffektiv och ett bra sätt att samla in 
underlag för ett bra resultat. För att öka reliabiliteten hade det varit en fördel 
med fler svar på enkäten, då antalet svar är begränsat och att åldersgruppen 
21-30 är överrepresenterad. Det är heller ingen slumpmässig 
urvalsundersökning som har genomförst och resultatet kan inte räknas upp 
till ett att gälla generelt. Intervjuer som var uppbyggda på samma sätt som 
enkäten hade också varit ett alternativ. Det hade gjort plats för följdfrågor 
och på sätt gett möjligheten att få en motivering bakom varje val. Den typen 
av intervju hade medfört en djupare förståelse för de val respondenterna 
gjorde. Att genomföra intervjuer hade dock varit alldeles för tidskrävande.  

En enkät har sina fördelar. Den ger deltagaren tid till att göra frågorna i sin 
egen takt och kunna tänka efter en extra gång. Eftersom enkäten också var 
anonym är chansen större att deltagarna vågar vara lite mer frispråkiga på 
sista frågan där de skulle dela med sig av personliga åsikter. 

För att öka validiteten skulle ett alternativ vara att minska ner på antalet 
frågor. Risken är att deltagarna tröttnat lite på slutet och inte tänkt på samma 
sätt som de gjort i början.  Eftersom undersökningen gick ut på att klargöra 
vilken bild som var mest tilltalande hade det förmodligen inte haft så stor 
inverkan ändå. Chansen är stor att deltagaren väljer den mest tilltalande 
bilden trots sinnesstämning. Risken finns ändå alltid att efter ett tag så 
klickar deltagaren sig igenom undersökningen bara för att bli klar. Det kan 
leda till att resultatet blir missvisande eftersom dem inte valde den dem  
tyckte var mest tilltalande.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att generera ett underlag som visar vilket 
presentationssätt som är mest tilltalande för en småhusköpare. Vilket 
presentationssätt och vilka bilder som är mest tilltalande är bilder på dagen 
och bilder på kvällen se Figur 11.  
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Figur 11. Husmodell Ängsö kvällsbild. 

Det var också stora skillnader mellan män och kvinnor gällande de 
ovannämnda stilarna. Kvinnor föredrog bilderna på dagen mer än dubbelt så 
mycket i jämförelse med kvällsbilderna. Männen däremot hade en annan 
åsikt och föredrog kvällsbilderna i de flesta fall.  

Resultatet gällande bilderna och deltagarnas personliga åsikter bekräftar det 
Crowley (1993) beskriver i sin forskning. Färg har en stor effekt på 
människan psykiskt och påverkar även den kognitiva uppfattningen. Som 
deltagarna skriver i fritext röstade de på bilder som var klara och skarpa och 
att de gärna skulle vara färgglada och se inbjudande ut. Dystra bilder som 
exempelvis husen i vinterlandskap hade de istället ett negativt synsätt på. De 
som inte svarade fritt på den sista frågan hade i de allra flesta fall ändå röstat 
på bilder på dagen och kvällen. Det visar att färg är något som påverkar 
människan undermedvetet. Deltagarna tyckte också det var viktigt att det såg 
verkligt ut. De fotorealistiska bilderna hade en stor fördel här. En av de som 
svarade på enkäten skrev “Bilderna var som bäst när de var skarpa, tydliga 
och ljusa. Bilderna när det snöade såg väldigt tråkiga och gråa ut. Bilderna 
som var skissade var sämst. Jag vill gärna ha bilder som ser realistiska ut när 
man väl ska köpa ett hus”. Resultatet i sin helhet stämmer väl överens med 
tidigare teoretiska studier som har genomförts. Exempelvis så har den 
kognitiva uppfattningen en stor betydelse hur bilder upplevs. Vad vi 
associerar bilder med olika från person till person. 

Studien som tar upp hur mycket tid det spenderas på bilder av de som vill 
sälja en produkt eller exempelvis vinna en markanvisningstävling är 
intressant här. Den tar upp att i början av ett projekt görs det mest bilder för 
att förmedla information. I senare skeden läggs det ofta ner mer energi på 
bilderna. Resultatet i undersökningen visar att det är värt ansträngningen till 
att ta fram fotorealistiska bilder. Det är det som senare kan locka en 
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potentiell husköpare. En tilltalande bild kan vara avgörande om en 
hustillverkare får sälja ett hus eller inte.  

Skillnaden mellan hur kvinnor och män upplever bilderna är 
anmärkningsvärd. Kvinnor gillar de ljusare bilderna medan männen ser de 
lite mer mörka som attraktiva. Med hjälp av denna information går det att 
vinkla reklamen till kvinnor respektive män. De lite mer ljusa bilderna kan 
oftare dyka upp på sociala medier hos kvinnorna och de mörka hos männen. 
Med dagens teknik går det att göra reklamen personlig beroende på vad en 
människa är inne på för sidor. Går det då att urskilja om det är en man eller 
kvinna som är inne på internet går det att reglera vad personen ska se.  

Det finns många andra sätt att visualisera och illustrera bilder på. Hade 
andra tekniker använts hade resultatet kunnat blivit något helt annat. Det 
verkar som om fotorealistiska bilder med mycket färger är det som ger de 
flesta ett positivt visuellt intryck. Dock verkar det som om männen föredrar 
bilder som uttrycker stämning då de föredrog kvällsbilderna. Några andra 
stilar hade däremot kunnat göra skillnad. 
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7 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att ta fram underlag som visar vilket presentationssätt 
som var mest tilltalande för en småhusköpare. Fyra olika presentationssätt 
genomfördes och resultatet var tydligt. Bilderna som är fotorealistiska och 
som presenterats på dagen eller kvällen är de bilder som mest tilltalande 
enligt undersökningen. Däremot när dag och kväll ställs mot varandra är det 
kvällsbilden som är mest tilltalande, se Figur 10 och Figur 11. I detta fall 
beroende på att majoriteten som svarade var män. 
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