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2. Inledning
Vi lever under 2000-talet i en värld där vi är omgivna av ett ständigt flöde av bilder 
producerade med specifika syften och avsedda effekter. Vi möter och tar del av 
dem överallt, mer eller mindre frivilligt. I detta visuella flöde möter vi också bilder 
av arkitektur. På så vis sker inte människors upplevelser av arkitektur endast genom 
en kroppslig, rumslig upplevelse, utan även genom visuella representationer i olika 
medier som bilder, ritningar, film och tredimensionella digitala modeller. Trots att 
den fulla upplevelsen av arkitektur innefattar fler sinnliga intryck än bara det visu-
ella, påverkar representationer av arkitektur våra tankar och föreställningar om och 
känslor för arkitektur.

Den som producerar bilder av arkitektur, oavsett vem producenten är, bidrar till det 
flöde som formar människors attityder till arkitektur. Heminteriörer är en vanlig typ 
av bild på en arkitektonisk miljö som vi möts av på olika plattformar i bildflödet, ofta 
i form av ideala drömhem som vi ska längta efter. Hur kan vi studera dessa bilder 
och vad kan vi lära oss om människors attityder till arkitektur av dem?

3. Syfte och frågeställningar
I de här uppsatsen prövar jag att utforma ett bildanalysverktyg för att undersöka 
visuella representationer av arkitektur. Som exempel har jag valt visuella represen-
tationer av drömhem producerade av tre olika bildproducenter: bildproducenter, 
arkitektkontor, mäklare och typhustillverkare.

Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan 
påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder 
på arkitektur har som individer och grupper.

Genom att analysera bilder av drömhem och sedan diskutera dem utifrån olika 
perspektiv försöker jag svara på följande frågor:

Hur formas värderingar, smak och föreställningar om drömhem i ett 
flöde av bilder?

På vilka sätt påverkar bilderna betraktaren? Om de tilltalar betrak-
taren, varför gör de det? Kan det ha att göra med att de anspelar 
på att uppfylla mänskliga behov?

Är det någon skillnad mellan arkitekter, mäklare och typhustillver-
kares bildproduktion? 

Hur kan skapandet av visuella representationer av drömhem vara 
kopplade till makt och maktutövning?

 Har arkitekter, mäklare och typhustillverkare makt att påverka 
värderingar och föreställningar om drömhem? Som grupp och som 
individer?

Hur fungerar bildanalys för att studera arkitektoniska objekt?

Kan Barthes teori vara användbar för att studera arkitektur?

3. Teori och metod
I uppsatsen används teori från ett antal olika fält: arkitektur, materiell och visuell 
kultur samt sociologi och psykologi.

Som utgångspunkt har jag Beatriz Colominas argument för att det är lika viktigt att 
studera visuella representationer av arkitektur, som det är att studera det traditio-
nella arkitektoniska objektet på det sätt som hon för fram det i sin bok Privat och 
offentligt (1999).

Bildanalysverktyget som jag har utformat använder min tolkning av Roland Barthes 
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Figur 1: En pipa, representation av en pipa eller både 
och?

teori om punctum och studium, denotationer och konnotationer samt myter som 
de presenteras i Practices of looking av Sturken och Cartwright (2009) och Barthes 
bok Camera Lucida (1982).

Den amerikanska psykologen Abraham Maslows behovshierarki samt biofilisk 
designteori så som den beskrivs av socialekologen Stephen Kellert (Kellert 2015) 
används för att diskutera drömhem i förhållande till mänskliga behov. John Berger’s 
Ways of Seeing har bidragit med idéer om reklam.

Den franska sociologen och filosofen Pierre Bourdieus arbete om kulturens fält och 
symboliskt kapital så som de beskrivs i “Kulturens fält: om Pierre Bourdieus 
sociologi” av Don Broady (1988).

Arkitekturteoretikern Kim Doveys bok om makt och arkitektur, Framing Architectu-
re: Mediating power in built form (1999) har också bidragit med idéer om vad som 
utgör konceptet hem.

Bildanalys som metod
Bildanalys tillhör inte den vanligaste metoden för att studera arkitektur. I en två-
dimensionell representation av ett tredimensionellt objekt försvinner alltid vissa 
aspekter av objektet. Precis som den belgiska konstnären René Magrittes välkända 
tavla Ceci n’est pas un pipe antyder att en representation av en pipa inte är detsam-
ma som den hela upplevelsen av en pipa, är inte representationer av arkitektur det-
samma som arkitekturen. Visuella representationer av ett tredimensionellt objekt 
kan aldrig återge den fulla upplevelsen av objektet.

Beatriz Colomina skriver i Privat och offentligt (1999) att det finns anledning att stu-
dera visuella representationer av arkitektur ändå, eftersom visuella representatio-
ner av arkitektur är ett av det främsta sätt på vilket vi möter och upplever arkitektur 
idag.

Vi lever under 2000-talet i en värld där vi är omgivna av ett ständigt flöde av bilder 
producerade med specifika syften och avsedda effekter. Vi möter och tar del av dem 
överallt, mer eller mindre frivilligt. I detta visuella flöde möter vi också bilder av 
arkitektur. På så vis sker inte människors upplevelser av arkitektur endast genom en 
kroppslig, rumslig upplevelse, utan även genom visuella representationer i olika me-
dier som bilder, ritningar, film och tredimensionella digitala modeller. Trots att den 
fulla upplevelsen av arkitektur innefattar fler sinnliga intryck än bara det visuella, 
påverkar representationer av arkitektur våra tankar, föreställningar och känslor för 
arkitektur. Detta är en av anledningarna till att bildanalys är intressant som metod 
för att studera arkitektur.
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Fotografiers makt
Bilder och i synnerhet fotografier, har stor makt att påverka oss. En del av foto-
grafiets styrka ligger i den allmänna associationen att det har en förmåga att visa 
sanningen just så som den är. Fotografiet bär med sig ett kulturellt arv från tidigt 
1900-tal, då maskinen inom filosofi och vetenskap betraktades som ha större för-
måga att skapa vetenskaplig objektivitet än människor (Sturken & Cartwright 2009). 
Historiskt har andra traditionella visuella bildproduktionsmeoder som teckning och 
måleri setts som mer subjektiva, medan fotografering har betraktats som mer ob-
jektivt. Kameran ansågs inte vara ett lika manipulerande verktyg som de som förs av 
en mänsklig hand eftersom det är en maskinell process som skapat bilden och inte 
en människa. Även om synpunkten är förståelig, är också fotografier förenade med 
mänsklig manipulation.

Först och främst är det en människa som har byggt den med specifika egenskaper 
som sätter grundförutsättningarna för vilken typ av foto som kan tas. Till det kom-
mer inställningarna som görs i kameran och hur kameran riktas och positioneras 
mot objektet den ska avbilda. Till sist kommer eventuell efterbehandling av bilden. 
Med dagens teknik, där möjligheterna att manipulera foton är tillgängliga för en 
stor massa, har synen på fotografiet som objektivt troligtvis minskat (Sturken & 
Cartwright 2009).  Men trots att det är allmänt känt att bilder lätt kan manipuleras 
bär fotografiet med sig associationer av att visa en objektiv spegling av verkligheten 
som vi inte riktigt kan värja oss mot. Arkitektur porträtteras idag ofta med hjälp 
av fotografier eller visualiseringar med fotorealistiska kvalitéer. De fotorealistiska 
kvalitéerna gör att även visualiseringar kan studeras utifrån samma förutsättningar 
som foton.

En annan styrka hos fotografiet ligger i deras förmåga att väcka känslor hos oss. De 
har förmågan att frammana närvaron hos en person som är frånvarande eller en 
plats där vi inte är, få oss att uppleva längtan efter någon eller något vi har förlorat, 
få oss att minnas, lugna oss eller mana oss till handling, eller övertyga oss (Sturken 
& Cartwright 2009). Makten hos ett foto ligger inte bara i vad som visas i fotot, utan 
också vad som inte visas. Den som kontrollerar produktionen av bilder, kontrollerar 
vad som visas och inte visas i dem, och på så vis också bildernas effekt.

Bilder av arkitektur kan alltså skapa mening och betydelser för oss och påverka 
vad vi tänker om och känner för arkitektur även om vi inte själva har upplevt dem 
kroppsligt och rumsligt. Till exempel känner väldigt många i Sverige till operahuset 
i Sydney och kan ha en åsikt om det, trots att det sannolikt inte är lika många som 
faktiskt har varit där på plats och besökt det.

Arkitektur och representationer av arkitektur
Under 1900-talet har arkitekturens tonvikt på det visuella diskuterats flitigt inom 
arkitekturens fält. Somliga, exempelvis modernismens förgrundsfigurer som Le 
Corbusier, har argumenterat för och ritat en visuellt orienterad arkitektur (Colomina 
1999), meda andra, som Eileen Grey har kritiserat det:

“[The] architecture of the exteriors seems to have interested architects of the 
avant-garde at the expense of the architecture of the interior. As if a house 
were to be conceived for the pleasure of the eye rather than for the wellbe-
ing of the inhabitants.”

(Pallsmaa 2012)

De kritiska rösterna mot fokuseringen på det visuella, som den finska arkitektur-
teoretikern Juhani Pallasmaa, har menat att övriga sinnen har fått stå tillbaka och 
till och med glömts bort (Pallasmaa 2012). Det skulle i ljuset av detta kunna anses 
bakåtsträvande att slå ett slag för att fokusera på det visuella. Men eftersom visuella 
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representationer av arkitektur är ett viktigt sätt som människor tar del av arkitektur 
på idag, är det viktigt att studera för att förstå helheten. Den samlade informatio-
nen av studier av det fysiskt rumsliga och det visuella kan ge en bredare kunskap.

Colomina skriver att det är nödvändigt att betrakta arkitektur som ett dynamiskt 
förhållande mellan visuella representationsformer och det traditionella arkitekto-
niska objektet, eller kanske snarare som ett system av överlappande representa-
tioner (Colomina 1999). Alltså räcker det inte att enbart studera de fysisk-rumsliga 
förhållandena för att få full förståelse för arkitektoniska objekt. Genom att också 
studera dem enligt samma förutsättningar som foton, ritningar, texter, filmer och 
reklam, och kombinera dessa olika kunskaper, kan vi få en fullare förståelse för 
människors upplevelser av arkitektur.

Detta är anledningen till att jag i uppsatsen hämtar teori från visuell kultur. 

Att avkoda bilder
Nedan presenterar jag några av de begrepp från Roland Barthes teori som jag har 
använt mig av.

Studium och punctum
Barthes myntade begreppen studium och punctum för att beskriva den makt över 
betraktaren som ett foto uppfattas ha. Studium syftar till en egenskap ett fotogra-
fi kan ha vilken skapar ett generellt intresse för det, men som inte väcker starka 
känslor.

En bild med studium visar upp något så som det är med en måttlig effekt på be-
traktaren. Det är den sortens foton som vi kan ta del av utan att fastna vid, som till 
exempel nyhetsbilder, som vi betraktar på ett ytligt vis. Barthes beskriver studium 
som att det har med ett distansierat gillande att göra (Barthes 1982).

Punctum står för det element i fotografiet som väcker känslor och får en betraktare 
att stanna upp och verkligen bli berörd. Punctum “punkterar studium” som Barthes 
skriver i sin bok Camera Lucida (Barthes 1982), med andra ord sticker detta element 
ut i bilden och kräver betraktarens uppmärksamhet. Det är det element i en bild 
som får en betraktare att älska bilden, snarare än att endast gilla den.

Jag använder i uppsatsen begrepppen främst för att beskriva bildernas visuella 
påverkan på betraktaren.

Konnotation och denotation
Ytterligare två begrepp som Barthes använder är denotation och konnotation. De 
används för att beskriva olika nivåer av betydelser som produceras på samma gång 
för samma betraktare i samma foto (Sturken & Cartwright 2009).

Denotation syftar till det som Sturken och Cartwright beskriver som en bilds 
bokstavliga betydelse. Det som en bild denoterar är alltså så kallade uppenbara 
sanningar, det som den ger som dokumentära bevis på förhållanden som kan ses 
som objektiva. 

En konnotation har att göra med de associationer och betydelser som bilden ger 
hos betraktaren. Konnotationer är kopplade till den kulturella och historiska kontext 
som både bilden och betraktaren befinner sig i, och innefattar både sociala, kultu-
rella betydelser och personliga betydelser för betraktaren.

Till exempel kan denna bild denotera ”ett rött hus med vita knutar”, medan den 
konnoterar andra saker som svensk landsbygd, nationalromantik, tradition, som-
marstuga, eller den fiktiva platsen Katthult i böckerna om Emil i Lönneberga av 
författaren Astrid Lindgren, eftersom just detta hus utgör platsen där filmerna om 
Emil i Lönneberga spelades in. 
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Figur 2: Ett rött hus med vita knutar, eller Katthult där filmerna om Emil i Lönneber-
ga spelades in? En bild kan denotera och konnotera olika saker på samma gång.

En bild kan alltså denotera och konnotera på samma gång. Var skillnaden går mellan 
dessa två typer av associationer är inte alltid helt lätt att avgöra, eftersom den histo-
riska, kulturella och tidsenliga kontext som bilden tolkas i kan förändra vad som kan 
ses som denotativ information (Sturken & Cartwright 2009). Det gäller alltså att vara 
noggrann med att förstå kontexten för bilderna.

Myt
Barthes använder begreppet myt för att beskriva hur betydelser kan röra sig mellan 
att vara konnotativa och denotativa. Med myt syftar Barthes på den samling av 
kulturellt och historiskt specifika associationer och konventioner som en given 
grupp använder sig av för att skapa betydelser. Det är gemensam kunskap som 
finns utbredd hos denna grupp, och som kan göra så att vissa betydelser kan verka 
universella, bokstavliga och naturliga - alltså denotativa - fastän de skulle uppfattas 
annorlunda av en annan grupp där just den specifika myten inte existerar (Sturken 
& Cartwright 2009). Till exempel kan bilden i ovan tolkas som urtypen för ett hem 
för alla som vuxit upp i Sverige med myten om det röda huset med vita knutar.

Den kulturella och historiska kontexten vilken en bild tolkas i är alltså mycket viktig 
att ta hänsyn till vid tolkning av bilder, men även kontexten i vilken vi ser bilden är 
avgörande för hur vi tolkar den. Exempelvis förväntar vi oss en högre sanningsgrad, 
att det är en representation av något som faktiskt har hänt, i en nyhetsbild, än vad 
vi förväntar oss av ett konstnärligt foto (Sturken & Cartwright 2009).

Att vara avkodare
Att studera bilder är en metod som innefattar att tolkningar görs på många nivåer. 
Själva konceptet tolkning är förknippat med subjektivitet.

Donna Haraway diskuterar vetenskaplig objektivitet som social konstruktion i sin 
text Situated knowledges (1988). Där beskriver hon vikten av att för att uppnå en 
fullständig objektivitet erkänna en kollektiv historisk subjektivitet som tar in för-



11

kroppsligade versioner av sanningen (Haraway 1988). Genom att erkänna att varje 
anspråk på vetenskaplig kunskap har en källa i form av en blick från en människa i 
en kropp som har funnits till vid ett specifikt historiskt tillfälle och haft sina specifika 
historiska förutsättningar får vi vad Haraway kallar en objektiv sanning. Denna tanke 
har varit med mig i uppsatsen och har lett mig in på tanken att en studie av bilder 
från många bildproducenter med många olika avkodare skulle kunna bidra till kun-
skap om hur föreställningar, idéer och värderingar om arkitektur formas.

Ett traditionellt sätt att se på vetenskaplig kunskap inom många olika vetenskapliga 
fält är dikotomin, där helheten delas upp i två separata delar som är gemensamt 
uttömmande och ömsesidigt utestlutande. Allt måste höra till den ena eller andra 
delen, och inget kan samtidigt tillhöra båda delarna. Enligt Haraways synsätt är ve-
tenskaplig kunskap istället en kombination av partiska perspektiv från olika avkoda-
re som används för att kritiskt tolka det vetenskapliga fältet. Sammanhanget är det 
viktiga, inte isolerade individer. Det är en pågående och aktiv process där kritiska 
tolkningar och översättningar ständigt görs, och där maktförhållanden är viktiga att 
vara uppmärksam på. 

Eftersom det studerade objektet både formas av och formar sin omgivning bör det 
betraktas som en aktant som bidrar till att definiera fältet, snarare än som en sorts 
grund eller resurs. Istället för att tillhöra en sida i dikotomin, kan kunskap betraktas 
som noder av subjektiva, partiska perspektiv i ett nätverk av aktanter som tillsam-
mans utgör en objektivitet.

Just perspektivet på det studerade objektet som en aktant som både formas av 
och formar omgivningen har varit en viktig tanke som har följt mig i arbetet med 
uppsatsen. Det är anledningen till att jag har tagit in Bourdieus teori för att försöka 
förstå de kulturella fält som produktionen av bilderna av drömhem relaterar till och 
kan ha formats av. 

Jag som avkodare
Här följer en beskrivning av mig som avkodare av dessa bilder. Jag är en arkitekt-
student med snart fem års utbildning, som utöver detta har tre års utbildning inom 
konst, grafisk design, konsthantverk och design. Jag kommer från en medelklassfa-
milj i en svensk småstad och har under uppväxten till viss del tagit del av så kallad 
finkultur, genom exempelvis museibesök. Min släkt och andra sociala kontakter från 
uppväxten består av tjänstemän och bönder. Från utbildningen har jag kontakter 
som är yrkesverksamma arkitekter, designers, konstnärer och liknande kreativa 
yrken. Jag både uppfattas och identifierar mig som kvinna. Jag har endast svenskt 
påbrå på båda föräldrasidorna och uppfattas som etniskt svensk.

Kulturens fält och symboliskt kapital
Symboliskt kapital
Pierre Bourdieus teori om kulturens fält och symboliskt kapital utgår ifrån att varje 
människa för att kunna skaffa sig makt och uppehålla sig i prestigefyllda sociala och 
kulturella samhällsskikt har tillgång till ett antal olika typer av kapital, som krävs för 
att kunna positionera sig (Broady 1988). Kapitalen är som följer:

Ekonomiskt utgörs av resurser som lätt kan omvandlas till pengar, som byggnader, 
aktier, land och bilar.

Socialt kapital utgörs av sociala kontakter och tillhörighet i gemenskaper, som vän-
skaps- och släktförbindelser som ofta fås genom att man ärver klasstillhörighet.

Kulturellt kapital utgörs av ens samling av betyg, kunskaper och talanger, som fås 
genom utbildning och uppfostran. Det kan ofta kombineras med socialt kapital i 
form av en känsla för uppförande och smak och självsäkerhet vad gäller dessa.
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Symboliskt kapital definieras utifrån det specifika fält man studerar och utgörs av 
ära, prestige och erkännande inom det studerade fältet.

Enligt Bourdieus antropologiska studier kommer en individ som innehar gott av 
dessa kapital ha lättare att nå status och maktpositioner i samhället (Broady 1988).

Kulturens fält
Ett kulturellt fält uppstår där människor strider om symboliska och materiella 
tillgångar som är gemensamt för dem. Det kan vara exempelvis litteraturens fält, 
sociologins fält eller arkitekturens fält. Det finns inom fältet ämnesspecialister, spe-
cialtidsskrifter om ämnet, ämneshistoriker, specialutställningar och auktoriserade 
värdehierarkier för att skilja vackra, värdefulla och konstnärliga objekt inom fältet 
från fula eller amatörmässiga sådana (Broady 1988). Fältet definieras av ett antal 
olika kriterier:

där finns människor som är disponerade på ett visst sätt (specialistkännare, ämnes-
utövare, ämneskritiker),

av de särskilda investeringar som krävs av nya inträdande (kunskaper om ämnet, 
konstnärlig förmåga eller höga betyg),

av specifika vinster (ekonomiska sådana, men också symboliska - som t ex erkän-
nande som utövare av ämnet),

och att det är något gemensamt som står på spel för alla deltagare (vilket ofta hand-
lar om kriterier för värdet av ämnet).

Inom fältet pågår det med andra ord en kamp mellan deltagarna som handlar om 
hur fältet i sig ska definieras - till exempel vad som är god arkitektur inom arkitektu-
rens fält.

Med kultur avser Bourdieu det som i Sverige brukar kallas finkultur - med andra ord 
dominerande typer av kultur som erkänns som legitima och värdefulla av samhäl-
let. För att det ska räknas som kultur krävs att det har en koppling till samhälleliga 
makthierarkier där betydelsefulla positioner står på spel. Andra kulturella områden 
som saknar samhälleligt erkännande, eller endast bedrivs av en liten grupp som inte 
är kopplad till maktpositioner i samhället, räknas alltså inte som ett fält. Exempel på 
detta kan vara arbetarkultur eller ungdomskultur (Broady 1988).

När en ny person träder in i ett fält, krävs det vissa investeringar från den inträdan-
des sida. Innan en nykomling kan bli egenkänd och erkänd krävs att hen har gjort 
vissa bestämda insatser och ha låtit sig formas så att hen blir den hen måste vara 
för att vistas inom fältet. Exempel på insatser kan vara att lära sig tillräckligt mycket 
om tidigare och aktuella fejder inom ämnet för att kunna urskilja de rätta frågeställ-
ningarna, att hen har lärt sig att tala, tänka, skriva och vara på bestämda sätt, och 
att hen har lärt känna de rätta människorna (Broady 1988).

Först därigenom blir ens insatser begripliga för de andra deltagarna inom fältet. En 
icke invigd, som inte har passerat dessa insatser kan avfärdas som glad amatör eller 
lantlig förståsigpåare. Den tillhör inte fältet och har alltså inte auktoritet att uttala 
sig i frågor som gäller det.
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4. Empiriskt underlag och urval
För att pröva denna metod har jag valt att studera heminteriörer, närmare bestämt 
i form av bilder av drömhem, som exempel. Interiörer är en del av arkitektur som 
ofta får mindre uppmärksamhet, i synnerhet när det gäller bostäder. Heminteriörer 
har en särskilt viktig roll för individen, eftersom det ofta dels är den första upplevel-
sen av arkitektur, och dels är den plats där identitet och smak formas.

Heminteriörer och drömhem
Interiörbilderna föreställer alltså vad jag i denna uppsats kallar drömhem. Med 
det menar jag hem på vilka vi kan projicera våra drömmar om framtiden. Bilder 
på drömhem dyker oftast upp i samband med konsumtion av något slag. Det kan 
handla om försäljning av bostäder, som på mäklares webbsidor, i inredningstidning-
ar där konsumtion av trendiga hemvaruobjekt föreslås, eller i form av portfolios på 
arkitektkontors hemsida där de används för att sälja in kontoret till en potentiell 
framtida kund eller samarbetspartner. Andra ställen där bilder av drömhemmet 
dyker upp är exempelvis sociala medier, hemsidor för typhustillverkare, tv-serier 
och -program och internet överlag.

Tre bildproducenter
Med Haraways kollektiva subjektivitet i tankarna tänkte jag mig inledningsvis att 
studera en lång lista av bildproducenter. På grund av den tidsbegränsning som finns 
i ett examensarbete kontra hur omfattande ett sådant emipriskt underlag skulle bli 
fick jag begränsa mig till att studera tre olika kategorier av producenter: arkitektkon-
tor, mäklare och typhustillverkare.

Exemplen består både av fotografier och digitalt framställda visualiseringar. Bilderna 
i exemplen har alla visats i Sverige och är alla producerade i Sverige, förutom exem-
pel 02: Tulipgrunden som är producerad i Danmark under sent 2010-tal. Exemplen 
är representativa för sin kategori.

Arkitektkontor
Arkitektkontorens bilder visar nybyggnationer av bostäder som ännu inte är färdig-
ställda i skrivande stund utan beräknas vara klara 2020. Bilderna är producerade 
av Krook & Tjäder, samt Årstiderne Arkitekter genom Sweco, som köpte upp dem 
2018.

Mäklare
Mäklarbilderna kommer från en urban storstadskontext. Den ena är från Göteborgs 
innerstad, den andra från ett nybyggt bostadsområde i Umeå. Bilderna är produce-
rade av MOHV och Reveny. Mäklarna sysslar främst med försäljning av hem genom 
att visa bilder på interiörer. Bakom deras bilder finns också flera aktörer än bara 
mäklarna: de samarbetar med både stylister och fotografer.

Typhustillverkare
Typhustillverkarnas bilder är foton av färdigställda typhus där någon redan bor. 
Producenterna är Myresjöhus och Arkitekthus. De säljer hus som helhet.

Genom att ta med exempel från tre olika bildproducenter blir det möjligt att disku-
tera likheter och skillnader, samt att få med fler perspektiv.

Visualiseringar och fotografier
Underlaget består av två typer av visuella representationer: fotografier och visuali-
seringar, där arkitektkontoren har producerat visualiseringarna. Sättet på vilket de 
har producerats är olika: fotografierna har tagits av en människa på en fysisk plats, 
medan visualiseringarna har skapats digitalt i en dator med hjälp av den tredimen-
sionell modell.
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Sturken och Cartwright skriver att en viktig skillnad mellan fotografier och digitalt 
framställda bilder är vilken grad av sanningsenlighet vi förväntar oss av dem. Till 
exempel förväntar vi oss att en nyhetsbild i en tidning visar en fotografisk sanning 
som har ägt rum vid ett specifikt tillfälle och på en specifik plats, medan en dator-
framställd visualisering inte framkallar samma förväntan (Sturken & Cartwright 
2009). Sedan programvara för att manipulera och förändra bilder har blivit allmänt 
tillgänglig, har dock den fotografiska bildens associerade koppling till att spegla en 
objektiv sanning minskat.

Jag har valt att ta med båda typerna av flera anledningar. Dels är det ibland svårt att 
direkt avgöra vad som är visualisering och vad som är ett fotografi eftersom dagens 
teknik för rendering är så pass avancerad att ögat kan luras helt. Mina två exempel 
som är visualiseringar är så pass fotorealistiska att de vid en snabbare beskådan kan 
tolkas som fotografier. Dels används båda typerna av bilder för att sälja in dröm-
hem, och det är snarare bildernas förmåga att förmedla ett avsett budskap och 
skapa effekt än deras uppfattade realism som är det viktiga.

I urvalsprocessen har jag gått igenom ett stort antal bilder från flera arkitektkontor, 
mäklare och typhustillverkare, fler än vad som ryms i denna uppsats. I diskussions-
delen hämtar jag in ytterligare ett exempel från denna bildsamling för att belysa 
diskussionen. 
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5: Drömhem
En plats att drömma på, en plats att drömma om

I’ll light the fire 
You put the flowers in the vase that you bought today 
Staring at the fire for hours and hours while I listen to you 
Play your love songs all night long for me, only for me

Come to me now and rest your head for just five minutes, 
everything is good 
Such a cozy room, the windows are illuminated by the 
Sunshine through them, fiery gems for you, only for you

Our house is a very, very, very fine house 
with two cats in the yard 
Life used to be so hard 
Now everything is easy ’cause of you

från ”Our House” av Crosby, Stills, Nash & Young

Drömhemmets betydelser
Konceptet drömhem är något som nästan alla har en relation till, inte minst arki-
tekter som arbetar med att hjälpa till formge dessa husdrömmar åt människor. Den 
franska filosofen Gaston Bachelard beskriver “the house of dreams” - drömhuset 
- som ett hus med källare och vind, där de olika våningsplanen symboliserar olika 
aspekter av människans existens (Bachelard 1994).

The house shelters day-dreaming, 
the house protects the dreamer, 
the house allows one to dream in peace.

(Bachelard 1994)

“Det är när vi sitter i stillhet i vårt eget lilla hörn som vi kan sjunka in i oss själva och 
våra dagdrömmar” skriver Bachelard (1994) (min översättning). I det ideala hem 
som Bachelard tänker sig gör intimiteten och stillheten hemmet till en av de främsta 
platserna för själslig utveckling.

Det goda hemmet och det goda livet
Det vanligaste och mest kända användningen av ordet drömhem har möjligen 
mindre existentiell tyngd men handlar likafullt om människors existens. Begreppet 
drömhem används som nämnt i inledningen främst av mäklare, typhustillverkare, 
i inredningsmagasin och andra medier som är kopplade till konsumtion på ett eller 
annat vis. Ett exempel på den användningen av ordet drömhem hittas i typhuska-
talogen från Myrsjöhus, som inleds med en kort, känslolockande text med rubriken 
Ett hem för livet:

Det är här du vaknar. 
Här du skyndar upp eller ligger kvar. 
Det är här du älskar. Skrattar, gråter och förlåter. 
Här du delar, drömmer och längtar. 
Det är härifrån du reser, och hit du kommer tillbaka.

(Myresjöhus 2019)

Drömhemmet, eller det goda hemmet, hänger ihop med drömmen om det goda 
livet, vilket kan sägas vara den ideala situation i vilken människor drömmer om att 
befinna sig i sina liv. Betydelsen av det goda livet, det goda hemmet och själva upp-
levelsen av hemma varierar stort beroende på kulturell och historisk kontext samt 
personliga preferenser.
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I sig är betydelser alltid socialt konstruerade, men vissa är så pass allmänmänskliga 
och vanligt förekommande att de kan anses vara konstruerade på en djupare grund 
och därför uttryckas universellt (Dovey 1999). Upplevelsen av hemma är en sådan. 
Nästan alla människor har någon form av relation till och förståelse för vad det 
innebär att vara hemma. Arkitekturteoretikern Kim Dovey menar att upplevelsen 
av hemma kan förstås genom en rad dialektiska motsatspar som på samma gång är 
universella och socialt konstruerade:

hemma - resa

välbekant - främmande

inne - ute

trygghet - fara

ordning - kaos

privat - offentlig

identitet - samhälle

Hemma representeras enligt dessa begrepp av det välbekanta, det kontrollerade, 
det trygga och kan förstås genom dialektiken att resa ut från det välbekanta in i den 
andra, främmande världen. Sett från dessa begrepp är ett idealt hem en trygg plats i 
en farlig värld, en plats där en viss social ordning som vi kan ta för givet upprätthålls 
mot en omgivning fylld av kaotiska olikheter.

Mänskliga behov och drömhem
Uppfyllandet av mänskliga behov av trygghet och lugn kan alltså ses som en viktig 
aspekt av ett drömhem. Dock finns det fler typer av behov som ett drömhem upp-
fyller. Den amerikanska psykologen Abraham Maslow utvecklade under 1900-talet 
en hierarkisk modell för mänskliga behov som byggde på att de skiljde sig från djurs 
behov. Enligt modellen strävar människor efter att uppfylla sin individuella potenti-
al, alltså att utvecklas och växa som människa (Trigg 2004).

I sin strävan efter att utvecklas måste människor klättra genom en hierarki av behov 
som måste uppfyllas. I hierarkin finns fem nivåer av behov.

Den första är grundläggande fysiska behov, som handlar om att äta, sova, dricka och 
sex. Om dessa behov inte är uppfyllda blir de dominanta tills dess att de uppfylls.  
När de grundläggande behoven är uppfyllda, strävar individen efter att etablera 
trygghet, hälsa, komfort skydd och balans. Detta behov tar sig uttryck i form av 
behov av ett tryggt vårdsystem och ekonomisk trygghet i form av pengar. Det tredje 
och fjärde steget i hierarkinkan slås ihop till sociala behov (Trigg 2004). Den tredje 
kategorin innefattar tillhörighet och gemenskap, vilket handlar om kärlek, omtanke 
och acceptans - att tillhöra en grupp som en familj och samhället i stort. Det fjärde 
steget handlar om självkänsla, vilket innefattar prestige och status som kan fås 
genom att bli accepterad av andra.

Den högsta av Maslows behov är behovet av självförverkligande. Traditionellt enligt 
modellen kan bara detta behov bli aktuellt att sträva efter om alla andra tidigare be-
hov är uppfyllda. Det förklarar också varför människor kan uppleva meningslöshet 
trots att de har alla materiella behov fyllda (Trigg 2004). Självförverkligande handlar 
om varje individs inneboende önskning att leva upp till sin fulla potential. Det kan 
handla om en stark önskan att måla tavlor, att lyckas inom en sport eller att bli en 
perfekt förälder. 

Hur ett hem som möjliggör för uppfyllandet av behovet av självförverkligande skulle 
behöva utformas beror givetvis på vad det är för självförverkligande individen vill 
ägna sig åt. Om individens dröm är att ägna sig åt backhoppning, kanske hemmet 
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Figur 3: Ett formgivet objekt med en tydlig avsändare ger verkshöjd. 
AH#022 från Arkitekthus, ritat av Thomas Sandell

behöver utrymme för förvaring av skidutrustning. Handlar självförverkligandet om 
att vara en bra förälder, kanske det istället handlar om hemmets läge - om det är 
nära till en lekplats, eller en grön och trygg miljö för barn att leka i. Av den anled-
ningen finns det inget enskilt hem som kan uppfylla allas behov. Olika typer av 
självförverkligande behöver olika typer av rum.

Kanske är det detta steg i behovstrappan som har starkast koppling till själva idén 
om ett drömhem i Sverige under 2000-talets början, åtminstone från ett medel-
klassperspektiv. Eftersom det generellt finns ett högt materiellt välstånd där de 
grundläggande fysiska behoven av komfort är tillgodosedda, kan man tänka sig att 
ett drömhem har mer med identitetsskapande och självförverkligande att göra. 
Drömhemmet skulle så kunna ses som hemmet där våra drömmar förverkligas, där 
vi kan förverkliga oss själva.

Enligt Maslows modell måste alla de tidigare behoven vara fyllda innan någon av de 
högre kan bli aktuella för en individ att sträva efter. Men modellen är inte en fullt 
utvecklad teori och har stött på mycket kritik för att inte vara tillräckligt komplex 
och ta in sociala faktorer (Trigg 2004). Enligt senare omtolkningar är den inte så 
strikt hierarkisk (Nilsson 2014). Jag använder den här som en lista för att undersö-
ka mänskliga behov i relation till ett drömhem. Sett till Maslows hierarki skulle ett 
drömhem vara ett hem som uppfyller alla dessa behov. 
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Figur 4: Lena Larsson, en av de 
som förespråkade folkbildning i 
god smak under det tidiga 
1900-talet

6: Konsumtion och smak under 1900-talet
Att köpa ett drömhem

“Under 1900-talet har hemmet transformerats från en plats att samla 
människor på, till en plats att samla saker på.” 

(Kärrholm 2019)

Att förverkliga sig själv genom sitt drömhem handlar dock inte bara om att öva på 
en färdighet eller sitta och fundera sig fram till sin personliga utveckling. I det kapi-
talistiska konsumtionssamhället är drömhemmet, identitetsskapande och självför-
verkligande starkt kopplade till konsumtion.

När människor köper ett drömhem, köper de tillgång till en plats som de hoppas ska 
ge dem ett liv som är bättre än vad de redan har. Bilder av dessa drömhem är oftast 
den första kontakt en köpare av ett drömhem har med det nya hemmet. I bilderna 
visas ett hem som ska locka den potentiella köparen till att faktiskt bli köpare. I 
kompositionen av bilderna ingår inte endast själva hemmets arkitektur, utan även 
inredning och möbler som ska signalera ett gott liv.

Hemmets interiör har historiskt haft en koppling till formandet av identitet åtmins-
tone sedan 1800-talet, främst för kvinnor. I exempelvis den viktorianska borgerlig-
heten under denna tid, hade kvinnan möjlighet att positionera sig socialt genom att 
inreda sitt hem med moderiktiga och statusfyllda saker som talade om för gäster att 
det här var en familj att räkna med.

Denna funktion för hemmet som social arena finns även närvarande idag i Sverige, 
som konstvetaren Maja Willén skriver i sin avhandling Berättelser om den öppna 
planlösningen (2012). Som många tidigare teoretiker som Adolf Loos (Colomina 
1999) och Eileen Grey (Bonnevier 2007) och lånar hon terminologi från teaterns 
värld, och beskriver hemmet som en scen och “en skådeplats för det goda livet” 
(Willén 2012). Objekten och interiören i sig blir till symboler för detta liv, som visas 
upp som en berättelse om det goda liv som levs i just detta hem.

I Sverige har god smak under 1900-talet haft en speciell roll som är kopplad till 
Sverige som välfärdsstat och den modell för konsumtion som varit verksam då. 
God smak har praktiserats i Sverige som en samhällsideologi för att utbilda svenska 
folket i god smak (Sparke 2010).

Ideologi definerar jag här som i det används i Stur-
ken och Cartwrights Practices of Looking (2009), 
där de beskriver ideologi som en bred men sam-
tidigt gemensam uppsättning av värderingar och 
övertygelser genom vilken individer lever ut sina 
relationer i en vidd av sociala nätverk. Ideologi 
kan ses som ett sätt på vilket särskilda värden och 
värderingar - som till exempel vad som är viktigt 
i livet, eller vad som är god smak - framstår som 
naturliga och oundvikliga aspekter av vardagslivet. 
Det manifesteras i gemensamma antaganden om 
hur saker är, och hur de bör vara.

Två modeller för konsumtion
Det fanns i 1900-talets mitt två väldigt olika 
modeller för hemvarukonsumtion som verkade 
på sinsemellan olika vis. Den ena hade enormt 
inflytande i de flesta industrialiserade kapitalistis-
ka ekonomier och utvecklades inom ramarna för 
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Figur 5: Exempel på en 1940-talsinteriör i en historicerande stil

Figur 6: Interiör komponerad av Sven Markelius som Lena Larsson lär ha uppskattat

kapitalistisk marknadsekonomi, och drevs av okontrollerad, privat konsumtion som 
påverkades av massmedier. Den andra var en mer idealistisk modell som fanns i väl-
färdsstater som försökte kontrollera konsumtionen, och omfamnades av design- och 
arkitekturvärldens mest inflytelserika personer som ville påverka heminteriörerna.

I Sverige hade den här modellen särskilt mycket inflytande under 1930-, 40- och 
50-talet (Sparke 2010). Det fanns bland arkitekter och designers under denna tid 
en utbredd oro vad gällde utbredningen av så kallad dålig smak i svenska hem. Lena 
Larsson som var möbeldesigner för NK, skrev under sent 1940-tal en essä om dålig 
smak i svenska hem, som baserades på en undersökning av hur omkring hundra 
familjer i Stockholm hade det hemma (Sparke 2010).
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Figur 7: Vardagsrum i ett förmöget 1880-talshem från boken 
Det moderna hemmet av Hans Rabén 1937

Larsson var mycket funktionalistisk i sina åsikter och såg en historicerande eller 
populärmodern estetik breda ut sig, där möbler och interiöra objekt skapats endast 
för sitt utseende - eller efter konceptet konst för konstens skull, vilket hon ansåg 
förkastligt (Sparke 2010). På grund av den relativt nya massproduktionen av möbler 
kunde en mängd låtsasantika möbler produceras. De blev mycket mycket populära, 
som exempelvis en typ av barskåp i historisk stil.

Hon hade en fast tro på ett binärt system för god respektive dålig smak, vilka häng-
de ihop med ett objekts äkthet. Det goda representerades av det genuina (med 
andra ord det funktionella), medan det dåliga var det falska (det som byggde på 
estetiska värden).

Dålig smak och konsumtion
Enligt henne var den dåliga smakens utbredning ett resultat av den marknadsstyr-
da och okontrollerade modellen för hemvarukonsumtion, i vilken sakers utseende 
snarare än deras funktion övertygade konsumenterna att köpa dem.

Denna typ av konsumtion var kopplad till 1800-talets borgerliga idéer och värden 
för hemliv - vilket för de tidiga modernisterna var den ultimata fienden (Walker 
2002). Under 1800-talets senare hälft var idéen om de två sfärerna stark. Den 
privata sfären hörde till kvinnan, och den offentliga till mannen. Hemmet var viktigt 
för den borgerliga hemmafrun eftersom det var där hon hade viss makt. Med sin 
egen smak och modemedvetenhet dekorerade hon sitt hem, och då hemmet också 
var en arena för uppvisning och formella tillställningar kunde hon med ett enligt 
normerna rätt utsmyckat hem positionera sig och sin familj i den sociala hierar-
kin (Walker 2002). Arrangemang, kuriosakabinett, prydnadssaker och textilier var 
exempel på saker som kunde ingå i det smyckade viktorianska hemmet. Boudoiren, 
kvinnornas privata sällskapsrum, och salongen som var till för manliga gäster, var 
några av rummen där objekten visades upp.

Detta sätt att inreda och leva i sitt hem uppskattades dock inte av design- och 
arkitekturavantgardet. Både inredningen och rumsindelningen sågs representera 
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allt som var fel med den gamla borgerlighetens livsstil, och avfärdades tidiigt i den 
engelska reformrörelsen av inflytelserika personer som William Morris, John Ruskin 
och AWN Pugin. De banade väg för såväl den svenska som andra eorupeiska moder-
nismers attityder till prydnadssaker och komplexa möbleringar.

Exempel på den missnöjet kan hittas i Det moderna hemmet skriven av Hans Rabén 
1937. Boken behandlar inredning, arkitektur och möbler från 1880-talet till 1930-ta-
let. Dess första hälft består nästan helt av en genomgång av allt som författaren 
ansåg var och är fel med 1800-talets inredning.

“Åttiotalshemmet uteslöt naturen, det var mörkt och varmt 
och ombonat. I aftonlampans och kvällsbrasans sken eller 
festligt upplyst kom det helt till sin rätt, men en solig vårdag 
såg det ut som en skum och överfylld skräpkammare.”

(Rabén 1937)

“Piedestalen och ateniennen är alltför vingliga och sköra tingestar för moder-
na människor, alla små bord och koketta grupper står bara i vägen, fotografira-
mar och prydnadssaker har man inte tid att damma.”

“Förmaket var hemmets finrum och användes huvudsakligen när man hade 
främmande. / … / Här samlade man allt som ansågs fint och vackert, allt 
detta krafs, uppställt på småbord, atenienner och piedestaler, som vi numera 
betraktar med medlidsam häpnad.”

“På 80-talet hade man en fullkomlig mani att samla på sig allt möjligt skräp.” 

(Rabén 1937)

Den borgerliga livsstilen och uttrycket den tog sig i heminteriörer stod för allt som 
det modernistiska avantgardet ville lämna bakom sig, och sågs av Larsson som en 
tillbakagång. Det som skilde den svenska modernistiska retoriken från exempelvis 
den amerikanska, som såg hemvarukonsumtion som ett feminint irrationellt bete-
ende styrt av drifter, var en stark tilltro till att konsumenten kunde utbildas till att 
göra vad som ansågs vara bättre val, med andra ord utbildas till att ha bättre smak 
(Sparke 2010).

Folkbildning i god smak
Det fanns alltså en stor rädsla för att Sverige skulle ledas ner i ett förfall av dålig 
smak, både bland manliga arkitekter och inredningsdesigners. Sparke argumente-
rar för att denna rädsla kunde maskeras som något annat genom att fokusera på 
nödvändighet och de ofta upprepade orden “effektivitet”, “funktion”, “rationali-
tet”, “användbarhet”, “demokrati” och “rationalitet” (Sparke 2010). På så vis skulle 
det svenska folket utbildas i god smak. Med nödvändighet som ledstjärna kunde 
frågan om smak undvikas - var det inte nödvändigt var det inte relevant. Det här 
var en strategi som tilltalade de som ville skapa en arkitektur som byggde enbart på 
förnuft och funktion. Men trots att styrningen av de svenska hemmens utformning 
på 1940-talet genom standardiserade interiörer och väl genomtänkta planlösning-
ar hade stor framgång, var detta endast en liten del av arkitekturen och designen 
under 1900-talets mitt.

Resterna av den binära synen på god och dålig smak och deras respektive koppling 
till äkthet/falskhet och funktionellt respektive överflödigt finns kvar i synen på he-
minredning och design idag i form av ett minimalistiskt ideal vad gäller design och 
god smak. Detta kan ses som en historisk kontext till bildmaterialet jag har arbetat 
med i uppsatsen. I mitt urval finns betydlgit fler visuella likheter mellan 1930- och 
40-talets exempel på goda interiörer och god smak (till exempel minimalism, ljusa 
väggar, enkla former, ingen ornamentering) än 1880-talsbildernas interiörer.
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7: Formandet av smak under 2010-talet
Folkbildningen i god smak under den första delen av 1900-talet är en sak som kan 
ha påverkat smaken och synen på det ideala hemmet idag, främst bland aktörer 
inom arkitekturens och designens fält där kunskap om design- och arkitekturhisto-
ria finns. Men formandet av smak idag sker inte längre genom ett folkbildningspro-
gram, utan på ett mer individualiserat vis som är kopplat till konsumtion.

Under 2010-talet har spelreglerna för konsumtion påverkats mycket av att både den 
ekonomiska marknaden och massmediernas påverkan har blivit globala. Det är idag 
enklare än någonsin att få tillgång till medier som inspirerar till konsumtion genom 
sociala medier, som Instagram, Pinterst, Tumblr och Facebook. Även idag är hem-
met mycket viktigt för upprätthållandet av konsumtionismen. Leva & Bo, Hemma, 
Hem Ljuva Hem, Bygga Nytt, Residence, Gård & Torp, Hus & Hem, Fritidshus, Härligt 
hemma, Gods och gårdar, Plaza interiör, Allt i hemmet, Hem & Antik, Nya Rum, Elle 
Decoration, Plaza Villa och hus, Country smart, Rum, Plaza Kök & Bad, Plaza Deco, 
Kloka hem, Villor och hus, Drömhem & Trädgård, Rum Bostad, Bygga och fixa… Den 
närmast oändliga listan över tidsskrifter som ska inspirera till drömhemmet belyser 
det stora intresset för hemmet.

Formandet av smak i Sverige idag under 2010-tal sker till största del okontrollerat 
och globalt. Genom det lättillgängliga och närmast obegränsade flödet av bilder och 
medier på internet kan vi påverkas av budskap från världen över. Man skulle kunna 
tänka sig att spridningen av bilder därför har blivit större än när ett hanterbart antal 
modemagasin, filmer och utställningar satte agendan. Möjligheten för vem som 
helst att göra sig sedd och hörd borde rimligen resultera i ett större urval av unika 
exempel. Vi kan söka fram bilder på det vi vill på ett kick. Emellertid är det mer 
komplicerat än så.

De stora företagen som kontrollerar sökmotorerna har sin egen agenda, som exem-
pelvis tar sig uttryck i hur algoritmerna som styr resultaten av sökningarna fungerar. 
Samarbeten mellan företag och sökmotorer innebär också att företagen betalar 
sökmotorerna för att just deras resultat ska synas mest, vilket också är en form av 
styrning.  Möjligheten att själv välja vilken typ av bilder en ska konsumera kan sam-
manfattningsvis sägas vara både större och mindre på samma gång.

När det gäller massmediers påverkan av hemvarukonsumtion är det särskilt 
intressant att nämna Pinterest som exempel. Det är ett socialt medium som gör 
det möjligt för användarna att söka efter bilder. Genom att skapa bildsamlingar, så 
kallade pinboards, och följa varandra kan användarna få uppdateringar när något 
nytt har lagts till. Pinterest beskriver sig själva som att “our mission is to help people 

Figur 8: Inredningstidningar från 2019
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discover and do what they love” och “to bring everyone the inspiration to crea-
te a life they love” (Pinterest 2019). För att göra detta samlar de in data om sina 
användare från pinterest och tredjepart för att kunna visa dem personligt innehåll 
och annonser som de tror att användaren kan vara intresserad av. 250 miljoner 
människor använder Pinterest varje månad enligt Pinterest själva. 50 % av använ-
darna är amerikanska. Ungefär var femte svensk använder pinterest, och användan-
det ökar enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet”från 2018 
(Internetstiftelsen 2018).

En enkätundersökning av Millward Brown Digital från 2015 visar att en av de vikti-
gaste användningsområdena för Pinterest är att planera för framtida livshändelser, 
stora som små. Exempel på detta kan vara bröllop, semester, skaffa barn, ordna 
fester, köpa hus, bygga om eller bara planera en rolig utekväll (Eisenberg 2015). 
Pinterest beskriver också själva i en artikel för företagare att en av deras största 
målgrupper, kvinnor i åldern 25-54, vänder sig till Pinterest för att planera framtida 
inköp, vilket ger det en unik position bland sociala medier (John 2018). Men Pinte-
rest är bara en av många kategorier bilder som tillsammans utgår flödet av repre-
sentationer av drömhemmet.

Designobjekt och god smak
I mitt urval av interiörbilder är designobjekt ofta framträdande, som exempelvis går 
att se i mina sex exempel som följer nedan. Alla bilder av drömhem har inte med 
design och god smak att göra, men i exemplen som är aktuella för denna uppsats 
står designobjekten i fokus.

Design är kopplat till status och god smak på flera vis. Det första är genom att 
uppfattas som mer unika än andra objekt. Att ett objekt är skapat av en designer är 
associerat med att det är utformat med extra omtanke av en person med hög kän-
nedom om estetik. Det är inte endast ett massproducerat objekt som alla de vi är 
omgivna av i vår vardag, utan har speciellt mycket tanke bakom sig, vilket ger det en 
sorts verkshöjd i likhet med ett konstverk. Ett konstobjekt som uppfattas som unikt, 
uppfattas också som mer värdefullt än ett vanligt förekommande objekt (Newman 
& Bloom 2012). En annan effekt som kan förklara det uppfattat ökade värdet av ett 
konstobjekt är den så kallade lagen om smittsamhet (law of contagion, min över-
sättning). Den utgörs av en tro på att objekt genom fysisk kontakt kan få speciella 
egenskaper. Det förklarar till exempel varför en t-shirt som burits av en attraktiv 
person, som en kändis, kan anses mer värdefull än en precis likadan som inte har 
burits av en kändis (Newman & Bloom 2012). Alltså, när en attraktiv person - en 
formgivare - har skapat ett objekt med sina händer, har objektet i fråga fått speciella 
egenskaper. Objektet ifråga kan därför säljas till ett högre pris än ett objekt utan 
avsändaren designer. Att objektet är formgivet av någon används därför gärna som 
ett säljargument för både objekt och arkitektur.

Således är ägandet av ett designobjekt ett tecken på både god ekonomi och god 
smak.

God smak som symboliskt kapital
Enligt Bourdieus teori är god smak en sorts symboliskt kapital (Broady 1988), så 
genom att äga och visa upp ett sådant objekt kan ägaren få status i samhället. God 
smak kan alltså vara användbart för den som vill skaffa sig en viktig position med 
makt och status i samhället (Broady 1988). Vad som anses vara god smak är olika i 
olika kulturer och samhällen under olika tider. Det har även att göra specifikt med 
vilket kulturellt fält det är som studeras.

Det finns två fält som i detta fall är intressanta att nämna. De går in i varandra och 
kan ibland vara svåra att skilja åt: designens och arkitekturens fält. När det handlar 
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om interiörer är gränsen särskilt otydlig eftersom interiörer består av både design-
objekt och arkitektoniska element. Arkitekter kan dessutom verka inom båda fälten 
genom att formge både de arkitektoniska ramarna och de interiöra designobjekten, 
som också kan ha dubbla funktioner. Jag använder här begreppet designens fält 
och designobjekt för att beskriva både arkitektoniska och designmässiga element, 
eftersom arkitekter också verkar inom designens område.

Inom fälten produceras och reproduceras kriterierna för den goda smaken av alla 
fältets deltagare, som i detta fall är exempelvis designers och arkitekter, arkitek-
turkännare, designteoretiker. I kontexten Sverige präglas fälten av landets gedigna 
historia som designnation. Det bär tillsammans med resten av de skandinaviska 
länderna, Finland, Norge och Danmark, upp en designtradition som till och med har 
namngett en egen stil, så kallad skandinavisk design, som jag beskriver mer i nästa 
kapitel. 



29



30

8: Bildstudien
Det finns med andra ord många sätt som människors bild av vad ett drömhem är 
kan formas av under 2010-talet. Det första övergripande intrycket jag fick av mina 
exempel på säljande bilder av drömhem är att de sinsemellan är väldigt lika varan-
dra. Jag har här använt mitt verktyg för bildanalys för att försöka bryta ner de olika 
lager av budskap som bilderna sänder för att kunna analysera dem utifrån olika 
perspektiv.

Kontexter
Bilderna i exemplen delar många kontexter. Alla utom en är producerade i Sverige. 
Den andra är producerad i Danmark. Alla bilder är producerade under sent 2010-
tal. Bilderna kan placeras in i en Svensk/Dansk, Skandinavisk, Europeisk och väster-
ländsk kulturell kontext. Alla foton finns i en historisk kontext av fotografitradition. 
Arkitekturfotona finns i en tradition av arkitekturfotografi som sträcker sig tillbaka 
till 1900-talets början. Mäklarfotona finns i en specifik kontext av mäklarfotografi. 
De arkitektoniska visualiseringarna finns i en historisk tradition av arkitekturvisuali-
seringar.

Den skandinaviska designmyten
Inom de kulturella kontexterna finns en som jag vill lyfta fram särskilt för diskussio-
nen i denna uppsats, inte minst för att kunna diskutera konnotation och denotation, 
samt gränsdragningarna mellan dem. Det handlar om den myt som präglar hur 
vi tolkar design och inredning i Skandinavien och Sverige. Enligt Roland Barthes 
använder vi oss av myter som är kulturellt och historiskt specifika när vi avkodar 
och tolkar bilder (Sturken & Cartwright 2009). I Sverige, som är kontexten både för 
dessa bilder och deras avkodare, vilar uppfattningen om vad som är god design på 
historien om den skandinaviska designstilen. Den finns kulturellt inbäddad i det 
kollektiva svenska medvetandet som både myt.

I boken Scandinavian design, skriven av de brittiska författarna Charlotte och Peter 
FIell (2005), radas en mängd påståenden upp om Skandinavien som plats, skandina-
ver och skandinavisk design.

“Traditionally, the acquisition of objects in Scandinavia has had more to do 
with pleasure than with displays of status.”

“Scandinavian interiors have an uncluttered simplicity that helps to create a 
greater sense of light.”

“Scandinavians generally possess an intimate understanding of nature and 
because of this have an heightened appreciation of the intrinsic qualities of 
raw materials.”

“A key characteristic of Scandinavian crafts and design has been a striving for 
quality and a dislike of mediocrity.”

“In Scandinavia, well designed and executed objects are seen as a vital enrich-
ment of daily living rather than as status symbol.”

“The underlying humanism and essentialism of Scandinavian design continue 
to embody the fundamental Nordic belief in social democratic liberalism and 
are based on the central tenet that good design is the birthright of all citizens, 
regardless of wealth, gender, age or physical ability.”

“Scandinavian design continues to offer a haven of timeless simplicity that 
provides both physical comfort and emotional calm.”

(Filell & Fiell 2005)
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Påståendena målar en bild av skandinaver som humanistiska, minimalistiska, per-
fektionistiska naturmänniskor som har en god smak som är grundad i demokratiska 
värden och en känsla för god design.

Skandinavisk design beskrivs som ett fenomen sprunget ur de skandinaviska desig-
nernas relation till Nordens hårda klimat, mörker, begränsade tillgång till resurser, 
Lutheriansk puritanism och naturen. Det hårda klimatet har gett hemmet en sär-
skild plats i den nordiska kulturen, som också har påverkat designen. Det har varit 
viktigt för skandinaver inte bara som skydd mot det tuffa klimatet, utan också som 
social arena för umgänge. Både konceptet av ett varmt och inbjudande hem och 
naturens härlighet har inspirerat nordiska designers arbeten (Fiell & Fiell 2005).

Den begränsade tillgången till resurser sägs historiskt ha tvingat de skandinaviska 
folken att förlita sig på resurssnål materialanvändning, vilket enligt anses vara an-
ledningen till att minimalismen och essentialismen - reduceringen av något till dess 
nödvändiga beståndsbitar - har blivit stor i skandinavien. Denna rationaliseringens 
idé gick väl ihop med utvecklingen av industrialiseringen av produktionsprocesserna 
under 1900-talet, och kom att ha stor inverkan på utvecklingen av modern design. 
Enligt Fiell och Fiell hade det så stor influens att det till och med ledde till att mini-
malism uppfattas som urtypen för god design (Fiell & Fiell 2005).

Enligt boken grundas skandinavisk design i modernismens huvudprinicip, “att finna 
optimal balans mellan form, funktion, material, färg, textur, hållbarhet och kostnad 
för att skapa demokratiska designlösningar”, men inkluderar en mer humanistisk 
aspekt (Fiell & Fiell 2005). Påståendet att modernismens design var demokratisk går 
att ifrågasätta, som exempelvis görs i Penny Sparkes text “Designing Taste” (2010). 
Stilen beskrivs också ha en större känsla för människan än andra modernistiska 
designgrenar som Bauhaus och funktionalismen. 

Något annat som kännetecknar den skandinaviska designen är enligt boken en 
utbredd tanke om att hushållsobjekt - oavsett om de är dyra eller billiga, handgjor-
da eller maskingjorda - inte endast ska ha god funktion utan också ge känslomässig 
komfort (Fiell & Fiell 2005).

Sammantaget kan följande punkter uttolkas ur texten som författarnas syn på vad 
som kännetecknar skandinavisk design.

 ̶ Råa material

 ̶ Minimalism

 ̶ Blandning av gammalt och nytt

 ̶ Naturlig, opretentiös skönhet

 ̶ Strävan efter kvalitet 

 ̶ Ärlig, outsmyckad form

 ̶ Inkluderande

 ̶ Praktiska, prisvärda men ändå vackra objekt för alla

 ̶ Design som förstärker materialens egenskaper

 ̶ Ornament endast för att förstärka materialens egenskaper

Dessa olika punkter kan användas för att illustrera den skandinaviska designmyten. 
Författarna själva är brittiska, och denna berättelse är på så vis en utomståendes 
blick på skandinavisk design och Skandinavien - något som blir särskilt tydligt när de 
hävdar att det danska konceptet hygge finns förkroppsligat i all Skandinavisk design 
(Fiell & Fiell 2005), trots att det är specifikt för just Danmark. I synnerhet påstå-
endet att väldesignade hemvaruobjekt ses som något livsavgörande som berikar 
vardagslivet, snarare än statussymboler är mycket tveksamt. Jag skulle till och med 
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med stöd i Bourdieu hävda att det är direkt felaktigt. Även om design i Sverige har 
haft en historia av att vara mer tillgänglig för en större samhällsgrupp, exempelvis 
i form av IKEA (Fiell & Fiell 2005), är designobjekt, som exempelvis arkitektritade 
hem, i allra högsta grad är förknippade med status och kulturellt kapital i 2010-ta-
lets Sverige.

Men föreställningarna ligger inte långt ifrån idéerna för design som de har uttryckts 
även av svenska designers, arkitekter och kritiker under 1900-talet, som vi såg i 
exemplen från “Det moderna hemmet” (Rabén 1937).

Verktyget
Här följer formen för frågeformuläret som bilderna har analyserats utifrån med 
förklaringar.

Verktyget jag har sammansatt bygger på begrepp från Roland Barthes teori som 
den beskrivs i Practices of Looking (Sturken & Cartwright 2009) och hans egen bok 
Camera Lucida (1982) kombinerat med några egna begrepp som jag har ansett vara 
användbara. Teorin från Barthes som jag har använt inkluderar begreppen denota-
tion/konnotation, punctum/studium och myt. Det finns här i sin första testversion.

Avsnitt I Generell information innehåller generell bakgrundsinformation om bilden 
som jag tyckte var viktig att ha med.

Avsnitt II Denotativ beskrivning bygger på Sturken & Cartwrights beskrivning av 
begreppet. 

I min pilotbeskrivning gjorde jag först en sammanslagen text där rum, möbler, 
inredningsdetaljer och liknande istället beskrevs i ett och samma svep. Det blev en 
tung text som blev svår att överblicka och arbeta vidare med. Därför delade jag upp 
beskrivningen i några underkategorier: rummet, möbler, inredningsdetaljer, övriga 
objekt och kulör. På så vis blev den mer överblickbar och lättare att utgå från i nästa 
steg, den konnotativa beskrivningen.

Underkategorin kulör är uppdelad i dominerande kulörer och accentkulörer. Ku-
lörerna syftar till vilka kulörer bilden som helhet uppvisar, och inte endast de som 
visas upp i inredningen.

Avsnitt III Konnotativ beskrivning innehåller korta beskrivningar av de associationer 
som bildens olika element har gett mig. Jag har använt mig av den denotativa be-
skrivningen kombinerat med bilden som utgångspunkt. Listan av associationer som 
en bild väcker har potential att bli väldigt lång. De som presenteras i mina exempel 
är ett urval.

Avsnitt IV Bildens sammanhang och effekt har fyra underkategorier.

Sammanhang beskriver mer ingående var bilden har visats.

Studium/punctum bygger på min förståelse av begreppen så som de har presen-
terats i Barthes bok Camera Lucida (1982) och Practices of Looking av Sturken & 
Cartwright (2009). 

Realism/icke-realism syftar till att beskriva om bilden av en betraktare uppfattas 
förmedla en fotorealistisk sanning - en omanipulerad dokumentation av en fysisk 
rumslig plats - eller manipulerad vision.

Narrativ är ett begrepp som jag själv har lagt till. Det syftar till att beskriva den eller 
de berättelser som elementen i en bild förmedlar, för att kunna förstå bildens effekt.

Avsnitt V Kontexter innehåller underkategorin Kulturell och historisk kontext, både 
för betraktaren och för bilden. Barhtes begrepp myt ligger till grund för avsnittet. 
Eftersom kontexten för mina exempel till stor del är samma beskriver jag i denna 
uppsats kontexterna innan exemplen. 
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Bildanalysverktyg
Exempel: X

Bild 0x/0x

I Generell information
Ämne
Vem eller vad representeras?

Typ
Foto eller visualisering

Bildproducent
Vem har producerat bilden?

Plats
Var visas bilden?

II Denotativ beskrivning
Beskriv vad som syns i bilden på ett så bokstavligt och icke-värderande vis som 
möjligt.

Beskrivningen görs utifrån vänster till höger i bilden, samt nära eller långtifrån 
betraktaren. Den är övergripande och beskriver som mest detaljerat typ av möbler 
och deras placering, men inte egenskaper.

Vad visas i bilden? Vilka aspekter framhävs? Vilka element är dominerande?

Rummet
Bilden beskrivs från vänster till höger i bilden och utifrån betraktarens synvinkel.

Golv
Upplevt material 
Upplevd kulör

Väggar
Upplevt material 
Upplevd kulör

Tak
Upplevt material 
Upplevd kulör

Fönster
Ljus
Möbler
Vilka möbler finns i rummet? Var befinner de sig? Hur ser de ut?

Typ
Upplevt material 
Upplevd kulör

Inredningsdetaljer
Vilka andra inredningsdetaljer finns i rummet?

Typ
Upplevt material 
Upplevd kulör
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Övriga objekt
Finns det andra saker som inte går in under någon annan kategori? Vad är det? Hur 
ser det ut?

Typ
Upplevt material 
Upplevd kulör

Kulör och färgskala
Vilka kulörer finns representerade i bilden?

Dominerande kulörer
Accentkulörer

III Konnotativ beskrivning
En konnotation har att göra med de associationer och betydelser som bilden ger 
hos betraktaren. Konnotationer är kopplade till den kulturella och historiska kontext 
som både bilden och betraktaren befinner sig i, och innefattar både sociala, kultu-
rella betydelser och personliga betydelser för betraktaren.

Sociala och kulturella betydelser
Lista associationer som element i bilden väcker, med stöd i den denotativa beskriv-
ningen.

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
I vilket sammanhang visas bilden? Vilket sammanhang har den producerats i?

Studium/punctum
Har bilden studium eller punctum?

Om den har punctum, vad består det elementet av?

Realism/icke-realism
Framstår bilden som omanipulerad och dokumenterande? Vilka element tyder på 
det?

Eller framstår den som manipulerad och mindre dokumenterande? Vilka element 
tyder på det?

Narrativ
Går det att uttolka ett narrativ i bilden? Vilket eller vilka narrativ går att uttolka i så 
fall? Vilka element är det som skapar det?

V Kontexter
Kulturell och historisk kontext
För bilden
För betraktaren
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Figur 9: Interiörbild från Krook & Tjäders projekt Vyn

Exempel 1: Vyn, Krook & Tjäder
Arkitektkontor

Analys
Bild 01/09

I Generell information
Ämne
Bilden visar ett kombinerat vardagsrum och matplats från Krook & Tjäders projekt 
Vyn. Projektet beskrivs så här på deras webbsida:

I hjärtat av Bergdalen i Borås ligger Vyn. Ett bostadsområde om 43 lägenheter 
med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås 
stad. Vyn erbjuder en vacker och vilsam boendemiljö med närhet till stadens 
utbud. I det attraktiva bostadsområdet Bergdalen ville beställaren skapa en 
förtätning av bostäder i form av två huskroppar. Krook & Tjäder fick i uppdrag 
att ta fram en idéskiss. Platsen utmanade i kraftiga höjdskillnader och en 
krävande detaljplan som påverkade formen. Tillsammans arbetade vi, dvs ar-
kitekter, byggnadsingenjörer och landskapsarkitekter fram ett formspråk.  Ge-
nom att skapa två volymer som kysser varandra skapade vi en tilltalande form 
som smälter in fint i miljön. Byggnationen skulle växa i höjd och avtrappas på 
olika sätt för att skapa en livfull variation och anpassning. I den utmanande 
typografi skapade Krook & Tjäders landskapsarkitekter terrasserade murlös-
ningar och förstärkta slänter som klädes in med vildvin, ett växtmaterial som 
verkligen skiftar karaktär med årstiderna och murgröna som ger ett konstant, 
robust växtmassa året om. Bostadsområdet beräknas vara färdigt år 2020/21.

(Krook & Tjäder 2019)

Typ
Visualisering

Bildproducent
Krook & Tjäder
Krook & Tjäder startades 1988 i Göteborg och är under 2010-talet ett av de största 
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arkitektkontoren i Sverige med ca 230 medarbetare. Företaget har kontor i Göte-
borg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås,Uppsala, Östersund, Kristianstad och 
Oslo. De beskriver sig själva som att de “präglas av omtanke, öppenhet och stort 
engagemang” (Krook & Tjäder 2019).

Plats
Bilden visas på Krook & Tjäders webbsida.

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett kombinerat vardagsrum och matplats. Den bakre väggen av rummet 
domineras av ett fönsterparti med skjutdörrar som leder ut till en terrass. Bortom 
terrassen skymtar skogklädda kullar. Himlen utanför är ljus och disig. Golvet ser ut 
som tvåstavsparkett i ek. Väggarna och taket är vita. Till vänster i bilden skymtar en 
soffgrupp med ett bord. Till höger på bilden syns ett hörn där en fast köksinredning 
med under- och överskåp i gråbetsat trä börjar. Väggen ovanför bänken är ljusgrå 
och har mörka inslag av marmorering. Dominant i bilden är det dramatiska ljus som 
faller in i rummet genom fönsterpartiet. Det är svårt att avgöra om det är eftermid-
dagsljus eller morgonljus i bilden.

Möbler
Mitt i bilden står ett rektangulärt matbord vars färg är svår att avgöra på grund av 
ljusförhållandena, men kan tolkas som mörkgrått eller svart. Bordets underrede är 
mörkt och ser ut att vara gjort i metallstavar. Runt bordet står sex stolar som har en 
sits som kan tolkas som antingen dovt sandfärgad eller vit beroende på ljuset. Sit-
sen ser ut att vara gjord i ett enda material. Stolarnas underrede ser ut att vara gjort 
i mörk string av metall.  Matplatsmöblerna står på en stor grå matta.

Soffgruppen ser ut att var dovt rosa och är av ett sammetsliknande material. Soff-
bordet består av en svart skiva med en glansig gyllene kant och står på tre ben som 
ser ut att vara av mörka metallstavar. Hela soffgruppen står på en ljusgrå ryamatta.

Ute på terrassen finns ett picknickbord i massivträ med en långbänk och två natur-
färgade flätade stolar med mörkt underrede som påminner om mörka metallstavar.

Inredningsdetaljer
På matbordet står en träliknande bricka med en vit skål med svarta stänk i glasyren 
ovanpå. I skålen ligger vad som ser ut som olika typer av grönsaker. Ovanför bordet 
hänger en taklampa i svagt rosa rökfärgat glas, som påminner om en tillplattad sfär 
av inverterade bubblor.

Vid soffgruppen står en vit elliptisk golvlampa som hålls uppe av en tunt dimensio-
nerad träställning. På bordet står en vit vas formad av grafiskt förenklade ansikten 
med gröna kvistar i. Där syns också vita tjocka coffee table-böcker och vad som ser 
ut som en liten skulptur som ser ut som en vit sfär vilandes på en mässingsfärgad 
konisk fot.

På väggen ovanför köksbänken hänger en kastrull, en ballongvisp och två andra 
köksredskap i borstat stål på en list med krokar i borstat stål. Allra längst till höger 
skymtar en böjd vattenkran borstat stål fram ovanför vasken.

Runt fönsterpartiet hänger transparenta, ljusgrå eller vita gardiner på en list som 
är fäst i taket. Till höger om fönsterpartiet står en stor vit blomkruka i ett mörkgrått 
eller svart underrede som ser ut att vara av mörka metallstavar. I krukan syns en 
fiolfikus. 

På bordet ute på terassen står en glasvas med en grön kvist i, och en mörk, troligen 
svart, skål. En stor krukväxt, eller ett litet träd, skymtas också i bakgrunden.
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Dominerande kulörer

Accentkulörer

Figur 10: Kulörer

Kulör och färgskala
Färgskalan i bilden visas ovanför.

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Trägolv
Trägolv associeras med tradition, kvalité, hantverk, robusthet och skandinavisk 
design.

Brickbord med ornamentering som förstärker formen
Brickbordets gyllene kant kan ses som en form av ornament som förstärker bordets 
runda form. Det är associerat med minimalism och skandinavisk design.

Dramatiskt ljus
Ljussättningen i bilden ger associationer till naturupplevelser.

Möbler med enkla former
Till sin form är möblerna avskalade och enkla utan ornamentering. Samtliga har 
underreden som upplevs som smala och kan tolkas som vara gjorda av metallstring, 
vilket är en populär inredningstrend under det sena 2010-talet. Genom sin form kan 
de associeras till minimalism och även skandinavisk design.

Somber färgskala
Färgerna i bilden är dova och har samma mängd grått i sig. Allt går ton i ton och det 
finns ingenting som riktigt sticker ut färgmässigt. På så vis ger bilden och interiören 
ett lugnt och harmoniskt intryck.

Formell soffa och fåtölj
Soffan och fåtöljen som skymtar fram ser mer formell än bekväm ut. Den ser inte ut 
som den sortens soffa som är till för att ligga i länge i myskläder, utan mer som en 
för att sitta och samtala i. 

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
Bilden har producerats för att visa upp Krook & Tjäders projekt Vyn på ett tilltalande 
vis. Den visas upp på kontorets hemsida tillsammans med bilderna nedan.

Studium/punctum
Den här bilden har punctum, alltså ett element som får en betraktare att stanna 
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upp och bli berörd. I denna bild utgörs punctum av det dramatiska ljusspelet i 
bilden. Det snett inströmmande flödande ljuset kastar dramatiska skuggor i rummet 
som avbildas och skapar tillsammans med det disiga skimret utanför fönstrena och 
de semitransparenta gardinerna en drömlik känsla i bilden. Ljuset är fantasieggan-
de.

Realism/icke-realism
Bilden framstår mer som en drömlik vision än en strikt dokumentation av verklig-
heten. Vid första anblick kan den upplevas som relativt realistisk, men vid närmare 
studie av hur ljuset faller och reflekteras i de olika objektens ytor framstår den som 
mer konstgjord.

Narrativ
Den här bildens främsta egenskap är inte att berätta en historia utan att väcka 
känslor. Historien som den berättar om vem som bor i hemmet kan uttolkas så här. 
Coffeetableboken berättar att den som bor här har kulturellt kapital och att den har 
tid att läsa coffee table-böcker. Det är ett harmoniskt hem där det finns gott om 
förvaringsutrymmen, eftersom inget ligger framme. Vid bordet kan man sitta och 
läsa eller äta i vackert ljus och med en vacker utsikt.
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Figur 11-16: Sammanhang: bilderna som exemplet visas tillsammans med, från Krook & 
Tjäders webbsida
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Figur 17: Interiörbild från Swecos projekt Tulipgrunden

Exempel 2: Tulipgrunden, Sweco
Arkitektkontor

Analys
Bild 02/03

I Generell information
Ämne
Bilden visar Swecos projekt Tulipgrunden.

“På Tulipgrunden i Brabrand utanför den danska staden Århus ska 300 nya 
bostäder uppföras. Swecos arkitekter arbetar aktivt med att skapa en varierad 
boendetypologi och när området står klart för inflyttning 2020 kommer det 
finnas både radhus, flerfamiljshus, parhus och ungdomsbostäder. Konceptet 
för planen bygger på en uppdelning av tomten, där varje del ska ha olika 
kvalitéer och bestå av olika typer av bostäder. På så sätt kan arkitekterna 
säkra ett område som gynnar mångfald och som är anpassat utifrån industri-
tomtens karaktär, terräng och varierande landskap. Mellan husen kommer 
man att anlägga grönområden och rekreationsytor. För att behålla områdets 
industrikaraktär har man valt att behålla fabrikens huvudbyggnad. Byggnaden 
kommer att göras om till ett gemsamhetshus med verksamheter för barn, 
unga, utbildning, näringsliv och hälsa. Visionen är att byggnaden ska utformas 
i samråd med de boende. Tulipgrunden har en kuperad och karaktäristisk ter-
räng som ligger i kanten av ett bevarat naturområde med utsikt över intillig-
gande områden. I projektets första etapp byggs parhus i brunt tegel och som 
genom material- och färgval samt placering kommer få ett fint samspel med 
den intilliggande naturen.”

(Sweco 2019)

Typ
Visualisering

Bildproducent
Årstiderne Arkitekter genom Sweco
Årstiderne Arkitekter har ritat projektet men eftersom kontoret köptes upp av 
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Sweco 2018 blir huvudproducenten Sweco, som är ett av Sveriges största arkitekt-
kontor.

Plats
Bilden fanns vid nedhämtningstillfället på Swecos hemsida.

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett kök med en matplats. Väggarna och taket är vita, golvet ser ut som 
tvåstavsparkett i ek. Taket ser ut att bestå av vita takplattor som går tvärsöver rum-
met.

Till vänster syns ett stort fönsterparti som går från golv till tak med en glasdörr. 
Fönsterkarmen och fönsterbågarna är vita. Utanför fönsterpartiet skymtas en ute-
plats som ser ut att vara stenlagd. I bakgrunden syns radhus i mörkgrått tegel och 
med pulpettak, ett grönskande träd på en gräsmatta som sträcker sig bort samt en 
ljusblå bil som kör förbi på vägen. Himlen är vit. 

I bildens mitt syns en vägg med vit fast köksinredning som upptar runt två tredjede-
lar av hela bildens längd. Mellan under- och överskåpen finns ett horisontellt liggan-
de fönster genom vilken en vit bil, en gul tegelvägg, bit av en gräsmatta och en häck 
syns. Mitt i rummet framför fönsterpartiet och parallellt med köksinredningen syns 
en matplats med totalt åtta stolar, fyra på varje långsida och en pall på kortsidan 
närmast betraktaren.

Allra längst till höger i bilden leder en trappa med tre trappsteg ett halvt vånings-
plan. Trappstegen ser ut att var i tvåstavs ekparkett. 

Ljuset faller in från fönsterpartiet till vänster. Bilden är genomgående ljus. 

Möbler
Köksinredningen har helt släta luckor utan beslag. Den består av sex moduler. 
Längst till höger syns en bänk, efter den kommer en spis i rostfritt stålutförande, ef-
ter den en bänk, efter den en bänk med diskho, efter den en bänk och sist, närmast 
fönstret finns ett kombinerat kylskåp och frys.

Matbordet är helt svart och har ett underrede med tre par ben. Två par sitter nära 
varandra och är snedställda som på en arbetsbock. De finns i änden av bordet som 
är närmast betraktaren.

De åtta stolarna är alla av olika modell och står oregelbundet placerat runt bordet, 
fyra på varje långsida. Längst till vänster på långsidan längst bort från betraktaren 
skymtar ett vitt ryggstöd som ser ut att vara i ett helt ark och under bordet skymtar 
dess träliknande underrede fram. Till höger om den syns ryggstödet på en grå stol 
med ryggstöd med rundad form i vad som ser ut som rundstav i metall. Sitsen är 
rund och vilar på ett underrede med fyra ben som ser ut att vara av triangulära, vik-
ta ark. Till höger om den syns en vit stol med en rund platt sits och ett ryggstöd av 
en rund stav som är böjd till en rund form. Den sista stolen är svart med sits av ett 
böjt skivmaterial och ett mörkt underrede av två rundstavar formade till trianglar.

På långsidan närmast betraktaren står också fyra stolar. Längst till höger i på denna 
sida syns en svart stol med en rund platt sits och ett ryggstöd av en rund stav som är 
böjd till en rund form. Den liknar den vita på andra sidan. Till vänster om den syns 
en vit stol. Till vänster om den finns vad som liknar en böjträstol i obehandlat trä. 
Närmast fönsterpartiet syns en grå stol med ryggstöd med rundad form i vad som 
ser ut som rundstav i metall. Sitsen är rund och vilar på ett underrede med fyra ben 
som ser ut att vara av triangulära, vikta ark.

Vid bordets kortända som pekar inåt rummet står en mellangrå kvadratisk pall med 
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fyra ben. Benen består av likbent triangulära skivor vikta på mitten där vecket mö-
ter varsitt hörn på kvadraten.

Mellan matplatsen och köksskåpen står en klarblå strömlinjeformad låg pall med tre 
ben. 

Inredningsdetaljer
Ovanför matplatsen hänger två svarta, glansiga pendelarmatur med en svart sladd 
som leder till väggen med köksskåpen.

På väggen i hörnet där fönsterpartiet och väggen med köksskåpen möts hänger sex 
tavlor med svart ram innehållande grafisk konst i grått, vitt, orange och gult.

Ovanför trappstegen uppe på väggen till höger i bilden hänger vad som ser ut som 
en helt vit skulptur av ett vitt behornat hjorthuvud. Från ena hornet hänger en grå 
dekoration som ser ut som en av en grå sfärisk kon från vilken två små grå sfärer 
hänger i varsitt snöre.

Invid väggen på trappans nedersta trappsteg står en naturfärgad knölig påse från 
vilken gröna blad sticker upp, och en glasflaska med en gulaktig klar vätska i.

På det mittersta trappsteget invid väggen ligger vad som ser ut som en hög med 
böcker med en terrakottaliknande blomkruka innehållande en växt som liknar fred-
skalla ovanpå.

På det översta trappsteget invid väggen finns vad som liknar en orange liten kubisk 
låda. Längst till höger i bilden sticker en monsteras gröna blad fram från halvplanet 
ovanför trappan.

Ovanpå köksbänkarna står flera olika saker. På köksbänkens första modul längst till 
höger står en ljusgrå glansig kruka med en växt i och en gulaktig kruka med en grön 
växt i. Där står också två mörka flaskor med vit etikett.

Nästa modul är spisen, som är i rostfritt stål.

På modulen efter spisen syns någon typ av mat eller bakverk som ligger på en trälik-
nande skärbräda. Där står också en glansig ljusgrå burk med svarta köksredskap i.

Nästa bänkmodul har en diskho, med en hög, rundad blandare.

Modulen efter det är den sista innan det kombinerade kylskåpet/fryse. Ovanpå den 
står genomskinliga burkar med vita lock innehållande något ljusbrungult i små bitar.

Ovanpå överskåpen längst till höger står två mörkgrå trådkorgar innehållande en 
naturbrun klump respektive en påse, samt två mörkgrå krus, den ena lite ljusare.

På köksbordet står en samling olikformade vita objekt som liknar tallrikar, koppar 
och en halvsfärisk skulptur. En monstera sticker upp ur en vit elliptisk liggande vas 
som är öppen upptill. I en av de vita skålarna ligger vad som ser ut som knallgula/
röda frukter. 

Övriga objekt
Nedanför trappan står ett par svarta Converse-skor, den ena ligger ner. På golvet vid 
matbordets högra kortsida bredvid den grå pallen står en svart tygkasse på golvet. 
I bildens nedre vänstra hörn nära bordet och den svarta böjträstolen står ett par 
svarta Converse-skor till.

Vid altandörren längst till vänster på bilden står en naturfärgad pappersliknande 
kasse med svart tryck på. Ur påsen sticker gröna blad upp.

Kulör och färgskala
Färgpaletten i interiören är begränsad till ett fåtal kulörer. Mest dominerande är vitt, 
grått, svart, och en ljusbrun kulör som liknar ek.
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Dominerande kulörer

Accentkulörer

Figur 18: Kulörer

Accent eller detaljfärger är gult, orange, klarblått och grönt i form av växter.

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Vita väggar
Väggarnas vita färg bär med sig historiska associationer till modernitet både i 
kontexten Sverige och Europa. Under 1930-talet i Sverige blev vita väggar populärt 
i samband med den så kallade funkis-stilen (Rabén 1937). “Som inredningsstil var 
den ytterst spartansk, mycket sparsam med textilier och med en nästan negativ 
inställning till färgen. Vitt blev helt dominerande, för övrigt skulle allting ha sina 
naturliga färger.” skriver Rabén om funkis-stilen (1937). 

Stort fönsterparti
Det stora fönsterpartiet ger också en fingervisning om att det rör sig om ett mo-
dernt hem eftersom det är en stark trend under 2010-talet.

Trägolv
Trägolv associeras med hantverk, tradition, robusthet.

Släta köksskåp utan beslag
Samma sak gäller de släta luckorna utan handtag.

Rostfritt stål
Även spisens rostfria stålyta associeras till ett så kallat modernt kök.

Grafisk konst
Den grafiska konsten i hörnet är ett inslag som ofta förekommer i liknande interiör-
bilder. Grafiska tavlor i mestadels grått och vitt är trendiga 2019.

Monstera och Fredskalla
Monstera och Fredskalla är två växter som är populära och trendiga på 2010-talet i 
den urbana kulturen.

De naturfärgade papperspåsarna med gröna blad i
Naturfärgade papperspåsar bär under 2010-talets Sverige med sig en association till 
ekologiskt, miljövänligt, närodlat och trendigt. Att använda naturfärgat papper och 
råa material för att paketera saker är sammankopplat med ekologiska och naturliga 
produkter, och att leva ett klimatsmart liv. Ytterligare en association är designprylar 
då råa material är populärt att använda för desingprylar 2019.

Designstolar
Två av stolana liknar så kallade designklassiker. Den svarta och den träfärgade böj-
trästolen liknar klassikern Chair No 14, skapad av den tysk-österrikiska möbelform-
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Figur 19: Stolen i bilden

Figur 21: Stolen i bilden

Figur 20: Chair No 14 
designad av Michael Thonet 1859

Figur 22: Tolix A Chair 
designad av Xavier Pauchard 1934

givaren Michael Thonet 1859.

Den andra stolen jag känner igen som en klassiker är stolen längst till vänster när-
mast fönsterpartiet i bilden. Den är mycket lik Tolix A Chair som designades av den 
franska möbelformgivaren Xavier Pauchard 1934 för det franska möbelmärket Tolix.

Den grå pallen vid bordets högra kortsida är också lik flera pallar från Tolix.

Den blå pallen
Den blå pallen ser ut som en leksak för ett barn och får en att associera till barn.

Den går också som att tolka som ett visuellt element i bildens komposition, med 
syfte att skapa kontrast och spänning och leda blicken.

Converse-skorna
Skorna bär associationer till ungdomlighet och tonåringar. De kan tolkas som utpla-
cerade för att ge känslan av att det bor ungdomar där. 

Oregelbundet utplacerade objekt
De utplacerade skorna, den blå pallen, den svarta tygpåsen på golvet, stolarnas 
oregelbundna placering runt bordet och de utplacerade objekten på bordet går att 
associera till livlighet och vardagsliv.

Många stolar
Att det finns många stolar får en att associera till en familj med många personer i, 
eller att ha många gäster på middagsbesök.

Stilleben
Det finns flera stilleben i bilden. Till exempel objekten i trappan, papperspåsen vid 



45

dörren och objekten på bordet.

Kulörer
Begränsningen i färgpaletten kan tolkas som skandinavisk, eftersom den främst 
innehåller grått, svart, vitt och starka och endast några få element med accentfär-
ger.

Grått, svart och vitt kombinerat med råa naturmaterial har under 2010-talet varit 
populärt vad gäller inredning och signalerar modernitet och god smak. Ett exempel 
på detta är inredningsbutiken Granit, som grundades 1996 av Anette Jorméus och 
Susanne Liljenberg i Stockholm. Enligt Granits webbsida är butiken “ett livsstilskon-
cept som förenklade i vardagen. Smarta och funktionella produkter för hela hem-
met i naturliga färger och material med inspiration från naturen” (Granit 2019).

Färgernas dovhet asocieras till harmoni.

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
Bilden syns på Swecos hemsida tillsammans med många andra bilder på arkitektur. 
Swecos hemsida finns att ta del av på 13 olika språk: franska, holländska, engelska, 
estniska, bulgariska, finska, norska, tjeckiska, tyska, polska, danska, litauiska, och 
svenska. Projektet går att läsa om på svenska och engelska. Den visas upp tillsam-
mans med fem andra visualiseringar på projektet.

Studium/punctum
Hos mig väcker bilden ett intresse och jag upplever att jag tycker om den. Den lilla 
blå pallen och skorna väcker känslor av nyfikenhet hos mig, eftersom de antyder att 
det har funnits liv på bilden tidigare.

Samma sak gäller de oregelbundet utplacerade stolarna. Placeringen gör att man 
associerar till att någon har suttit där och inte ställt tillbaka stolarna så ordentligt, 
vilket antyder antingen ett hastig uppbrott eller slarvighet. Men det viktigaste de 
utplacerade objekten gör i bilden är att skapa ett narrativ genom att antyda att det 
har varit människor här, vilket också är det som skapar nyfikenhet hos betraktaren. 
Bilden har alltså element av punctum, vilket består av de oregelbundet utplacerade 
objekten.

Realism/icke-realism
Bilden upplevs vid första ögonblicket som en realistisk bild av ett kök. Men vid när-
mare titt blir det tydligt att det inte rör sig om ett foto av ett verkligt rum. Den bär 
med sig en känsla av konstgjordhet och att vara orealistisk.

Ljussättningen är en viktig del av detta, då det om man studerar bilden noga blir 
uppenbart att det faller ljus från ljuskällor som inte finns med i bilden. Ett exempel 
är växterna i trappan och hjorthuvudet på väggen, som är upplysta rakt uppifrån av 
en allmän omgivande ljuskälla trots att det inte finns någon synlig ljuskälla i bilden.

Lösningen att ha en stickkontakt i väggen för pendelarmatur är också relativt ovan-
lig i Sverige.

Ett annat element som gör att bilden upplevs som orealistisk är objekten i bildens 
ovanliga placeringar. Både skorna, papperspåsen vid dörren och objekten på borden 
ger otydlig information. De finns där, men deras respektive placeringar är inte vad 
man kan förvänta sig. Enligt den sociala normen i Sverige ställer ingen skor inomhus 
i köket, de ska alltid placeras i hallen, och att placera en påse mitt framför en dörr är 
väldigt opraktiskt.

Narrativ
Den här bilden innehåller element som skapar ett narrativ i den. Converse-skorna, 
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Figur 23-28: Sammanhang: de bilder som exemplet visas tillsammans med, hämta-
de från Swecos webbsida.
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den svarta väskan eller påsen på golvet och maten på brickan på köksbänken är det 
främst som skapar den effekten. I synnerhet skorna, som står märkligt placerade 
enligt sociala svenska normer, triggar fantasin. Vilka var det som ställde skorna där? 
Vart gick de? Varför lämnade de skorna i köket? Vart har människorna som inte 
ställde in stolarna gått? Varför står den lilla pallen vid diskhon? Har ett barn varit 
där och tvättat händerna?

Bilden berättar att det är ett livligt hem med barn och unga i. Det är en trendig och/
eller medveten familj, som bryr sig om miljö och klimat, eftersom de handlar ekolo-
giskt/närproducerat.

Berättelsen är något otydlig vad gäller matbordet och objekten på det. Det är svårt 
att identifiera vad objekten är och varför de är placerade där. De kan räknas som 
stilleben, men framstår mest som en samling ogenomtänkt utplacerade objekt.
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Figur 29: Interiörbild från Stampgata 64

Exempel 3: Stampgatan 64, Göteborg
Mäklare

Analys
Bild 04/012

I Generell information
Ämne
På bilden visas ett kombinerat kök och vardagsrum på Stampgatan 64 som säljs av 
Reveny. Mäklarnas egen beskrivning:

Genomgångstrea högt upp i huset med hiss. Välplanerat cityhem med social 
planlösning och renoverat kök och badrum. Solid brf med en nygjord avgifts-
sänkning om 8% samt goda hyresintäkter. Bredband ingår! Ta hissen upp 
till femte våningen och kliv in i detta trivsamma hem som präglas av härliga 
ljusinsläpp från två håll. Bostaden har renoverade ytskikt med genomgående 
askparkett som harmoniserar med ljusa väggar.

Kökets öppna disposition mot vardagsrummet skapar en social yta med plats 
för både soffgrupp och matbord, perfekt för trevliga middagar med nära och 
kära. Köket är smakfullt inrett med vit köksinredning och integrerad diskma-
skin. Badrummet renoverades 2018 och är inrett med klassisk färgsättning 
samt vardagslyx i form av tvättmaskin. Här bor ni bekvämt i en stabil förening 
med faciliteter som övernattningslägenhet för långväga gäster. Runt hörnet 
ligger Långgatorna och Linnégatan med sitt breda utbud av restauranger, 
barer och caféer!

(Reveny 2019)

Typ
Fotografi
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Bildproducent
Reveny
Reveny är en mäklarfirma baserad i Göteborg. De beskriver sig själva som vara till 
“för medvetna säljare och köpare som söker enastående kvalitet i varje liten detalj“ 
och “för dig som söker exceptionell kvalitet i varje liten detalj” (Reveny 2019).

Plats
Bilden visas vid hämtningstillfället på Blocket samt mäklarfirmans webbsida

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett kombinerat kök och vardagsrum. Golvet liknar en typ av tvåstavspar-
kett i ek. Väggar och tak är vita. Till vänster i bilden syns köks vit köksinredning som 
leder in mot ett hörn. Skåpsluckorna är vita med frästa spår, samt har svarta beslag. 
Längsmed köksinredningen finns en köksö med en en skiva som ser ut att vara i trä. 
Väggen mellan över- och underskåp är klädd i vitt rektangulärt kakel i löpförband 
med ½ plattas förskjutning. I taket i hörnet skymtar en fläktkåpa i rostfritt stål. 
Längsmed väggen som fortsätter ut ur hörnet på motsatt sida står två fullstora kyl 
och frys i rostfritt stol. I mitten av bilden leder en korridor in i ett annat rum där ett 
fönster syns. Utanför fönstret syns grönska. I korridoren finns två vita dörrar. Till 
höger i bilden syns rummets bakre vägg. I bildens högra nedre hörn närmast betrak-
taren skymtar en soffgrupp med bord och en fåtölj. Ljuset i bilden faller någonstans 
bakifrån kamerans position.

Möbler
Vid köksöns sida som vetter ut mot rummet syns två svarta, höga runda barpal-
lar på fyra ben. I nedre vänstra hörnet av bilden skymtar vad som ser ut som två 
metallarmstöd till en fåtölj. I fåtöljen ligger en roströd sammetsliknande kudde och 
en vit och grå långhårig päls. I bildens nedre högra hörn synd en soffa i grå textil 
med två sittkuddar. I soffan ligger en vit filt med en grå rand på och en roströd samt 
en vinröd sammetsliknande kudde. Framför soffan och nederst i mitten av bilden 
står två små runda bord med underreden i vad som liknar svart metallstring på vilka 
en svart glansig tallriksliknande skiva. Soffgruppen står på en vit vävd matta med 
ett grått grafiskt mönster och svarta fransar. På den bakre väggen till höger i bilden 
sitter en vägghängd bokhylla med hyllplan av träliknande skivor som vilar på vita 
konsoler uppfästa på vita väggskenor.

Inredningsdetaljer
På det svarta soffbordet nederst i mitten av bilden ligger ett nummer av inrednings-
tidningen Residence. Ovanpå på den står en genomskinlig glasliknande vas med 
snittblommor i. Bredvid glasvasen står en vit vas som också innehåller snittblom-
mor. På det andra soffbordet står en grön lökformad vas med gröna kvistar med 
röda bär, en liten vit rund vas som liknar keramik och ett vitt knöligt objekt. Ovanför 
soffgruppen hänger en svart pendelarmatur med halvsfärisk form och som är gylle-
ne, randig och blank inuti.

I bokhyllan på den bakre väggen till höger i bilden står många olika objekt på varje 
hyllplan. Objekten som syns är bokstaplar och stående böcker som alla har boksi-
dorna istället för bokryggarna vända utåt rummet, fem små blomkrukor med en 
liten växt i, ett spiralblock, vad som ser ut som en vit kattstatyett i porslin, en liten 
brun kista med svarta beslag, flera människoliknande statyetter och en byst i vad 
som ser ut som keramik, ett timglas som ser ut att vara helt i glas, en liten korg, 
små tavlor, ett par ljushållare som ser ut att vara handsmidda av järn, två gyllene 
blanka ljusstakar, en burk som innehåller många små olikfärgade saker samt två små 
korgar. Nedanför bokhyllan på golvet står en till brunbetsad liten kista med svarta 



50

Dominerande kulörer

Accentkulörer

Figur 30: Kulörer

beslag, vad som ser ut som en fyrbent pall i massivträ och med kvadratisk flätat 
sits, en påse i vad som liknar naturfärgat trä, samt ett stor runt vitt och glansigt 
objekt som ser ut att vara i porslin. Alla objekt är placerade med mycket luft mellan 
varandra.

Till vänster i bilden ovanpå diskmaskinen står köksredskap i rostfritt stål och en 
prydnadssak formad som ett kål- eller salladshuvud i ett porslinliknande material. 
På köksbänken under mikron står en rätblocksformad roströd kruka med örtplantor 
i. Bredvid krukan står en skärbräda i trä och en kokbok lutad mot väggen, och bred-
vid dem syns en flaska i glas med kork av naturkork samt ett grönt objekt som liknar 
en kopp. Under den rostfria fläktkopan vid spisplattan skymtar två bruna flaskor 
med vit etikett och en vit mortel i marmorliknande material. Till höger om spisen på 
bänken bredvid kylskåpet står en vit kruka med en grön växt i.

Övriga objekt
På sidan av köksön som vetter mot köksskåpen finns två hyllplan. På hyllplanen står 
grytor i rostfritt stål. Ovanpå köksön syns ett större fat med två röda/rödgula äpplen 
på, en skärbräda i grönt marmorliknande material samt en hög blomvas i glas med 
gröna snittblommor av olika sort i.

Kulör och färgskala
De dominerande färgerna är vitt, brun träfärg och grått. Accentfärger är vinrött, 
rostbrunt, blågrönt, gyllengult och grönt i form av gröna blad.

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Vita väggar
Väggarnas vita färg är i Sverige associerat till modernitet och ett så kallat modernt 
hem.

Rostfritt stål
Spisen, kylskåpen och fläktkåpans rostfria stålytor associeras till ett så kallat mo-
dernt kök.

Rundad form på blandaren
Den böjda blandarens form bär också associationer till ett modernt kök.

Köksluckor med frästa spår
Skåpsluckornas frästa spår påminner om lantlighet och robusthet, likaså gör köks-
bänksskivorna i trä.
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Figur 31-32: Två exempel på stilleben

Figur 33-34 Sammanhang: 
de bilder som exemplet visas tillsammans med, hämtade från Revenys webbsida.

Inredningstidning
Talar om att de som bor här är designintresserade.

Objektens placering i hyllan
Objektens luftiga placering i bokhyllan påminner om sättet saker är utplacerade på 
ett museum. Luften mellan dem gör det möjligt att betrakta dem var och ett och för 
sig. Det är alltså en sorts uppvisning mer än endast förvaring av objekt.

Stilleben
Det finns flera stilleben i bilden: de två blomvaserna och inredningstidningen på det 
ena soffbordet, den gröna vasen och de två prydnadssakerna på det andra soffbor-
det, äpplena och vasen på köksön, samt kokböckerna och örterna på köksbänken.

Rektangulärt kakel
Den typen av kakel som syns i bilden är förknippat med ett modernt hem.

Fåtölj med metallarmstöd
Påminner om funktionalistiska möbler och kan på så vis associeras med design.

Fäll/päls
En fäll väcker associationer till tradition och hantverk i och med att det är ett tradi-
tionellt material. Det förknippas också med komfort och mys och lyx.

Kulörer
Bilden domineras av väggarna, taket och den fasta köksinredningens vita kulör. 
Utöver det är den mörkbruna träfärgen framträdande. Accentkulörer är vinrött, 
rostbrunt, svart, grått, gult/gyllene samt grönt i form av växter.

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
Bilden har producerats av en mäklarfirma för att sälja ett hem åt en kund. Den visa-
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Figur 35-44: Fortsättning sammanhang: 
de bilder som exemplet visas tillsammans med, hämtade från Revenys webbsida.
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Figur 45: Bokryggarna är vända inåt väggen

des på Revenys hemsida tillsammans med följande bilder.

Studium/punctum
Den här bilden har mest karaktär av studium, eftersom den saknar något som gör 
den mer än intressant. De röda, roströda och gula färgerna och deras placering 
skapar en viss spänning för blicken i bilden.

Realism/icke-realism
Bilden framstår som en realistisk representation av ett verkligt hem. Tecken på det 
är exempelvis diskmaskinen som är av en vanligare modell, synliga lampknappar 
och eluttag samt ojämnheter i ytor, som i taket.

Däremot finns det element som antyder att bilden är arrangerad. Ett exempel på 
detta är blomvaserna som står ovanpå det ena soffbordet, vilket är ett ovanligt sätt 
att placera vaser permanent. De två röda äpplena på köksbänken är också ovanligt 
placerade för ett hem, vilket gör att de kan tolkas som ett slags stilleben. Samma sak 
gäller den uppställda kokboken och skärbrädan på köksbänken.

Samma sak gäller sättet på vilken sakerna är arrangerade i bokhyllan. Det mest 
anmärkningsvärda är det närmast skulpturala sätt som böckerna är utplacerade på, 
samt att ryggarna är vända inåt väggen och på så vis blir oläsbara.

Ytterligare en sak som antyder att någon inte endast gått in i ett rum och fotografe-
rat är örterna som står på bänken bredvid diskhon. Växterna skulle inte trivas i ett 
sådant mörker och måste alltså vara ditflyttade för fotots skull.

Narrativ
Äpplena på kökskön skapar visserligen början till ett narrativ (vem har lagt äpplena 
där och varför?) men detaljen är inte i fokus och så liten att det är lätt att dra förbi 
den med blicken. Det finns inget som direkt antyder att en människa har varit i 
rummet nyligen.

Bilden berättar om ett komfortabelt hem där någon som är intresserad av inredning 
bor. Eftersom det finns skulpturer och böcker är det någon som är kulturell av sig 
och uppskattar konst samt gillar att läsa.
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Figur 46: Interiörbild från Brf Glaset

Exempel 4: Brf Glaset, Umeå
Mäklare

Analys
Bild 06/13 

I Generell information
Ämne
Bilden visar ett rum med kombinerad matplats och vardagsrum som säljs av MOHV. 
Mäklarnas egen beskrivning lyder:

Kvarteret Glaset är ett mysigt bostadsområde på Ersboda! Öppen och ljus 
planlösning med väl tilltagen yta där sambandet mellan kök och vardagsrum 
ger härliga ytor. Badrum med egen tvättavdelning, välutrustat kök och avskild 
sovavdelning. Kvarteret Glaset är ett mysigt bostadsområde på Ersboda cirka 
5 kilometer från Umeå centrum där stor hänsyn har tagits till att spara natur-
mark inom och omkring området. Här uppför Myresjöhus flerfamiljshus och 
radhus med säljstart hösten 2016. Husen byggs utifrån Myresjöhus bostads-
koncept Start Living. Samtliga lägenheter har en uteplats och/eller balkong. 
Trädgården kommer att vara färdig med gräsmatta, häckar och fasadbelys-
ning. Lägenheterna har öppen planlösning med väl tilltagen yta där samban-
det mellan kök och vardagsrum ger härliga ytor.

(MOHV 2019)

Typ
Foto

Bildproducent
MOHV
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Är en av Sveriges största mäklarfirmor med kontor på flera ställen.

Plats
Vid hämtningstillfället visades bilden på MOHVs hemsida, samt Blocket.se.

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett rum med kombinerad matplats och vardagsrum. I bildens nedre 
vänstra hörn står en soffgrupp med ett bord och två stolar. I bildens mitt syns rum-
mets bakre vägg. I det vänstra hörnet av rummet finns ett fönster och en glasdörr 
som står öppen. I hörnet syns också en radiator. Fönstret är vertikalt och går från 
golvet upp till samma höjd som dörren. Utanför syns vad som ser ut som en altan, 
gräs, ett träd och en fasad. Till höger i bilden syns rummets högra hörn, där det 
finns två fönster med högre bröstningshöjd än dörren och fönstret till vänster. Un-
der fönstren syns en radiator. Till höger i bilden finns en matplats med ett bord och 
sex stolar. Väggarna i rummet ser ut att vara gråaktiga med en grön ton. Taket är 
vitt. Golvet liknar tvåstavsparkett. Mellan dörren och fönstren till höger syns rester 
av en vägg som har tagits bort, som löper från den bortre väggen längsmed rummet 
mot betraktaren.

Möbler
Soffan i soffgruppen är vit och ser ut att ha en avtagbar textilklädsel. Framför soffan 
står ett lågt runt fyrbent bord som ser ut att vara i trä. Den runda skivan har en 
träliknande kant. Mittemot soffan på andra sidan bordet syns två stolar i ett svart, 
böjt skivmaterial. Bortanför soffan i rummets vänstra hörn skymtar en vit rullvagn 
med två handtag fram.

Matbordet är vitt och ser ut att vara gjort av ett skivliknande trämaterial. Benparen 
på varje sida sitter ihop i ett stycke. De sex stolarna har ett underrede av skivliknan-
de material och en sits som också ser ut att vara gjord av böjt trä.

Inredningsdetaljer
På armstödet närmast betraktaren i soffan ligger en gråsvart fårskinnsfäll. I soffan 
finns tre kuddar, en som ser ut att vara mörkgrön i soffhörnet närmast betrakta-
ren och två, den ena grå med en blågrön knapp i mitten och den andra mörkblå, i 
hörnet längst bort.

På soffbordet syns en tidsskrift, en svart ljusstake med tre ben samt en blomkruka 
med en grön växt i. På stolen längst ifrån betraktaren ligger en vit kudde med ett 
blått grafiskt mönster. På stolen närmast betraktaren syns en grå kypertvävd filt 
med vita fransar.

På väggen bakom soffan syns två inglasade tavlor med vit ram. Den ena visar ett 
grått motiv med svarta linjer som ser handtecknade ut. Den andra visar färgfält i 
ljusa pastellfärger.

Ovanför soffgruppen hänger i taket en vit plafondlampa.

I rummets vänstra hörn syns en golvlampa med vit skärm och stålliknande fot.

Till höger om den öppna dörren skymtar en monstera i en stor kruka på golvet.

Ovanför matplatsen syns en pendelarmatur med en stor vit klockliknande skärm. På 
matbordet ligger en uppslagen tidsskrift, samt en blå flack stor skål. Där syns också 
tre ljusstakar i ett glansigt gyllene material.

På väggen ovanför matplatsen syns en stringhylla med vit string och vita hyllplan. På 
nedersta hyllplanet syns en liten svart högalare med grå front. På mellersta hyllpla-
net syns en samling klossar med geometriska former i bruna nyanser.
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Dominerande kulörer

Accentkulörer

Figur 47: Kulörer

I fönstret till höger i bilden syns en svart pyramidlik skulptur, två vita blomkrukor 
med varsin grön växt i och längst till vänster en svart vas.

Kulör och färgskala
Bilden domineras av det vita taket, den vita soffan och den pastellgröna färgen på 
väggarna. 

Kulörerna i bilden är som följer:

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Fårskinnsfäll
Fällen förknippas med råa material av naturlig härkomst och tradition. Det associe-
ras också med mörka kvällar framför en öppen brasa eller kamin.

Marshall-högtalare
Högtalaren i stringhyllan har en form som associeras starkt med företaget Marshall, 
som är kända för att vara experter på ljud. De tillverkar både högtalare, förstärkare 
och hörlurar och karaktäriseras av sin klassiska retrodesign.

Pastellfärger på väggarna
Nyansen på väggarna är en färg som varit trendig under 2010-talet. Det förknippas 
med trendighet, modernitet och ljushet.

Trägolv
Trägolv ger associationer till tradition, hantverk och kvalité. Samtidigt är det ett 
modernt parkettgolv som ger associationer till modernitet.

Svepande former på stolarna och matbordet
Stolarnas form förknippar jag med design och modernitet.

Plats för konversation
Placeringen för stolarna i soffan, att de är vända inåt, antyder att detta är en plats 
för konversation där en grupp kan sitta och socialisera. Samtidigt antyder kudden 
och filten att det inte är någon som brukar sitta på stolarna, eftersom det går att 
använda dem som förvaring.

Kuddar i soffan
Kuddarna ger ett ledigt och avslappnat intryck, som om någon när som helst skulle 
kunna slänga sig ner på soffan och vila.

Stilleben
Bilden har två grupperingar av objekt som kan räknas som stilleben. Ett är ljussta-
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Figur 48-50: Sammanhang: 
de bilder som exemplet visas tillsam-
mans med, hämtade från MOHVs 
webbsida.

ken, växten och tidsskriften på soffbordet. Den andra är den uppslagna tidsskriften, 
den blå skålen och ljusstakarna på matbordet.

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
Bilden har producerats för att sälja en lägenhet och visades tillsammans med bilder-
na nedan.

Studium/punctum
Den här bilden har en viss dramatik i sig som kommer av ljussättningen av bilden. 
Ljuset framhäver de olika objekten i bilden.

Realism/icke-realism
Bilden framstår som realistisk och dokumenterande. Element som förstärker det 
är exempelvis att soffan är skrynklig samt att objekt som lampknappar, eluttag och 
radiatorer är synliga. Bilden förefaller vara en bild tagen av ett välstädat hem som 
inte blivit allt för mycket manipulerat.

Narrativ
Det finns tecken på narrativ i bilden, vilket den uppslagna tidsskriften är ett exempel 
på. Den kan tolkas som att någon har suttit i lugn och ro i rummet och läst. Det är 
ett hem där man i lugn och ro kan sitta och läsa en tidning eller prata med vänner 
och familj i soffan.
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Figur 51-60: Fortsättning sammanhang: 
de bilder som exemplet visas tillsammans med, hämtade från MOHVs webbsida.
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Figur 61: SInteriörbild från Myresjöhus typhus Höllviken

Exempel 5: Typhuset Höllviken, Myresjöhus
Typhustillverkare

Analys
Bild 25/43

I Generell information
Ämne
Bilden visar en öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum i ett av 
Myresjöhus typhusmodeller. Arkitekten Anna Lantz Niklasson har ritat huset, och 
det beskrivs så här på Myresjöhus hemsida:

För att få till den urbana känslan har jag tittat mycket åt Danmark för att hitta 
inspiration. Jag har utgått från ett dynamiskt tänk där en stor, fyrkantig box 
är mittpunkten i huset. Sedan kan du lägga till fler kuber för att öka ytan som 
du själv vill. Jag har valt en fasadbeklädnad i mörkt grå puts kombinerat med 
liggande träpanel i samma kulör. De olika texturerna ger en dynamisk fasad 
och för att förstärka husets boxiga känsla har jag även valt fönsterkarmar och 
dörrar i samma färgskala.

När du kommer in ligger trappan i mitten som ett nav och delar upp huset i 
två delar. Den första är den funktionella delen. Den följs sedan upp av stora, 
sociala ytor med matplats och ett vardagsrum som en förlängning av köket.

(Myresjöhus 2019)

Typ 
Foto
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Bildproducent
Myresjöhus
Myresjöhus är ett företag som inritkar sig på att sälja nyckelfärdiga hus och tomter. 
De erbjuder både färdiga paket och möjligheten att modifiera de färdiga husen efter 
önskemål. Således riktar de sig till en konsument med kapital nog för att ha råd 
att köpa både en tomt och betala för ett husbygge, vilket placerar denne i medel-
klasskiktet. “Hem för livet” är deras slogan (Myresjöhus 2019)

Plats
Vid hämtningstillfället visades bilden på Myresjöhus hemsida.

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett kombinerat kök, vardagsrum och matplats. Golvet ser ut att vara i 
tvåstavsparkett. Taket är vitt. Rummet består av två rum. Det ena är större och upp-
tar nästan hela bilden och verkar ha väggar i en grå kulör. Det andra är mindre och 
syns till höger i bilden och verkar ha väggar i en ljusgrå kulör. Det sitter ihop med 
det större rummet och har en helt öppen långsida mot det större rummet.

Längst till vänster i bilden syns en soffgrupp som står i det större rummets hörn. I 
hörnet finns fönster, ett par på det större rummets kortsida är horisontellt liggan-
de och smala. Fönsterpartierna som syns på långsidan går från golvet nästan hela 
vägen upp till taket. Det ena av dem är öppen.

Soffan är placerad med ryggen mot rummets kortsida och syns under de horison-
tellt liggande fönstrena. Soffgruppen består av en soffa, ett par soffbord och två 
sittpuffar mittemot soffan på andra sidan soffborden. Hela soffgruppen står på en 
grå matta. Precis ovanför soffans ryggstöd syns två horisontellt liggande fönster.

Där de två rummen möts syns en kamin som är vit och lådformad men med en svart 
cylinderformad skorsten som fortsätter upp i taket.

I det mindre rummet syns ett matbord och stolar. På dess kortsida finns ett stort 
fönster som går nästan hela vägen upp i taket. På långsidan av samma rum syns 
en stor öppning som också går nästan hela vägen upp i taket. Öppningen har vitt 
dörrfoder och en glasdörr med vit båge öppnar sig utåt. Utanför fönstren skymtar 
en grön häck och grönskande träd.

I mitten av bilden närmast betraktaren syns en svart köksö, som upptar en stor del 
av bilden.

Möbler
Soffan ser ut att vara i ett grått textilliknande material och i den syns fem kuddar, 
två gråa, två vita med ett grått grafiskt mönster på och en i ett mörkt textilt material 
som liknar sammet. Soffborden är av typen brickbord och har blå, ovala skivor som 
vilar på ställningar som ser ut att vara i metallstring. Sittpuffarna är grå och cylinder-
formade och har handtag i ett läderliknande material på sidorna. 

Matbordet i det mindre rummet ser ut att vara av ett ljust träslag. Runt bordet står 
svarta stolar med helgjuten eller böjd sits på ett underrede som ser ut att ha fyra 
ben i ett träliknande material. Benen hålls samman av vad som ser ut som ett snöre. 
Bordet och stolarna står på en grå matta.

Vid långsidan av köksön som är vänd från betraktaren skymtar en hög pall som ser 
ut att ha ben av trä. Sitsen verkar ha rundade former.

Inredningsdetaljer
Ovanför soffgruppen hänger två pendelarmatur som ser vita eller ljusgrå ut.
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Figur 62: Kulörer

På det ena soffbordet ser det ut som att en hög av tidsskrifter ligger. Ovanpå tids-
skrifterna verkar två små runda gröna objekt ligga.

I hörnet bredvid soffan syns en stor vit kruka stående på golvet. I krukan växer en 
sorts palm.

På köksön syns en mörk glansig skål med kronärtsskockor och aubergine i. Bredvid 
skålen ser två böcker ut att ligga.

På matbordet syns en glasvas med vita blommor i, två par vinglas samt en svart och 
vit flaska som ser ut att vara i keramik.

Ovanför matbordet hänger tre pendelarmatur med vida, matta grå skärmar.

Kulör och färgskala
Färgskalan i bilden är som följer.

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Släta ytor och geometriska former
Köksinrednings med helt släta luckor associeras med ett modernt hem.

Stilleben
I bilden finns fyra exempel på grupperade objekt som kan räknas som stilleben. Ett 
står på soffbordet. Den andra är skålen med grönsaker på köksön. Den tredje är de 
tre grupperade vinglasen på matbordet. Det fjärde är peppar- och saltkvarnarna på 
matbordet.

Trägolv
Trägolv ger associationer till tradition, hantverk och kvalité. Samtidigt är det ett 
modernt parkettgolv som ger associationer till modernitet.

Släta luckor på köksön
Köksinrednings med helt släta luckor associeras med ett modernt hem.

Vinglasen på bordet
Kan associeras med fest, formell middag, livskvalité.

Kaminens form
Kaminens geometriska former associeras jag till modernitet, ett modernt hem.

Kulörer
De dominerande kulörerna kan tolkas som harmoniska och lugna.
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Figur 63: Stolen i bilden Figur 64: Stolen DSW 
designad av Ray och Charles Eames 1950

Eames-stolar
De svarta stolarna vid matbordet är mycket lika stolklassikern Eames DSW som 
formgavs av Ray och Charles Eames 1950. Kan associeras med designintresse.

IV Bildens sammanhang och effekt 

Sammanhang
Bilden syns på Myresjöhus hemsida tillsammans med andra foton från samma hem. 
På grund av att bilderna är totalt 43 stycken finns de i bilaga 1.

Studium/punctum
Den här bilden har främst element av studium.

Realism/icke-realism
Bilden framstår som relativt realistisk och dokumenterande av ett verkligt rum, men 
det finns element som ger den en viss känsla av overklighet. Ett av dessa element är 
den upplevda slätheten hos tak, golv samt köksöns ytor. Ljuset faller på dem på ett 
sätt som drar tankarna till datorrenderat ljus.



63

Figur 65: Interiörbild från AH#022 av Thomas Sandell

Exempel 6: AH#022 av Thomas Sandell
Typhustillverkare

Analys
Bild 05/11

I Generell information
Ämne
Bilden visar ett kombinerat kök, matplats och vardagsrum i Arkitekthus #022.

Typ
Foto

Bildproducent
Arkitekthus
Arkitekthus beskriver sig så här:

Att välja Arkitekthus som partner för din husbyggnation innebär också att du 
överlåtit till en av Sveriges absolut främsta arkitekter att rita färdigt huset. 
Detta så att interiör och exteriör tillsammans skapar en vacker helhet, in i 
minsta detalj. Det krävs en rejäl dos erfarenhet och mod för att stå över de 
infall man kan lockas till. Hos oss har arkitekterna redan gjort jobbet med att 
välja bort det som annars ganska snart skulle göra att huset känns daterat. 
Så för att du inte ska behöva vara utlämnad och välja fritt från marknadens 
gigantiska utbud av olika saker är våra hus sammansatta till en helhet utifrån 
en tydlig vision, nämligen arkitektens. Resultatet är en avvägd helhet som gör 
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att huset utstrålar den tidlöshet som det förtjänar.

Alla materialval i Arkitekthus är gjorda med största omsorg och varje enskild 
sak i huset ligger både prismässigt, design- och kvalitetsmässigt långt över vad 
som är gängse praxis i småhusbranschen. Att husen är helt färdigpaketerade 
avseende design och materialval är avgörande för rätt pris och osedvanligt 
mycket kvalitet för pengarna. Och framför allt ett hus med arkitektoniska 
värden utöver det vanliga.

(Arkitekthus 2019)

Arkitekthus beskriver sig själva på sin webbsida som att de finns till för den växande 
grupp människor vars livsstil och preferenser inte kan matchas av den traditionella 
typhusbranschen. De säger sig producera Skandinaviens finaste typhus, och att 
de” vill göra god arkitektur tillgänglig och köpbar för fler, så att fler kan förverkliga 
drömmen om att bo i ett hem höga arkitektoniska och materialmässiga kvalitéer” 
(Arkitekthus 2019).

De består av en samling av framstående svenska arkitekter, som till exempel Claes-
son Koivisto Rune, Thomas Sandell och Gert Windgårdh, som alla har formgett ett 
eller flera typhus.

Plats
Bilden fanns vid hämtningstillfället på Arkitekthus webbsida.

II Denotativ beskrivning
Rummet
Bilden visar ett kombinerat kök, matplats och vardagsrum. Golvet liknar tvåstavs-
parkettgolv i trä. Väggarna och taket är vita. Den domineras av ett stort fönsterparti 
från golv till tak som börjar vid bildens vänstra sida och sträcker sig inåt i bilden till 
rummets bakre vägg. Fönsterkarm och bågar är vita. De två fönsterna som är näst 
och nästnäst längst till höger är öppna utåt mot en uteplats som ser ut att vara 
gruslagd. Utanför syns ett gammalt träd som liknar en ek längst till vänster i bilden. 
Där syns också en gräsmatta och en häck, och bakom dem strax till höger om trädet 
syns ett rött valmat sadeltak i tegel. Mitt i bilden skymtar en uteplats.

Vid den bakre väggen till höger i bilden syns  en soffgrupp och en bokhylla. Till 
höger i bilden syns en vit köksö med helt släta luckor och bänkskiva i trä. På köksön 
finns en induktionshäll ovanför vilken en vit, lådliknande fläktkåpa hänger. Nedanför 
induktionshällen finns en spis i rostfritt stål. Längst bort på köksön finns en rektang-
ulärt formad vask med en hög böjd blandare. Mellan köksön och fönsterpartiet står 
ett matbord med fyra stolar. Matplatsen och soffgruppen skiljs åt av en vit skänk 
som sticker ut från väggen till höger, med fri passage till vänster vid fönsterpartiet.

Möbler

Matbordet ser ut att vara i massiv ek och står på en gråaktig vävd matta med mörk-
grå fastsydd kant runtom. Stolarna har svart underrede och ryggstöd i ribb med kan-
tiga, grafiska former. Sitsen ser ut att vara flätad i någon typ av snöre i naturmateri-
al. Vid sidan av köksön som vetter ut mot fönsterpartiet skymtas tre vita stolsryggar 
som är runda och ser ut att vara gjutna eller gjorda i ett enda stycke. Soffan som 
skymtar fram längre bort i rummet är grå. Bokhyllan är vit och har dubbla glasdör-
rar med flera glas. I bokhyllan syns böcker i olika färger. Möblerna på uteplatsen ser 
ut att bestå av ett bord av okänd kulör och material, samt fem mörkgrå stolar med 
armstöd. Det är svår att urskilja kulör och material på grund av fotots kvalitet och 
reflektioner i fönstret framför möblerna.

Inredningsdetaljer
Ovanpå matbordet ligger en grå duk av typen löpare, och ovanpå den står en vas 
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Figur 66: Kulörer

av glas med stora vita blommor i. Ovanför matplatsen hänger ett pendelarmatur 
med en skärm som ser ut att vara gjord av en metallställning bestående av två stora 
ringar mellan vilka transparent, plisserat textil i en gråaktig nyans är uppspänt. I 
mitten hänger en naken glödlampa som skymtar genom textilen. I taket längsmed 
fönsterpartiet sitter i taket inbyggda rektangulära spotlights. På den vita skänken 
som skiljer matplatsen och soffgruppen åt syns fyra vita stearinljusstakar som ser 
ut att vara svarvade, samt en vit skål fylld med citroner. På det översta hyllplanet i 
skänken står två vita fyrkantig korgar. På köksön till höger i bilden syns en skål fylld 
med grönsaker som vitkål, färsk gul lök, citron och zucchini. Till höger om skålen 
står en tillbringare i glas fylld med en genomskinlig vätska och citronskivor. På 
väggen ovanför köksön syns en liten kvadratisk tavla som ser ut att vara målad i olja 
eller akryl.

Övriga objekt
Till höger om tillbringaren är induktionshällen, ovanpå vilken en vit gryta står. 
Längst bort på köksön ovanpå blandaren vid vasken hänger en gul disktrasa.

Kulör och färgskala
Interiören domineras av vitt och brun träfärg. På grund av fotots kvalitet (något för 
varm vitbalans) och blänk i materialen är den exakta kulören svår att avgöra för viss 
element i bilden.

III Konnotativ beskrivning
Sociala och kulturella betydelser
Vita väggar
Väggarnas vita färg är i Sverige associerat till modernitet och ett så kallat modernt 
hem.

Stora fönster som släpper in mycket ljus
Fönsterpartiet och ljuset är en annan vanlig association till skandinavisk design och 
ett så kallat modernt hem. En känsla av öppenhet och luftighet hänger tätt ihop 
med ett modernt hem.

Bokhylla
Någon som har tid att läsa böcker. Kultur, kunskap.

Fläktkåpans form
Fläktkåpans ovanliga utformining ger associationen att det inte är ett “vanligt” hem 
utan något lite extra.

Möbel i massivt trä
Matbordet ser ut att vara i ek och har en kantig utformning som kan uppfattas som 
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robust. Massiva trämöbler är associerat med långsiktig och god kvalité, tradition 
och hantverksmässigt kunnande. 

Ek
Både bänkskivan på köksön, golvet och matbordet ser ut att vara i ek. Ek är ett 
material som traditionellt är associerat med hög kvalitét. Ek har historiskt i Sverige 
använts av kungligheter för att bygga skepp, och har i traditionella svenska timmer-
stugor använts till de delar av konstruktionen som utsätts för särskilt högt slitage.

Gjutjärnsgryta
Den vita grytan som står på induktionshällen ser ut att vara gjord av emaljerat gjut-
järn. Långsam matlagning, god kvalité, tradition.

Vitt, svart och grått
Dessa färger associerar jag med stilfullhet, tråkighet, stelhet och modern inredning.

Stilleben
Bilden har två grupperingar av objekt som kan räknas som stilleben: skålen med 
grönsaker på kökskön och vattenkaraffen, samt skålen med frukt på skänken.

Oljemålning
Finkultur, konst, värdefullt, gammaldags.

Trägolv
Disktrasa
Associeras med hushållsarbete och städning, renlighet, huslighet, vardagsliv.

IV Bildens sammanhang och effekt 
Sammanhang
Bilden visas upp på Arkitekthus hemsida i Thomas Sandells portfolio. Den syns i ett 
bildspel tillsammans med exteriöra bilder av byggnaden.

Studium/punctum
Den här bilden har endast studium. Det finns ingenting i bilden som sticker ut speci-
ellt starkt visuellt. 

Realism/icke-realism
Bilden ger sken av att vara dokumenterande. Detta beror på ett antal olika element 
i bilden. Det första är bildens icke optimala ljusförhållanden. Dels är vitbalansen 
något för varm, dels skapar de stora fönstrena stora kontraster mellan ljust och 
mörkt som det syns att kameran inte riktigt kunnat hantera genom att områdena 
med högdagrar nästan har blivit helt utbrända. Dessa saker drar uppmärksamheten 
till att det är ett foto det rör sig om, och dessutom ett foto med inte helt god kvalité.

Vissa av inredningsdetaljerna antyder att det är ett riktigt opåverkat hem som 
visas upp. Exempel på detta är den lilla oljetavlan, ljusstakarna och bokhyllan som 
innehåller böcker i olika färger.

Fatet med grönsaker, blommorna i vasen, citronerna i skålen, gjutjärnspannan, 
disktrasan och tillbringaren med citronvatten är de enda lösa objekten som finns i 
bilden. Alla förutom tillbringaren har mest karaktär av att vara en del av ett arrange-
mang eller stilleben.

Narrativ
Bilden förmedlar att det här är ett modernt och harmoniskt hem. Det finns gott om 
förvaringsutrymmen eftersom inga saker finns framme. Den som bor här tycker om 
att laga mat, gärna från grunden och av goda råvaror. Någon har gjort en karaff med 
citronvatten.
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Figur 67-77: Sammanhang: 
de bilder som exemplet visas tillsammans med, hämtade från Arkitekthus webbsida.
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9: Diskussion: bilderna ur olika perspektiv
För att kunna dra slutsatser om allmänt spridda värderingar och föreställningar 
kräver en sån här studie ett mycket bredare underlag än de sex exempel som har 
presenterats här. Diskussionen som jag för här sker utifrån de exempel jag har stud-
erat, men kan inte ses som allmänt gällande.

Bilderna kan diskuteras på olika vis. Dels rent bildtekniskt, som kompositioner av 
visuella element, och dels som förmedlare av budskap och avsedd effekt. Eftersom 
mitt analysverktyg i sin nuvarande form inte fokuserar på analys av komposition och 
bildteknik, kommer jag här att koncentrera mig på hur bilderna skapar effekt och 
förmedlar budksap.

Bilderns budskap och effekt
Formandet av bilderna
Innan vi börjar tolka bilderna och deras budskap och effekt behöver vi först diskute-
ra hur dessa bilder har formats. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat hur de 
ser ut:

Fotografen/visualiserarens skicklighet
Har att göra med bildens visuella kvalitéer som bild. För fotografens del handlar det 
om hur väl bildens komposition är sammansatt, hur väl kamerans tekniska möjlighe-
ter är utnyttjade, ljussättning och eventuell efterbearbetning av fotot. För visuali-
serarens del handlar det om kunskap om mjukvaran som bilden är skapad i, hur väl 
kompositionen är gjord och bearbetning.

Tekniska förutsättningar
Har att göra med vilken kapacitet kameran eller programvaran som använts har i sig.

Tradition
Har att göra med den tradition som respektive bildproduktion relaterar till. Både 
mäklare och arkitetker verkar i varsin tradition av fotografering där det finns normer 
för vad som anses vara rätt sätt att ta foton av interiörer eller arkitektur. Visualise-
raren verkar inom en tradition av arkitekturvisualisering. De rådande åsikterna om 
vad som är en god eller vacker visualisering inom arkitekturens fält, och vad som 
bör visas i en sådan, spelar också in.

Personlig smak hos producenten
Visualiseraren eller fotografens egen personliga smak och sätt att göra saker på 
spelar också in. Visualiseraren kan till exempel välja att inkludera möbler eller 
objekt som hen tycker är vackra eller passar in i sin visualisering. Då visualiseraren 
är en deltagare i designens och arkitekturens fält, kan även vad som anses vara god 
smak inom fältet påverka. Mäklare samarbetar ofta med en stylist, och även denna 
stylists smak kan ha satt sin prägel.

De boendes inredning
För mäklarna och typhustillverkarna som utgår från befintliga hem är även de boen-
des smak i form av inredning en påverkande faktor.

Digital bearbetning
Den efterbearbetning i bildbearbetningsprogram som kan ha gjorts i fotona och 
visualiseringarna spelar också roll för bildens slutgiltiga utseende. Sättet som bil-
derna har formats på kan alltså bero på många olika faktorer. Analysverktyget kan 
inte hjälpa till att utreda vad som beror på vad i bilderna. Till exempel kan det inte 
användas för att skilja på om en möbel finns i ett foto för att den nuvarande boende 
hade det, eller för att en mäklarstylist har placerat ut det. Dock har dessa bilder 
något gemensamt som gör att vi kan anta att det som visas i bilden till allra största 
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del är där avsiktligt, nämligen att de alla används för att sälja.

 Bilderna som reklam
Syftet med dessa sex bilder är i grund och botten samma sak: att effektivt sälja in 
det de visar hos någon som kan betala för det. För bilderna i mina exempel handlar 
det om att visa upp en heminteriör som upplevs som lockande. För mäklarbilderna 
och typhustillverkarnas bilder ska betraktaren föreställa sig det goda liv som den 
kommer att kunna leva i just det här hemmet när hen har köpt det. Arkitektvisua-
liseringarnas mål är att visa för en potentiell kund att de kan producera ideala hem 
som är säljbara. Alla bilder kan alltså sägas ha ett säljbudskap och kan med andra 
ord ses som en form av reklam. 

När människor köper ett drömhem köper de en plats som de hoppas ska göra det 
möjligt för dem att leva sitt ideala liv. Bilder som ska sälja drömhem måste därför 
anspela på denna. Konstvetaren John Berger skriver i sin bok Ways of Seeing (2008) 
att reklam föreslår för oss att vi kan förvandla oss eller våra liv genom att köpa 
något mer, och att detta något kommer att göra oss rikare. Vidare skriver Berger att 
reklamen visar oss människor som har förvandlats av det köpta objektet, och som 
ett resultat av detta är avundsvärda (Berger 2008).

För många typer av reklam är inkluderandet av människor för att sälja produkten 
viktigt. Det används av företag som säljer bilar, smycken och matprodukter bland 
annat. Detta verkar dock inte stämma när det gäller att sälja in drömhem.

Avsaknad av människor och saker är representativt för bilder av drömhem pro-
ducerade av både mäklare, arkitektkontor och typhustillverkare. Eftersom reklam 
förmedlar genomtänkta säljbudskap riktade till en viss tänkt målgrupp eller mål-
individ, måste detta sätt att sälja in drömhem vara mer effektivt än att inkludera 
människor. Berger skriver att reklamen aldrig handlar om objekten som säljs, utan 
om den framtida köparen. Reklamen ger den framtida köparen en bild av sig själv så 
som hen har förvandlats av produkten som säljs (Berger 2008).

Arkitekter får tidigt under sin utbildning lära sig att sätta in människor i sina visua-
liseringar av arkitektur. Det ger den visualiserade idén en skala och förmänskligar 
den tänkta byggda formen genom att påminna om att den är gjord för människor. 
När det gäller exteriörer, är det inte ovanligt att se små humanoida figurer, mer eller 
mindre fotorealistiskt representerade. Men interiörer verkar fungera annorlunda. 
Visualiseringarna i mina exempel innehåller inga människor, detsamma gäller för 
mäklarna och hustillverkarna. Det finns inga människor med på bilderna, och endast 
mycket få tecken på att människor har varit där. I tre av dessa bilder syns det diskre-
ta spår av människor: exempel 2 Tulipgrunden från Årstiderne Arkitekter, exempel 4 
Brf Glaset och exempel 6, Arkitekthus #022 av Thomas Sandell.

I Tulipgrunden är det Converse-skorna, tallriken och kopparna och tallrikarna på 
bordet, skärbrädan med mat samt tygpåsen på golvet. I Brf Glaset finns en upp-
slagen tidsskrift på matbordet. I Arkitekthus #022 är det tillbringaren med citron-
vatten. Det är också dessa bilder som jag mest har bedömt ha ett tydligare narrativ.

Det finns endast en liten mängd objekt som visas i bilderna, som består av stilleben 
i form av fruktkorgar och frukt, eller grupperingar av vaser och skulpturer, krukväx-
ter, tidsskrifter eller böcker, gröna växter, kuddar och filtar samt ljusstakar. På nästan 
alla bilder syns ytterst få saker som kan associeras med något privat. Miljöerna har 
en viss karaktär av offentlighet som påminner starkt om hotellrum.

Home styling
Fastighetsbyrån släppte 2014 en rapport med namnet “Home styling: Använd de-
signpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris”. Rapporten är skriven 
av den amerikanska designpsykologen Sally Augustin och riktar sig till privatperso-
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ner som ska sälja sin bostad och vill höja värdet på den inför försäljningen. Augustin 
är inriktad på så kallad vetenskaplig design och driver ett företag kallat Design with 
science, som grundar design i neurovetenskaplig forskning. Home styling framställs i 
rapporten som “ett effektivt sätt att göra ett objekt mer attraktivt under en visning” 
(Fastighetsbyrån 2014).

När det gäller förekomsten av tecken på bostadens nuvarande ägare föreskriver rap-
porten att tillräckligt mycket information om de nuvarande ägarna ska visas för att 
väcka potentiella köpares intresse och få dem att identifiera sig med ägarna, men 
inte så mycket att de helt förknippar bostaden med någon annans hem och inte kan 
föreställa sig själva bo där (Fastighetsbyrån 2014).

Vad gäller synliga föremål skrivs i rapporten att “endast föremål som har en direkt 
positiv innebörd bör vara synliga i ett stylat hem” (Fastighetsbyrån 2014). Det här 
är tankar som går att syna i alla mina exempel förutom exempel 2 Tulipgrunden. De 
innehåller alla endast en mycket begränsad mängd personliga saker, som knappast 
säger något om de boende. I bilden från Brf Glast syns en uppslagen tidning, men 
det är också allt.

Ett exempel där ett utplacerat objekt blir för personlig kan hittas i de övriga bilderna 
från AH#022 (se figur 79).

I denna bild syns en väska ligga på golvet i hallen. Väskan finns mitt i bilden och drar 
med sin gröna färg direkt blicken till sig. Både dess placering - slängd på golvet - och 
det faktum att det är något så personlig som en handväska, drar genast tankarna 
till att en person just har varit där. Väskan skapar ett tydligt narrativ i bilden: någon 
kom hem och kanske rusade den in i den öppna dörren till toaletten där lampan 
lyser. Väskans position både rumsligt, men också i bilden, är viktig för narrativet - 
hade den varit placerad på stolen i bilden, eller undanhängd på en krok, och befun-
nit sig i bildens yttre kanter, hade den inte varit lika visuellt påfallande.

Ett annat exempel på vad som händer när personliga objekt och människor inklu-
deras i en bild kan ses i denna bild från Arkitekthus webbsida. Den rosa barnstolen, 
väskorna, skrivbordsdetaljerna och framför allt personen i bildens mitt ändrar vad 
vi fokuserar på och tar in först i bilden. Blicken dras omedelbart till människan och 
väcker frågor om vad den har för sig.

 I ytterligare ett exempel, som också visas på Arkitekthus webbsida för att presente-
ra Claesson Koivisto Runes hus AH#001, kan vi också se hur bildens budskap skiftar 
i och med inkluderandet av en människa, som dessutom är i kompositionens fokus. 
Bilden framstår som ett porträtt av ett barn, snarare än ett arkitektoniskt fotografi.

Att skapa punctum i säljande bilder
Enligt Barthes teori är det att bilden har punctum, det vill säga att den innehar ett 
element som fångar betraktarens intresse och väcker känslor, som gör en betrakta-
re intresserad och får den att stanna upp (Barthes 1982). Det finns många olika vis 
på vilka känslor kan väckas av en bild. Det handlar om att skapa en slags spänning 
i bilden, och kan så som jag har tolkat Barthes handla både om tekniska aspekter 
som komposition, ljussättning, bildens fokus, men också hur bildens ämne visas 
upp. Punctum kan sägas vara det som alla reklambilder strävar efter - att väcka 
uppmärksamhet och känslor, att få betraktaren att stanna till.

När det gäller mäklare är det väl etablerad praktik att ordna bilderna på hemmet 
de ska sälja så att de har maximal effekt, så kallad home styling eller home staging. 
Fastighetsbyrån i sin rapport rekommenderar home styling, och skriver att:
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Figur 79: En människa i bilden drar 
blicken till sig.

Figur 78: Sättet ett objekt placeras ut på 
bidrar till att skapa narrativ

Försäljningen går snabbast och priset blir högst när köparna trivs och känner 
sig avslappnade, inte bara när de befinner sig i bostaden utan även när de fat-
tar beslut om vilken bostad de vill köpa. I samband med home styling är det 
därför viktigt att inreda så att spekulanterna omedelbart får en uppfattning 
om sitt framtida liv i den nya bostaden.

(Fastighetsbyrån 2014)

Att skapa en lyckad säljbild är för mäklare inte enbart en fråga om att ta ett bra foto. 
Det handlar både om att komponera ett foto som effektivt kommunicerar sitt bud-
skap, men också om att förändra det som ska fotas för att allt ska hänga ihop. Ofta 
innebär home staging att det placeras ut väl valda designmöbler och inredningsde-
taljer, men det kan också innebära omfattande åtgärder som att måla om och byta 
funktion på ett rum (Blom Westergren 2018). 

På både livsstilssidan Leva och Bo (Broman 2018) och Byggahus.se (Blom Wester-
gren 2018) - “en oberoende portal på konsumentens sida” som hjälper konsumen-
ter att fatta välgrundade beslut gällande husbyggnation, renovering och inredning 
- skrivs det att det numera är standard att placera ut blommor, färsk frukt och 
grönsaker. Det kan bekräftas i mina exempel - alla bildexempel, även visualiseringar-
na, innehåller minst en gruppering av objekt som kan räknas som ett stilleben (Figur 
82-87).

Om det från början var objekt tänkta att skapa intresse i bilden har det nu blivit en 
så vanligt förekommande detalj att det inte längre fångar intresset för att det är för-
väntat. Med Barthes teori kan detta beskrivas som att ett element som tidigare ska-
pade punctum i bilden nu har förlorat sin effekt, så att bilden endast har studium.

I artikeln ”Galna bostadsannonserna - 10 knasiga trick som mäklarna har försökt 
sig på” på Expressens livsstilssida Leva & Bo beskrivs hur mäklarfirmor för att sticka 
ut under det sena 2010-talet har tagit till flertalet olika utmärkande knep för att få 
sina bilder att sticka ut (Broman 2018). Ett noterbart exempel från 2016 är den så 
kallade “pingvinmannen”, mäklaren Bo Lingserius, som genom att placera ut ping-
viner och själv klä ut sig till pingvin och figurera i fotona av lägenheten han skulle 
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Figur 80: Från arkitekturfotgrafi till 
porträtt

sälja lyckades skapa stor uppmärksam-
het. Pingvinbilderna blev virala i sociala 
medier, och nådde med andra ord ut till 
fler personer. Bo Lingserius själv säger 
så här:

”Pingvinerna är med på bilderna 
av flera skäl. De skapar allmän 
sympati för miljön – och kanske 
också för mäklaren. De ingjuter 
liv i bostaden och framhäver de-
taljer, utan att skymma vyerna.” 
(Bjärle Quiding 2016)

Att pingviner skulle vara särskilt lämpa-
de för att framhäva detaljer i en inte-
riör ställer jag mig något tveksam till. 
Snarare är det precis tvärtom: de stjäl 
hela uppmärksamheten. Precis som när 
en människ inkluderas i en bild skiftar 
fokuset från omgivningen till personen. 
Det är också precis det som är deras 
syfte - att väcka intresse och känslor 

hos betraktaren. Detta lyckas de också med; de flesta som möter pingvinbilden för 
första gången drar troligtvis på munnen. Som Bo Lingserius säger:

”Det finns ju ingen som inte gillar pingviner.”

(Broman 2018)

Andra saker som Fastighetsbyråns rapport (2014) föreslår en säljare att ta hänsyn 
till för att åstadkomma en lyckad styling är exempelvis:

Livsfas
Rapporten föreslår att de bästa signalerna att skicka till köpare är “att personer i en 
viss livsfas kan få en idealisk tillvaro i bostaden” (Fastighetsbyrån 2014). Detta görs 
på bästa vis genom att skapa ett narrativ som passar den eller de typer av personer 
som bostaden kan tänkas vara särskilt attraktiv för. Om en bostad har rum som är 
speciellt lämpade för en viss funktion, bör detta lyftas fram.

Område
Det område som bostaden ligger i beskrivs också vara viktigt, eftersom olika om-
råden attraherar bostadsköpare som identiferar sig med de värden som ett visst 
område är associerade med (Fastighetsbyrån 2014). Till exempel vill personer som 
bor i så kallat hippa områden och ser sig själva som trendiga leva trendiga liv, och 
ett hem som stylas i ett sådant område bör reflektera både den tilltänkta köparens 
livsfas och de värden som förknippas med området.

Vidare skrivs att en stylad bostad bör lämna positiva minnen och associationer hos 
den potentiella köparen, och att budskapet som stylingen sänder ut måste stämma 
överens med varandra. Ett otydligt budskap minskar nyttan. Det övergripande målet 
definieras som “särskilja bostaden från alla andra bostäder som funktionellt sett är 
likvärdiga” (Fastighetsbyrån 2014).

Mäklare och de stylister och fotografer som de samarbetar med kan alltså sägas ha 
särskild kompetens vad gäller bilder och deras effekt. De upplever en direkt effekt 
av en sämre eller bättre bild genom att ett hem är lättare eller svårare att sälja. Bil-
derna som arkitekter, mäklare och typhustillverkare producerar är mycket snarlika. 
Många av de sätt för att skapa en effektiv säljbild av ett drömhem som mäklarna 
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Figur 81, 82, 83, 84, 85 och 86: Stilleben från Exempel 01-06

Figur 87: Pingvinmäklaren - ett exempel på hur mäklare skapar punctum bilder

använder sig av, går också att spåra i arkitektexemplens visualiseringar, som till 
exempel stilleben och att visa upp designmöbler.  

Bilderna som anspelning på mänskliga behov
Det andra sättet jag vill diskutera bilderna på är hur de påverkar betraktaren och 
om de anspelar på att uppfylla mänskliga behov.

Maslows behovsteori
Det en individ ser och söker efter i bilderna är uppfyllandet av sina olika behov 
och drömmar. Behov och drömmar är som jag inledningsvis diskuterade mycket 
individuella. Men Maslows behovshierarki kan sägas beskriva generella behov som 
människor delar. Hierarkins fem olika steg, fysiska behov, trygghet, gemenskap, 
självkänsla och självförverkligande kan användas för att undersöka om drömhem-
men i bilderna anspelar på att uppfylla vissa mänskliga behov.

När de gäller de två första stegen råder inget tvivel om att hemmen i mina exempel 
anspelar på att uppfylla dem. Att ett drömhem ska ha god temperatur, möjlighet att 
förvara mat, rent vatten och ha trygga lås att skydda sig mot omvärlden med är så 
pass grundläggande för ett hem i ett land med så hög levnadsstandard som Sverige 
att det inte behöver annonseras ut. Det är kort sagt förväntat och underförstått.

När det gäller behovet av gemenskap måste vi först definiera vad det betyder i sam-
manhanget drömhem. Enligt Maslow betyder det värdefulla relationer med familj, 
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Figur 88: Pingviner i en lägenhet till salu

vänner och att känna samhörighet med grupper eller samhället i stort (Trigg 2014). 
Översatt till vad ett hems interiör kan erbjuda, är det mest relevant att diskutera 
relationerna med vänner och familj. I bilderna skulle goda relationer kunna symbo-
liseras av platser att umgås på, som soffgrupper och middagsbord. Jag har studerat 
endast en utvald bild av det totala antalet bilder som finns för de olika exemplen, 
varav samtliga visar en kombination av matplats/kök och vardagsrum. I exempel 3: 
Stampgatan 64 visas en soffgrupp och en fåtölj vända mot varandra, vilket kan ses 
som en plats för konversation och umgänge. Samma sak gäller exempel 4: Brf Glaset 
där två stolar är vända mot en soffa. I exempel 5: Typhuset Höllviken syns på mat-
bordet en gruppering av tre vinglas. Vinglas går att associera med festligheter och 
fina middagar, vilka har att göra med att upprätthålla goda relationer.

När det gäller självkänsla, som handlar om status, prestige och uppskattning, finns 
det också en del att säga om exemplen. De visar alla hem som kan uppfattas som 
moderna och är inredda med möbler och inredningsdetaljer som kan associeras 
med design, vilket är kopplat till status. Arkitektvisualiseringarna och typhustill-
verkarna är dessutom så kallat arkitektritade, vilket som jag har argumenterat för 
tidigare i sig är kopplat till prestige och status.

Självförverkligande är svårare att diskutera för att det kan handla om så vitt skil-
da saker för olika individer. Något som kan sägas är att för att kunna ägna sig åt 
självförverkligande krävs att individen har tid att ägna sig åt det. Utöver exempel 
2: Tulipgrunden med sina många utspridda objekt, kan alla dessa bilder kan tolkas 
som att de förmedlar att de är harmoniska och ordnade hem. Bilden av ett ordnat 
och harmoniskt hem där inga saker ligger framme och behöver plockas undan eller 
saker behöver fixas, gör det lätt att föreställa sig att det finns gott om tid att ägna sig 
åt att utveckla sig själv. 

Biofilisk design
En annan teori om mänskliga behov som är direkt kopplad till formgivning och 
arkitektur är biofilisk design. Det bygger på antagandet att människan har utveck-
lats till det den är idag till allra största del som svar på naturliga miljöer, och inte 
byggda sådana (Kellert 2015). Målet med biofilisk design är att skapa livsmiljöer för 
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människor som tar hänsyn till människans arv som biologisk varelse. Enligt detta 
trivs alltså människor bättre i miljöer där vi upplever att vi har en nära relation 
till naturen. Det fokuserar på de aspekter av naturliga miljöer som har bidragit till 
mänsklig hälsa och produktivitet i den uråldriga kampen för överlevnad i en hård 
omgivning (Kellert 2015).

Biofilisk design kan appliceras både genom direkta och indirekta upplevelser av 
naturen.

De direkta upplevelserna är t ex: ljus, luft, vatten, växter, djur, naturliga landskap, 
ekosystem och väder.

Indirekta upplevelser av naturen kan handla om: bilder av naturen, naturliga ma-
terial, naturliga färger, rörlighet och möjlighet att leta efter sätt att ta sig fram på, 
kulturell och ekologisk anknytning till platsen, simulering av naturligt ljus och luft, 
naturalistiska former, komplexitet i information, ålder, förändring och patina, natur-
liga geometrier och biomimikry. 

Direkta naturupplevelser
Direkta naturupplevelser som mina exempel anspelar på går att se exempelvis i 
exempel 1: Vyn, som använder en dramatisk ljussättning i sin bild. Även i den beskri-
vande projekttexten från Krook & Tjäder nämns naturrelaterade ord, som “soligt 
läge”, “fantastisk utsikt” och “slänter som kläddes in med vildvin, ett växtmaterial 
som verkligen skiftar karaktär med årstiderna och murgröna som ger ett konstant, 
robust växtmassa året om”.

Kontakt med utomhus och grönska är något som också finns i flera av exemplen. I 
exempel 1, 4, 5 och 6 finns stora fönster med glasdörrar som vetter mot balkonger 
eller uteplatser. Samtliga av dessa dörrar är i bilderna öppna mot grönskan utanför. 
Dessutom finns i alla exempel snittblommor eller krukväxter, som också är en slags 
direkt kontakt med natur.

Fönster och ljus, som också är en direkt upplevelse av naturen, är också något som 
gärna framhävs i alla bilder utom exempel 3: Stampgatan 64, som är tagen från en 
annan vinkel. De kompletterande bilderna som exempel 3 har visats med på webb-
sidan visar dock även de stora fönster där mycket ljus släpps in.

Indirekta naturupplevelser
När det gäller indirekta naturupplevelser, kan till exempel naturmaterial, som trä-
golven som finns med i alla bilder, tolkas som sådana.

Behov av ordning
En annan tolkning av avsaknaden av både prylar och människor i bilderna kan göras 
utifrån definitionen av ett idealt hem som jag gjorde utifrån Kim Doveys diskussion 
om vad hem betyder:

 “Ett idealt hem är en trygg plats i en farlig värld, en plats där en viss ordning som vi 
kan ta för givet upprätthålls mot en omgivning fylld av kaotiska olikheter.”

Som tidigare nämnt uppvisar alla exempel förutom exempel 2 Tulipgrunden stor 
ordning i sina interiörer. De få saker som syns står antingen på sin plats, eller på 
en noga utvald plats för att visas upp. Det finns inget överflöd, inget kaos av saker 
som ligger och skräpar och måste åtgärdas och inga människor som pockar på ens 
uppmärksamhet. Det råder en stillhet i bilderna, som om de är frusna ögonblick 
av harmoni. I en samtid där många människor är stressade och knappt hinner med 
att göra det de ska eller det de vill, skulle stillhet och harmoni kunna framstå som 
lockande.

Till viss del kan bilderna alltså sägas anspela på att uppfylla olika mänskliga behov.
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Bildproduktion som maktutövning
Bildproducenternas makt
Det tredje och sista perspektivet på bilderna jag vill nämna handlar om bilderna och 
bildproducenternas makt både som grupp och som individer. Som producenter av 
bilder har både arkitekter, mäklare och typhustillverkare möjlighet att påverka hur 
bilderna de producerar ska se ut. Genom att kunna styra utformningen av en viss 
del i det allmänna flödet av bilder på drömhem, bidrar de till formandet av männ-
iskors idéer och föreställningar om vad som är ett drömhem, och vad som är god 
smak i ett hem.

Mäklare, arkitekter och typhustillverkare har något olika spelregler vad gäller 
möjligheterna att påverka. Mäklarnas främsta drivkraft bakom produktionen är att 
sälja så bra som möljigt snarare än att ta socialt ansvar. Även för typhustillverkare 
och arkitekter är att sälja en stark drivkraft bakom bildproduktionen, men där finns 
också hos de flesta arkitekter också ett socialt och samhällsmässigt engagemang.

Formandet av smak
När bilder som dessa skapas blir de sällan exakt likadana, även om producenten av 
bilden - som en viss mäklare, mäklarfotograf eller stylist, eller en arkitekt - har en 
viss stil som de föredrar i sin bildproduktion. Om producenten fortsätter att repro-
ducera samma typer av miljöer med samma sorts objekt i som genomtänkt endast 
tilltalar en viss socioekonomisk grupp, förstärker det de värderingar och idéer som 
redan finns.

Det vi möts av upprepade gånger kommer vi till slut att betrakta som norm och bli 
mer positivt inställda till på grund av den så kallade exponeringseffekten (Helkama 
et al 2017). Ett exempel på detta skulle kunna vara den öppna planlösningen mellan 
kök och vardagsrum, som länge under 2000-talet varit norm som del av ett så kallat 
modernt hem (Willén 2012). Trots att formen kommer med vissa nackdelar, som 
krav på att hålla det städat, att lukt och ljud sprider sig, att det skapar färre privata 
sfärer har det varit mycket populärt (Willén 2012). Detta skulle kunna bero på att 
det så många gånger har visats upp som ett attraktivt, modernt hem för moderna 
människor, att det till slut blivit omtyckt och förknippat med positiva värden.

På en strukturell nivå har arkitekter som deltagare i designens och arkitekturens fält 
makten att avgöra vad som är god smak eller inte. Genom att tillhöra den kulturella 
institutionen kan arkitekter accepteras som auktoriteter på god arkitektur och/eller 
god design, och kan bli hörda.

Det finns flera sätt på vilka bilderna kan bidra till att forma smak hos olika aktörer. 
Först och främst blir de en del av den slags grind som någon som vill äntra arkitek-
turens och designens fält måste förhålla sig till. De bilder som arkitektkontor pro-
ducerar skapar en norm för vad som kan förväntas av en arkitekt, och en blivande 
arkitekt måste förhålla sig till dessa bilder. I branschen finns förväntningar på hur en 
visualisering ska vara och vad som är önskvärt eller inte att visa upp för en kund.

Förmågan att kunna producera en önskvärd typ av visualisering bedöms också i en 
arbetssökande arkitekts portfolio inför och vid intervju. Hur viktigt det är att skapa 
det som ses som rätt sorts visualisering varierar mellan olika kontor, men för ett 
kontor med en profil som vill framstå som att de är i framkant och progressiva är 
till exempel fotorealistiska renderingar som uppfattas som moderna (i betydelsen i 
samklang med samtiden) viktiga. Även övriga aktörer i byggbranschen, som bestäl-
lare och kunder, påverkas till att förvänta sig en viss typ av bilder. På så vis kan pro-
ducenten av bilderna sägas ha viss makt att påverka vad som är norm i branschen 
och inom fältet. Arkitekternas makt ligger alltså främst i att påverka det egna fältet, 
vilket är kopplat till institutionell makt.
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Efter detta kommer bildernas påverkan på formandet av smak hos individer. Som 
tidigare nämnt har detta att gör med det flöde av bilder av interiörer som vi utsätts 
för i vardagen. I detta flöde är det troligtvis mäklarnas bilder som är vanligast att 
stöta på, eftersom de finns omkring oss både som fysisk reklam i offentliga rum och 
som annonser i sociala medier. Dessa bilders förmåga att påverka ligger även den 
i att genom likriktning skapa en slags norm för hur ett attraktivt hem ser ut som 
individer sedan har med sig.

Alla bildproducenter som bidrar till flödet av bilder på interiörer av hem som ska 
åtrås av betraktaren har en viss makt på så vis. Men det kan ändå sägas vara de ak-
törer som befinner sig i arkitekturens och designens fält som har störst makt av de 
tre bildproducenter jag har studerat, eftersom de genom sina handlingar förhandlar 
kriterierna för vad som kan anses vara god eller dålig smak.

Möjligheten att manipulera bilder
Som nämnt i ovan finns det stora likheter mellan arkitektbildernas bildspråk och 
mäklarnas. De visar alla avskalade, ordnade rum utan personliga saker med liknan-
de representationer av kulör och material och möbler som associeras till design.

Sättet som bilderna produceras på är inte så olika. Innan samtliga bilder tas sker en 
manipulation av rummet som ska avbildas. För arkitektvisualiseringarna sker denna 
manipulation digitalt i en 3D-modell i en dator, medan det för mäklarfotona och 
fotona från typhustillverkarna sker fysiskt i det aktuella rummet.

Arkitekturvisualiseringarna har störst möjlighet till att kontrollera manipulationen 
eftersom de inte förhåller sig till fysiska förhållanden, till exempel tid på dygnet och 
ljus, befintliga kulörer och material, befintliga möbler. Att ta ett foto i ett visuali-
seringsprogram innebär också att den som tar fotot ofta inte måste förhålla sig till 
fysiska väggar. Väggar i modeller kan släckas eller tas bort, och digitala foton kan tas 
från vinklar som inte vore möjliga i ett fysiskt rum.

Mäklarfotona har näst störst möjlighet att manipulera bilden. De måste förhålla 
sig till befintliga rumsligheter, ljus, kulörer, material och möbler, men kan vid en 
omfattande home staging ändra och byta ut många av dessa, som kulörer på väggar, 
möbler och inredningsdetaljer.

De som producerar fotona för typhustillverkarna har troligtvis minst möjlighet att 
manipulera bilderna. Det är foton som har tagits i ett hem där någon bor, vilket gör 
att de måste förhålla sig till befintliga rumsligheter, kulörer, material och möbler. 
Men eftersom hemmet inte ska säljas, utan syftet med fotot mer är att dokumen-
tera, kan inga stora förändringar göras.  Graden av manipulation begränsas här till 
fototeknik, ljus, att ta bort oönskade objekt och placera dit önskade inredningsob-
jekt som till exempel stilleben. När det gäller arkitekter är kunskapen inte lika stor, 
trots att arkitekter producerar mycket liknande typer av bilder. 

Arkitekter
Arkitekter som grupp har en särskild position vad gäller makt, eftersom de både 
producerar bilderna av objekten - färdigställda såväl som tilltänkta - och objekten 
i sig. Som jag tidigare har nämnt är blotta stämpeln “arkitektritat” eller “designat” 
sammanlänkat med status. Mäklare och typhustillverkare använder sig båda i sin 
marknadsföring av arkitektritat som säljargument. Som deltagare inom designens 
och arkitekturens fält har arkitekter möjlighet att debattera och påverka vad som 
räknas som god smak och god design.

Det som en arkitekt har skapat behöver inte nödvändigtvis av allmänheten utanför 
designens fält anses som bra eller vackert. Människor kan ogilla arkitektur eller 
designobjekt även om de benämns som arkitektritade eller formgivna.Trots detta 
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kommer det arkitekten eller designern har gjort ändå att framstå som det legitima 
och godkända på en samhällsnivå, eftersom det är gjort från formgivarens position 
inom fältet vilken är knuten till makt. Detta kommer sedan att användas som mått-
stock för att bedöma övrig design och formgivning.

På så vis kan människor tvingas att acceptera något som god smak även om de inte 
själva gillar det. Eftersom det arkitekter och designers har producerat är synonymt 
med god smak, vilket är en sort symboliskt kapital, kan individer som strävar efter 
att nå högre status och erkännande tillägna sig denna smak.

Arkitekter och designers kan alltså ses som en slags producenter för god smak. 
Frågan är hur stor makten verkligen är för arkitekter som individer. För att från 
första början kunna träda in i arkitekturens och designens fält krävs enligt Bourdieu 
att den inträdande anpassar sig till de värderingar och normer som finns inom fältet 
(Broady 1988).

För arkitekter sker denna anpassning under utbildningen, där varje student skolas 
in i de rådande idéerna om god design och god arkitektur. När den individuelle 
arkitektstudenten sedan kommer ut och blir verksam i arbetslivet har den redan 
anammat det som utbildningen har lärt ut som god design. För att gå emot den 
rådande diskursen krävs en stor kraftansträngning av individen.

Dessutom finns ytterligare en aspekt som gör det svårare, vilket är förväntningar 
från kunder. Som leverantörer av tjänster åt en kund måste arkitekter också göra 
sina kunder nöjda och uppfylla deras förväntningar. Om de förväntar sig en viss stil, 
kommer det vara svårare att argumentera för något annat. Bilderna av drömhem 
formas av de som producerar bilderna, men de formar också sin omgivning.

Mäklare
När det gäller mäklare finns det ytterligare en intressanta punkt att nämna vad 
gäller makt. Den första av dem är det som nämns i rapporten “Home styling” från 
Fastighetsbyrån (2014). Där beskrivs i ett avsnitt hur en bostad som ska säljas bör 
stylas med tanke på vilket geografiskt område det ligger.

Om en lägenhet är belägen i ett trendigt område med ett rikt nöjesliv och de 
nuvarande ägarna är en familj med barn i skolåldern bör den sylas somen lä-
genhet för en yngre person/ett yngre par, eftersom det inte finns någon logisk 
koppling mellan skolbarn och ett område med många nattklubbar.

(Fastighetsbyrån 2014, s 10)

Detta betyder att mäklarna, om lägenheten i det nämnda exemplet som resultat av 
den riktade stylingen blir såld till den yngre personen eller paret istället för en ny 
barnfamilj, har påverkat demografin i ett område. Om många lägenheter i samma 
område stylas och säljs framgångsrikt enligt samma princip, betyder det att styling-
en kan bidra till mer homogena och segregerade områden. På så vis kan mäklarnas 
home styling vara ett sorts maktutövande.

Interationer -  en möjlighet till förändring
“The act of building can be a way to invent new realities” skriver Katarina Bonne-
vier i sin avhandling “Behind straight curtains” (2007). Hon menar att potentialen 
i att förändra byggande ligger i att se på arkitektur som performativ. Genom att se 
byggandet som en akt som upprepas gång på gång, blir varje upprepning en chans 
att förändra (2007). Detsamma kan sägas gälla för produktionen av bilder.

Det finns möjlighet att påverka vilka budskap och värderingar som sprids via bilder 
av heminteriörer genom att se bildproduktionen som just en upprepande akt. Efter-
som ingen bild som produceras blir den andra fullständigt lik, utan alltid skiljer sig 
lite, blir bilderna iterationer av varandra - samtidigt upprepning och förändring.
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I detta ligger möjligheten att förändra. Möjligheten att skapa små förändringar kom-
binerat med statusen i att sätta stämpeln arkitektritat på något gör att arkitekter 
har viss makt att påverka.

Specifikt kodade budskap
Ett annat sätt som produktionen av bilder på drömhem med en viss stil kan fungera 
som ett maktutövande handlar om designmyten och avkodning. I exemplen som 
har skapats av arkitekter har visualiseringarna möblerats med designmöbler, och 
det är praxis för mäklare att sätta in designobjekt för i sina bilder. Värdena som 
dessa objekt förmedlar är endast läsbara för en viss grupp som har tillräckligt med 
kulturellt och symboliskt kapital för att kunna avkoda dem. 

För individer eller grupper som sakna den sortens kulturella eller symboliska kapital 
som behövs för att kunna göra det, förmedlar bilden inte samma värden. Det skulle 
till och med kunna vara så att den inte alls tilltalar grupper och/eller individer som 
har helt andra myter och referenser som grund för sin smak. Detta gör det svårare 
för en sådan individ eller grupp att relatera till hemmet som avbildas, kanske till och 
med till en sådan grad att de inte alls kan föreställa sig att själva bo i hemmet. På så 
vis kan utplaceringen av designobjekt bidra till en sorts alienation.

Vilken bostad en individ tillhörande en viss grupp väljer beror på fler faktorer än 
detta, inte minst ekonomi. Men om det som rapporten från Fastighetsbyrån föreslås 
dessutom är stylat för personer i en viss livsfas och enligt ett visst område, kan det 
verka bortstötande på de som inte passar in i den tänkta gruppen och på så sätt 
bidra till homogenisering av ett område. 

Det som bildproducenterna ser som ett neutralt sätt att visa ett modernt, säljbart 
hem är alltså i själva verket ett kodat budskap kopplat till kulturellt och symboliskt 
kapital.
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10. Framtida forskning
Min ingång i uppsatsen var Colominas argument att arkitekturens alla represen-
tationsformer behöver studeras, och inte bara det fysiska objektet. Målet med 
uppsatsen var att pröva verktyget, för att på samma gång undersöka Colominas 
påstående. Frågan som återstår är nu alltså hur denna ansats har lyckats. Vad kan 
dessa sex bildanalyser potentiellt bidra med för förståelsen av de arkitektoniska 
objekt de representerar?

När det gäller de två visualiseringarna, som visar två arkitektoniska objekt som ännu 
inte är färdigställda, finns det inget arkitektoniskt objekt att länka samman dem 
med. Den kunskap de kan bidra med handlar således mer om hur interiörer fram-
ställs. Fotografierna däremot representerar ett befintligt objekt. Det som fotona 
skulle kunna bidra med för förståelsen av det objektet är till exempel att fånga upp 
ideal som rör objektet. Ett fotografi är alltid en komposition som gjorts på ett visst 
vis för att förstärka eller dölja olika element i bilden. Trots att arkitektur också kan 
ses som en sorts komposition av rum, kan vi inte lika lätt avläsa intentioner i rums-
ligheter, för att vi som tenderar att ta rumsliga ramverk omkring oss för givet (Dovey 
1999). Medan bilderna kan förutsättas vara framställda för att se ut på ett visst 
sätt - och ge en fingervisning om vad för slags idealt liv som föreställs i livet - kan 
en fysisk-rumslig studie säga mer om hur livet i hemmet faktiskt är för de boende. 
Vid en kombinerad studie skulle det kunna göras en jämförelse mellan hur idealen 
framställs och hur livet levs till vardags i hemmen.

Utifrån Haraways tankar om kollektiv subjektiv erfarenhet, kan det också sägas att 
en undersökning som den här bör utformas på ett sätt så att ett brett kollektivt 
underlag kan insamlas från många olika avkodare. Jag i egenskap av att själv tillhöra 
designen och arkitekturens fält har en specifik position som avkodare, som gör det 
möjligt för mig att tolka på ett visst sätt. Genom min teoretiska kunskap har jag god 
förståelse för de olika begreppen som analysverktyget använder sig av. På så vis är 
verktyget i sin nuvarande form, innehållande termer som kräver teoretiska studier 
för att vara möjliga att ta till sig, inte optimalt för att göra en större studie med flera 
sorters avkodare.

Utvecklingspotential ligger i hur verktyget kan utformas så att det både är veten-
skapligt användbart och på samma gång tillgängligt för personer utanför designen 
och arkitekturens fält. I denna uppsats har jag använt representationer av heminte-
riörer som exempel. Vid fortsatta studier skulle även andra andra samtida arkitekto-
niska fenomen som finns visuellt representerade kunna undersökas.

Tankar om verktyget
Analysdokumentet har ändrat sig under arbetets gång i takt med att jag har upp-
täckt svårigheter eller otydligheter med dess utformning.

I Generell information
I en ny version av dokumentet skulle detta avsnitt kunna innehålla kontexterna 
istället för att ha det sist i ett eget avsnitt.

II Denotativ beskrivning
Att beskriva bilder i ord är förenat med ett visst mått av tolkning oavsett om det 
handlar om att försöka göra en bokstavlig beskrivning eller en tolkning och/eller as-
sociation. Det som Sturken och Cartwright skriver om Barthes teori, att det kan vara 
svårt att dra gränsen mellan denotationer och konnotationer (Sturken & Cartwrigtht 
2009), blev verkligen tydligt när jag applicerade teorin på bilderna. 

Ett exempel på något som är svårt att bedöma korrekt är kulör. Vilken kulör jag 
upplever att jag ser beror på flera olika saker. Först och främst är det de verkliga 
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ljusförhållandena när fotografiet togs. Beroende på det omgivande ljusets tempe-
ratur kan vi uppfatta kulören hos ett objekt på väldigt olika vis. Efter det kommer 
inställningarna hos kameran som tog bilderna. Beroende på både kameras tekniska 
kapacitet och skickligheten i att göra korrekta inställningarna hos fotografen, kan 
en kulör framstå som mycket olika. Till detta kommer eventuell digital bearbetning 
av bilden, och sist men inte minst inställningarna för bildskärmen som jag betraktar 
bilderna på. Att dessutom ge kulören ett namn gör den ännu mindre exakt. Vilken 
exakt kulör är egentligen “roströd” eller “gammelrosa”? I skapandet av paletten 
prövade jag att använda mig av ett bildbearbetningsprogram för att hämta en exakt 
kulör från pixlarna i bilden. Detta gav i vissa fall inte ett förväntat eller önskan resul-
tat, vilket sätter fingret på problemet med upplevd kulör kontra faktisk kulör.

Den upplevda färgen för dessa bilder är under optimala förhållanden något som 
med ord kan beskrivas som roströd. Men varken en pixel hämtad i den del av 
kudden som upplevs som ljusare eller den som upplevs som mörkare beskriver den 
upplevda färgen av hela objektet. Bilden består av pixlar som alla har olika kulö-
rer som tillsammans bildar en enhetlig bild av vilken kulör det är fråga om. Därför 
behöver ett verktyg som det här fokusera mer på upplevd kulör än en som går att 
hämta ur en specifik punkt i bilden.

En annan svårighet med den denotativa beskrivningen blev tydlig när jag höll på 
med det. Perspektiv är svårt att förklara i ord. Jag blev tvungen att använda mig 
av tre sätt att förklara elementen i bildens position: var i bilden något befinner sig 
utifrån dess ramar (höger, vänster, uppe, nere), var elementen befinner sig i förhål-
lande till varandra i det representerade rummet, samt var elementen befinner sig i 
förhållande till betraktaren.

Ytterligare en aspekt av den denotativa beskrivningen som är värd att diskutera är 
svårigheten i att göra en beskrivning fri från värderingar och tolkningar. Den ställer 
krav på vokabulär och är även den beroende av avkodarens förkunskaper. Som ex-
empel kan vi ta beskrivningen av väggen i Exempel 03, Stampgatan 64 från mäklar-
firman Reveny:

“Väggen mellan över- och underskåp är klädd i vitt rektangulärt kakel i löpförband 
med ½ plattas förskjutning.”

En avkodare med kunskap om förband kan göra en precis relativt precis beskrivning 
som den i ovan. En avkodare som saknar kunskapen och vokabuläret kan inte göra 
en lika precis beskrivning. Detta leder dessutom in på frågan om vilken detaljerings-
grad beskrivningen bör ha. Det finns ingen mening med att ta upp detaljer som inte 
har någon relevans för tolkningen av bilden. För att detaljeringsgraden ska bli rätt 
krävs att den relaterar till syftet med att analysera bilden.

III Konnotativ beskrivning
Den konnotativa beskrivningen hade sina egna svårigheter att tampas med. Jag har 
i beskrivningarna gjort högst personliga och subjektiva associationer till objekten 
som syns i bilden. Även denna sorts beskrivning blir avhängig av avkodarens kun-
skap och erfarenhet.

I mitt fall innebär det att jag exempelvis i Exempel 2: Tulipgrunden kunde identifiera 
designstolarna och koppla dem till värden och värderingar som är associerade med 
stolarna.

Jag gjorde under arbetets gång ett försök att dela in konnotationerna i personliga, 
kulturella och sociala konnotationer. Det var dock svårt att i vissa fall avgöra vad 
som endast är en personlig konnotation och vad som är en kulturell. Här spelar 
min position i arkitekturens och designens fält in. Eftersom jag tillhör en viss grupp 
som präglas av en viss kultur och en viss sorts kunskap, kan en konnotation vara 
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personlig för mig ställt bredvid en grupp där den kunskapen inte finns. Befinner jag 
mig i en grupp av likasinnade, kan konnotationen ses vara allmän och uppfattas som 
denotativ.

Myten om skandinavisk design är urtypen för god design har format både produk-
tionen av bilderna av drömhem och mig som avkodare av dem. Jag som avkodare 
är i egenskap av att ha flera års utbildning inom arkitektur, konst och design särskilt 
benägen att betrakta skandinavisk design som god design. Min position gör att jag 
sannolikt har tolkat in vissa speciella egenskaper i objekten som inte har direkt 
koppling till dem.

Ett exempel kan vara trägolven, som finns med i alla exempel. Jag associerar trägolv 
till ord som “äkta”, “robust”, “naturligt”, “vackert”, “tidlöst”, “hantverk”, “tradition”. 
En annan myt som finns i Sverige om träd och naturen påverkar detta och det är 
troligt att jag delar dessa associationer med många som vuxit upp i Sverige med 
samma myt.

IV Sammanhang och effekt
Under denna kategori fanns underrubrikerna Sammanhang, Punctum/Studium, 
Realism och Narrativ.

Sammanhang var ett bra avsnitt att ta med för dessa exempel, eftersom det visar 
den avbildade bostaden som helhet, vilket gör det lättare att förstå.

Att bedöma om en bild har punctum eller studium har också varit användbart för 
att reflektera över exemplens effekt på betraktaren och vad specifikt det är i bilden 
som skapar effekten.

Realism/icke-realism har också varit användbar i exemplen med visualiseringar för 
att undersöka om bilderna är visualiseringar eller foton, vilket inte var helt lätt att 
avgöra i synnerhet i exempel 01 Vyn av Krook & Tjäder.

Att beskriva ett narrativ var användbart för att undersöka vilket eller vilka budskap 
bilden förmedlar. 

V Kontexter
Kontexterna för bilderna är viktiga att inkludera. I mina exempel är kontexterna 
mycket liknande varandra och det skulle bli mycket upprepning att inkludera dem i 
varje analys. En framtida utveckling av verktyget vid en studie av bilder med samma 
kontexter skulle eventuellt kunna innebära ett separat formulär för att beskriva 
kontexterna.

Bildanalysverktygets användbarhet
Som det är utformat nu kan det hjälpa till att namnge och precisera en bilds olika 
beståndsdelar och skilja mellan värderande beskrivningar och tolkande beskrivning-
ar. För att verktyget ska vara användbart måste det kombineras med relevant teori 
och en väl formulerad frågeställning. Jag kan tänka mig att det skulle vara intressant 
att utveckla det med hjälp av principer från biofilisk design, samt möjligen med mer 
omfattande teori gällande perception och bildavläsning om det är relevant för det 
verktyget ska användas till. Det skulle också kunna kombineras med intervjuer.

Något annat som är värt att diskutera är vad som händer när visuell information 
översätts till ord. Min tanke genom arbetet har varit att verktyget ska kunna hjälpa 
till med att organisera och förstå synintryck genom att göra det möjligt att uttrycka 
dem med ord. Först när vi har namn på saker kan i vi precisera dem och börja 
diskutera dem. Dock är det viktigt att tänka på att en viss förvanskning av informa-
tionen oundvikligen sker vid översättning från bild till ord, som det tidigare nämnda 
exemplet med svårigheten att beskriva kulörer belyser.
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Det beskrivande texterna av bilderna blir en översättning eller tolkning i ett extra 
led: från bild som skapar associationer hos avkodaren, till text som skapar nya (och 
kanske helt andra) associationer. Texten bör därför alltid ses som ett komplement 
till bilderna, som är användbar främst bredvid bilden den beskriver.

11. Sammanfattning
Det finns många olika sätt att se på dessa bilder och avkoda budskapen de förmed-
lar. För en mäklare kan framhävandet av trägolv vara ett säljargument som signale-
rar trendighet. För en arkitektvisualiserare kan det signalera äkta material och hög 
kvalité. För en betraktare/köpare kan det betyda hemtrevligt eller otrevligt. Tolkat 
enligt biofilisk designteori kan det betyda närhet till naturen medan det förstått 
genom den skandinaviska designmyten kan betyda tradition och god smak.

Nivåerna av förmedlade budskap är många och komplexa och att försöka att avkoda 
dem är en komplex uppgift som kräver transparens och självmedvetenhet hos av-
kodaren. Ett fortsatt utvecklat analysverktyg som går att använda med flera sorters 
avkodare, kombinerat med fysiskt rumsliga studier av arkitektur, kan bidra med 
perspektiv på hur värderingar, föreställningar och önskemål om arkitektur formas.
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