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Sammanfattning
Denna rapport handlar om hur husleverantörer, till exempel Trivselhus, kan arbeta
med visualisering för att bredda sin kundkrets ytterligare. Rapporten behandlar
områden såsom marknadsföring idag, visuell teknik samt framtida lösningar.
Husleverantören som har undersökts i denna rapport visar idag sina husmodeller i
två- och tredimensionella bilder. De presenteras idag både i kataloger och digitalt,
men i framtiden vill husleverantörer utveckla dessa presentationer.
Undersökning genomförs för att se vad olika parter kopplade till företaget anser om
en sådan utveckling. För att nå syftet att utveckla visualiseringsmöjligheter,
genomförs enkätundersökningar med säljare och kunder, samt intervjuer med
husdesigner och säljchefen vid det undersökta företaget.
Marknadsundersökningen och intervjuer visar att det finns önskemål att förbättra
presentationen av småhus. De förslag som ges för att utveckla den är bland annat att
utveckla de digitala materialen såsom en webbaserad tjänst där kunderna själva kan
påverka husets utformning.
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Summery
This report shows how prefabricated house producers could work with visualization
to make the presentation of the companies houses more competitive. The report
covers subjects such as marketing today, visual technology and suggestions for the
future.
The producer that has been examined in this report present their different housing
models and concepts in two and three dimensions, however they would like to
develop their means of presentation in the future.
This study was conducted to see what the different actors involved in the design and
sales processes, as well as the customers, linked to the company, think about a
development like this. To achieve the aim to develop visualization possibilities,
surveys was made for salesmen and customers. Interviews with house designers and
the sales manager at the company, was also made.
The market research and interviews shows that there is a desire to improve the
presentation of the company's different houses. Proposals are given to develop the
digital materials such as a web-based service where customers can influence the
design of the house.
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Abstract
Rapporten behandlar hur husleverantörer kan utveckla presentationsmaterial. De
materialen som visas är olika husmodeller från företagen och behandlar
bakgrundsvyer samt förbättringar i digital media. Företaget som ligger till grund för
rapporten är Trivselhus, och undersökningarna i rapporten är baserade på aktörer i
anknytning till företaget. Resultatet kan även tillämpas hos andra husleverantörer.
Visualisering handlar om hur människan tar till sig den informationen som ges. Den
används för att underlätta förståelsen för komplicerade bilder och idéer som visas för
kunder. Visualisering möjliggör att bearbetade bilder kan kopplas samman med
slutresultatet som presenteras.
Informationen som kommer genom visualisering kan fås genom människans fem
sinnen syn, lukt, hörsel, smak och känsel. Denna studie lägger fokus på den synliga
aspekten till visualisering och hur företag kan använda den för att förstärka sin
kundkrets.
Resultatet ger exempel på visualisering som husleverantörer kan tillämpa i
verksamheten. Det behandlar bland annat utveckling av hemsidor och gemensamma
plattformar som kund och säljare båda kan arbeta i. Andra framtidsförslag som
presenteras är en utveckling av visningshus samt producering av miniatyrhus. Detta
för att ge kunden en bättre visualisering och därmed en större insyn i hur det färdiga
huset är utformat och kommer fungera i verkligheten.
Nyckelord: Visualisering, Presentation, Marknadsföring, Trivselhus, Kataloghus,
Virtuell modell, Husmodell, Husdesign, Revit, BIM, VR, Virtual Reality,
Husleverantör, Villa, Småhus, Hållbarhet.
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Ordlista
BIM -

Byggnadsinformationsmodell och är en modell för att skapa
tredimensionella modeller av hus.

Revit® -

Ett dataprogram som används vid modellering av hus. Ur modellerna tas
ritningar fram. Programvaran är speciellt utformad för BIM.

App -

Applikationsprogram. En programvara som installeras i en mobiltelefon
eller surfplatta. Programvaran är anpassad till ett visst syfte och används i
praktiskt arbete.

Iphone -

En mobiltelefon tillverkad av företaget Apple Inc.

Ipad -

En surfplatta tillverkad av företaget Apple Inc.

VI

Förord
Detta arbete utförs som en sista del av Byggnadsutformningsprogrammet, en
kandidatutbildning på 180 högskolepoäng vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet
motsvarar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Arbetet är
utfört hos husleverantören Trivselhus men mesta arbetet är förlagt på universitetet.
Tack till handledare Bengt Magnusson på Linnéuniversitetet som presenterat
examensarbetet för oss och hjälpt med frågor gällande uppsatsen samt diskuterat
idéer. Handledarna, Anette Henriksson och Hanna Idefjärd, på Trivselhus ska även
ha ett stort tack för sitt engagemang. De har bidragit med information och idéer till
arbetet, samt hjälpt till med framtagning av respondenter till undersökningar. Vi vill
även tacka er som på annat sätt har hjälpt oss i vårt arbete genom undersökningar och
intervjuer samt respons.

Elaf Ahmad

&

Mathilda Hultgren

Växjö, 22 Maj 2015
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1. Introduktion
År 2015 är Sveriges befolkning 9,8 miljoner invånare enligt Statistiska
centralbyrån (2015) och enligt 2006 års beräkning ska Sveriges befolkning
ha stigit till 10,5 miljoner år 2050 (Statistiska centralbyrån 2006).
Befolkningsutvecklingen leder till att fler bostäder kommer behöva byggas.
År 2015 råder det bostadsbrist i Sverige, vilket innebär att det finns fler
invånare än vad det finns bostäder till. När befolkningen beräknas öka med
0,7 miljoner under 35 år krävs även en ökning av bostäder för att
kompensera den ökade befolkningen. Detta är ett problem som dagens
regering vill lösa genom att öka bidraget till kommunerna, vilket ska leda till
250 000 nya bostäder till år 2020. Bostäderna kommer innefatta såväl
hyresrätter som bostadsrätter, och kan vara lägenheter, radhus eller villor
(Regeringskansliet 2015).

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
I Sverige finns många olika sätt att bygga bostäder på. Kommunala
bostadsbolag och privata fastighetsföretag kan bygga flerbostadshus samt
radhus- och villaområden för att öka bostadsantalet. Privatpersoner kan välja
att köpa tomter att bygga bostad på, med hjälp av byggfirmor alternativt
genom olika husleverantörer.
En av Sveriges största husleverantörer är Trivselhus som bygger cirka 300
hus per år (Trivselhus 2015). Företaget projekterar och bygger hus åt
privatpersoner med olika typer av huskoncept som kunden kan välja från.
Det är standardiserade hus som ingår i koncept såsom MoveHome,
kataloghus eller skräddarsytt hus. MoveHome är ett systerbolag till
Trivselhus där de har tagit fram färdiga husmodeller. Kunden kan genom
några förbestämda valmöjligheter, till exempel fasadfärg, tak, golv med
flera, ändra huset på MoveHome hemsida, se Figur 1. Kataloghusen är
föruppritade, likt MoveHome, presenteras i kataloger och via hemsidan. Vid
köp av kataloghus kan kunden, till skillnad från MoveHome, göra valfria
ändringar, både interiört och exteriört, se Figur 2, Figur 3, Figur 4 och Figur
5. Vid kategorin skräddarsytt hus får kunden själv komma med idéer om hur
de vill att deras hus ska se ut. Det innebär att det inte finns några färdiga
ritningar eller modeller från Trivselhus och huset som byggs är unikt.
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Figur 1 MoveHome koncept, där kunden kan förändra via hemsidan (MoveHome 2015).

Trivselhus presenteras sina hus i två- och tredimensionella bilder, så kallade
2D- och 3D-bilder. 3D-bilderna visar objektet, som namnet antyder, i tre
dimensioner: bredd, längd och djup, till skillnad från 2D som endast visar
bredd och längd. 3D-bilderna används för att ge kunderna ett bättre
perspektiv av hur det färdiga huset kommer se ut.
Förhoppningen för framtiden är att skapa en mer visuell bild med bättre
möjligheter för kunden att förstå hur huset fungerar i förhållande till
omgivningen. Underlag från kunder och säljare gör att Trivselhus kan ta
fram effektivare lösningar för hur de kan visa kunden ett resultat, samt
anpassa husmodeller efter kundens intressen och stil. Trivselhus erbjuder
idag sex olika stilar, se Bilaga 1, som kan ge kunden inspiration vid val av
husmodell.
Genom att företag håller sig uppdaterade i den tekniska utvecklingen har de
möjlighet att finna förbättrade lösningar inom deras arbetsområde. En sådan
utveckling kan bidra till mer tids- och kostnadseffektiva lösningar, vilket i
sin tur bidrar till nöjdare kunder, säljare och husdesigners. Detta arbete
kommer lyfta fram alternativa visualiseringsmöjligheter som kan bidra till
en större förståelse av huset.
Byggnadsinformationsmodell, BIM, möjliggör för företagen att
kostnadseffektivt ta fram lösningar för bland annat projektets visualisering
och genomförande. Trivselhus använder sig av BIM-verktyget Revit för att
ta fram olika handlingar och bilder. De har även med hjälp av denna
programvara tagit fram sex olika husstilar att presentera för kunden (se
Bilaga 1). Detta ska spara tid och ge kunderna möjligheten att enklare välja
ett hus som passar deras personliga stil.
Företag ställer krav på sina anställda för att nå ett effektivare arbetsflöde
som kan leda till kortare arbetstider per projekt (Trivselhus 2015). Den tid
som kortas ner kommer bland annat från framtagning av material,
bakgrundsvyer och dylikt för utemiljön i modellerna. Genom att gå ifrån
enbart ritningsprogram i 2D till rit- och gestaltningsprogram i 3D såsom
Revit, kan företag nå dessa krav. En del personer läser en 2D- ritning och ser
helheten. Andra behöver en 3D-modell för att förstå sambandet mellan det
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projekterade och det verkliga. Revit ger möjlighet att presentera dessa två
samtidigt. Det innebär att företag endast behöver rita en gång och sparar
tiden det tidigare har tagit att skapa de två separat.

1.2 Mål och syfte
Målet är att undersöka fler möjligheter till framställning av visuella modeller
på ett effektivt sätt.
Syftet är att de nya visuella modellerna ska kunna användas av Trivselhus
och andra husleverantörer. Det för att hjälpa framtida kunder att se och
förstå sambandet mellan deras ritade hus och miljön runt omkring det.

1.3 Avgränsningar
Studien grundar sig i husmodeller som Trivselhus har arbetat fram i Revit.
Dessa modeller är de hus som kommer presenteras med hjälp av olika
metoder. Fokusen kommer enligt syftet ligga på presentationen av huset i
3D - modell. Studien kommer innehålla olika tekniska verktyg som
vanligtvis används för att visa husmodeller såsom till exempel Revit.
Marknadsundersökningarna kommer att göras enbart hos tidigare och
befintliga kunder samt säljare och husdesigner på Trivselhus. Frågorna
kommer fokusera på att finna svar på hur nöjda dessa parter är med
presentationen, för att få veta om en uppdatering behövs.
Det har tidigare funnits arbete inom liknande kategori (Alriksson 2014), där
visualiseringen lyfts fram med hjälp av BIM-program för att göra
jämförelser i både tid och utseende. Med en sådan närliggande rapport, lades
inte samma fokus på denna undersökning, därför har Revit inte använts i den
utsträckning som ursprungligen var tanken.
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2. Teori
2.1 Husleverantörer
Hela byggbranschen idag, även hustillverkare, måste förbereda sig på att det
i framtiden kommer ställas höga krav på att hållbarheten håller. Det
kommande åren är hållbarhets frågan en viktig aspekt inom husleverantörs
företag. Det handlar om allt ifrån tillverkning, hur materialet tas fram, hur
driften är i jämförelse med de kostnader som uppstår vid till exempel rivning
av ett hus (Wienerberger 2009).
Idag är konsumenterna medvetna om sina val vad gäller hållbarheten och
miljöpåverkan, detta gäller alla kategorier inom människornas livsstil. Folk
vill vara med och påverka och välja material till sina egna hus när de väl
börjar att bygga. För att nå ut till framtida potentiella kunder inom
hustillverkning, är det alltså viktigt att tillverkningsmetoden är i rätt
riktning, en riktning som husmarknaden kan vinna på. Kunder som får vara
med att påverka i sina val av hållbara material, är kunder som är nöjdare i
längden (Wienerberger 2009).
Politiker idag, både nationellt och inom Europiska Unionen, är noga med att
energiförbrukning samt miljöpåverkan, ska vara ett huvudämne som ska
återkomma kontinuerligt för att människors ska bo tryggt och hälsosamt.
Den punkten är klar och det är något som alla inom hustillverkning tar till
sig. Det finns fortfarande en del aspekter som bör beaktas innan husindustrin
kan ses som hundraprocentig färdigt, bland annat miljö, sociala och
ekonomiska aspekter (Wienerberger 2009).
Husleverantörer har även en del värden att förhålla sig till vid produktion.
Det handlar om att ta hänsyn till den livslängd som husen ska ha och bära
upp under sin tid, inomhusklimat samt hälsan en person ska kunna förväntas
ha i sitt hus. Även den sociala delen är viktig att få i sin framtida bostad. En
av de saker som påverkar hälsan är bland annat klimatförändringar och
dricksvatten som kommer in i husen. Den sociala delen för inomhusbruk
handlar om hur ljusförhållanden ser ut, hur ventilationen fungerar och var
personen befinner sig i huset (Wienerberger 2009).

2.2 Visualisering
Många företag är idag beroende av visualisering i sitt
marknadsföringsarbete, vilket bidrar till att alla inblandade parter kunder,
säljare och så vidare, kan se samma sak. Det är enklare att förmedla
information på det viset. Teknikens utveckling av programvaror, skapar
möjligheter till bättre presentationer (Sunesson et al. 2008). Genom dessa
tekniker kan det lättare urskiljas vad som ska betonas fram och vad som
kanske inte är lika viktig. Många företag skulle idag kunna dra nytta av att
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ha en djupare förståelse av vad visuell teknik innebär och hur det kan
påverka hur människan uppfattar information de tar till sig (Agrawala et al.
2011).
Att utforma en visualisering handlar om att ha rätt egenskaper för just de
element som bearbetas. Det kan handla om hur detaljplan över tomten ska se
ut, läget, storlek eller vägen som finns kring byggnaden. Alla dessa principer
hjälper till att utforma en effektiv konstruktion.Visuell information hjälper
kunder att förstå komplexa idéer. Mer bearbetade bilder gör det möjligt att
förstå bättre vad som syns på bilder samt minnet och slutresultatet kan
kopplas samman (Agrawala et al. 2011).
Presentationsteknik finns i många verksamheter och en av dem är
husleverantörer som använder tekniken för att visa upp sina hus. Det här
sättet att visa upp en verksamhets bilder och idéer är ett viktigt verktyg för
att kommunicera med kunder. Det är en del av en visualisering som kan
visas i både 2D, 3D och interaktiva bildmodeller (Lindholmen Science Park
2014).
"Med hjälp av en digital 3D-modell över staden och projektet kan en virtuell
värld skapas och betraktaren kan interagera, röra sig runt i och uppleva
byggnader och miljöer. Denna typ av teknik kallas Virtual Reality (VR)."
(Roupé 2013, s. 3)
Virtuell verklighet används idag mycket flitigt i både utbildning,
underhållning och medicinsk sammanhang. Möjligheten med en VR miljö
gör att det finns en verklig situation som inte enbart handlar om att titta på
en videoupplevelse. Det är en starkare upplevelse som delger en annan
känsla. Studier har gjorts där VR har undersökts i rumslig gestaltning för att
se hur 2D och 3D upplevs i sådana miljöer (Slobounov et al. 2015).
Tekniken utvecklar ständigt programvaror och uppdateringar för att bli
bättre och göra det möjligt att skapa bättre presentationer. Programvaror som
Revit med flera är bra kompletteringsverktyg för detta. Genom analyser som
tas fram i dessa program kan presentationsbilder tolkas (Lindholmen
Science Park 2014).
Idag finns det även möjlighet att kunna skriva ut sina modeller i en så kallad
3D-skrivare. En skrivare som gör det möjligt att skriva ut fysiska modeller i
plast och pappmaterial (Creativetools 2015).
För cirka 25år sedan blev visualiseringen accepterad som en del av
vetenskapen. Sedan dess har det funnits en enighet om innebörden, som
handlar om att kunna se sammanhang genom att uttrycka sig på olika sätt
som, till exempel olika bilder på hus med mera, för människans synssätt
(Lindholmen Science Park 2014).
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Enligt Hultén et al. (2008) är synen det mest framträdande av de fem
sinnena. Författarna menar att ögat är människans viktigaste sinnesorgan och
ljuset påverkar de visuella effekter som människan uppfattar. Ljuset spelar
därför en viktig roll i sammanhanget mellan synsinnet och visualiseringen
(Lindholmen Science Park 2014). Hultén (2012) menar också att det finns
studier som styrker att kundens beteende speglas i de visuella effekterna av
en vara.
Utöver människans sinnen har hon även tre sätt att minnas och få fram sina
kunskaper på. Det är visualisering, lära sig genom synsinnet. Auditiva, lär
sig bäst genom hörseln. Kinestetiska inlärningar, lär sig bäst när de själva är
delaktiga (Mentalträning 2015).

2.3 Kataloghusens historia
Monteringsfärdiga hus uppkom först på 1820-talet då arkitekten Fredrik
Blom kom med idén att tillämpa tältets mobilitet även i träbyggnader
(Byggnadsvårdsföreningen 2004). Blom startade upp en fabrik som kunde
bygga dessa mobila träbyggnader som bland annat kunde innebära baracker
eller bostadshus. Först på 1800-talets andra hälft expanderade produktionen
märkvärt och fler företag och fabriker uppkom.
År 1858 grundades Ekmans Mekaniska Snickerifabrik i Stockholm
(Andersson et al. 2004). Några år senare började de leverera sina första
monteringsfärdiga hus. Husen marknadsfördes i kataloger genom bilder.
Ekmans monteringsfärdiga hus lade grunden till husleverantörsindustrin och
snart tillkom ytterligare två företag som konkurrerade med varandra.
Företagen marknadsförde deras hus genom kataloger, som skilde sig åt
genom utformning och representationssätt. Ett av företagen, AB J.O.
Wengströms Mekaniska Snickerifabrik, visade sina hus genom avskalade
planscher med få detaljer.
Ekmans Mekaniska Snickerifabrik, ritade husen i perspektiv med olika
varianter av träd och buskar. Även om det saknas människor på bilderna, så
ger det ändå en hemtrevlig känsla genom olika effekter såsom rök från
skorstenen.
Tredje fabriken, Ligna Nya Snickerifabrik, med ett säljande koncept
förstärkte katalogernas bilder, genom till exempel färger, vilket gav en mer
livlig och stämningsfull katalog. Dessa kataloger har fått liv och stämning
genom att betona fram perspektivet med naturnära bilder som vattendrag och
slingrande grusgångar. Marknadsföringen av dessa kataloger skedde genom
annonsering i tidningar och innehöll bilder med omdömen från kunder som
varit nöjda med sina hus.
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I samband med att olika arkitektepokers uppkomst, speglades dessa i
huskatalogerna. Ett exempel på detta är när funkisstilen uppkom med en
avskalad stil vilket speglade sig i en lika avskalad layout i katalogerna.
Katalogernas utbud styrdes av efterfrågan från kunderna. Det naturliga var
att ta bort de som sålde sämre och ha kvar de som sålde bättre under en
längre tid. Var det moderna hus kunden ville se, speglades det i katalogerna
den säsongen. Nyare modeller av husen presenterades oftast på de första
sidorna. Kunderna erbjöds även att själva få bestämma husens utformning.
Det var ett sätt att nå ut till premiumkunder som var villiga att spendera mer
pengar på sina hus.

2.4 Trivselhus
Utvecklingen av Trivselhus kataloger har ändrats markant under 10 års
period, se Figur 2, Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 a och b.
Presentationsmaterialet mellan 2005 och 2015, visar hur katalogernas
innehåll och utseende förändrats i både färg och form, samt bokbindningar.
I katalogen från 2007, se Figur 2 finns det fasadritningar och planlösningar
som ser handskissade ut. Bilderna saknar färg, växter, människor och
perspektivvyer (Trivselhus 2015).

Figur 2 Exempel från Trivselhus katalog från 2007 (Trivselhus 2015).

Några år senare, 2014, har perspektivvyerna utvecklats fram med skarpare
presentationsbilder, färger och former. Planlösningarnas karaktär i form
av handskissat fortsätter, se Figur 3, Figur 4 och Figur 5.
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Figur 3 Exteriör bild av ett hus från Trivselhus katalog från 2014 (Trivselhus 2015).

Figur 4 Exempel av hur en planlösning presenteras av Trivselhus i 3D (Trivselhus 2015).

Figur 5 Exempel på hur en traditionell planlösning presenteras av Trivselhus (2015).
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a)

b)

Figur 6 Omslagsbild av katalog från a) 2007 samt b) 2014 (Trivselhus 2015).

2.5 Teknik
Idag använder Trivselhus sig av bilder och en app, som laddas ner till Iphone
eller Ipad, för att visa sina modeller i 3D. Appen läser in en streckkod ur
katalogen som ger kunden en modell på huset, se Figur 7. Kunden tar sedan
ett foto på sin tomt, varpå husmodellen placeras in på tomten. Kunden kan
därefter vrida och flytta på huset vilket ger kunden större möjligheter att se
hur deras färdiga hus kommer se ut på just deras tomt. Appen ger även
möjligheter för kunden att se en planlösning i katalogen och med hjälp av
appen förvandla bilden till 3D i telefonen eller surfplattan.
BIM är ett verktyg till för att underlätta arbetet att ta fram planer, utformning
samt konstruktionslösningar (Granroth 2011). Det kan ge en bredare
förståelse och insyn i hur den färdiga byggnaden kommer vara utformad och
fungera tekniskt. de modeller som skapas med BIM ger beställaren en
förbättrad förståelse för byggnadens lösningar och funktioner (Granroth
2011). BIM är består av modeller av byggdelar och deras relationer och är
utformad för att digitalisera hela byggnadsinformationen. Det för att inte
informationen ska förloras mellan olika faser eller deltagare (Zhenzhong et
al. 2008). BIM innehåller bland annat visualiseringar, mängdförteckningar,
tids- och kostnadsplan och drift- och underhållsinformation. Dessa
förutsättningar är till för att hjälpa samtliga parter att jobba med projekten
och tidigt förstå hur byggnaden är konstruerad. Genom att tillämpa BIM i
byggnadsarbeten sparas tid eftersom modellen innehåller samtliga ritningar
och bilder som krävs för säljprocessen och produktionen (Granroth 2011).
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Figur 7 Appen som presenterar modeller ur Trivselhus katalog 2014 och framåt (Trivselhus
2015).

2.6 Säljprocessen
Trivselhus (2015) beskriver deras säljprocess som en process i fyra stadier
som förklaras nedan.
Vid köp av ett hus från Trivselhus passeras olika säljstadier där kunden kan
välja att gå vidare med sitt köp eller inte. Det första stadiet är ett möte med
en säljare på något av Trivselhus kontor som finns i olika städer. Innan
mötet sker kan kunden ha skaffat information och idéer angående sitt hus.
Detta kan fås genom huskatalog eller internetbaserade verktyg. Ett av dessa
internetbaserade verktyg är Trivselhus kom-igång-guide där kunden får fram
olika husmodeller som är baserade på de val kunden har kryssat för i guiden.
Efter detta kan kunden välja ett hus som hen anser passa och skicka
informationen till en säljare som tar kontakt med kunden. Får kunden inte
fram några exempel eller inte hittar det som passar, kan kunden istället välja
att med hjälp av en säljare och husdesigner, få sin idé uppritad.
Nästa stadie i säljprocessen är när kunden kommit i kontakt med säljare och
bokat in ett möte. Mötet kan bokas via hemsidan, telefon eller genom att
kunden personligen uppsöker närmaste försäljningskontor. Dessa möten kan
se väldigt olika ut beroende på kundens förarbete, kunskaper och idéer.
Vissa kunder har redan bestämt vilket kataloghus de vill ha men behöver
konsultation i hur huset kan anpassas till deras tomt. Andra inte har gjort
några förundersökningar och vill ha hjälp att hitta sin idé. Detta stadie kan ta
lång tid och det kan bli fler än ett möte mellan säljare och kunder, eftersom
det är många detaljer som ska stämma.
I tredje stadiet är det viktigt att som kund fundera på vart huset ska placeras.
Vissa kunder har redan en tomt som de vill bygga på, andra planerar att köpa
en av kommunen eller Trivselhus. Oavsett vilket alternativ kunden väljer
behövs en markundersökning där Trivselhus kontrollerar att huset kan
byggas på marken och vilka förutsättningar som gäller. Husdesignern är med
i detta stadie för att se efter kundens tomt och behov.

10
Ahmad & Hultgren

När tredje stadiet är genomfört får kunden en offert från Trivselhus vilken
innehåller markarbeten, entreprenaden samt material såsom invändig fast
inredning. Godkänns den offerten från kunden, arbetar Trivselhus fram en
produktionskostnadskalkyl som innehåller alla kända kostnader som ingår i
husbyggandet inklusive markarbeten. Denna kalkyl kan kunden sedan
använda vid eventuellt banklån. När kunden sedan skrivit på kontraktet med
Trivselhus får kunden en inbjudan att vara med i den så kallade
drömfabriken, där kunden får se hur Trivselhus tillverkar huset. Samtidigt
arbetar Trivselhus fram bygglovsritningar och handlingar samt utnämner en
kontrollansvarig. När samtliga handlingar finns är det dags att ansöka om
bygglovet vilket åläggs på kunden. När bygglov är godkänt startar
entreprenören upp arbetet och efter slutbesiktningen är det enda återstående
för kunden att flytta in i sitt hus.
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3. Metod
För att nå syftet att utveckla visualiseringsmöjligheterna används kvalitativa
och kvantitativa metoder. I de kvalitativa ingår intervjuer med säljchef och
husdesigner på Trivselhus och till de kvantitativa räknas
enkätundersökningar med kunder och säljare på företaget. Dessa ska
tydliggöra vad samtliga parter anser om dagens presentationsteknik och hur
den kan förbättras i framtiden.
De koncept som har undersökts är främst Kataloghusen och Kataloghus Plus
eftersom MoveHome är ett eget varumärke och redan är väl etablerat. På de
skräddarsydda husen är det mer komplicerat att visa en uppdaterad
presentationsmodell, då de ritas upp vartefter kunden kommer med förslag
och åsikter.

3.1 Kvantitativ metod
Enkätundersökningarna genomförs för att få en insikt i hur deltagarna
uppfattar presentationen av modellhus under säljprocessen. Frågor angående
visualisering för framtida förbättringar ingår också undersökningen. De
behandlar även kundens förståelse för detaljerna kring deras hus såsom
insikt i vilka stilar deras hus tillhör. Frågorna som ställdes lämnade även
utrymme för respondenterna att ge fria svar, för att ge dem en möjlighet att
utveckla svaren. Undersökningarna visar även om kunderna är nöjda med
sina hus och om det färdiga huset speglar den ursprungliga idén. Resultatet
från undersökningarna sammanställs i diagram. De kan användas till att
utveckla och förbättra presentationen av modellhus, framförallt hos
Trivselhus men även hos andra liknande företag.
Likt frågorna till kunder har även säljarna fått dela sina åsikter angående
framtida förbättringar inom presentationsmaterialet. Båda
enkätundersökningarna lämnar utrymme för parterna att besvara med deras
egna åsikter och tankar. Respondenterna får även likartade frågor för att på
så sätt ta reda på om de har liknande vision.

3.2 Kvalitativ metod
För att kunna förbättra presentationstekniken i framtiden behövs en djupare
förståelse i hur säljprocessen vid upphandling av husleverantör ser ut.
Säljprocessen handlar om allt från första mötet mellan kund och säljare, till
att kontraktet mellan kunden och företaget är påskrivet. Intervjun med
säljchefen har baserats på frågor som berör detta ämne.
En enklare intervju med en husdesigner har genomförts, för att undersöka
vad en husdesigner vill se för förändringar i framtiden gällande
presentationstekniken.
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3.3 Urval, validitet och reliabilitet
Valet att genomföra en enkätundersökning och intervjuer är för att i få fram
ett resultat som visar vad deltagarna anser.
Urvalet av respondenterna vid enkätundersökningen har skett i samråd med
Trivselhus, och består av både befintliga och tidigare kunder samt säljare.
Även intervjudeltagarna har valts på liknande sätt.
Enkätundersökningen har en hög reliabilitet inom företaget. Reliabiliteten
kan minska om en liknande enkätundersökning med personer utan koppling
till företaget genomförs. En undersökning med utomstående respondenter
kan även ge skilda svar från denna undersökning. Det kan bero på att
respondenterna i denna undersökning, har en koppling till företaget och är
mer insatta i deras koncept.
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4. Genomförande
4.1 Teori
För att få kunskap om tidigare forskning kring visualiseringsmöjligheter och
presentationsteknik genomförs litteratursökningar. Detta för att få en grund
till arbetet och för att inte göra en studie som redan blivit genomförd, samt
för att avgränsa arbetet.

4.2 Marknadsundersökning
4.2.1 Enkätundersökning
Undersökningen utförs med två olika deltagargrupper bestående av
Trivselhus kunder och säljare. Eftersom grupperna inte har samma bakgrund
och anknytning till företaget är frågorna baserade på vilken grupp deltagaren
tillhör.
Enkätundersökningen genomförs för att få en överskådlig bild över hur
kunder och säljare samarbetar under säljprocessen. Med hjälp av
informationen från Trivselhus hemsida, tas det fram ett antal frågor
anpassade efter grupperna. Enkätfrågorna formuleras och skickas sedan ut
till kunder och säljare via en hemsida. Frågorna besvaras anonymt och
behandlar det som Trivselhus idag presenterar, samt vilka förbättringar som
kan göras. Diagram med förklarande text sammanställs samt redovisas i
procentform. Detta ska underlätta för läsaren genom att ge en förenklad
överblick av hur deltagarna svarat. Ur diagrammen kan det även arbetas
fram en framtida förbättrad presentationsteknik med svaren som grund.

4.2.2 Intervju
Frågor tas fram för att genomföra en enklare intervju med en husdesigner på
Trivselhus. Dessa frågor behandlar framtida förbättringar och vad
husdesignern saknar i presentationen av de husmodeller som företaget
presenterar, på hemsidan och i kataloger. Intervju genomförs vid ett besök
hos Trivselhus och husdesignerns åsikter angående förbättringar
sammanställs.
Intervjufrågor tas även fram till säljchefen. De riktas mer mot säljprocessen
och hur säljarna arbetar med att fånga fler kunder, samt hur de kan utveckla
den visuella presentationen ytterligare i framtiden. Intervjun sker via telefon
och redovisas i bilaga 1. Svaren angående en framtida förbättrad
presentationsteknik sammanställs och analyseras. Säljprocessen förklaras i
en löpande text som en analys av det svar säljchefen ger.
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Samtliga svar från enkäter och intervjuer som berör framtida förbättringar i
Trivselhus presentationsteknik sammanställs för att sedan tolkas och
jämföras parterna emellan. Detta för att få en bild av var fokusen av
förbättringen bör läggas.
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5. Resultat
Marknadsundersökning med säljare och kunder visar att det finns önskemål
att förbättra presentationen av Trivselhus bostäder. Även intervjuer med en
husdesigner och säljchef visar att det finns en vilja att utveckla
visualiseringen.

5.1 Kunder
Enligt enkätundersökningen har kunderna generellt sett en god insikt i vad
de har för hus enligt Trivselhus modeller. De vet vad för slags planlösning,
se Figur 8, de har samt vilken stil deras hus tillhör, se Figur 10. Bland de två
kategorierna, kataloghus eller skräddarsydd husmodell, har majoriteten
skräddarsytt, se Figur 9.

33%

67%

1 - plan

1,5 - plan

Figur 8 Vilken planlösning har du valt till ditt hus?
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33%

67%

Kataloghus Plus

Skräddarsytt

Figur 9 Vilken huskategori ingår ditt hus i?

33%

67%

Scandinavian Blonde

Vet ej

Figur 10 Trivselhus har 6 stilar, vet du vilken stil ditt hus är utformat efter?

Som kan avläsas i Figur 11 anser majoriteten av kunderna att de bilder och
ritningar de fick från Trivselhus i säljprocessen motsvarar deras
färdigbyggda hus. De kunder som inte håller med i detta påstående, tycker
att bilder och ritningar endast delvis visat dem den verkliga bilden av deras
hus.
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33%

67%

Ja

Ja, delvis

Nej

Figur 11 Anser du att de bilder och ritningar du sett under köpprocessen, motsvarar det
färdiga huset?

Kunderna hos Trivselhus får vid köptillfället ritningar och bilder som ibland
saknar verkliga bakgrundsbilder. Vid frågan om det hade gjort någon
skillnad för kunderna i köpstadiet med verkliga bakgrundsbilder, se Figur
13, svarade de flesta att en bättre bakgrundsbild av deras hus inte hade gjort
någon skillnad. Enkätundersökningen, se Figur 12, visar även att kunderna
inte hade varit villiga att betala en extra kostnad för en tilläggstjänst som
kunde visat dem mer bearbetade bilder.
Via de fria svaren vid undersökningen, vill kunderna däremot se en
förbättring av tekniken genom att till exempel via ett webbaserat program få
hus presenterade. Kunderna vill genom detta program kunna förändra
utseendet på bland annat exteriören av huset. Med exteriören avses utsidan
och framförallt vill de kunna förändra färg och material på fasad, tak,
hängrännor och dylikt.
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100%

Ja

Nej

Figur 12 Hade du varit villig att betala extra för en mer bearbetad helhetsbild av ditt hus?

33%

67%

Nej

Spelar mindre roll

Ja

Figur 13 Hade det gjort någon skillnad om husen hade presenterats med en verkligare
bakgrundsbild?

5.2 Säljare
Enkätundersökningen visar att det hos säljarna finns en enhetlig åsikt att
förbättra presentationen av husen, se Figur 14. Detta kan ske genom att ta
fram verkliga bakgrundsbilder, ju verkligare bilder desto bättre. Arbetas
dessa fram finns dock en oro bland säljarna i hur balans mellan kostnad och
tid fås. För att förbättra presentationen kan inspiration hämtas från
Trivselhus koncept, MoveHome. Då får kunden via en hemsida ett flertal
alternativ att själv få vara med och ändra utseendet på husen under
presentationsfasen, se Figur 1. Säljaren som kom med idén anser att det kan
vara svårt att tillämpa på de skräddarsydda husen. En annan idé kan vara att
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använda verkliga bakgrundsbilder vid senare skede när en kund blir en
premiumkund, kunder som är villiga att betala mera.

25%

75%

Ja

Ja, delvis

Nej

Figur 14 Hade du som säljare uppskattat verkliga bakgrundsbilder av husmodellen som
presenteras för kunderna?

Säljarna träffar många olika kunder med olika bakgrund och varierande
kunskap, och intresset skiftar från fall till fall. De upplever att kunden har
förstått vad som presenterats på ritningarna, se Figur 15, och anser att de,
genom 3D-tekniken, har marknadens tydligaste ritningar.

25%

75%

Ja, det tycker jag

Ja, delvis

Nej

Figur 15 Upplever du som säljare att kunden förstod vad som presenterades på ritningarna,
var det tillräckligt tydliga?

Majoriteten av säljarna anser att en uppdatering av Trivselhus olika husstilar
inte behövs, se Figur 16. Eftersom husdesignen presenteras bra tror de inte
att det kommer påverka vad kunden eller detaljplanen har för krav på
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designen. En viktig förändring som efterfrågas är att bygghöjder ska framgå
på ritningarna då det ofta finns krav på bygghöjd i detaljplanen. Denna
förändring behövs på grund av att kunden sällan vet hur bygghöjden räknas
ut. Avsaknaden av bygghöjden är oftast förekommande vid husstilen
Swedish modern, då säljaren anser att de ofta är ogynnsamma denna
synpunkt.

14%

14%

43%

14%
14%

Country Homes

New England

Scandinavian Blonde

Swedish Modern

Inget svar

Figur 16 Har du som säljare synpunkter på om nedanstående hus stil behöver uppdateras i
en presentation?

De flesta anser sig vara villiga att sälja en tilläggstjänst till kunderna, för att
ge en bättre bild av hur huset beräknas se ut på deras tomter, se Figur 17.
Från enkäterna framgår det att säljarna inte tror kunden skulle vara villig att
betala en tilläggskostnad för detta om kunden inte har en speciell tomt. De
bedömer även att det kan finnas en risk i att ta fram ett sådant material, då
det är vilseledande om resultatet inte blir detsamma som i den digitala
kopian.

21
Ahmad & Hultgren

25%

75%

ja, delvis

Nej

Figur 17 Hade du som säljare varit villig att sälja ett extra tillval för kunderna som gör det
möjligt för dem att se sina husmodeller presenterade med verkliga bakgrundsbilder från
deras egen tomt?

I framtiden vill Trivselhus säljare se en förbättring i presentationstekniken.
Framförallt vill de utveckla tekniken så att kunden kan se insidan av sitt hus
och kunna gå runt i sin skiss.

5.3 Intervju med säljchef och husdesigner
Säljchefen tycker att Trivselhus inte behöver utveckla sina presentationer
ytterligare, eftersom de redan idag är bland de ledande med de 3D-bilder
som kan presenteras. Han ser dock att det finns önskemål om en utveckling
på en webbaserad nivå som kan visa kunden deras hus genom att kunna gå
runt i sin skiss.
Han berättar att på de större kontoren får kunden gå runt på kontoret, för att
få en överblick i hur husen tillverkas och hur många det är som arbetar med
huset. De mindre kontoren har svårare att visa detta då det inte är lika många
som arbetar där, istället visas ett bildspel. Följaktligen säger säljchefen att de
för tillfället utvecklar en film som kan presenteras vid första mötet mellan
kunder och säljare. Denna film ska kunna visas på samtliga kontor för att ge
kunden en känsla av hur Trivselhus arbetar och vad de står för.
Säljchefen talar om hur väl husskissen motsvarar det färdiga huset men
menar att det är svårt att avgöra hur nöjd en kund är när huset står klart. Han
tror inte att det uppkommer överraskningar för kunderna då de ofta är
pålästa innan de beslutar sig för att bygga eget. Han anser att Trivselhus
skulle kunna bli bättre på kommunikationen med de kunder som inte är
pålästa. Detta tror han behövs eftersom kunderna inte vet hur mycket de
egentligen får.
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Husdesignern vill se en utveckling av presentationsmaterialet, i form av mer
bakgrundsvyer och färger som kan lyfta presentationen.

5.4 Säljprocessen
När kunden först tar kontakt med kontoret i sin närhet är det oftast med en
beställning av en katalog alternativt en bokning för ett samtal med säljaren.
Vid det första mötet presenterar säljaren Trivselhus olika koncept och
försöker precisera kundens möjligheter och krav. Det sker genom att
definiera kundens behov, familjesituationer, ekonomiska förutsättningar,
tomtförutsättningar med mera. Kunskapen hos kunderna innan detta möte är
väldigt varierat och ofta ser säljarna mer förkunskaper hos de kunder som
väljer kataloghus framför de som väljer MoveHome konceptet. De kunder
som väljer MoveHome och är mindre pålästa innan första mötet, är oftast de
kunder som i slutet är mest tacksamma.
Totala antalet möten varierar kraftigt från kund till kund men generellt är det
fyra till fem möten mellan kund och säljare innan kunden skriver på ett
kontrakt. Under dessa möten försöker kunder och säljare tillsammans ta
fram det ultimata huset för den specifika kunden. När kontraktet sedan är
påskrivet tar det ca 40-50 veckor tills huset är färdigbyggt. 20-25 veckor av
dessa är tiden det tar att ta fram bygglovsritningar, få bygglov samt bygga
husdelarna i fabriken och de resterande 20-22 veckorna är byggtid ute på
tomten.
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6. Analys
Teorin säger att en visualisering alltid behövs samtidigt säger kunderna att
en uppdatering av den inte hade påverkat deras husköp.
Som teorin visar är visualisering ett sätt att nå fram till kunder genom bilder
som fungerar som information. Kundernas enkätundersökning visar att de är
medvetna om att den visualiseringstekniken som finns, är en av de bästa på
marknaden. Presentationsmässigt har Trivselhus lyckats förmedla bilder som
gör att kunderna är nöjda.
Säljarna, som kan uppfattas som mer insatta, vill istället utveckla mer
komplicerad visualisering. De vill att bilderna ska visa mer, vara bättre
illustrerade och de vill kunna erbjuda kunderna fler valmöjligheter.
Människor är idag mer insatta i miljö- och hållbar utveckling, vilket gör att
kunderna är bättre insatta i vad de vill ha för material, hur hög
energiförbrukningen får vara och så vidare. Detta bidrar till att fler
husköpare och byggare jämför dessa aspekter innan de väljer ett hus att köpa
eller bygga. Genom denna kunskap finns, från säljarnas sida en vilja att
kunden tidigt i processen kan vara med och själva påverka sitt hus via
hemsidan.
Eftersom folkmängden kommer att öka, se introduktionskapitlet, finns det en
vilja att bygga fler småhus. Det måste också finnas rätt presentationsmaterial
för att fånga upp intressenter som vill köpa och bygga hus. Undersökningen
visar också på att Movehome, som är en del av Trivselhus, är ganska
populärt och både kunder och säljare vill använda liknande koncept att
arbeta i.
Säljarna, vill som sagt ha mer bakgrundsbilder för kunden att välja mellan,
även om det inte är efterfrågat hos kunderna. Efterfrågan av visualisering
påverkas, som nämnts i teorin, av att människan tar till sin information på
olika sätt beroende på personlighet och intressen hos individen. Att en
kundkrets inte uppskattar visualisering på samma sätt som en säljare på
företaget gör, innebär inte att en utveckling av tekniken inte behövs. Det
visar att människan ser och upplever saker olika.
Även om kunderna är nöjda så vill de fortfarande kunna ändra exteriören
direkt på hemsidan. Kunderna kanske har en viss presentationsbild i huvudet
som de vill förverkliga och då underlättar det, de visualiseringsmöjligheter
som kan tas fram. Som det nämns i teorin, är Movehome konceptet ett
alternativ, eftersom Movehome har en presentationsbild som också gör
kunderna nöjda.
Säljprocessen som beskrivs i teorin och av säljchefen är förklarade på olika
sätt, men är i grunden detsamma.
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Idag är människor, som tidigare nämnt, insatta i dagens miljöfrågor, de vet
vad de vill ha och vad som är bäst för miljön. Detta kan återkopplas till vad
säljchefen säger, att de oftast är kunder som är medvetna om sina val och att
det sällan uppkommer några överraskningar.
Säljchefen utvecklar idag en film som visar kunder hur Trivselhus arbetar
och bygger olika hus. Filmen skapar en ny visualiseringsmöjlighet hos
företaget, där kunden får använda fler sinnen än enbart synen. Vid
filmvisning får kunden även hörsel som i sin tur kan påverka känslan. Detta
kan bidra till att kunden får en bättre insyn i hur huset är utformat och
fungerar i praktiken. Filmen ger också kunden en möjlighet att se hur
företaget arbetar med miljöfrågorna.

25
Ahmad & Hultgren

7. Diskussion & Slutsats
7.1 Metoddiskussion
För att få ett resultat som visar om en utveckling i presentationsteknik hos
Trivselhus är nödvändig, krävs underlag. Det underlaget kommer i denna
undersökning från kunder, säljare och husdesigner hos Trivselhus. Kunderna
och säljarna genomgick en enkätundersökning eftersom det var ett flertal
respondenter. Det ansågs då vara ett smidigt sätt för att få ett tideffektivt
svar.
Intervjuerna genomfördes med säljchef och husdesigner då det, i dessa fall,
krävdes mer utvecklade frågor.
Vid en liknande undersökning kan fler medverkande vara en bra lösning för
att öka reliabiliteten av arbetet. Andra metoder än enkätundersökning kan
även användas men detta kan påverka resultatet både negativt och positivt. I
detta fall hade det förmodligen bidragit till klarare svar på undersökningen
och möjligheten till följdfrågor som inte fås via enkäter. Det är dock ett
smidigt sätt att skicka frågor digitalt eftersom respondenterna då kan svara i
sin egen takt samt tänka efter innan de svarar.
Tiden var en avgörande faktor som kan ha påverkat resultatet från
undersökningen, då några respondenter inte svarat på undersökningen.
Genom att använda sig av en annan metod, till exempel intervju, hade ett
bättre svarsresultat, med högre reliabilitet, kunnat framställas. Detta kan ha
påverkat resultatet, men eftersom att kunderna var enhetliga på flesta av sina
svar, utgår resultatet ifrån att det förmodligen inte gjort någon skillnad.
Enkätfrågorna sammanställdes, i samråd med handledare på Trivselhus, i ett
tidigt stadie och därefter skickades de ut. Under tiden gjordes fler
vetenskapliga sökningar samt mer information om området, vilket ledde till
mer erfarenheter kring visualiseringsfrågor. På grund av det kunde vissa
frågor ha justerats mer innan de skickades ut, för att ge ett mer väsentligt
underlag till resultatet.
För att få ett bättre resultat kunde det även funnits bilder på
enkätundersökningen för att ge kunderna en bättre bild av vad som
efterfrågas i enkäten. Detta var en brist i undersökningen och kunde ha
bidragit till ett annorlunda resultat.
Eftersom säljarna arbetar med detta dagligen sammanställdes frågor utifrån
deras tillvägagångssätt i säljprocessen. Enkätfrågorna som då ställdes var
enklare att formulera fram.
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7.2 Resultatdiskussion
Som enkätundersökningen visar har kundernas hus motsvarat deras
förväntningar, vilket visar på att Trivselhus presentationsmaterial är precist
och trovärdigt.
Enkätundersökningen visar även att kunderna har en inblick i vilken stil
deras hus tillhör, se Bilaga 1. Detta kan bero på att Trivselhus har en tydlig
presentation av de olika stilarna och vilka hus som ingår i dem. Trivselhus
använder sig mycket av dessa stilar i sina presentationer på hemsidan och i
kataloger. Vid sökning av husmodeller kan kunden filtrera husen efter dessa
stilar på hemsidan. Det kan bidra till att kunden är mer insatt i vilken stil de
själva har på deras hus. Eftersom kunderna har denna insikt bör Trivselhus
katalog behålla sitt utseende och bilder som knyter an de olika husstilarna.
Kunderna är inte villiga att betala mer för bearbetade bilder med verkliga
bakgrundsbilder. Det kan bero på att de inte anser att det behövs, eller så kan
det vara en kostnadsfråga. Genom dessa svar kan tolkningen göras att
kunden i slutändan är intresserad av huset och inte det som är runt omkring.
Detta gör att Trivselhus bör lägga mer fokus på husmodellerna än på att göra
mer levande bakgrundsbilder. Ett sätt kan vara att gå ifrån digitala bilder på
husmodellerna och gör de mer verkliga.
Kunderna vill, enligt undersökningen, ha samma koncept som MoveHome
har på sin hemsida. De vill ha möjligheten att själva sitta hemma och, via
sina datorer eller surfplattor, kunna förändra exteriören. Eftersom Trivselhus
redan har potentialen att utveckla den idén vidare, finns inga problem med
att det skulle kunna bli verkligt i framtiden. Enligt svaren från kunderna bör
Trivselhus fokusera på att utveckla de program de har idag. Detta eftersom
kunderna inte begär mer än att själva ha friheten att få ändra exteriören.
Eftersom kunderna inte är villiga att betala mer för verkliga bakgrundsbilder
och heller inte begär mer än vad de får idag, är det svårt att motivera varför
företaget ska utveckla sin presentationsteknik i detta avseende. Det kan bero
på att kunden inte är lika insatt i presentationen som säljare är, som jobbar
med detta dagligen. Kunderna har kanske därför, till skillnad från säljarna,
inte lika många åsikter. Det finns kunder som vill se en utveckling av
hemsidan med en programvara där de själva kan arbeta med exteriören av en
husmodell. Programvaran kan bidra till att kunden får en förståelse av
förhållandet mellan tomt och hus, samt den verkliga storleken på huset.
För varje husmodell kan programmet erbjuda en dialogruta som innehåller
olika kategorier, så kallade familjer. Ur familjerna ska kunden själv kunna
infoga objekt såsom växter och människor, till husmodellen. Det skulle även
kunna finnas en rad olika alternativ till exempel kunna ändra bakgrund,
placera träd och buskar som de är placerade på kundens egen tomt. Eftersom
det finns olika klimat i Sverige skulle husmodellerna även kunna ändras
efter de olika årstiderna. Årstiderna ska kunna presenteras genom fyra olika

27
Ahmad & Hultgren

bakgrundsbilder som kunden kan bläddra mellan. Den här idén, gör att
husdesignerna sparar tid och inte behöver göra alla dessa tillval individuellt
för varje kund.
Resultatet visar även att det finns splittrade åsikter om Trivselhus
presentationsteknik behöver ett upplyft. De flesta som anser att Trivselhus
inte behöver utveckla sin presentation ytterligare, tillägger att Trivselhus är
en av de ledande i branschen gällande sättet de visar sina ritningar. De
menar att genom de 3D-bilder Trivselhus visar sina kunder i katalogform
och i webbformat är tillräckliga. För att fortsätta att vara ledande inom
området, och följa med i den tekniska utvecklingen som ständigt pågår, bör
Trivselhus titta långsiktigt och komma på nya idéer till
presentationsmaterialet.

7.2.1 Presentationsteknikens utveckling
En utveckling av huskatalogerna kan ses i samband med husens utveckling.
Likt modetrender inom andra verksamheter ses en förändring i
huspresentation mellan olika år. Huskatalogerna har förändrats genom åren
fram till idag. I vissa fall kan modet för hur presentation av husen visas
återkomma likt klädmodet återkommer. Det innebär att det ständigt kommer
att finnas en utveckling av huskatalogerna och att företag alltid behöver följa
med i uppdateringen för att vara attraktiva på marknaden.
Jämfört med 1860-talet finns det sedan 1990-talet ett annat sätt att nå ut till
kunder och intressenter, nämligen internet. I samband med att internet växer
har husleverantörer kunnat nå ut till en bredare målgrupp. Det är idag
enklare för kunden att se förändringar i husen samt jämföra olika
husleverantörer. De dataprogram som har utvecklats de senaste 25 åren har
gjort att det är smidigare för husdesigners att göra förändringar i huset.
Designern behöver inte rita om hela ritningen för att kunden vill göra en
mindre förändring, utan kan gå direkt in i modellen och ändra. Idag kan
kunden direkt se hur huset ser ut med vissa förändringar och genom att ta
fram en programvara för kataloghusen, likt den som finns för MoveHome,
kan kunden själv gå in och göra dessa enklare förändringar.
Presentationen av Trivselhus huskataloger har utvecklats genom åren. Figur
2 visar en typisk huspresentation i katalogen från 2007. Det här sättet att
presentera en byggnad, är inte så attraktivt. Färgbristen samt upplägget av
fasaden som är i 2D gör det svårt att uppfatta hur stort huset är i förhållande
till omgivningen. Som ses i Figur 2 finns träd och buskar som kan underlätta
relationen mellan det verkliga huset och omgivningen. Som flera av säljarna
har kommenterat, finns här ingen bygghöjd. Hade det funnits med
människor eller en total bygghöjd, hade det förmodligen varit lättare att
utläsa den verkliga storleken på huset. Planlösningen däremot, visar upp
hela huset, och då ges en bättre uppfattning av hur det ser ut. Även här, kan
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det vara svårt att förstå var ingången är, på grund av att det inte finns någon
hänvisning på planlösningen.
Idag ser det betydligt mer annorlunda ut. Något som har följt med är dock
den handskissade stilen på planritningarna, vilket gör att Trivselhus
fortfarande har en viss röd tråd från sina tidigare presentationer. Bristen på
bygghöjd och människor från 2007 kataloger är en återkommande brist även
i dagens kataloger. Som det framgår i undersökningarna (som ovan nämnt)
vill säljarna se en förändring av detta. Det skulle kunna ändras genom att
antingen infoga bygghöjden, alternativt siluetter av människor som ger
kunden en bättre uppfattning av storleken på huset.

7.2.2 Framtida idéer
Alla kunder på Trivselhus erbjuds att få följa med i fabriken, där de kan
uppleva husproduktionen. Under den besökstiden, ska det finnas möjlighet
att erbjuda kunderna att få vara med och skapa något som ska kunna
användas på deras nya hus. Det kan till exempel handla om att rispa in ett
familjenamn längs ytterdörrens karm eller dylikt.
Utifrån Trivselhus egna stilar, går det att utgå från vad som ska finnas på en
presentation. Om kunden till exempel har intresse för stilen Swedish modern
men saknar inspiration, finns det möjlighet att ta fram ett antal färdiga
digitala modeller i olika färger, utemöbler, människor och så vidare. Dessa
kan finnas klara att använda. Detta sparar tid och fokus kan läggas på
innehållet efter att kunden bestämt sig för exakt vilken stil de vill utgå ifrån.
Resultatet har visat att kunderna och säljarna är relativt nöjda med vad som
presenteras på hemsidan och katalogerna, det kan därför ses som en bra idé
att fokusera på det Trivselhus har idag och fortsätta på den banan. Återigen,
är internet en god lösning till dessa uppdateringar. Idag ska allt ske snabbt,
tekniken ska fungera samtidigt som det ska vara smidigt. Detta kan
Trivselhus gå över till att ha en mer webbaserad plattform.
Säljare och kunder skulle kunna ingå i en intern webbaserad plattform, vilket
kan underlätta i deras arbetsprocess. På plattformen skulle respektive part
kunna göra olika ändringar på huset och ha en kommunikation via webben.
Det här skulle kunna leda till att säljaren kan ha kontakt med fler kunder
samtidigt, än den kundkontakt som finns idag. Tanken är inte att helt övergå
till tekniken och utesluta personkontakt. Det ska vara ett hjälpmedel, som
framför allt kan gynna kunderna som till exempel bor långt ifrån ett
Trivselhus kontor eller kunder som av annan anledning inte kan ta sig till
kontoren. Plattformen kan ha tidschema över var i processen arbetet befinner
sig på, vilka ändringar kunder vill göra, vilka idéer de har och så vidare.
Kunder kan även ta hjälp av varandra på denna plattform, genom att hålla
dagbok över sin husbyggnation och dela idéer med varandra. Det kan hjälpa
kunder att få idéer och inspiration till sitt eget hus.

29
Ahmad & Hultgren

Säljare tar reda på information om sin kund på första mötena. Där framgår
till exempel hur familjeförhållandet ser ut, vad de har för tankar om huset
med mera. Redan vid detta möte kan säljarna fånga upp kunden, genom att
anpassa presentationstekniken efter deras önskemål. Vid detta möte kan
säljaren bjuda in kunder till plattformen med en anpassad bakgrundsbild,
och ge kunden exempel från tidigare kunder som byggt liknande hus som de
vill.
Idag finns möjligheten för kunder att, via hemsidan, spara sina
inspirationsbilder och dela dem med säljaren. Även appen för Apples
programvaror finns, där kunden scannar en kod i Trivselhus kataloger och
samtidigt får en 3D-bild av huset, i telefonen eller surfplattan. Detta innebär
att inloggningssystem redan finns hos Trivselhus, vilket gör att om
Trivselhus vill utveckla ett tekniskt system som dessa, finns det redan
färdiga plattformar att fortsätta bearbeta. Appen finns idag endast för Apple
produkter men skulle kunna utvecklas så att även andra varumärken kan
använda den. Det kan bidra till en bredare kundkrets som har användning för
den.
Presentationstekniken måste inte enbart handla om webbaserat eller
kataloger, utan det kan även innebära en rad andra möjligheter att visa upp
husen på. Färdiga modellhus i papp/kartong kan fungera som
utställningsexemplar och presenteras för kunderna. Dessa skulle kunna
plockas fram både tids- och kostnadseffektivt genom 3D-skrivare. Vid
husköp, kan det finnas möjlighet för kunden att ta med den hem och
använda den som en inredningsdetalj. Vid besök av gäster, kan detta leda till
ökat intresse bland personerna, som kan gå fram och känna på modellen
samt ställa frågor.
Visningshusen är också en viktig del av Trivselhus presentation. Det kan
vara en fördel att husen som presenteras, är så nära kundens önskemål som
möjligt samt att de finns på flera platser i landet. Då kan företaget nå ut till
fler kunder. Genom att anpassa visningshusen och inredningen efter de olika
stilarna ges kunden en klar syn över de olika stilarna och vad som passar
kunden bäst.
Trivselhus har idag ett antal visningshus dit intressenter kan gå och besöka.
Dessa finns inte i alla de olika husstilarna, vilket kan bero på att det är svårt
att erhålla tomter och dyrt att bygga utan säkerheten att sälja. Ett alternativ
till visningshusen kan vara att bygga miniatyrer av de olika stilarna, där
kunderna kan se de färdiga husmodellerna och i anknytning till samtliga
modeller läsa om varje modell. Denna information kan ges i pappersformat
eller digitalt till exempel i en surfplatta. Ges informationen i digital form
möjliggör det att även visa 3D-bilder inifrån huset.
Ytterligare alternativ till visningshusen, kan vara att skapa en film av de
olika husen som gör att kunden, genom VR-glasögon, kan se och gå runt i
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en 3D-modell. Detta gör att kunden kan se husen från samtliga vinklar både
interiört och exteriört.
Ett annat presentationssätt kan vara att Trivselhus visar upp inredningsdetaljer i sina visningshus som de i sin tur kan ha med i sina kataloger, och
på så sätt samtidigt ha en bredare marknadsföring.
Genom de tre sätten att lära på kan detta speglas på sättet att presentera ett
material för kunderna. För de med den visuella inlärningsmetoden, kan
företag använda sig av bland annat VR-glasögon. De personer som lär via
hörseln, auditiva, kan presenteras film material med förklarande ljud.
Kinestetiskt lärda personer kan få materialet presenterat med hjälp av
utställningsexemplar i form av miniatyrhus. (Mentalträning 2015)

7.2.3 Förslag till framtida undersökningar
För att i framtiden kunna öka kundantalet hos husleverantörer kan företagen
lista deras styrkor och svagheter, för att veta vad som tynger och stärker det.
Enligt kunder och säljare behöver inte Trivselhus en förbättrad presentation
eftersom husen säljer sig själva. Däremot kan en undersökning göras i vad
som gör att de har sådan bra presentationsteknik och eventuellt jobba mer
med utvecklingen av den, än att hitta nya vägar.
Om några år, när Trivselhus tillämpat nya visualiseringsmöjligheter, kan
enkätundersökningar göras igen, för att se skillnader över tiden.
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BILAGA 1: Trivselhus sex husstilar

Stil 1 Country Home

Stil 2 New England

Stil 3 Scandinavian blonde

Stil 4 Sea side

Stil 5 Swedish modern

Stil 6 Vintage living
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BILAGA 2: Intervju med säljchef
Har du något som skulle kunna utvecklas presentationsmässigt?
Nej, vi är bland de ledande med våra 3D bilder. Sedan finns det alltid önskemål,
men det är ju en mer webbaserad historia, hur man kan se huset och gå runt i det.
Vad är det första som kunden möts av när de kommer in på kontoret?
Processen dit är att de har beställt en katalog eller ett samtal någon typ av val.
Det första vi gör är att precisera Trivselhus alternativt MoveHome. Det är vårt
eget varumärke. Där ser processen lite olika ut. På Trivselhus är det lite mer
preciserat mot premium. Där har säljarna hittat ett eget tillvägagångssätt. Om
man tittar på Stockholm till exempel. Där vi är väldigt många på kontoret, där
nischar de hela kontoret genom att gå runt för att visa vilka välbyggda hus vi har,
för att visa hur många som hjälper dig med ditt hus. Det sitter ritare och alla
möjliga typer av människor på kontoret. Det här är mycket svårare på ett litet
kontor, då det är mer att man försöker insupa den atmosfären ändå på något vis.
Några har ett bildspel och där jobbar jag med att ta fram en film, som man kan
visa, som jag brukar kalla när-man-går-och-hämtar-kaffe-filmen. Så att man får
en känsla av vad vi står för och vilka vi är.
Hur insatt är en kund innan de kommer till ett säljmöte?
De flesta är väldigt insatta och pålästa, det varierar lite på varumärke med. På
Trivselhus är de ofta väldigt pålästa, och vet väldigt mycket, och tror sig veta
väldigt mycket också. På MoveHome är de inte riktigt lika pålästa men också
mer tacksamma på många sätt. Det har väl lite med kundkategorin att göra också.
På Trivselhus har vi ofta ganska välutbildade kunder med allt vad det innebär.
Brukar kundens första bild av sitt ”drömhus” stämma överens med det färdiga
huset?
Det är en jättebra fråga, det är en hel uppsats i sig. Men det varierar nog lite men
de är rätt så pålästa innan de ens träffar oss. Så jag tror inte att det är så många
överraskningar faktiskt. Det som vi kan bli bättre på är de kunder som inte är så
pålästa som inser att de får så mycket. Jag tror att en del upptäcker att de får mer
än vad de trodde, och det är vår utmaning när vi kör kommunikation, så att de
faktiskt kommer till oss. För det finns ju de som inte kommer till oss, det är väl
det som är det stora svinnet egentligen. Varför gör de inte det? Men jag tror att
de som kommer till oss är rätt så pålästa.
Hur ser ett första säljmöte ut?
Ett sådant möte är en diskussion om hur. Vad de har tänkt, vad har de för budget.
Vad är det för tomt? Har de en tomt har de inte en tomt? Det är
familjesituationer. Det är mer ett definierings möte. Vad får ni bygga vad får ni
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inte bygga osv. Första mötet är ett informationsmöte och att man vill få till ett
andra möte. Det är väldigt sällan de kommer in och säger vi ska bygga på
onsdag.
Hur många möten har ni generellt med en kund?
Det varierar enormt. Innan de tar beslutet vet jag inte men jag skulle gissa på att
det är en 4-5 möten.
Är säljaren med och gör geotekniska undersökningar?
Vi håller på att styra om det lite, men säljaren har ju varit involverad i att se till
att vi får en geoteknisk undersökning gjord, så att vi kan göra någon bedömning
hos entreprenörerna. Jag tror att innan har vi valt att göra det på alla nu håller vi
på att göra om det litegrann. Göra det när det behövs.
Hur lång tid tar det från att kunden har skrivit på tills huset står på plats?
Jag brukar säga att det är som en graviditet. Byggtiden från att det har levererats
på plats är 20-22 veckor, och man kan väl säga att det är lika långt innan, så det
är ju en 40-50 veckor. Sen är det ju lite snabbare när det gäller MoveHome.
Byggtiden är lika lång men processen innan den är mycket kortare.
Vem står för bygglovet, Trivselhus eller kunden?
Vi ansöker inte om bygglov det måste kunden göra som byggherre. Men vi gör
ju bygglovshandlingarna.
När får kunderna offerthandlingar?
När vi har skissat färdigt. De får ju en indikation under hela vägen. Det är en
balans hela tiden. Pris-skiss pris-skiss och så vidare när det gäller MoveHome får
de ju det priset direkt, när de väljer sitt eget.
Händer det ofta att kunder hoppa av? Och i så fall i vilket skede är det vanligast?
Ja, de sitter ofta och diskuterar med flera stycken. Så det händer absolut. En del
hoppar ju av direkt från första början. Och tycker väl att det här var inget för oss
eller vi har större förtroende för dem och ju längre man går blir ju det som en
tratt. Ju mer i detalj man går, ju svårare blir det för kunden att hoppa av. Men det
är klart att det finns. Det är många som gör ungefär samma hus och ritar upp
sedan jämför man ju det. De jämför flera saker, som varumärke, säljare,
inredningen, kändes relationen rätt.
Vad jobbar ni med när det gäller säljare? Vad lägger ni fokus på för att utvecklas
och fånga in fler kunder?
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Vi har löpande utbildning på våra säljare både interna och externa. Vi försöker
alltid ha någonting när vi har våra konferenser, någon utbildare som då blir
externt. Sen har vi ett slags regionmöte och då blir det mer internt. Plus att
säljarna har någonting som vi kallar auktoriserad trähussäljare som ligger utanför
basen. Sen kommer vi själva att göra fördjupningar. Ur den aspekten är det ju
utbildning och då är det ju allt från produktkunskap, till säljteknik, till juridik
osv.
Har de säljarna som jobbar på de mindre kontoren kontakt med varandra?
Ja det har de. Det finns inget webbaserat men man ringer varandra och man har
ju direkt kontakt med huvudkontoret. Men sen brukar det bli så att man har
någon ”kompis” som man ringer och frågar, ”hur gör vi här”, ”vad tycker du”. Så
har vi som sagt geografiskt, vi har våra regionala träffar. Men det är tufft att vara
själv, särskilt om det går dåligt. Jättetufft för då har man inget att ta hand om på
det sättet.
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