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FÖRORD 

Denna rapport dokumenterar ett examensarbete som har genomförts under våren 2016. 

Examensarbetet är den avslutande delen av utbildningen Civilingenjör Arkitektur med inriktningen 

Husbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet. Under examensarbetets genomförande förväntas 

studenten redovisa sina nyförvärvade kunskaper i ett mindre forskningsprojekt eller utredningsarbete. 

Personligen vill jag som författare passa på att rikta ett stort tack till alla som varit med under 

processen och bidragit till att examensarbete varit möjligt att genomföra. Först och främst vill jag tacka 

Gustav Jansson vid Luleå Tekniska Universitet som handlett examensarbetet genom hela processen 

med sin goda erfarenhet. Därefter vill jag rikta ett tack till Tengbom, Karlstad som tillhandahållit en 

plats att arbeta på såväl som utrymme för flera intressanta diskussioner och synpunkter kring det valda 

ämnesområdet. Vidare vill jag tacka de respondenter från hela Tengbom som ställt upp under 

intervjuerna och bidragit med värdefull kunskap och flera intressanta perspektiv kring den studerade 

verksamheten i praktiken. Ytterligare ett tack till opponenten Robert Granstam som gjort ett rikligt 

opponeringsarbete, vilket i sin tur använts för att stärka det slutgiltiga resultatet av detta examens-

arbete. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina nära och kära som stöttat mig under hela arbetets 

gång och motiverat ett fortsatt arbetet även då arbetet känts rörigt och motsträvigt. 
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SAMMANFATTNING 

Denna studie har undersökt hur spelmotorer kan användas som ett mer värdeskapande 

visualiseringsverktyg under designprocessens genomförande. För att uppnå detta syfte genomfördes 

en nulägesanalys kring det nuvarande användandet av arkitektonisk visualisering följt av en praktisk 

tillämpning av tekniken spelmotorer. Avslutningsvis presenterade studien tekniken spelmotorer som 

ett visualiseringsverktyg, vilket framförallt kan skapa mervärde under designprocessens tidiga skeden. 

Studien inleddes med upprättandet av en teoretisk referensram. Denna låg under studiens fortsatta 

genomförande till grund för den kunskap om ämnesområdet arkitektonisk visualisering som senare 

användes. Referensramen jämfördes därefter med tidigare studier kring användandet av spelmotorer 

inom den arkitektoniska verksamheten. Det visade sig att ett iterativt arbetssätt och varierande 

detaljeringsnivåerna var två viktiga faktorer som tekniken spelmotorer borde möjliggöraför att kunna 

skapa ett mervärde under designprocessens genomförande. 

En nulägesanalys kring användandet av arkitektonisk visualisering visade att enklare visualiserings-

metoder i regel prioriteras under designprocessens genomförande. Orsaker till detta var bland annat 

förmågan att kunna stödja det iterativa arbetssättet. Andra orsaker var en avsaknad av möjligheten 

att via abstraktion kunna utelämna vissa designval till senare delar av designprocessen. Det visade sig 

att en alltför hög detaljeringsnivå skapar ett permanent intryck som snarare hämmar designprocessens 

genomförande. Nulägesanalysen visade att mer avancerade visualiseringsmetoder skulle kunna skapa 

mervärde under designprocessens genomförande men att de i nuläget skapade ett alltför tungrott 

system. Mer renodlade former av realtidsvisualisering skulle kunna användas som en lösning på den 

problematik som existerar i nuläget 

För att undersöka hur spelmotorer kunde tillhandahålla en lösning för nuvarande problematik 

genomfördes en praktisk tillämpning. Syftet med tillämpningen var att beskriva hur tekniken kan 

användas för att möjliggöra realtidsvisualisering under designprocessens genomförande. Resultatet 

visade att spelmotorer kunde bemöta designprocessens iterativa arbetssätt, men även de varierande 

detaljeringsnivåerna. Tillämpningen visade framför allt sina styrkor under designprocessens tidiga 

skeden då en låg detaljeringsnivå och ett större behov av iterationer var av vikt. Via integration med 

arkitektens egna arbetsverktyg såsom SketchUp kunde en ny form av arbetssätt upprättas där design- 

och visualiseringsprocessen integrerades med varandra för att skapa en smidig arbetsprocess. 

Nyckelord: Realtidsvisualisering, spelmotorer, värdeskapande, designprocessen, iterativt arbetssätt, 

varierande detaljeringsnivåer, tidiga skeden, integrerat arbetssätt  
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ABSTRACT 

This study investigated the use of game engines as a value-adding visualization tool during the design 

process implementation. To achieve this purpose, the research conducted a situation analysis to 

investigate the current use of architectural visualization followed by a practical application of the game 

engine technology. Finally, the study concluded that the use of game engines as a visualization tool 

creates value in the early stages of the design process. 

The study began with the establishment of a theoretical framework. The study’s continuation used this 

framework as a basis of knowledge in the field of architectural visualization. The framework was also 

used in comparison with previously conducted studies on the use of game engines within the 

architectural business. It turned out that an iterative approach and varying levels of detail were two 

important factors that game engines should be able to satisfy in order to add value during the design 

process implementation. 

A situation analysis on the use of architectural visualization during the design process implementation 

showed that simple visualization techniques are generally used. Reasons for this included the ability 

to support the iterative approach. Other reasons were a lack of opportunity through abstractions able 

to omit certain design choices for later parts of the design process. It turned out that a high a level of 

detail creates a permanent impression rather than supporting the design process implementation. The 

situation analysis also showed that the more advanced visualization methods could add value in the 

design process implementation but during the current situation these techniques creates an overly 

cumbersome system. Refined real-time architectural visualization forms could provide a helpful 

solution. 

To investigate whether the game engines could provide a helpful solution for the current problem the 

study performed a practical application. The purpose of this application was to describe how the design 

process implementation could use the technology of game engines to enable real-time visualization. 

The result showed that the game engines could meet iterative implementation of the design process, 

but also the varying levels of detail. The application showed above all that game engines could provide 

a helpful solution during the early stages of the design process implementation when the level of detail 

is low and many iterations were of importance. Through integration with tools such as SketchUp a new 

way of work where the architect’s working tools were used to integrate the design and visualization 

process with each other to create a smooth work process. 

Keywords: Real-time visualization, game engines, value-adding, design process implementation, 

iterative workflow, varying levels of detail, early stages, integrated workflow   
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1. INLEDNING 

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund, det valda problemområdet, en preciserad problem-

formulering, samt syftet med studien. Avslutningsvis beskriver detta inledande kapitel de 

avgränsningar studien valt att förhålla sig till och hur studiens upplägg sett ut. 

1.1 BAKGRUND 
Byggprocessen handlar i grund och botten om att uppfylla en beställares behov eller önskemål om en 

byggnad (Hansson, 2015). En viktig aktör som kan hjälpa beställaren uppfylla detta är arkitekten. 

Arkitekter har förmågor såsom att de är visionära, kreativa, abstrakt tänkande och rumsligt medvetna 

yrkespersoner (Lawson, 1994), vilket i sin tur kan hjälpa beställaren uppnå sina önskemål. Men den 

personen med störst kunskap kring den tilltänkta byggnadens och dess framtida användning är 

fortfarande beställaren (Norouzi et al., 2015). Det ställer vissa krav på deras förmåga att kunna 

samarbeta. Enligt Otter & Emmitt (2008) är framtagandet av arkitektur ett gemensamt arbete som 

förlitar sig på ett effektivt samarbete mellan ett projekts olika aktörer. Att tidigt i processen kunna nå 

en gemensam förståelse kring den tilltänkta byggnaden är något som är fördelaktigt (Heldal & Roupé, 

2012). 

Bristfälliga byggnader eller arkitektur behöver nödvändigtvis inte bero på att arkitektens arbete är 

dåligt utfört, utan kan snarare bero på kommunikativa svårigheter såsom att designen någon gång 

missuppfattades av arkitekten eller beställaren (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Tidigare studier har 

visat att just kommunikationen mellan arkitekten och beställaren är en mycket viktig, men ofta 

förbisedd faktor, som dessutom har stor inverkan för ett projekts slutresultat (Chen, 2004). Enligt Pena 

& Parshall (2012) är lyckade projekt inte baserat på en enmans prestation, utan det är en process varvid 

arkitekten och beställaren slår sina kunskaper samman. Därför kan det vara smart av arkitekten att 

försöka involvera beställaren i designprocessens genomförande (Chen, 2004). Men just detta är inte 

alltid det enklaste till följd av att stora delar av designprocessen innefattar tänkande i virtuella världar 

(Schnabel et al., 2008). Även om arkitekten har förmågan att kunna skapa en naturlig koppling mellan 

den virtuella- och verkliga värden framgår en viss skillnad då mindre erfarna personer, såsom 

beställaren, ställs inför denna utmaning (Okeil, 2010). 

Informationshanteringen under designprocessens genomförande sker traditionellt sett med olika 

typer av tekniska ritningar såsom plan-, sektion- och fasadritningar (Lange, Morgan, & Romano, 2013). 

Men till följd av en hög abstraktionsnivå och avsaknaden av den tredje rumsdimensionen (3D) har 

tidigare studier bevisat att det är svårt för en mindre erfaren person att kunna tolka och ta del av dessa 

(Chen, 2004; Gobert, 1999; Kitchens & Shiratuddin, 2007). Där av krävs i regel mer effektiva, avskalade 

kommunikationsmetoder för att kunna involvera beställaren i designprocessens genomförande (Okeil, 

2010), vilket möjliggörs med olika visuella medium som kan tydliggöra komplex data (Tufte, 1990). 

Samlingsnamnet för denna typ av visuella kommunikationsmedel är arkitektonisk visualisering. Syftet 

med dessa är att effektivisera informationsutbytet mellan de två parterna (Lange, 2005) och 

användandet kan ses som ett mer effektivt sätt för arkitekten att överföra sina idéer till beställaren 

(Indraprastha & Shinozaki, 2009). För en yrkesverksam arkitekt är själva kommunikationen av idéer 

minst lika viktiga som idéerna själva (Al-Kodmany, 2002). En arkitekt som inte kan framföra sina idéer 

till beställaren kan därför misslyckas, även om denne är duktig som designer. Således kan det sägas att 

arkitektur till stor del handlar om just kommunikation (Gabriel & Maher, 2002). 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
I detta delkapitel ges en kort beskrivning av det valda problemområdet i syftet att påvisa varför detta 

område är intressant att studera men också för att vidare intressera läsaren för ämnet arkitektonisk 

visualisering.  

NUVARANDE VISUALISERINGSMETODER 
Arkitektonisk visualisering i sig är inget nytt fenomen trots att vissa moderna verktyg gett namnet en 

till viss del förnyad betydelse (Al-Kodmany, 2002). Arkitekten har under årens lopp använt sig av olika 

metoder såsom skiss, illustration och modellbygge (Lange, 2001; Mateus, Sousa, Gama, Jorge, & Durte, 

2015). Skissandet är förmodligen den metod som är mest förknippad med arkitektens yrke. Metoden 

är framför allt användbar under ett projekts initiala skeden då flera konceptuella idéer behöver kunna 

tas fram och utvärderas snabbt och enkelt (Okeil, 2010). Detta möjliggör i sin tur ett mer iterativt 

arbetssätt, där designen succesivt kan förbättras (Eikeland, 2001). En annan fördel är att skissandet 

möjliggör en hög abstraktionsnivå, vilket kan vara användbart i tidiga skeden då vissa parametrar 

behöver kunna utelämnas till senare skeden i processen (ibid). De mer traditionella metoderna har 

tidigare betraktas som en integrerad del i designprocessen, vilket har kunnat effektivisera 

framställandet samtidigt som användandet skapat värde för designprocessen (Indraprastha & 

Shinozaki, 2009). Dock har skissandet numera börjat ersättas alltmer av digitala verktyg eftersom 

pennan i sig kan introducera en viss otydlighet och icke noggrannhet i den information som 

presenteras (Al-Kodmany, 2002). 

Realistiska datorgenererade bilder är digitala visualiseringsmetoder som använts flitigt de senaste 

åren. Enligt Chen (2004) är dessa bilder en mer effektiv kommunikationsmetod än exempelvis skisser. 

Men ett problem som uppmärksammats är att materialet som den nya tekniken generar inte alltid 

förmedlar en helt verklighetstrogen bild av byggnaden. Detta riskerar att skapa förvirring och 

frustration när den färdiga byggnaden inte ser ut som bilden beskrev den (Lewis, 2012). Det trots att 

den datorgenererade bilden framställer byggnaden med en hög detaljeringsnivå som rent utav kan 

vara svår att skilja från verkligheten. Utöver detta har arkitekternas yrkesroll ett visst rykte av att kunna 

presentera något oärliga visualiseringar i hopp om marknadsföring (Bourdakis, 1997). En sådan 

användning kan tillsammans med visualiseringsverktygens höga detaljeringsnivå och trovärdighet 

förflytta fokus från själva byggnaden till verktygens förmåga att skapa spektakulära eller 

intresseväckande bilder (Lange, 2001). En ineffektiv trend där en konstant strävan efter en allt högre 

detaljeringsnivå pågår (Indraprastha & Shinozaki, 2009). Hur sådant visualiseringsmaterial skapar 

värde för byggnaden och designprocessens genomförande kan egentligen ifrågasättas (Schnabel et al., 

2008). 

Ett annat problem är att bilderna i regel måste förberedas av arkitekten i förväg. Enligt Edwards, Li & 

Wang (2015) utgör detta ett problem eftersom innehållet oftast baseras på vad arkitekten tycker 

beställaren borde se. En sådan metod erbjuder ingen form av frihet för beställaren att på egen hand 

kunna utforska den planerade byggnaden (Kitchens & Shiratuddin, 2007). En annan påföljd är att inga 

alternativa lösningar eller ändringar kan presenteras, såvida arkitekten inte förberett flera olika bilder 

och vyer. Al-Kodmany (2002) menar ett en enskild bild i sin tur kan skapa ett permanent intryck som 

inte bidrar till det iterativa och kreativa arbetssätt designprocessen egentligen bör tillåta. Exempelvis 

kan beställaren vara intresserad av att se alternativa planlösningar, ett annat materialval på fasaden 

eller ljussättningen under en annan tid på dygnet, vilket nuvarande visualiseringsverktyg inte kan 

erbjuda inom en och samma bild (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Det kan ses som ett hinder då 

visualiseringsmaterialet inte är särskilt innehållsrikt. Bourdakis (1997) menar att vissa visualiserings-

metoder skapar en icke kreativ process där materialet tvingas göras. Indraprastha & Shinozaki (2009) 
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påpekar att de flesta digitala visualiseringsverktyg enbart används som statiska slutprodukter, vilket 

inte tillför designprocessen någon form av värde. 

FRAMTIDENS VISUALISERINGSMETODER 
En visualiseringsmetod som dock länge förväntats kunna tillföra ett mervärde inom den arkitektoniska 

verksamheten och designprocessens genomförande är olika former av realtidsvisualisering. Flertalet 

studier har påvisat positiva effekter vid användandet av tekniken, såsom exempelvis förmågan att 

enkelt kunna kommunicera flera olika idéer och lösningar (Christiansson et al., 2011), eller för att skapa 

en djupare förståelse kring en byggnad (De Freitas & Ruschel, 2013). Men trots flera uppenbara 

fördelar har tekniken ännu inte börjat användas i praktiken (ibid). Delvis på grund av att tekniken 

primärt varit fokuserad kring en eftersträvan av en högre nivå av realism och det virtuella uppslukandet 

(Paranandi & Sarawgi, 2002). Enligt Okeil (2010) var teknik såsom Virtual Reality (VR) inte ämnad att 

användas som ett presentationsverktyg, utan snarare som ett verktyg för att användas redan från 

början av designprocessen. Andra svårigheter såsom att VR-tekniken hittills varit oerhört 

resurskrävande har också bidragit till att den inte börjat användas mer i praktiken (Heldal & Roupé, 

2012). 

SPELMOTORER 
Ett alternativ metod för att kunna möjliggöra realtidsvisualisering inom den arkitektoniska 

verksamheten är genom att låna kunskap och verktyg från dataspelsbranschen. Att låna verktyg från 

en bransch så avlägsen från den arkitektoniska verksamheten kan kännas som ett onaturligt val, men 

för att möjliggöra olika typer av realtidsvisualiseringar är tekniken spelmotorer mycket lämpad för 

ändamålet (Edwards et al., 2015). Verktygen i sig är en form av mjukvara som kallas för spelmotorer. 

Dessa verktyg utvecklades ursprungligen för att underlätta framtagandet av just dataspel och där av 

dess namn. Verktygen är relativt nya och har under tidigare år varit mycket kostsamma att licensiera 

av kommersiella verksamheter (Shiratuddin & Thabet, 2002). Men tack vare spelbranschens 

framgångar de senaste åren har tekniken under relativt kort tid kunnat utvecklas till de avancerade 

verktyg de är idag (Christiansson et al., 2011). Allt eftersom dataspelsbranschen utvecklas kan 

verktygen erbjuda alltmer sofistikerad grafik och hög prestanda (Yan, Culp & Graf, 2011). Under den 

senaste tiden har verktygen även börjat marknadsföras mer mot andra branscher, bland annat den 

arkitektoniska verksamheten. Användandet av spelmotorer skulle dessutom kunna möjliggöra VR för 

den arkitektoniska verksamheten (Shiratuddin & Thabet, 2002), varav implementeringen av 

spelmotorer kan ses som ett första steg. 

Spelmotorer möjliggör skapandet av världar oberoende materians begränsningar. Virtuella världar 

som skulle kunna användas som ett kommunikations- eller visualiseringsverktyg inom den 

arkitektoniska verksamheten. Genom att låta användaren helt på egen hand utforska en byggnad eller 

miljö kan denne ta del av den information som är intressant för just honom eller henne. På så vis kan 

det bli enklare att ta del av arkitektens arbete eller för att kunna skapa en förståelse för en byggnads 

komplexitet. Le Corbusier har påtalat att det bästa sättet att uppleva arkitektur är att fritt vandra 

genom en byggnad och betrakta den från olika synvinklar (Penz, 2003). Det är något spelmotorer med 

sina inbyggda navigeringsfunktioner skulle kunna erbjuda i form av en arkitektonisk 

realtidsvisualisering, paketerad som en mer användarvänlig upplevelse. Vi lever i en tid då vi förlitar 

oss alltmer på olika typer av visuell information (Lange, 2001). Om den arkitektoniska verksamheten 

vidare vill kunna kommunicera mer effektivt med externa parter bör nya metoder tas fram. Integrerat 

med arkitektens egna digitala arbetsverktyg skulle spelmotorer kunna möjliggöra drömmen om att 

kunna designa, bygga och testa en byggnad innan den existerade i verkligheten (Christiansson et al., 

2011). 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
Ett gemensamt arbetssätt under designprocessen är av stort värde. Men för att möjliggöra ett sådant 

arbetssätt krävs ett effektivt utbyte av information där arkitekten och beställaren kan dela sina 

kunskaper med varandra. Arkitektonisk visualisering har under årens lopp använts flitigt av arkitekter 

för att möjliggöra en sådan kommunikation. Numera sker denna kommunikation med hjälp av digitala 

verktyg som både förhöjt noggrannheten och förståelsen kring den tilltänkta byggnaden. Men vid 

övergången till den digitala plattformen har vissa av de fördelar de traditionella verktygen erbjöd gått 

mistes om. Skiss erbjöd en avsiktlig reduktion av detaljeringsnivån som kunde utelämna vissa designval 

till senare delar i processen. Utöver detta erbjöd skiss ett smidigt arbetssätt som främjade 

designprocessens iterativa arbetssätt. Detta är två fundamentala delar i designprocessens naturliga 

arbetssätt som bör tillgodoses. 

Nya sofistikerade verktyg såsom spelmotorer har på senare tid möjliggjort att den åtråvärda tekniken 

realtidsvisualisering skulle kunna användas mer. Spelmotorer erbjuder mer lättillgängliga, resurssnåla 

och intuitiva verktyg som skulle kunna användas som ett renodlat visualiseringsverktyg. Fördelarna har 

bevisats vara flertaliga, men trots detta har tekniken inte etablerats inom den arkitektoniska 

verksamheten. En grundläggande orsak till detta kan antas vara att de liksom övriga digitala 

arbetsverktyg förhindrar designprocessens naturliga arbetssätt. Således bör det vidare utforskas hur 

tekniken spelmotorer stödjer designprocessens genomförande och naturliga arbetssätt, vilket är precis 

vad denna studie ämnar göra. 

1.4 SYFTE & MÅL 
Syftet med denna studie är att beskriva hur tekniken spelmotorer kan användas som ett 

visualiseringsverktyg för ett ökat värde under designprocessens genomförande. Målet med studien är 

att beskriva hur tekniken spelmotorer i framtiden skulle kunna användas inom den arkitektoniska 

verksamheten och ge konkreta förslag på hur en sådan tillämpning skulle kunna se ut. 

1.5 FORSKNINGSFRÅGOR 
För att kunna uppfylla studiens syfte har tre mer ingående frågeställningar valts ut för att under 

studiens genomförande undersökas. 

- Hur tillämpas arkitektonisk visualisering under designprocessens genomförande och vilka 

svårigheter kan identifieras i nuläget? 

 

- Hur kan tekniken spelmotorer integreras med visualiseringsprocess som stödjer 

designprocessens iterativa arbetssätt under olika skeden? 

 

- Hur kan tekniken spelmotorer möjliggöra en visualiseringsprocess som kan hantera 

designprocessens varierande detaljeringsnivåer? 

1.6 FOKUS & AVGRÄNSNINGAR 
För att studien ska vara möjlig att genomföra i rimlig omfattning kommer nedanstående avgränsningar 

att följas: 

- Studien kommer endast beskriva hur tekniken spelmotorer skulle kunna användas inom den 

arkitektoniska verksamheten. Det innebär att studien kommer undersöka hur tekniken skulle 
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kunna användas utifrån den arkitektoniska verksamhetens perspektiv och inte från andra 

parters perspektiv. 

 

- Studien kommer inte analysera hela den arkitektoniska branschen utan har inriktat sig mot en 

arkitektonisk verksamhet som istället representerar en stor del av branschen. Således bör 

förekomsten av begreppet arkitektonisk verksamhet ej tolkas som hela branschen i sig. 

 

- Studien kommer endast beskriva hur tekniken spelmotorer kan användas vid utformning av 

olika typer av byggnader. Frågor som berör andra relaterade ämnesområden såsom 

landskapsarkitektur, inredning och stadsplanering kommer inte undersökas i denna studie. 

 

- Studiens fokus kommer ligga kring användandet av spelmotorer för att möjliggöra realtids-

visualisering i virtuella miljöer. Det innebär att studien ej tar ställning till huruvida de virtuella 

miljöerna bör upplevas med hjälp av vanliga datorskärmar eller andra typer av verktyg som 

möjliggör ett mer virtuellt uppslukande. Dock görs en viss redogörelse för olika typer av 

visualisering i syftet att definiera vad som faktiskt är realtidsvisualisering. 

1.7 GENOMFÖRANDE 
Studien kan mer ingående sägas bestå av två huvudsakliga delar, vilket illustrerats i Figur 1. Den första 

delen innefattar en nulägesanalys vilken ämnar besvara den först forskningsfrågan (FF). Resultatet från 

denna del används därefter för att vidare formulera FF2 och FF3. Dessa frågor besvaras i den andra 

delen som belyser framtidsmöjligheterna, vilken avslutningsvis knyter an till det övergripande syftet 

via de slutsatser som formuleras. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 DISPOSITION 
Kapitel 1: I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, det valda problemområdet, en preciserad 

problemformulering, samt syftet med studien. Avslutningsvis beskriver detta inledande kapitel de 

avgränsningar studien valt att förhålla sig till och hur studiens upplägg sett ut. 

Kapitel 2: I detta kapitel presenteras de bakomliggande teorier som använts under studiens 

genomförande samt en litteraturstudie som delger den kunskap tidigare studier kommit fram till. 

Avslutningsvis sammanställs detta kapitel i en beskrivningsmodell som under studiens fortsatta 

genomförande använts som analysmodell. 

Kapitel 3: I detta kapitel presenteras en teoretisk genomgång kring forskningsmetodik som använts för 

att motivera valet av de datainsamlingsmetoder som ansågs lämpliga för denna studie. Därefter 

Syfte FF1 Litteratur Intervjuer FF2 + FF3 Tillämpning Slutsatser

Nulägesanalys 

Framtidsmöjligheter 

Figur 1, Studiens genomförande och den valda undersökningsdesignen 
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redovisas det praktiska tillvägagångssättet för respektive datainsamlingsmetod samt  vilket urval 

datainsamlingen utgått ifrån. 

Kapitel 4: I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av empiriska data som samlats in med 

valda datainsamlingsmetoder. Resultatet har vidare delats in i två delar, varvid den första delen 

presenterar intervjuerna medan den andra delen presenterar den genomförda tillämpningen av 

tekniken spelmotorer. 

Kapitel 5: I detta kapitel presenteras en analys av studiens empiriska data. Vidare har detta kapitel 

delats in i studiens två huvudsakliga delar. Den första delen presenterar nulägesanalysen, vilken vidare 

analyserar data från intervjuerna. Därefter presenteras en analys av framtids-möjligheterna där 

tillämpningen av tekniken spelmotorer analyseras. 

Kapitel 6: I detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens resultat, genomförande, bidrag och 

tillförlitlighet. Därefter presenteras ett förslag på fortsatta studier som under genomförandet av denna 

studie väckt intresse som kan ligga till grund för vidare efterforskningar. 

Kapitel 7: I detta kapitel sammanställs studiens bidrag i form av de teorier och slutsatser som 

formulerats.  Respektive forskningsfråga presenteras och besvaras var och en och knyts därefter ihop 

med studiens övergripande syfte. 

Kapitel 8: I detta kapitel presenteras en referenslista för den kunskap som tillgodosetts via tidigare 

genomförda studier. 

Kapitel 9: I detta kapitel presenteras ytterligare material i form av bilagor som ej ansågs nödvändiga 

att inkludera i huvudrapporten. 
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2. TEORI 

I följande kapitel presenteras de bakomliggande teorier som använts under studiens genomförande 

samt en litteraturstudie som delger den kunskap tidigare studier kommit fram till. Avslutningsvis 

sammanställs detta kapitel i en beskrivningsmodell som under studiens fortsatta genomförande 

använts som analysmodell. 

2.1 TEORETISK REFERENSRAM: 
Följande delkapitel presenterar en teoretisk referensram som under studiens inledande arbete 

använts för att sammanställa befintlig kunskap inom ämnesområdet. Arbetet med teoretiska 

referensramen var en omfattande del av examensarbetet men var nödvändig för den egna förståelsen 

kring ämnesområdet arkitektonisk visualisering, vilket är ett någorlunda utspritt och ostrukturerat 

ämnesområde. 

DESIGNPROCESSEN 

Byggprocessen: 
Byggprocessen är en omfattande process som i grund och botten handlar om att uppfylla ett behov 

eller ett önskemål om en byggnad (Hansson, 2015). Behoven i sig kan vara allt ifrån privata bostäder 

till större offentliga platser. Byggprocessen kan där av variera i omfattning från projekt till projekt, helt 

beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras. Den senaste tiden har byggprocessen blivit 

alltmer komplicerad till följd av nya tekniska framgångar och byggprojektens ökade komplexitet, vilket 

ställer allt högre krav på byggprocessens genomförande (Norouzi et al., 2015). En annan bidragande 

orsak till de ökade kraven är att byggprocessen blivit mer tvärvetenskaplig och således måste kunna 

involvera flera olika kompetenser (Schnabel et al., 2008; Otter & Emmitt, 2008). Därför samarbetar 

flera olika professionella aktörer genom att slå samman sina kunskaper för att kunna tillhandahålla en 

byggnad som inte bara uppfyller beställarens önskemål (Nordstrand, 2008), utan också uppfyller de 

regler och normer som ställs på byggnader i dagens samhälle (Hansson, 2015). Byggprocessen kan där 

av ses som en mycket komplicerad och långtgående process, där flera olika parter måste kunna 

samarbeta för att lyckas. 

Arkitekten: 
En viktig aktör inom byggprocessen är arkitekten. Arkitektens primära uppdrag under detta skede är 

att utforma byggnaden rent estetiskt såväl som funktionellt (Nordstrand, 2008). För att kunna utforma 

och tillhandahålla en komplett byggnad sammanställs information från flera olika ämnesområden 

(Norouzi et al., 2015), varav arkitekten även kan ses som den aktör vilken säkerställer byggnadens 

helhet och som ansvarar för byggnadens slutgiltiga resultat i form av dess design. Enligt Lawson (1994) 

präglas arkitektens yrkesroll av förmågor såsom att de är kreativa, visionära, rumsligt medvetna och 

abstrakt tänkande personer med en lång erfarenhet och teknisk kunskap. Arkitekten kan vara en 

ensam designer och byggnadsspecialist, eller en sammansättning av flera olika yrkesroller som 

tillsammans utgör en arkitektonisk verksamhet eller organisation (Otter & Emmitt, 2008). Nuförtiden 

verkar det sistnämnda alternativet vara den vanligaste formen, varav arkitektens klassiska yrkesroll 

inte längre nödvändigtvis behöver syfta till enbart en person eller kompetens. 

Enligt Hansson (2015) innefattar byggprocessen hela byggnadens livstid, varvid en byggnad skapas, 

förvaltas och så småningom rivs. Således kan det sägas att arkitektens arbete till stor del pågår under 

byggprocessens tidiga skeden, vilket har illustreras i Hanssons modell av byggprocessen i Figur 2. 

Arkitektens del av byggprocessen kan med en något förenklad syn beskrivas som själva 
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produktbestämningen, där produkten i form av en planerad byggnad bestäms (Hansson, 2015; 

Nordstrand, 2008). Men ur ett mer yrkesmannamässigt perspektiv brukar denna del av byggprocessen 

snarare benämnas projekteringsprocessen. 

 

 

Figur 2, Byggprocessen enligt modellen av Hansson (2015) 

Projekteringsprocessen: 
Projekteringsprocessen innefattar allt det arbete som krävs från det att en idé kring en byggnad 

uppstår, till det att byggnaden finns redovisad i detalj på diverse ritningar och beskrivningar (Hansson, 

2015). För att vidare bryta ned projekteringsprocessen är en vanlig uppdelning att dela in arbetet i ett 

så kallat programarbete och i det som är mer allmänt känt som projekteringsarbete (Nordstrand, 

2008). Själva programarbetet kan även benämnas som det tidiga- eller det initiala skedet eftersom det 

ofta innefattar någon form av utredningsarbete, vilket även det är en viktig del i byggprocessen 

(Hansson, 2015). För att minimera eventuella tvetydigheter kring begreppen har denna studie valt att 

använda Hanssons definition och beskrivning av projekteringsprocessen. Denna modell innefattar hela 

projekteringsprocessen från det initiala skedet till slutet av projekteringsskedet, vilket Figur 3 

illustrerar. 

 

Figur 3, Projekteringsprocessens enligt modellen av Hansson (2015) 

Mer ingående innehåller projekteringsprocessen flera mindre delprocesser, vilka är beroende av 

varandras genomförande för att kunna initieras (Knotten et al., 2015). Allt eftersom nya beslut tas och 

projekteringsprocessen fortlöper förfinas byggnaden succesivt (Ballard, 2000). Initialt sett brukar 

projekten endast innehålla en liten mängd information (Downes & Lange, 2015), vilket inte är 

tillräckligt för att kunna påbörja produktionen av den tilltänkta byggnaden. Men allt eftersom projektet 
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fortlöper samlas mer information som ger en mer genomförbar och detaljerad beskrivning av den 

planerade byggnaden. Slutligen har projektet samlat all den information som behövs för att 

byggprocessen ska kunna gå vidare till nästa steg, nämligen produktionen. Arkitekten har då tills stor 

del gjort klart sin del av arbetet med projektet. Men då resurserna i form av tid ofta är knappa händer 

det att processerna ibland överlappar varandra och designändringar kan ske då själva 

produktionsprocessen initierats (Downes & Lange, 2015). 

Designprocessen: 
Själva ritandet eller utformningen av byggnaden sker huvudsakligen i de delprocesser som ingår i det 

så kallade projekteringsskedet, varav gestaltningen är det primära (Hansson, 2015). Men det händer 

också att utformningen till viss del påbörjas redan under programarbetet. För att tydliggöra skillnaden 

mellan de två skedena kan dessa delas in utifrån Pena & Parshalls (2012) definition. Pena & Parshall 

menar att programarbetet huvudsakligen syftar till att identifiera problemen, medan de senare 

skedena ämnar lösa dessa. Men även om syftet med programarbetet inte nödvändigtvis är att utforma 

byggnaden brukar utformningen numera smått påbörjas redan under detta skede. Utöver det kan 

designändringar även göras under senare skeden. För att vidare kunna definiera under vilken del av 

projekteringsprocessen själva utformningen av byggnaden faktiskt pågår kan det vara bra att 

introducera ytterligare en indelning av projekteringsprocessen i det som kallas själva designprocessen, 

vilket illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4, Designprocessens normala varaktighet under byggprocessen 

Till skillnad från den övriga byggprocessens sekventiella genomförande kan designprocessen ses som 

en mer ömsesidig process (Knotten et al., 2015). Ur arkitektens eget perspektiv kan denna process 

beskrivas med tre olika ingående steg (Okeil, 2010). Under det första steget identifieras problemet 

eller behovet av det designen förväntas lösa. Under andra steget söker arkitekten efter lösningar som 

kan lösa dessa problem. Slutligen, när en eller flera potentiella lösningar identifierats kan en 

utvärdering av hur den tilltänkta designen, som en lösning på problemet, kan användas. I detta steg 

involveras vanligtvis både beställaren men också andra aktörer för att tillsammans kunna göra kloka 

genomtänkta beslut kring byggnaden (Kestle & London, 2002). Således genomgår byggnadens 

utformning ofta flera alternativa lösningar där nya idéer tas fram tills det att ett godtagbart förslag har 

identifierats utifrån alla de kriterier byggnaden måste uppfylla (Nordstrand, 2008). Designprocessen 

Designprocessen 
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bör således tillåta både ett kreativt arbetssätt men också en iteration av nya idéer (Okeil, 2010), ett 

koncept som illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5, Designprocessen ur arkitektens perspektiv enligt Okeil (2010) 

Arbetsverktyg: 
Merparten av arbetet under designprocessens genomförande sker numera i virtuella miljöer med hjälp 

av digitala arbetsverktyg. Dessa moderna verktyg har gjort att arkitektens arbete har utvecklats från 

handgjorda ritningar och skrifter till objektorienterade tredimensionella (3D) modeller med en inbyggd 

informationshantering (Roupé, Bosch-Sijtsema, & Johansson, 2014). Det har i sin tur genererat flera 

positiva fördelar, såsom att arkitektens egen förståelse för den planerade byggnadens helhet har 

förbättrats (Schnabel, 2004), men också en förhöjd noggrannhet, mindre fel och en effektivisering av 

själva designprocessen (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Övergången till den digitala modelleringen och 

informationshanteringen har även givit arkitekten en större möjlighet att generera mer detaljerade 

och komplexa former (Okeil, 2010), vilket i sin tur resulterat i alltmer avancerad arkitektur. Building 

Information Modeling (BIM), vilket är ett samlingsnamn för den senaste formen av digitala 

arbetsverktyg, kan tillhandahålla upp till sex dimensioner av information (Takim, Harris, & Nawawi, 

2013). BIM och användandet av 3D-modellering har de senaste åren anammats av merparten 

arkitekter och ses numera som ett måste för att kunna upprätthålla en tillräckligt hög byggnadskvalitet 

(Heydarian et al., 2015). 

VÄRDESKAPANDE 

Iterativt arbetssätt: 
Begreppet värde är ett någorlunda tvetydigt koncept som kan ha flera betydelser utifrån olika 

perspektiv (Salvatierra-Garrido, Pasquire, & Miron, 2012). Utifrån designprocessens perspektiv är 

iterationer något som kan bidra till ett ökat värde (Ballard, 2000). Knotten et al. (2015) beskriver att 

designprocessen till skillnad från tillverkningsindustrin eftersträvar flera iterationer för att kunna skapa 

ett ökat värde. Flera iterationer kan exempelvis skapa värde i form av en förbättrad eller förstärkt 

produkt eller genom en effektivisering och förenkling av själva genomförandet (Eikeland, 2001). Men 

alla iterationer av designen skapar inte automatiskt ett ökat värde och enligt Ballard (2000) estimeras 

så mycket som 50 % av designprocessens tidresurser åt till så kallade negativa, icke nödvändiga 

iterationer. Lawson (1997) påpekar dock att vissa negativa iterationer trots allt kan vara nödvändiga 

eftersom de kan vara en del av det som leder till den slutgiltiga designen och förståelsen för hur 

problemet ska lösas. Vidare påpekar Knotten et al. (2015) att flera iterationer är värdeskapande men 
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att om de pågår för länge kan de ha negativa konsekvenser såsom ökade kostnader och förseningar i 

projektets genomförande. 

Under designprocessens tidiga skeden är arbetet som mest kreativt, iterativt och innovativt (Knotten 

et al., 2015). Under detta skede har även beslutsfattandet som störst betydelse för projektets 

möjligheter (Drogemuller, Egan, & McDonald, 2009). Det till följd av byggnadsprojektets kostnader och 

komplexitet ökar exponentiellt under designprocessen fortlöpande (Heydarian et al., 2015). Under 

tidiga skeden är således ändringar fortfarande relativt billiga att genomföra (Samset, 2008). Iterationer 

under de tidiga skedena är ytterst viktiga utifrån ett värdeskapande perspektiv (Ballard, 2000). Men 

tidiga skeden är även de mest komplexa och kan vara svåra att hantera och begripa (Knotten et al., 

2015), speciellt för mindre erfarna personer.  

Gemensamt arbetssätt: 
Ett annat betydelsefullt perspektiv för ett ökat värde är utifrån beställarens (Knotten et al., 2015). Det 

eftersom denna aktör finansierar och kanske till och med är den som ska använda slutprodukten. 

Utifrån beställarens perspektiv kan värde likaså ses som något vilket förbättrar eller förstärker 

produkten, i form av byggnadens utformning eller något som effektiviserar eller förenklar själva 

genomförandet (Eikeland, 2001). Eller så kan det rent utav vara möjligheten att faktiskt kunna påverka 

och involveras i själva designprocessen för att säkerställa egna behov och önskemål, vilket enligt 

Nordstrand (2008) i grund och botten är orsaken till varför projektet överhuvudtaget genomförs. 

Arkitektur är ett gemensamt arbete som förlitar sig på ett effektivt samarbete mellan ett projekts olika 

aktörer (Otter & Emmitt, 2008). Den person med mest kunskap om hur byggnaden ska användas är 

beställaren (Norouzi et al., 2015). Att tidigt i designprocessen kunna nå en gemensam förståelse kring 

den tilltänkta byggnaden är något som är fördelaktigt (Heldal & Roupé, 2012). Men en gemensam 

förståelse kräver i sin tur att arkitekten kan involvera beställaren i designprocessens genomförande, 

vilket görs via kommunikation. 

Enligt Norouzi et al. (2015) är kommunikation nyckeln till en förbättrad relation mellan arkitekten och 

beställaren, vilket även möjliggör en förbättrad arkitektur. Bristfälliga byggnader eller arkitektur 

behöver nödvändigtvis inte bero på att arkitektens arbete är dåligt utfört, utan det kan snarare bero 

på att designen någon gång under processen missuppfattades utav någon av de respektive parterna 

(Kitchens & Shiratuddin, 2007). Men trots att kommunikationen mellan arkitekten och beställaren är 

viktig är det ofta en förbisedd faktor (ibid). Kitchens & Fairuz menar att beställaren vanligtvis förlitar 

sig på att arkitekten på egen hand kan tillhandahålla en byggnad som uppfyller dennes behov och 

önskemål, utan att själv vara helt införstådda i hur den tilltänka designen faktiskt gör det. Men 

eftersom arkitektur inte är baserad på en enmans prestation, utan är en process varvid både arkitekten 

och beställaren slår sina idéer och kunskaper samman (Pena & Parshall, 2012) utgör detta ett problem. 

Resultatet blir ofta att beställaren inte upptäcker de eventuella felen eller bristerna förrän 

produktionen påbörjats eller kanske till och med slutförts (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Det i sin tur 

medför ökade kostnader och lägre värdeskapande för beställaren, men också för byggnaden och 

arkitekturen som helhet. Effektiva sätt att kunna kommunicera är således kritiska för att det 

gemensamma arbetssättet ska kunna stärkas och för att värdeskapandet ska kunna ökas (Chen, 2004). 

För att kunna effektivisera kommunikationen använder sig arkitekten vanligtvis utav olika typer av 

visuella kommunikationsmedel. 

  



 

12 
 

VISUELL KOMMUNIKATION 

Visuella sinnet: 
Kommunikation i dess enklaste form sker vanligtvis via ett verbalt utbyte av information. Muntlig 

kommunikation är en vanligt förekommande metod som även arkitekten använder sig av då denne 

försöker framföra sina idéer (Chen, 2004; Norouzi et al., 2015). Men eftersom arkitektur är ett visuellt 

orienterat ämne kan det vara svårt att beskriva en byggnad med enbart ord (Chen, 2004). Det eftersom 

ämnet arkitektur i sig behandlar framtagandet av olika spatiala upplevelser vilka främst förmedlas via 

det visuella sinnet (Wu, 2009). Enligt Dalholm et al. (1999) måste en person egentligen uppleva 

arkitektur med hela kroppen och samtliga sinnen närvarande för att kunna få den fullständiga 

upplevelse en byggnad förmedlar. Men under framtagandet av byggnaden kan ändå en tillräckligt 

noggrann upplevelse förmedlas via enbart det visuella sinnet (Wu Y. , 2009). Det trots att övriga sinnen 

och andra psykologiska faktorer ändå har en viss inverkan på vår uppfattning av en byggnad (Downes 

& Lange, 2015), varav arkitekten brukar använda sig av visuella kommunikationssätt vilket vanligtvis 

benämns arkitektonisk visualisering. 

Arkitektonisk visualisering: 
Arkitektonisk visualisering i sig är inget nytt fenomen trots att vissa modernare verktyg gett namnet 

en, till viss del, förnyad innebörd (Al-Kodmany, 2002). Arkitekten har under årens lopp använt sig av 

flera olika metoder för att kunna framföra sina idéer, såsom fysiska modeller (Mateus et al., 2015) och 

perspektivritningar från att de återuppfanns under renässansen (Lange, 2001). Termen arkitektonsik 

visualisering kan ses som ett sätt att kommunicera med hjälp av olika typer av media för att kunna 

överföra idéer från arkitekten till beställaren (Indraprastha & Shinozaki, 2009). Syftet med 

visualiseringstekniken är att effektivisera informationsutbytet mellan de två parterna (Lange, 2005). 

Tufte (1990) definerar arkitektonisk visualisering som ett mer lämpligt medium för att tydliggöra viss 

komplex data. För en yrkesverksam arkitekt är själva kommunikationen av idéer minst lika viktig som 

idéerna själv (Al-Kodmany, 2002). En arkitekt som inte kan framföra sina idéer kan därför misslyckas, 

även om denne är duktig som designer. Där av kan det sägas att arbetet med arkitektur till stor del 

handlar om just kommunikationen av arkitektur (Gabriel & Maher, 2002). 

Visualiseringsverktyg: 
Skissandet är den absolut vanligaste och enklaste visualiseringsmetoden arkitekten använder sig av 

och kanske även den metod som är mest förknippad med arkitektens yrke, vilket illustreras i Figur 6. 

Skissandet är betraktat som en mycket effektiv metod för att kunna kommunicera inom den 

arkitektoniska verksamheten (Unwin, 2007). Metoden är framför allt vara användbar under ett 

projekts initiala skeden då flera konceptuella idéer behöver kunna tas fram och utvärderas snabbt och 

enkelt (Okeil, 2010). En annan fördel är att det möjliggör en hög abstraktionsnivå, vilket kan vara 

användbart i tidiga skeden då vissa parametrar behöver kunna utelämnas till senare skeden i processen 

(ibid). Skissandet som visualiseringsmetod med hjälp av pennan som visualiseringsverktyg möjliggör 

dessutom en frihet att kunna uttrycka form helt fritt utan begränsningar (Okeil, 2010; Unwin, 2007), 

såsom andra verktyg kan introducera till följd av dess komplexitet. Dock har skissandet numera börjat 

ersättas alltmer av digitala verktyg eftersom pennan i sig kan introducera en viss otydlighet och icke 

noggrannhet i den information som presenteras (Al-Kodmany, 2002). 
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Figur 6, Visualiseringsverktyg respektive visualiseringsmetod enligt Al-Kodmany (2002) 

3D-modellering har inte bara ökat förståelsen hos arkitekterna själva (Schnabel, 2004), utan även 

möjliggjort att visualiseringsmaterial kan framställas med enkelhet direkt från arkitektens eget 

arbetsmaterial (Christiansson et al., 2011). I jämförelse med tvådimensionellt (2D) ritande 

tillhandahåller 3D-ritandet en omedelbar visualisering av den planerade miljön ifrån helt valfria vyer 

(Schnabel et al., 2008). Visualiserings-processen kan således effektiviseras samtidigt som de digitala 

verktygens inbyggda noggrannhet förhindrar eventuella misstag till en högre grad än det skissandet 

gör. Enligt Chen (2004) är 3D-visualisering en överlägset mer effektiv kommunikationsmetod än de 

mer traditionella metoderna. Datorgenererade visualiseringsverktyg kan erbjuda mer sofistikerade 

metoder för analys och arkitektonisk visualisering, vilket möjliggör att mer informerade beslut kan tas 

kring designprocessen (Al-Kodmany, 2002). Mer avancerade visualiseringsverktyg såsom Autodesk 3DS 

MAX, tillsammans med tredjepartsplugin såsom VRay och Mental Ray är idag vanligt förkommande 

visualiseringsverktyg inom den arkitektoniska verksamheten. Dessa verktyg är framförallt användbara 

under ett projekts slutskede, i och med möjligheten att kunna generera bilder som beskriver 

byggnaden som om den redan vore färdigställd i verkligheten. 

Detaljeringsnivå: 

 

Figur 7, Abstrakt representation med lägre detaljeringsnivå 

Enligt Lange (2001) är alla simuleringar mer eller mindre en abstrakt representation av den komplexa 

verkligheten. Trots olika representationers detaljeringsnivå är det viktigt att tydliggöra det faktum att 

visualiseringar alltid kräver en viss abstraktion (Lange, 2005). Lovett et al. (2015) påpekar att en 

visualisering alltid är en förenklad representation av verkligheten och således måste ta ställning till vad 

visualiseringarna ska innehålla. Exempelvis genom en avsiktlig reduktion av detaljeringsnivån och 

informationsmängden, vilket brukar kallas abstraktion (Bates-Brkljac, 2009). Abstraktion kan således 
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introducera otydigheter eller vara svåra att tolka, vilket illustreras i Figur 7. I motsats till begreppet 

abstraktion brukar termen realism används för att beskriva en arkitektonisk visualisering, vilken istället 

har en låg abstraktionsnivå. Dock används begreppet ofta slarvigt och har blandats ihop med 

begreppet fotorealism, vilket har gett begreppet en inkongruent betydelse (Wergles & Muhar, 2009). 

Det eftersom begreppet realism inte nödvändigtvis betyder samma sak som termen fotorealism gör. 

Hall (1990) beskriver begreppet realism som en upplevelse vilken är oskiljaktig i jämförelse med den 

verkliga upplevelsen. Vidare beskriver Lovett et al. (2015) termen realism som till den grad en 

visualisering representerar sin motsvarighet i den verkliga världen. En realistisk representation är 

vanligtvis lättare att tolka än en abstrakt representation till följd av den högre detaljeringsnivån men 

kräver också mer information, vilket illustreras i Figur 8. 

 

Figur 8, Realistisk representation med högre detaljeringsnivå 

Moderna visualiseringsverktyg har gett arkitekten möjlighet att beskriva en planerad byggnad med en 

hög detaljeringsnivå och realism som kan vara svår att skilja från verkligheten. Det har i sin tur gett 

arkitekten tillgång till en kraftfull visualiseringsmetod som kan användas under designprocessen 

(Wergles & Muhar, 2009). Vissa visualiseringsverktyg introducerar dock en viss fara till följd av att de 

kan producera ytterst trovärdiga visualiseringar trots att de inte är baserade på korrekt data (Lange, 

2005). Datorgenererade realistiska bilder har dock kritiserats för att alltför lätt kunna manipuleras 

(Sheppard, 2005) och kan, använda på ett felaktigt sätt, anses rent olämpliga som informationsbärare 

(Lovett et al., 2015). Utöver detta har arkitekternas yrkesroll ett visst rykte av att kunna presentera 

något oärliga visualiseringar av den framtida bebyggelsen (Bourdakis, 1997). Exempelvis genom 

noggrant placerade träd eller orealistiska perspektiv, vilka skymmer den delen av byggnaden som 

kanske är av störst intresse. Datorgenererade bilder kan tillsammans med bildbehandlingsverktyg 

förstärka upplevelsen av en planerad byggnad med glada människor, grönskande natur eller flygande 

fåglar som förstärker den positiva känslan hos den planerade byggnaden (Schnabel et al., 2008). Det 

kan tillsammans med visualiseringsverktygens höga trovärdighet i form av realism, förflytta fokus från 

själva byggnaden till verktygens förmåga att skapa spektakulära eller intresseväckande bilder (Lange, 

2001). Hur sådant visualiserings-material skapar värde för byggnaden och designprocessens 

genomförande kan egentligen ifrågasättas (Schnabel et al., 2008). 
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Riktlinjer & principer: 
Hur en arkitektonisk visualisering ska innehålla en hög detaljeringsnivå är något arkitekten måste ta 

ställning till (Lovett et al., 2015). Estetiska värden är något som ämnet arkitektur värdesätter, vilket 

realistisk visualisering erbjuder (Heldal & Roupé, 2012). Men å andra sidan kan en abstrakt visualisering 

vara tillräcklig för att arkitekten ska kunna kommunicera det mest väsentliga (Lange, 2001). Det hela 

kan ses som en balansgång mellan resursåtgången och den nytta materialet förväntas generera åt 

designprocessen. Heldal & Roupé (2012) föreslår att valet av detaljeringsnivå baseras på vad som 

efterfrågas av beställaren och hur långt gången själva designprocessen är. En annan viktig princip är 

att försöka använda visualisering genom hela designprocessen, istället för att konfrontera beställaren 

med färdiga produkter vid slutet av designprocessen (Lovett et al., 2015). I en studie av Al-Kodmany 

(1999) konstaterades det att mer abstrakta visualiseringsmetoder såsom skiss var användbara i tidiga 

skeden, medan mer realistiska bilder först var användbara under senare skeden. 

I en värld där vi alltmer förlitar oss på visuell information är det dessutom viktigt att förse mottagaren 

av informationen med ledtrådar som påvisar en distinktion mellan vad som är verkligt och vad som 

ännu inte är det (Downes & Lange, 2015). Sheppard (2005) menar att visualiseringar endast bör 

innehålla relevant och tillgänglig information för att undvika att beslut påverkas av felaktig data. 

Arkitektonisk visualisering är i grund och botten till för att förmedla arkitektens idéer, varav arkitekten 

bör säkerställa att den kommunicerade informationen faktiskt överensstämmer med verkligheten 

(Wergles & Muhar, 2009). Visualiseringsmetoder som bidrar till en ökad förståelse och insikt kring 

designprocessen kan bidra till ett ökat värde i form av en mer ärlig kommunikation (Downes & Lange, 

2015). 

KOGNITIV FÖRMÅGA 

Virtuellt tänkande: 
Designprocessen innefattar till stor del tänkande i virtuella världar som sedan måste kunna 

konverteras till verkligheten (Schnabel et al., 2008). Arkitekten är en abstrakt tänkande och rumsligt 

medveten person (Lawson, 1994), vilket skapar goda förutsättningar för arbetet under 

designprocessen. Men trots att flera arkitekter erhåller förmågan att kunna skapa en naturlig koppling 

mellan den virtuella- och verkliga världen framgår en viss skillnad då mindre erfarna personer ställs 

inför denna utmaning (Okeil, 2010).  

Den grundläggande orsaken till kommunikativa svårigheter är att arkitekten för egen del använder 

olika typer av tekniska informationsbärare, såsom planer-, sektioner- och fasadritningar, för att 

hantera informationen kring den planerade byggnaden (Lange et al., 2013). Orsaken till detta är dels 

på grund av att tekniska ritningar effektiviserar själva informationshanteringen, men en annan orsak 

är att arkitekten ägnat flera år av studier samt eventuell yrkeserfarenhet till att träna upp denna 

förmåga (Gobert, 1999). Men utifrån beställarens perspektiv kan sådan teknisk information vara svår 

att tolka och begripa sig på (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Gobert (1999) menar att person utan någon 

form av arkitektonisk utbildning har svårt att kunna läsa 2D ritningar. Vidare påpekar Chen (2004) att 

detta är grundorsaken till varför kommunikationen mellan arkitekten och beställaren ofta brister. 

Helhetstänkande: 
Den vanligaste orsaken till bristande kommunikation är på grund av att informationen inte presenteras 

på ett sådant sätt som möjliggör att mindre erfarna personer kan ta del av den (Johansson, Roupé, & 

Viklund Tallgren, 2014). Kitchens & Fairuz (2007) menar att 2D ritningar har en hög inlärningskurva till 

följd av att människor faktiskt ser tredimensionellt. 3D-verktygen har således en stor fördel i och med 

att de friar mottagaren av information från att mentalt behöva pussla ihop olika vyer i 3D (Chen, 2004). 

För mindre erfarna personer som inte är vana att läsa 2D ritningar introducerar 3D verktygen 
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möjligheter såsom att enkelt kunna skapa en grundläggande förståelse för en planerad byggnads 

helhet (Christiansson et al., 2011). Eftersom vi lever i en era av visuell kommunikation måste 

arkitekterna numera arbeta med 3D information som kopplar samman den virtuella världen med den 

riktiga (Lange, 2001). 

Utvärdering & återkoppling: 
3D datorgenererade bilder har använts flitigt de senaste åren för att kommunicera arkitektens arbete. 

Det har i sin tur gjort att informationsutbytet mellan arkitekten och beställaren kan genomföras 

smidigare, men också att den mentala tankekraften kan användas till mer värdeskapande aktiviteter 

(Chen, 2004). Chen menar att den mentala tankekraften är en kritisk faktor som påverkar möjligheten 

att spatialt kunna föra ett resonemang kring olika lösningar. En begränsad mental tankekraft är något 

som även påverkar den kognitiva förmågan (Roupé et al., 2014). Vidare förklarar Chen (2004)  att den 

tankekraft som går åt till att tolka och översätta information, är den tankekraft som istället skulle kunna 

användas för att analysera och utvärdera hur en planerad byggnad uppfyller behoven. En begränsad 

mental tankekraft kan även förhindra förmågan att kunna generera och tillföra projektet nya idéer 

(Okeil, 2010).  Som tidigare nämnt kan en avsaknad av beställarens kunskap och synpunkter kring 

arkitektens arbete vara förödande för designprocessen genomförande och byggnadens arkitektur. 

Arkitektonisk visualisering bör således eftersträva informationsutbyte som minimerar belastningen av 

den mentala tankekraften för samtliga ingående parter (Chen, 2004).  

STATISK VISUALISERING 

Passiv kommunikation: 
Visualiseringar såsom skisser, foto-montage och datorgenererade bilder är så kallade statiska 

visualiseringar (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Dessa beskriver en planerad byggnad som en helt statisk 

upplevelse där möjligheten att vidare utforska den föreslagna lösningen är begränsad till den 

fördefinierade vyn (Lange, 2001). En statisk visualisering innebär i praktiken att arkitekten i förväg 

måste bestämma vilken information som ska kommuniceras med beställaren (Edwards et al., 2015). 

Där av kan beställaren gå miste om viss information som denne skulle kunna ta del av (Christiansson 

et al., 2011). Detta kan ses som en process vilket introducerar vissa begränsningar kring möjligheten 

att kunna kommunicera effektivt. Trots att designprocessen numera genomförs i virtuella 3D-miljöer 

förses beställaren vanligtvis med passiv information utskriven i ett 2D format (ibid). 

Permanent information: 
Andra problem med statiska visualiseringsmetoder såsom enstaka bilder är att de inte speglar 

designprocessens iterativa och kreativa arbetssätt (Al-Kodmany, Visualization tools and methods in 

community planning: From freehand sketches to virtual reality, 2002). Bilder som informations-

medium är helt statiska, varav innehållet ej kan ändras utifrån beställarens egna synpunkter. 

Exempelvis kan beställaren vara intresserad av att se alternativa planlösningar, ett annat materialval 

på fasaden eller ljussättningen under en annan tid på dygnet, vilket nuvarande visualiseringsverktyg 

inte kan erbjuda inom en och samma visualisering (Kitchens & Shiratuddin, 2007). Det kan ge 

beställaren ett permanent intryck (Al-Kodmany, 2002), vilket hämmar designprocessens kreativa och 

iterativa arbetssätt. Alternativet är således att presentera flera olika statiska visualiseringar, vilket 

således kräver mer resurser att förbereda. Men att behöva jämföra information från olika 

informationskällor ställer högre krav på den kognitiva förmågan, varav utrymmet för utvärdering och 

återkoppling i sin tur kan påverkas (Roupé et al., 2014). Således kan det sägas att statiska 

visualiseringar inte skapar ett optimalt sätt att kommunicera effektivt. 
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Dynamisk visualisering: 
Mer dynamiska visualiseringsmetoder såsom filmklipp och animationer kan bidra till en ökad förståelse 

kring den tilltänkta designen till följd av att mer information redovisas (Kitchens & Shiratuddin, 2007). 

Men möjligheten för beställaren att vidare kunna utforska och interagera med arkitektens förslag är 

fortfarande begränsad (Wergles & Muhar, 2009). Där av tillför rörliga- eller dynamiska 

visualiseringarna egentligen inte så mycket mer än det flera bilder kan göra. Begreppen statisk- och 

dynamisk visualisering behöver därför vidareutvecklas för att hitta en definition där en markant 

skillnad hos de olika visualiseringsverktygen faktiskt existerar. 

INTERAKTIV VISUALISERING 

Realtidsvisualisering: 
En bättre indelning av olika typer av visualiseringsmetoder och vilka möjligheter dessa introducerar 

kan hittas inom datorgrafikens värld. Datorgrafik även kallat Computer Graphics (CG) på engelska, kan 

delas in i två olika kategorier baserat på vilken typ av renderingshastighet de kan erbjuda (Akenine-

Moller, Haines, & Hoffman, 2008). Offline-rendering är den ena kategorien, vilket egentligen innebär i 

princip samma sak som det statisk visualisering gör, fast med fokus på enbart de digitala 

visualiseringsverktygen. Teo (2010) beskriver begreppet Offline-rendering som datorgenererade bilder 

som någon gång tidigare än det att de förmedlas till användaren har genererats av en dator. De 

genererade bilderna kan i sin tur presenteras som både sekvenser eller stillbilder. Exempel på 

visualiserings-verktyg som använder Offline-rendering är VRay och Mental Ray (Teo, 2010), vilka även 

används flitigt inom den arkitektoniska verksamheten. I motsats till Offline-rendering finns även en 

renderingsteknik vid namnet realtidsrendering. Realtidsrendering genererar bilder så snabbt att de 

inte upplevs som separata, utan istället som en helt sammanfluten process, vilket skapar en markant 

skillnad, nämligen möjligheten att tillhandahålla interaktivitet (Akenine-Moller et al., 2008). 

Interaktivitet: 
Interaktivitet skapar flera möjligheter som ämnesområdet arkitektonisk visualisering kan nyttja 

(Indraprastha & Shinozaki, 2009). Bland annat erbjuder interaktivitet ett helt fritt utforskande av 

virtuella miljöer (Lange et al., 2013). Exempelvis de virtuella miljöer arkitekten arbetar med (Johansson 

et al., 2015). På så vis kan användaren utforska de vyer denne själv finner intressant (Lovett et al., 

2015). En annan fördel är att byggnadens helhet nu finns presenterad i 3D (Johansson et al., 2015), 

vilket gör det enklare att förstå helheten i jämförelse med att försöka sätta samman flera olika 2D-vyer 

(Kitchens & Shiratuddin, 2007). Interaktivitet erbjuder även möjligheten att kunna designa, bygga och 

testa en lösning i en virtuell värld helt fri från materians begränsningar (Christiansson et al., 2011). En 

sådan typ av visualisering kan exempelvis användas för att simulera brukarens användning av 

byggnaden, varvid dess funktioner mer ingående kan utvärderas (Mahdjoub, Koh, & Moobela, 2012) 

men det möjliggör också att olika alternativa lösningar och en inbyggd variation kan visualiseras inom 

ett och samma medium. Det kan spara resurser i form av att ändringarna kan göras direkt i de redan 

framtagna visualiseringarna (Jin & Kim, 2015), vilket kan reducera den icke kreativa processen av att 

framställa nytt visualiseringsmaterial (Bourdakis, 1997). En annan fördel är att utvärderingen av olika 

alternativa lösningar kan effektiviseras, eller att externa faktorer och dess påverkan på byggnaden kan 

visualiseras. Det är något som designprocessen kan gynnas av (Emmitt & Ruikar, 2013; Roupé et al., 

2014). Men den viktigaste fördelen är att den grundläggande förståelsen för en planerad byggnad kan 

öka, vilket kan leda till snabbare beslutsprocesser och förhoppningsvis en minskad resursåtgång 

(Heldal, 2007). 

Virtual Reality: 
Realtidsvisualisering kan egentligen ses som ett samlingsnamn på en rad olika visualiseringsmetoder 

som utvecklats under de senaste årtiondena, varav den kanske mest vanliga tekniken brukar benämnas 
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vid namnet Virtual Reality (VR). Tekniken i sig är inget nytt fenomen och har vid genomförandet av 

denna studie nästan funnits i 50 år (De Freitas & Ruschel, 2013). VR är en slags visualisering, eller 

snarare en visualiseringsmetod, som fått extra mycket uppmärksamhet framför allt de senaste åren 

(Portman, Natapov, & Fisher-Gewirtzman, 2015). Delvis beroende på att ny teknik har utvecklats som 

gjort VR mer tillgängligt för allmänheten. Okeil (2010) förklarar begreppet som en teknik vilken 

möjliggör en stark sinnesnärvaro i en 3D datorgenererad värld, där en ökad sinnesnärvaro skapas 

genom användarens förmåga att kunna interagera i realtid med den virtuella miljön. Vidare föreslår 

Okeil (2010) att en VR miljö erhåller sex relaterade egenskaper: 

 Realtid: Dynamisk och fotorealistisk grafik i realtid 

 Uppslukande: Användaren omges av informationen i miljön 

 Sinnesnärvaro: Känslan av att befinna sig i miljön är påtaglig 

 Interaktiv: Känslan av att bli involverad i miljön är påtaglig 

 Självstyre: Full frihet att kunna navigera och utforska miljön 

 Samarbete: Flera användare kan interagera inom samma miljö 

Head-Mounted Displays (HMD) är en hårdvara i form av två bildskärmar som monteras i ett 

stereoskopiskt läge framför användarens synfält (Jäckel, 2013), vilket har illustrerats i Figur 9. Syftet 

med det stereoskopiska läget är att tillhandahålla en förstärkt upplevelse, främst i form av ett ökat 

djup i den projicerade bilden (Lovett et al., 2015). Till skillnad från de mer vanliga typerna av 

datorgenererade bilder måste en sådan lösning kontinuerligt generera två bilder av den virtuella 

miljön, en för respektive öga (Johansson et al., 2014). Därefter genomgår bilderna en förvrängning, 

vilken simulerar ögats breda synfält varefter bilderna slutligen kan projiceras för användaren för att 

skapa en ökad sinnesnärvaro. Denna process är vanligtvis mer krävande än vanlig projicering av bilder 

på exempelvis bildskärmar (ibid). Det i sin tur bidrar till att HMD inte kan tillhandahålla en lika snabb 

responstid som vanliga bildskärmar. För att kompensera detta skapas virtuella miljöer, avsedda att 

användas med HMD, vanligtvis med en lägre detaljeringsnivå än det som är möjligt med vanliga typer 

av datorgenererade bilder (Bourdakis, 1997). Det för att kompensera den högre resursbelastningen 

jämfört med projicering på enbart en skärm. Ifall detta inte kompenseras på något sätt överhuvudtaget 

riskerar HMD att introducera åksjuka till följd av låga responstider som den mänskliga hjärnan 

uppfattar som verkliga, vilket är en ständig kamp vid användandet av HMD (Rebenitsch & Owen, 2014). 

 

Figur 9, Stereoskopisk projicering med Head-Mounted Display (HMD) 

Ny hårdvara såsom HMD kan tillsammans med tekniken VR tillhandahålla en utökad möjlighet att 

koppla samman en virtuell värld med verkligheten. Virtuella miljöer som erbjuder en utökad 

sinnesnärvaro och tillhandahåller känslan av att rent kroppsligt befinna sig i den virtuella världen kan 
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ge ännu bättre förståelse kring en planerad byggnad (Okeil, 2010). En sådan upplevelse kan på svenska 

sägas vara ”uppslukande” eller som engelskan bättre beskriver den som ”Immersive”. Andra alternativ 

såsom CAVE kan också möjliggöra den uppslukande känslan. CAVE är en teknik som tillåter användaren 

att utforska en virtuell värld som projiceras i användarens egen värld eller perspektiv (Dalholm et al., 

1999), vilket illustreras Figur 10. HMD försöker istället att isolera användaren från den egna världen 

och tillhandahåller ett helt nytt perspektiv. Enligt Dalholm et al. (1999) kan användandet av teknik 

såsom CAVE vara fördelaktig eftersom användaren ges möjlighet att uppleva den virtuella världen i en 

1:1 skala, varav den egna kroppen kan användas som referens vid bedömningen av en virtuell miljö. 

CAVE är dock en mer kostsam installation som dessutom är stationär. HMD har med hjälp av dagens 

teknik gjorts mycket mer smidig och portabel. Tillsammans med virtuella miljöer utgör teknik som 

dessa vad som kan definieras som Immersive Virtual Reality (IVR). Lingard (1995) definierar IVR som 

den klassiska formen av VR, vilken knyter an till användarens samtliga sinnen.  

 

Figur 10, Projicering i mänsklig skala i CAVE 

En vanlig missuppfattning är att användandet av HMD automatiskt förser användaren med en VR 

upplevelse. Men HMD kan även användas för att projicera olika typer av Offline-renderingar såsom 

stereoskopiska panoramabilder. Dessa typer av visualiseringar kan trots en ökad realism och 

sinnesnärvaro inte utforskas helt fritt utav användaren (Mahdjoub et al., 2012). Enligt Okeils (2010) 

definition uppfyller dessa inte alla de egenskaper VR bör erbjuda. Mer konventionella metoder såsom 

en virtuell miljö projicerad med hjälp av en vanlig datorskärm kan där av erbjuda mer frihet, vilket i sin 

tur kan bidra till en ökad sinnesuppfattning och klassificera sig bättre som VR. Men till skillnad från 

datorskärmen är en stereoskopisk panoramabild definitivt mer uppslukande. Då begreppet VR och 

exakt vad det innebär kan vara lite luddigt (Portman et al., 2015) kommer den här studien istället 

referera till tekniken med hjälp utav samlingsnamnet realtidsvisualisering. Fördelen med detta 

begrepp är att icke interaktiva visualiseringar såsom stereoskopiska panoramabilder exkluderas. Hur 

realtidsvisualiseringarna utnyttjar hårdvara som möjliggör uppslukande teknik såsom HMD är upp till 

användaren att själv avgöra. 

Spelmotorer: 
Som konstaterat är realtidsvisualisering inte ett verktyg utan snarare en metod. Därför krävs det att 

den som vill utveckla en realtidsvisualisering använder någon slags verktyg till detta, vilket i sig kan 

vara mycket kostsamt att utveckla på egen hand. Men ett annat sätt för att kunna utveckla 

realtidsvisualiseringar är att använda en så kallad spelmotor, vilken kan utföra en sådan uppgift mycket 

väl (Edwards et al., 2015) 
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En spelmotor är enligt Gregory (2009) en datadriven programvara, vilken har utvecklats i syftet att 

kunna återanvändas flera gånger. Hårdkodad programmering och logik gör det svårt att återanvända 

programvara, varav termen spelmotor har reserverats till programvaror som kan användas för att 

skapa flera olika spel utan några större modifikationer (Gregory, 2009). En spelmotor är vanligtvis 

utrustad med flera förinstallerade verktyg som gör det enklare att skapa virtuella miljöer i form av spel 

(Indraprastha & Shinozaki, 2009). Kort sagt är en spelmotor modulär och består av flera olika 

fördefinerade komponenter (Gregory, 2009). Orsaken till varför spelmotorer har kunnat utvecklats till 

de potenta verktyg de är idag, beror till stor del på grund av att dataspelsbranschen har gjort stora 

framgångar de senate årtiondena (Edwards et al., 2015). Allt eftersom dataspelstekniken utvecklas 

erbjuder spelmotorerna mer avancerad grafik och inbyggd intelligens (Yan et al., 2011). I dagsläget har 

spelmotorerna kunnat utvecklas till sofistikerade verktyg, vilka även kan användas inom andra 

branscher (Christiansson et al., 2011; Edwards et al., 2015). I jämförelse med andra realtidsverktyg är 

spelmotorer dessutom relativt billiga, vilket har gjort dem mycket populära de senaste åren (Stock et 

al., 2005). Verktygen har dessutom gjorts mer lättillgängliga än tidigare, vilket gjort att exempelvis 

privatpersoner kan använda tekniken fritt. Tre av de ledande aktörerna på marknaden, Unity 

Technologies, Epic Games och CryTek erbjuder i dagsläget sina verktyg helt kostnadsfritt för icke 

kommersiella aktörer (CryTek, 2016; Epic Games, 2016; Unity Technologies, 2016). 

En modern spelmotor såsom exempelvis Unity 5, tillverkad av Unity Technologies erbjuder intuitiva 

kontroller lätta att använda även för icke professionella aktörer (Edwards et al., 2015). Enligt Edwards 

et al. kan flera av spelmotorerna exportera applikationer till plattformar såsom Microsoft Windows 

och Apple Mac. Jin & Kim (2015) belyser även det faktum att nästan varje person idag har en 

smartphone, möjliggör att applikationerna kan spridas enkelt då flera av spelmotorerna kan exportera 

till både iOS och Android. Spelmotorn Unity 5 har även möjligheten att exportera applikationer till 

webbläsare, vilket gör att applikationen kan spridas över oerhört enkelt (Edwards et al., 2015). En 

annan möjlighet spelmotorer erbjuder är steroskopiska renderingar, vilket kan användas med 

uppslukande teknik såsom HMD för att skapa IVR upplevelser (Lange et al., 2013). Varav spelmotorer 

även kan ses som ett sätt för att tillgängliggöra VR för den arkitektoniska verksamheten (Shiratuddin 

& Thabet, 2002). 

Vid framställandet av realtidsvisualiseringar och dataspel finns en viktig faktor som alltid måste tas 

hänsyn till, vilket är renderingsmotorns förmåga att kunna tillhandahålla en tillräckligt hög 

bildhastighet (Johansson et al., 2014). Detta är balansen mellan vad som är grafikmässigt möjligt och 

den nuvarande hårdvarans prestanda, vilken styr vad som i praktiken är möjligt att genomföra med en 

realtidsvisualisering (Indraprastha & Shinozaki, 2009). Vanligtvis brukar denna balans mätas i vad som 

kallas Frames Per Second (FPS), eller i Hertz (Hz), som egentligen mäter hur många bilder per sekund 

som realtidsrenderingen klarar av att tillhandahålla (Akenine-Moller et al., 2008). Men begreppet är 

inte bara viktigt utifrån ett mått av prestanda, utan begreppet kan enligt Akenine-Moller et al. 

användas som ett mått för hur en realtidsrendering faktiskt kan tillhandahålla interaktivitet: 

 1 FPS: Varje genererad bild är urskiljbar 

 6 FPS: En känsla av interaktivitet börjar framstå 

 15 FPS: En hög nivå av interaktivitet tillhandahålls och renderingen upplevs vara i realtid 

 72 FPS: Högre hastigheter ger inte längre någon märkbar effekt 

En vanlig riktlinje för när bildhastigheten är fullt godtagbar brukar i regel ges vid 60 FPS för vanliga 

dataspel. I Figur 11 illustreras det hur olika bildhastigheter påverkar den upplevda bildhastigheten. 
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Figur 11, Frames Per Second (FPS) 

  

1 sekund 
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2.2 TIDIGARE STUDIER 
Litteraturstudien visade att studier i liknande syfte som denna har utförts tidigare. Antalet studier inom 

ämnesområdet VR kopplat till den arkitektoniska verksamheten eller designprocessen var mycket stor. 

Men antalet studier som innefattade tillämpning av någon form av spelmotor eller annan form av 

spelteknik var markant mindre. Resultatet av litteraturstudien presenteras i löpande text indelat i två 

tematiska områden som sedan leder ned till problem för vidare efterforskningar. En kortfattad 

sammanställning av samtliga studier i matrisform presenteras i Tabell 1. En mer utförlig schematisk 

sammanställning ges i Bilaga 1.  

Tabell 1, Kortfattad sammanställning av studiernas fokusområden 

FÖRFATTARE: ÅRTAL: FOKUS: 

Fairuz & Thabet 2002 Tillämpning av spelmotorer som visualiseringsverktyg 

Kitchens & Fairuz 2007 
Förbättrad kommunikation och förståelsen med hjälp av 
förbättrade visualiseringsverktyg såsom spelmotorer 

Indraprastha & 
Shinozaki 

2009 
Praktisk tillämpning av spelmotorer som visualiseringsverktyg vid 
stadsplanering 

Rüppel & Schatz 2011 Utforska byggnadsrelaterade frågor med hjälp av “Serious Gaming”. 

Yan, Culp & Graf 2011 
Utveckla en mer interaktiv designprocess genom integrering av BIM 
med spelmotorer 

Edwards, Li & 
Wang 

2015 
Involvera brukarnas önskemål i designprocessen genom 
spelmotorer och nätverksbaserad kommunikation 

Wu & Kaushik 2015 
Utveckla en plattform för kommunikation och dialog kring 
framtidens äldreboenden 

 

FUNKTIONALITET 
Indraprastha och Shinozaki (2009) påpekade i deras studie att trots flera digitala visualiseringsverktygs 

tekniska potential verkade de flesta metoder i nuläget tendera att separera design- och visualiserings-

processen. De förklarade att flertalet visualiseringsmetoder används som statiska slutprodukter utan 

att tillföra designprocessen något. Vidare förklarade Indraprastha & Shinozaki att spelmotorer skulle 

kunna bryta denna ineffektiva trend via att tillföra designprocessen mer funktionalitet. Fairuz & Thabet 

(2002) bekräftade teknikens användning i en studie som visade att spelmotorer kunde användas för 

att visualisera en planerad byggnad innan den är fysiskt framtagen, vilket i sin tur introducerade flera 

nya möjligheter. I fortsatta studier av Kitchens & Fairuz (2007) påpekades det att sådana 

visualiseringsmetoder exempelvis kunde göra det enklare för mindre erfarna personer att förstå en 

byggnads helhet i jämförelse med att behöva sätta samman flera olika 2D-vyer, såsom ritningar eller 

bilder. Kitchens och Fairuz identifierade även andra möjligheter, såsom att de interaktiva prototyperna 

kunde användas som en billigare metod för att upptäcka fel tidigare i byggprocessen och ge mindre 

erfarna personer en ökad kognitiv förmåga. 
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Edwards et al. (2015) påpekade att trots det faktum att BIM erbjuder samarbetsvänliga metoder 

används dessa inte till andra än de professionella aktörerna. Informationen som beställaren får ta del 

av är fortfarande statisk och presenteras vanligtvis som en förberedd representation av arkitekten, 

vilket riskerar att utelämna information beställaren kan vara intresserad att ta del av (ibid). Wu & 

Kaushik (2015) menade att det största hindret med designprocessens nuvarande kommunikation är 

en avsaknad av visualiseringsmetoder som tillåter beställaren att verkligen förstå arkitektens intention. 

I en rad intervjuer med olika arkitekter framgick det att trots användandet av BIM var det emellertid 

en utmaning att få konstruktiva frågor och återkoppling (ibid). Vidare föreslog Wu & Kaushik att en 

virtuell spelmiljö skulle kunna användas för att skapa en fördjupad insikt kring en byggnad och dess 

funktioner. Det skulle i sin tur kunna engagera olika aktörer att delta i beslutsprocesser, varav en bättre 

kommunikation och återkoppling kan ges kring den tilltänkta designen (ibid). 

RESURSER 
Indraprastha och Shinozaki (2009) identifierade i sin studie flera fördelar med tekniken spelmotorer, 

varav en var att spelmotorn Unity3D erhöll en hög kompabilitet och kunde läsa de flesta CAD-formaten. 

Yan et al. (2011) försökte utveckla en mer interaktiv designprocess genom att integrera BIM med 

modern spelteknik. Enligt Yan et al. utvecklade prototypen ett kraftfullt men också flexibelt verktyg 

som erbjuder en ny form av designprocess de kallar för ”Design-Play”, vilken genom enbart ett steg 

kunde importera en 3D-modell från Autodesk Revit till en virtuell spelmiljö. Förutom den information 

BIM tillhandahöll i form av byggnadens utformning, kunde modellen med hjälp av spelmotorns 

inbyggda funktioner vidareutveckla BIM-modellen med realistiska material och olika ljusförhållanden. 

I en annan studie av Rüppel & Schatz (2011) utvecklades en prototyp för ”serious-gaming” för att 

möjliggöra brandsimulering. Rüppel & Schatz integrerade prototypen med programvaran Autodesk 

Revit och poängterade att nyttjandet av BIM-modellerna är ytterst viktigt eftersom det möjliggör en 

effektiv process till skillnad från att bygga de virtuella spelmiljöerna helt för hand. En integration mellan 

BIM och spelmotorer kan skapa en förlängning av den virtuella miljön så att flera kan ta del av 

arkitekternas 3D-modeller (ibid). Men vidare påpekade Rüppel & Schatz att det fortfarande krävs stora 

resurser för att möjliggöra en sådan integration. I enlighet med detta uttalande påpekade även 

Indraprastha & Shinozaki (2009) i deras studie att de flesta digitala visualiseringsverktyg lider av 

resursmässig brister och att det inte finns någon övre gräns för vad som är en tillräcklig detaljerings-

nivå. 

FORTSATT STUDIE 
Baserat på tidigare studier framgår det att spelmotorer till skillnad från vissa andra digitala verktyg kan 

bidra med funktionalitet under designprocessens. Att kunna nyttja spelmotorernas möjligheter under 

designprocessens genomförande skulle i sin tur kunna bidra till ett ökat värde. Men som Indraprastha 

& Shinozaki (2009) påpekade krävs det att användandet av spelmotorer integrerar design- och 

visualiseringsprocessen istället för att separera dem. Exempelvis genom att nyttja det egna 

arbetsmaterialet och motverka  de resursmässiga bristerna. För att testa detta påstående skulle en 

tillämpning av tekniken kunna utvärdera huruvida detaljeringsnivån helt kan baseras på 

designprocessens innehåll. Vidare bör det utredas om så är fallet för tidiga skedena då detaljerings-

nivån är avsevärt lägre men möjligheterna till värdeskapande är som störst. Det bör även utredas 

huruvida tekniken klarar av att hantera designprocessens iterativa arbetssätt. Det eftersom detta kan 

ses som en begränsning för de nuvarande metoderna som enligt litteraturstudien främst används som 

statiska slutprodukter. 
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2.3 BESKRIVNINGSMODELL 
För att sammanställa den kunskap och de teorier som är av ytterst vikt under studiens fortsatta 

genomförande upprättades en beskrivningsmodell. Denna modell utgör det underlag som senare delar 

av studien i form av analys och avslutande diskussioner baseras på. 

ITERATIVT ARBETSSÄTT 
Bilder beskriver en byggnad som en helt statisk upplevelse där möjligheten att vidare utforska den 

föreslagna lösningen är begränsad (Lange, 2001). En statisk visualisering innebär i praktiken att 

arkitekten i förväg måste bestämma vilken information som ska kommuniceras med beställaren 

(Edwards et al., 2015). Således kan beställaren gå miste om viss information som denne skulle kunna 

ta del av (Christiansson et al., 2011). Nuvarande visualiseringsmetoder skapar en icke kreativ process 

där visualiseringsmaterialet tvingas göras om (Bourdakis, 1997). Denna process främjar inte 

utforskandet av nya idéer såsom mer traditionella metoder såsom skissandet gör (Okeil, 2010).  Det 

kan i sin tur motverka designprocessen iterativa arbetssätt. 

Indraprastha & Shinozaki (2009) kritiserar flertalet visualiseringsmetoder till följd av att de till största 

del utgör helt statiska slutprodukter, vilket inte tillför designprocessen någonting i utbyte. Lovett et al. 

(2015) menar att det är viktigt att försöka använda visualiseringsmaterial genom hela designprocessen 

och inte konfrontera beställaren med färdiga slutprodukter. Kitchens & Fairuz (2007) menar att 

beställaren exempelvis kan vara intresserad av att se alternativa lösningar, vilket nuvarande 

visualiserings-metoder inte kan erbjuda inom en och samma visualisering. Det kan i sin tur förmedla 

ett permanent intryck, vilket inte uppmuntrar till utforskandet av nya idéer (Al-Kodmany, 2002). Roupé 

et al. (2014) påpekar dessutom att den kognitiva förmågan kan påverkas av att behöva jämföra 

information från flera olika källor. Således kan en mer innehållsrik visualiseringsmetod förmodas stödja 

designprocessens utforskande av flera olika idéer och lösningar 

De digitala arbetsverktygen möjliggör att visualiseringsmaterialet kan framställas direkt från 

designprocessens eget arbetsmaterial (Christiansson et al., 2011). Men Indraprastha  & Shinozaki 

(2009) påpekar att nuvarande visualiseringsmetoder snarare tenderar att separera design- och 

visualiseringsprocessen. För att motverka detta onödiga dubbelarbete menar Rüppel & Schatz (2011) 

att designprocessens arbetsmaterial bör användas mer. Yan et al. (2001) beskriver en snabb 

visualiseringsprocess med hjälp av spelmotorer som helt bygger på arbets-materialet från design-

processens arbetsverktyg. Ett sådant arbetssätt skulle kunna jämföras med skissandet som möjliggör 

en effektiv utvärdering av flera olika idéer och lösningar (Okeil, 2010). Ett sådant iterativt arbetssätt 

kan leda till en ökad förståelse för den tilltänkta designen och snabbare beslutsprocesser som kan 

effektivisera processen (Heldal & Roupé, 2012). Visualiseringsmetoder som kan stödja 

designprocessens iterativa arbetssätt bör således möjliggöra: 

 Möjliggör en integrerad arbetsprocess 

 Bidrar till en iterativ visualiseringsprocess 

 Skapar mer innehållsrika visualiseringsiterationer 

 Genomgående användning under designprocessen 

VARIERANDE DETALJERINGSNIVÅER 
Allt eftersom nya beslut kring en planerad byggnad tas och projekteringsprocessen fortlöper förfinas 

den tilltänkta byggnaden succesivt (Ballard, 2000). Detaljeringsnivån varierar således från något 

abstrakt till en mer realistisk beskrivning av den framtida byggnaden. Abstraktion kan göras genom en 

avsiktlig reduktion av detaljeringsnivån och informationsmängden (Bates-Brkljac, 2009). I motsats till 

begreppet abstraktion beskriver Lovett et al. (2015) termen realism som till den grad en visualisering 
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motsvarar den verkliga världen. Men trots dagens möjligheter såsom att kunna skapa 

visualiseringsmaterial med en hög detaljeringsnivån är det viktigt att tydliggöra det faktum att 

visualiseringar alltid kräver en viss abstraktion (Lange, 2005). Enligt Lange (2001) är alla simuleringar 

eller visualiseringar av den komplexa verkligheten mer eller mindre abstrakta. Hur en visualisering ska 

innehålla en hög eller låg detaljeringsnivå är något arkitekten måste ta ställning till (Lovett et al., 2015). 

Estetiska värden är något som arkitektur alltid prioriterat, vilket en realistisk visualisering kan erbjuda 

(Heldal & Roupé, 2012). Men å andra sidan kan en abstrakt visualisering vara tillräcklig för att 

arkitekten ska kunna kommunicera det mest väsentliga (Lange, 2001). 

Tidigare studier har påpekat att vissa visualiseringsverktyg eftersträvar en alltför hög detaljeringsnivå 

som i sin tur skapar en ineffektiv trend och hög resursanvändning (Indraprastha & Shinozaki, 2009). 

Detta kan ses som ett hinder vilket motverkar att visualiseringsprocessen vidare ska kunna integreras 

med designprocessen genomförande. Utöver detta riskerar en alltför hög detaljeringsnivå att skapa 

ett permanent intryck, vilket kan hämma designprocessen iterativa och kreativa arbetssätt (Al-

Kodmany, 2002). I en studie av Al-Kodmany (1999) konstaterades det att mer abstrakta visualiserings-

metoder såsom skiss var användbara i tidiga skeden, medan mer realistiska representationer först var 

användbara under senare skeden av designprocessen. Okeil (2010) beskriver fördelarna hos de mer 

abstrakta visualiseringsmetoderna såsom skiss som att de kan utelämna vissa detaljval till senare delar 

av designprocessen. Realistiska visualiseringar kan däremot bidra till en ökad noggrannhet (Al-

Kodmany, 2002) och en bättre förståelse kring den tilltänkta byggnaden (Chen, 2004). Heldal & Roupé 

(2012) föreslår att valet av detaljeringsnivå baseras på hur långt gången själva design-processen är. 

Arkitektonisk visualisering är i grund och botten till för att förmedla arkitektens idéer, varav arkitekten 

bör säkerställa att den kommunicerade informationen faktiskt överensstämmer med den framtida 

verkligheten (Wergles & Muhar, 2009). Således bör en utvärdering av hur en visualiseringmetod kan 

stödja designprocessens varierande detaljeringsnivåer beakta: 

 Möjliggör en abstrakt detaljeringsnivå 

 Möjliggör en realistisk detaljeringsnivå 

 Baserar detaljeringsnivån på designprocessen 

 Motverkar ineffektiv resursanvändning 

  



 

26 
 

3. METOD 

I följande kapitel presenteras en teoretisk genomgång kring forskningsmetodik som använts för att 

motivera valet av de datainsamlingsmetoder som ansågs lämpliga för denna studie. Därefter redovisas 

det praktiska tillvägagångssättet för respektive datainsamlingsmetod samt  vilket urval data-

insamlingen utgått ifrån. 

3.1 FORSKNINGSSYFTE 
En studies syfte kan i regel uppfyllas på mer än ett sätt (Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Saunders, 

Lewis, & Thornhill (2012) kan de mest vanligt förkommande typerna av syften delas in i tre huvud-

kategorier: 

 Explorativa 

 Deskriptiva 

 Explanativa 

Vilket syfte en studie har beror delvis på den redan existerande kunskapsmängden inom det studerade 

forskningsområdet (Björklund & Paulsson, 2012), men också beroende på vilken typ frågeställning 

studien ämnar besvara.Explorativa studier, brukar användas då syftet med studien är att skapa en 

grundläggande förståelse och kunskapsmängden inom det studerade området fortfarande är liten. 

Deskriptiva studier kan användas då en viss kunskapsmängd inom det studerade området redan finns 

och syftet eller målet med studien istället är att vidare beskriva men inte förklara denna. Explanativa, 

eller förklarande studier används då studien eftersträvar en djupare kunskap och förståelse kring det 

studerade ämnesområdet. (Björklund & Paulsson, 2012)  

En explorativ studie är lämplig då ett problem inte är tydligt definierat och de underliggande faktorer 

som bidrar till problemet är ej kända (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). En explorativ studie brukar 

därför påbörjas utifrån ett mycket brett perspektiv eller fokus, varefter studien fortskrider detta fokus 

successivt kan smalnas av mot ett mer begränsat område. En sådan studie bör där av stödja en viss 

flexibilitet och anpassningsförmåga eftersom ny erhållen kunskap och insikt kan påverka studiens 

riktning (Saunders et al., 2012). Denna studie eftersträvar att skapa en grundläggande förståelse kring 

ämnet arkitektonisk visualisering och därefter vidare utforska hur detta område skulle kunna 

förbättras med hjälp av nya metoder. Där av kan ett explorativt syfte ses som lämpligt för denna studie 

eftersom det tydligt definierar dess karaktär.  

3.2 FORSKNINGSANSATS 
Under en studies arbetsgång förändras abstraktionsnivån mellan det generella och det konkreta, eller 

med andra ord mellan teori och empiri (Björklund & Paulsson, 2012). I vilken riktning en studie väljer 

att gå beror till stor del på hur existerande teori och kunskap inom området initialt sett finns tillgänglig 

för den som utför arbetet (Saunders et al., 2012). För att definiera i vilken riktning en studie väljer att 

gå brukar man vanligtvis skilja på en deduktiv och induktiv ansats. Enligt Saunders et al. (2012) beskrivs 

de två ansatserna som: 

 Deduktion: testa befintlig teori 

 Induktion: bygga ny teori 

Kort sagt kan man säga att en studie som skapar nya teorier utifrån olika former av insamlad data är 

induktiv. Enligt Björklund & Paulsson (2012) brukar en sådan studie vanligtvis starta i ett verkligt 
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sammanhang för att sedan, mot slutet av studien, försöka härleda teorier och modeller baserat på 

upptäckta mönster och tecken i insamlad data. Till skillnad från den induktiva ansatsen inleds en 

deduktiv ansats istället med att utveckla någon form av hypotetisk frågeställning baserat på befintlig 

teori. Denna frågeställning kan sedan testas och jämföras mot insamlad data för att ge svar på hur 

hypotesen stämmer eller ej (Björklund & Paulsson, 2012). I regel ses den deduktiva ansatsen som den 

mest klassiska typen av forskningsansats (Saunders et al., 2012). Men Hedin & Martin (2011) menar 

att den induktiva ansatsen i samband med ett explorativt syfte blir en alltmer vanligt förkommande 

typ av ansats, speciellt vid akademiska studier såsom examensarbeten. Men en studie måste inte 

nödvändigtvis välja endast en ansats, utan en studie kan med fördel kombinera både den induktiva 

och den deduktiva typen av ansats (Saunders et al., 2012). När en nivåändring mellan det konkreta och 

det generella sker under studiens genomförande talar man om en abduktiv ansats istället (Björklund 

& Paulsson, 2012). 

Vilken typ av ansats en studie bör tillämpa beror delvis på studiens syfte, men något entydigt svar på 

vilken ansats som bästa uppfyller studiens frågeställningar finns inte. Det kan därför vara bättre att 

utgå från den aktuella statusen på studiens ämnesområde, samt efterforskarens egen kunskap inom 

det valda ämnesområdet. Ett ämnesområde som är relativt nytt, där det inte finns någon mångfaldig 

litteratur och inga etablerade eller accepterade teorier kan lämpligen utföras genom en induktiv ansats 

(Saunders et al., 2012). Om efterforskaren inte besitter någon större tidigare kunskap kring 

ämnesområdet kan det dessutom vara svårt att formulera en efterforskningsbar hypotes kring detta 

ämne, varav den induktiva ansatsen förmodligen är bättre lämpad för en sådan studie. Enligt Saunders 

et al. ger den induktiva ansatsen bättre utrymme för att succesivt utveckla en teoretisk kunskap genom 

olika typer av datainsamlingsmetoder och flera vägval under studiens gång. Slutligen bör ansatsen 

spegla hur studien ämnar att undersöka  en företeelse, eller om studien snarare vill försöka beskriva 

eller mer djupgående förklara den (ibid). Där av kan den induktiva ansatsen ses som lämplig för just 

denna studies genomförande. Men en induktiv ansat kan enligt Saunders et al. vara mer tidskrävande 

att genomföra och denna ansats riskerar dessutom att inte upptäcka några särskilda mönster eller 

tecken i insamlad data, varav studien riskerar att landar i samma resultat tidigare studier redan 

utvecklat. 

3.3 FORSKNINGSMETODER 
Ett forskningsbart problem kan vanligtvis utredas utifrån två vanliga perspektiv vad gäller karaktären 

på studiens insamlade data. Dessa perspektiv delas in i vad som kallas kvalitativa- och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder, vilka till stor del även påverkar en studies slutresultat (Saunders et al., 2012). 

Ur vilket perspektiv ett problem bör utredas beror till stor del på studiens syfte (Björklund & Paulsson, 

2012), men det kan även påverkas av andra faktorer såsom vilka resurser som finns tillgängliga under 

studiens genomförande. 

Ett vanligt sätt att skilja de två typerna av datainsamlingsmetoder är genom deras användning av 

numerisk eller icke-numerisk data (Saunders et al., 2012). Kvantitativa studier innefattar i regel alltid 

data som kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2012), medan kvalitativa studier 

ofta behandlar en mindre datamängd som kan vara svår att hantera rent kvantitativt. I regel syftar 

kvalitativa studier ofta till att försöka skapa en djupare förståelse eller kunskap kring ett specifikt 

problem, varav dessa studier kan ses mer subjektiva och ostrukturerade. Kvantitativa studier innefattar 

vanligtvis mer strukturerade metoder, vilket leder till större möjligheter att generalisera resultatet 

(ibid). 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden används fördelaktigt då en studie har ett explorativt syfte, 

vilket innebär att fenomenet eller problemet är relativt outforskat (Hedin & Martin, 2011). Enligt Hedin 
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& Martin bör kvalitativa studier utgå ifrån att verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt och att det 

nödvändigtvis inte finns ett entydigt svar på ett problem. Datainsamlingsmetoder såsom observationer 

och intervjuer kan där av vara lämpliga vid kvalitativa studer eftersom flera olika synsätt enklare kan 

analyseras (Björklund & Paulsson, 2012). Det kan även vara en fördel att använda flera olika 

datainsamlingsmetoder eftersom det ger en bredare datamängd. Eventuella skillnader mellan olika 

metoder kan även de utredas, vilket ökar studiens trovärdighet (Hedin & Martin, 2011). Men enligt 

Saunders et al. (2012) bör forskningsprocessen ses som en kreativ process, varav metoderna kan 

anpassas utifrån vad som förväntas besvara studiens syfte på bästa sätt. 

3.4 DATAINSAMLINGSMETODER 
Det finns en rad olika datainsamlingsmetoder som kan användas för att besvara en studies syfte och 

frågeställningar (Björklund & Paulsson, 2012). Vissa metoder kan lämpas bättre för en deduktiv ansats 

och vissa bättre för en induktiv ansats. Men Saunders et al. (2012) påpekar att en vidare indelning av 

vilka metoder som passar till vilken typ av ansats är onödigt och att valet av metod bör baseras på hur 

metoderna kan hjälpa studien att uppnå sitt syfte och mål. Men andra faktorer såsom efterforskarens 

tidigare kunskap och de tillgängliga resurserna i åtanken vid valet av metod. Dock kan man se att vissa 

metoder är mer vanligt förkommande vid vissa typer av studier. Exempelvis kan en studie med induktiv 

ansats lämpas för en mindre datamängd än det en deduktiv studie gör (ibid). Vidare föreslår Björklund 

& Paulsson (2012) att datainsamlingsmetoder såsom observation och intervju kan vara lämpliga för att 

samla in data av en mer kvalitativ karaktär. Slutligen föreslår Saunders et al. (2012) att det finns tre 

primära sätt att genomföra en explorativ studie: 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer med experter inom området 

 Fokusgruppintervjuer 

LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudier är en datainsamlingsmetod som framför allt brukar användas för att kartlägga 

existerande kunskap inom ett forskningsområde (Björklund & Paulsson, 2012). Men en litteraturstudie 

kan även användas för att bygga upp en teoretisk referensram som under studien kan ligga till grund 

för vilken kunskap forskningen baseras på. Enligt (Medicinska fakulteten, 2016) har litteraturstudier 

blivit alltmer systematiserade de senaste åren och har till viss del börjat betraktas som en vetenskaplig 

metod vad gäller dess noggrannhet. 

Fördelen med att använda litteraturstudier är att en stor mängd information och kunskap kan 

tillgodoses av under relativt kort tid (Björklund & Paulsson, 2012). Men enligt Björklund & Paulsson är 

nackdelen med litteraturstudier att litteratur vanligtvis klassas som så kallad sekundärdata. Det i och 

med att den kan ha tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger studien. Det är därför viktigt att 

ifrågasätta den insamlade informationen från en litteraturstudie. Medicinska fakulteten (2016) 

föreslår en mer systematiserad sökning samt en kvalitetsbedömning av data bör göras då 

litteraturstudien används som vetenskaplig metod. Vidare bör datainsamlingen enbart fokusera till 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som utförts i liknande syfte som den aktuella studiens. För att 

litteraturunderlaget ska kunna betraktas så fullständigt som möjligt bör även en noggrant 

dokumenterad process för datainsamlingen framgå av studien (Björklund & Paulsson, 2012). Där ingår 

beskrivning av använda databaser, sökord, exkluderade sökord, antal träffar och däribland urvalet av 

artiklar som vidare använts vid analys och bearbetning (Medicinska fakulteten, 2016). 
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INTERVJU 
Intervjuer är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod som kan användas för att skapa djupare 

förståelse eller insikt kring ett specifikt problem. Därför lämpar sig intervjuer vanligtvis för studier med 

explorativa syften (Saunders et al., 2012). Intervjuer kan genomföras på en rad olika sätt men 

innehåller i regel någon form av utfrågning genom personlig direktkontakt eller via telefon (Björklund 

& Paulsson, 2012). Fördelen med intervjuer är att de ger tillgång till så kallad primärdata, vilken står i 

direkt relevans till studiens syfte. Intervjuer möjliggör även insamling av data med en kvalitativ karaktär 

som i sin tur kan ge en djupare förståelse eller insikt kring ett problem (ibid). 

Den finns flera olika sätt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Saunders et al. (2012) 

beskriver tre olika typer av intervjuer: 

 Strukturerade 

 Semistrukturerade 

 Ostrukturerade 

En strukturerad intervju brukar på förhand ha definierat en rad olika frågor som kommer tas upp under 

intervjun (Björklund & Paulsson, 2012). Dessa frågor besvaras av samtliga deltagare i en viss bestämd 

ordning. Ett alternativ till den strukturerade formen av intervju är så kallad semi-strukturerad intervju. 

Syftet med semistrukturerad intervju är att ge deltagaren större möjlighet att ge sin syn på 

verkligheten (Saunders et al., 2012). I en semi-strukturerad intervju kan ämnesområdena bestämmas 

på förhand, men frågorna kan i sin tur anpassas allt eftersom intervjun genomförs för att få deltagaren 

att kunna dela med sig av så mycket information som möjligt utifrån dennes synsätt. Slutligen kan även 

helt oplanerade intervjuer genomföras. Dessa kallas för ostrukturerade intervjuer och kännetecknas 

av att de varken har förutbestämda frågor eller en bestämd följdordning  (Saunders et al., 2012). 

Frågorna tillåts därför uppkomma helt fritt under samtalet (Björklund & Paulsson, 2012).  

Vid genomförandet av en intervju kan frågorna ha olika karaktär. Dessa kan vara mer eller mindre 

ledande (Björklund & Paulsson, 2012). Dock menar Björklund & Paulsson att ifall frågorna är för 

ledande kan detta påverka resultatets utfall, varav det kan vara lämpligt att undvika ledande frågor 

ifall det är möjligt. Eftersom syftet i regel är att fånga en persons syn på ett problem kan det vara bra 

att låta personen berätta så mycket som möjligt utan att försöka påverka detta med ledande frågor 

(Hedin & Martin, 2011). Hedin & Martin föreslår ett sätt att hålla intervjun inom någon slags ram är att 

försöka skapa en slags naturlig övergång mellan frågorna eller ämnesområdena, vilket kan göra det 

enklare att hålla svaren inom ramen för studiens val av fokus. Vidare föreslår Hedin & Martin att ifall 

intervjun ämnar att samla kvalitativ data är semistrukturerade intervjuer ett bra alternativ. 

EXPERIMENT 
Experiment är en klassik form av datainsamlingsmetod som grundats inom de naturvetenskapliga 

ämnesområdena (Saunders et al., 2012). Ett experiment baseras vanligtvis på en slags konstgjord och 

förenklad verklighet som kan testas under kontrollerade former (Björklund & Paulsson, 2012). Givna 

variabler kan således mätas för att försöka identifiera eventuella mönster och samband. En av 

fördelarna med ett experiment är att man har en stor kontroll över det studerade problemet (ibid). 

Metoden har dock nackdelar såsom att experimentet kan vara resurskrävande och att den avbildade 

verkligheten till följd av vissa förenklingar gör det osäkert att förutsäga om experimentet skulle ge 

samma resultat i verkligheten. Experiment kan däremot ge bra svar kring hur eller varför ett problem 

ter sig som det gör (Saunders et al., 2012). Enligt Björklund & Paulsson (2012) är det ytterst viktigt att 

motivera uppbyggnaden av ett experiments samt att ange vilka varablar man avser att mäta, speciellt 

om inte experiment är en etablerad datainsamlingsmetod inom det studerade ämnesområdet. 
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3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta delkapitel delges det praktiska tillvägagångssättet för respektive datainsamlingsmetod. 

Arbetsmetoden och urvalet för respektive datainsamlingsmetod presenteras nedan. 

LITTERATURSTUDIER 
Litteraturstudien genomfördes under vintern 2016 med hjälp av databaser såsom Luleå Tekniska 

Universitets databas Primo och Google Scholar. Insamlingen genomfördes som en mer strukturerad 

litteratursökning som ämnade att mer ingående kartlägga tidigare forskning och studier i liknande syfte 

som denna, vilket alltså inkluderar användandet av spelmotorer. Urvalet baserades således på 

vetenskapliga artiklar som använt någon form av spelmotor i praktiken kopplat till ämnesområdet 

arkitektur. Där av inkluderades inga sammandrag eller teoretiska studier i det slutgiltiga urvalet. 

Forskningen kring ämnesområdet VR var både omfattande och odefinierad vad gäller användandet av 

realtidsvisualisering. Därför begränsades urvalet till artiklar som dokumenterat användandet av någon 

form av spelmotor.  

Litteratursökningarna genomfördes huvudsakligen mellan den 20 Januari - 20 Mars. Sökord såsom 

gaming, game engine, interactive, architectural visualization, AEC och BIM användes i olika 

kombinationer för att hitta det slutliga urvalet av artiklar lämpliga att användas i denna studie. Slutligen 

identifierades ett urval bestående av sju vetenskapliga artiklar, vilka samtliga var genomförda mellan 

åren 2002 – 2015. 

INTERVJUER 
Intervjuerna genomfördes våren 2016 med personer från arkitektbyrån Tengbom. Urvalet av 

respondenter baserades på deras erfarenhet kring branschen, användandet av olika typer av 

visualiseringsmetoder samt för att kunna innefatta olika yrkesroller, vilka i nuläget är verksamma inom 

den arkitektoniska verksamheten som enhet. Orsaken till detta urval var för att kunna samla in 

kvalitativ data utifrån flera olika perspektiv med varierande synsätt. Intervjuerna genomfördes som 

längre intervjuer med en form av semistrukturerad karaktär. Således hade själva ämnesområdet och 

några ungefärliga frågeställningar formulerats i förväg. Intervjun kunde under själva genomförandet 

anpassas utifrån den intervjuades erfarenhet och synsätt på det hela, samt för att försöka skapa ett 

naturligt flöde under intervjun. 

Tidsomfattningen för intervjuerna var mellan 40 – 50 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes 

enskilt. Deltagarna fick själva välja om de ville att intervjuerna skulle spelas in och därefter 

transkriberas, eller om de hellre föredrog att anteckningar skulle föras under intervjuns 

genomförande. Tre av intervjuerna kunde genomföras som ett fysiskt sammanträde, medan en av 

intervjuerna fick hållas via telefon. Urvalet av de respektive yrkesrollerna innefattade två arkitekter, 

en projektör och en 3D-illustratör.  

Under intervjun eftersträvades frågeställningar av mindre ledande karaktär. Men ibland tvingades 

frågorna kompletteras med ledande information för att kunna hålla intervjun inom det valda 

ämnesområdet. Frågeställningarna berörde ämnesområden hämtade från den teoretiska 

referensramen, samt vad tidigare studier påvisat i litteraturstudien. Intervjun avslutades med några 

mer hypotetiska frågeställningar som identifierats under intervjuernas genomförande. Det innefattade 

ämnen såsom: 

 Nuvarande arbetssätt 

 Problematik 

 Värden 
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Syftet med intervjuerna var att skapa en bättre inblick i hur den arkitektoniska verksamheten arbetar 

med olika typer av visualiseringsmetoder i nuläget. Men intervjun ämnade även samla in data kring 

vilka nyckelfaktorer som kunde bidra till ett ökat värdeskapande under designprocessen, vilket även 

ligger till grund för vidare datainsamlingsmetoder. 

TILLÄMPNING 
En praktisk tillämpning av tekniken spelmotorer genomfördes under våren 2016 som ett experiment. 

Det för att testa hur tekniken spelmotorer kan integreras med arkitektens egna arbetsverktyg, samt 

för att utforska vilka nya möjligheter tekniken som visualiseringsverktyg kan erbjuda. Vid tillämpning 

av tekniken användes spelmotorn Unity 5. Denna spelmotor valdes främst då tidigare kunskap och 

erfarenhet kring användandet av denna spelmotor fanns tillgänglig. Tillämpningen av tekniken 

genomfördes under April månad 2016, varav spelmotorn Unity 5.3.2 användes. En stationär dator med 

följande komponenter användes: 

 Intel Core i5 

 Nvidia GTX 770 

Valet av experiment som datainsamlingsmetod möjliggjorde att tillämpningen kunde genomföras 

under starkt kontrollerade former och således planeras in som en del av examensarbetet. Ett 

verklighetsbaserat projekt hade varit svårare att genomföra inom examensarbetets begränsade 

tidsomfattning. Experimentet genomfördes som en konstgjord tillämpning av hur tekniken skulle 

kunna användas i praktiken. För att demonstrera detta användes ett referensprojekt som utvecklades 

vid sidan av studien. Referensprojektet omfattade framtagandet av en villa i en tätort. Referens-

projektet valdes ut då ett iterativt arbetssätt var av vikt för att kunna utvärdera flera olika idéer och 

alternativa lösningar. Vidare påbörjades projektet i ett tidigt skede där få val kring huset gjorts, vilket 

ansågs lämpligt då tillämpningen ämnade utvärdera huruvida tekniken spelmotorer klarade av att 

hantera designprocessens varierande detaljeringsnivåer.  

 

Figur 12, Tidig skiss av den tilltänkta byggnaden 

I Figur 12 visas en tidig skiss av den tilltänkta byggnaden, varvid tillämpningen påbörjades. Under 

tillämpningen av tekniken uppmättes och dokumenterades olika faktorer såsom: 
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 Arbetsprocessen 

 Resursåtgången 

 Antal iterationer 

 Detaljeringsnivåer 

 Andra möjligheter 

För att jämföra tekniken spelmotorer utifrån olika behov och egenskaper specificerades två olika 

situationer med vissa ingångsparametrar för vilka tekniken skulle prövas, vilka redovisas i Tabell 2 

Tabell 2, Respektive tillämpnings ingångparametrar 

DEMONSTRATION: DEMONSTRATION 1 DEMONSTRATION 2 

Designprocessens skede: Tidigt skede Senare skede 

Integrerad programvara: SketchUp ArchiCAD 

Detaljeringsnivå: Låg Hög 

Iterationsbehov: Hög Låg 

Iterationsparameter: Koncept Planlösning, Materialval 

 

Valet av ingångsparametrar för den genomförda tillämpningen baserades delvis på det som 

nulägesanalysen påvisade men även utifrån vad tidigare studier redan utforskat. Exempelvis testades 

ej programvaran Autodesk Revit då tidigare studier redan utvärderat användandet av denna 

programvara. Vidare användes programvaran SketchUp i ett tidigt skede då det ansågs mer 

representativt för tidigt skissarbete, medans ArchiCAD användes i senare skede. 
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4. RESULTAT 

I följande kapitel presenteras studiens resultat i form av empirisk data som samlats in med valda 

datainsamlingsmetoder. Resultatet har vidare delats in i två delar, varvid den första delen presenterar 

intervjuerna medan den andra delen presenterar den genomförda tillämpningen av tekniken 

spelmotorer. 

4.1 INTERVJUER 
I detta delkapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Resultatet presenteras som 

en sammanställning av de viktigaste frågeställningarna och de tillhörande svaren. Vissa 

frågeställningar har således utelämnats då de ej ansågs relevanta för att kunna besvara studiens syfte. 

Men också för att resultatet skulle kunna dokumenteras inom rimlig omfattning. 

VISUALISERINGSMETODER 

Visuella kommunikationsmedel: 
Intervjuerna inleddes med frågor kring hur de olika yrkesrollerna arbetade med olika typer av visuell 

kommunikation, samt vilka visualiseringsmetoder de i så fall använde sig av. En av arkitekterna menade 

att det vanligaste sättet att kommunicera vid ett projekts inledande diskussioner fortfarande är att 

använda olika tekniska ritningar. Men så fort en grovskiss gjorts kunde ritandet påbörjas i digitala 3D-

verktyg, vilket i regel gjorde det enklare att få med beställaren i tankarna kring designen. Det eftersom 

mycket bildmaterial kunde genereras utifrån relativt enkla 3D-modeller och sedan förmedlas till 

beställaren. Den andra arkitekten verkade ha en mer konstnärlig inställning till det hela och gillade att 

använda olika typer av skisser och illustrationer men även fysiska modeller. 3D-Illustratören jobbade 

däremot mer vid sidan av projekten, men uttryckte att yrkesrollen 3D-illustratör kunde användas som 

ett bollplank där idéer testas löpande från arkitekterna. Vid sådant arbete använde han allt från 

enklare visualiseringsmetoder i form av 3D-skisser i tidiga skeden till mer avancerade och detaljerade 

visualiseringar utifrån vad som efterfrågades i projektet. 

Visualiseringsverktyg: 
Vidare ställdes frågor kring vilka visualiseringsverktyg de olika yrkesrollerna använde sig av och vilka 

fördelar just dessa verktyg erbjöd. Som tidigare nämnt föredrog en av arkitekterna att kunna använda 

sig av mer konstnärliga verktyg. Den primära orsaken till användandet av sådana verktyg uppgavs vara 

på grund av att de var bättre integrerade i det egna arbetssättet. Den andra arkitekten använde sig 

vanligtvis av programvaran SketchUp till följd av dess enkelhet och frihet som gjorde det enklare att 

framställa mycket bildmaterial på kort tid. Även 3D-Illustratören verkade föredra verktyg såsom 

SketchUp under framför allt tidiga skeden eftersom det tillåter en större frihet i form av ändringar än 

det exempelvis BIM-verktygen gör. Således blev det enklare för illustratören att möjliggöra arbete 

direkt i underlaget från arkitekten. Arbetet i form av modelleringen behövdes då nödvändigtvis inte 

göras om, utan kunde snarare byggas på istället. I senare skeden använde 3D-illustratören även mer 

avancerade visualiseringsverktyg såsom 3ds Max tillsammans med pluginverktyget VRay. Projektören 

använde främst renderingsverktygen inbyggda i ArchiCAD. Bland annat för att göra enkla 3D-skisser 

direkt från underlaget i BIM-modellen. Utöver detta använde projektören externa program som kunde 

integreras med BIM, såsom Artlantis och BIMx.  

Gemensamt arbetssätt: 
Vidare ställdes frågor kring hur de i nuläget använda visualiseringsmetoderna kunde förmedla det som 

behövde sägas och om det gav någon form av återkoppling som vidare kunde användas under 
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designprocessen. Samtliga yrkesroller verkade eniga om att de i nuläget använda 

visualiseringsmetoderna kunde förmedla det mesta som behövde sägas. Trots att exempelvis 

arkitekterna fick hjälp vid framställandet av visst material, verkade överföringen av information från 

arkitekten till beställare fungera bra utifrån arkitekternas perspektiv. Däremot framgick det inte riktigt 

hur återkoppling i sin tur skapades. 3D-Illustratören nämnde dock att det är viktigt att kommunicera 

med hjälp av visualiseringsmetoder som inte ger ett permanent intryck för att kunna skapa 

återkoppling. Visualiseringsmetoder såsom 3D-skisser är ett bra exempel som inte framställer en 

byggnad som en färdig produkt, utan istället kan uppmana till ett mer iterativt arbetssätt. Vidare 

påpekade 3D-Illustratören att visualisering inte bara behöver användas för att kommunicera externt, 

utan att det även kan vara användbart för kommunikationen internt. Projektören påpekade att det 

ofta är svårt att få någon form av återkoppling om man inte synliggjort vad det är som faktiskt har ritats 

åt en beställare. Men så fort någon form av visuell information förmedlats, helst i 3D-form, så skapas 

genast återkoppling. Projektören utryckte att 3D-information till skillnad mot 2D-information ger 

bättre förståelse för en byggnads helhet, inte bara för utomstående utan även för dem som ritar 

byggnaden. 

Integrerat arbetssätt: 
Slutligen ställdes frågor kring hur design- och visualiseringsprocessen var integrerade, varvid svaren 

från de olika yrkesrollerna skiljde sig något. 3D-Illustratören menade att dem måste vara integrerade 

och att det gäller att jobba med visualiseringsmetoder som möjliggör just det. Vidare förklarade han 

att ett mer integrerat arbetssätt mellan arkitekterna och 3D-illustratörerna vore positivt. Exempelvis 

skulle arkitekterna kunna få hjälp med att både stämma av och utvärdera sina egna idéer med hjälp av 

mer potenta verktyg, vilket han hade god erfarenhet av. De mer avancerade visualiseringsverktygen 

kunde tillföra nya perspektiv som arkitekten inte ens tänkt på menade han. 

Arkitekterna och projektören hade däremot lite annan syn på det hela. En av arkitekterna menade att 

orsaken till användandet av enkla visualiseringsverktyg såsom SketchUp är för att skapa ett mer 

integrerat arbetssätt mot själva designprocessen, men då kan en exakt återgivning inte ges förklarade 

han. Vidare menade han att de mer avancerade visualiseringsmetoderna skapar ett alldeles för 

tungrott arbetssätt som inte riktigt stödjer designprocessens iterativa arbetssätt. Att kunna jobba 

integrerat med verktyg såsom SketchUp är en överlägsen påpekade han. Den andra arkitekten 

upplevde att visualiseringsprocessen till viss del kunde integreras. Men att de mer avancerade foto-

realistiska visualiseringarna genomfördes mer som en parallell process, varav möjligheterna till en tät 

dialog var mindre. Enklare metoder såsom skisser och illustrationer skapar ett mer integrerat 

arbetssätt, vilket i sin tur gör att mer resurser kan avsättas för att fram sådant material eftersom det 

delvis används för att föra designprocessen framåt. 

Projektören som uttryckte att han jobbat med mer avancerad renderingsteknik såsom den inbyggd i 

ArchiCAD och andra externa programvaror såsom Artlantis, menade att det vore önskvärt om 

designprocessen och visualiseringsprocessen kunde integreras bättre. Men till följd av att 

visualiseringsverktygen blivit så avancerade var det ytterst få som klarade av att hantera dessa verktyg 

i nuläget, varav visualiseringsprocessen alltmer övergick till andra yrkesroller som klarade av just detta. 

Vidare förklarade han att det optimala vore om arkitekterna själva kunde framställa 

visualiseringsmaterialet eftersom det egentligen är deras talan det ska föra fram. Han menade att den 

indirekta kommunikation som uppstått idag kan ses som lite av ett hinder. 
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PROBLEMATIK 

Detaljeringsnivå: 
Därefter fortsatte intervjuerna kring nästa ämnesområde, vilket behandlade den problematik tidigare 

studier inom forskningsområdet arkitektonisk visualisering identifierat. Den första frågeställningen 

berörde ämnet realism och abstraktion. Utifrån kriteriet att visualiseringarna skulle kunna tillföra 

designprocessens genomförande funktionalitet eller någon form av värde, var samtliga yrkesroller 

eniga om att fotorealism inte tillförde designprocessen särskilt mycket. 3D-Illustratören menade att 

begreppet realism och fotorealism inte nödvändigtvis betydde samma sak och att det egentligen alltid 

finns en övre gräns för hur realistisk en visualisering behöver vara beroende på vilken information 

visualiseringsmaterialet ska kunna kommunicera. Han påpekade dessutom att begreppet fotorealism 

var något som 3D-Illustratörerna inte eftersträvade, såvida det inte efterfrågas av exempelvis 

beställaren själv. Abstrakta visualiseringar såsom skiss stödjer bättre det iterativa arbetssättet än det 

en superrealistisk datorgenererad bild gör och förenklingar såsom neutrala färger kan med fördel göras 

om inga beslut kring färgsättningen har tagits förklarade han. Vidare menade han att det kan finns en 

viss fara i att eftersträva fotorealism eftersom det i sin tur kan introducera låsningar i designprocessens 

genomförande. Det till följd av att bilderna är för statiska och ger ett permanent intryck som beskriver 

en redan färdig byggnad, det hämmar den kreativa processen påpekade han. 

Övriga yrkesroller gav liknande svar som de 3D-Illustratören gav. Arkitekterna menade att fokus ska 

ligga kring att lyfta fram de detaljer som är viktiga för stunden, varav vissa förenklingar vanligtvis måste 

göras. Vidare påpekades det att en hög nivå av realism kan ge ett statiskt intryck som gör det svårt att 

ifrågasätta designen, men också att det kan ge ett opersonligt intryck om visualiseringarna är alltför 

realistiska i tidiga skeden av designprocessen.  En av arkitekterna visade arkiverade bilder på en av de 

absolut tidigaste projekten där datorgenererade bilder använts som visualiseringsmetod. Hon 

förklarade att dessa gjorts redan år 1995 och använde sig av de då nya verktygen 3ds Max tillsammans 

med verktyg för att kunna tillhandahålla en realistisk ljussättning i byggnaderna. Hon förklarade att 

hon tyckte att det var ett fantastiskt tillskott när den nya tekniken kom, men att hon insåg redan då 

att en högre detaljeringsnivå än den ej behövdes under designprocessens genomförande. Dels för att 

det var så resurskrävande att ta fram, men också för att den redan då förmedlade en tillräcklig känsla 

för den planerade byggnaden. Projektören menade även han att fotorealism nästan kan vara 

hämmande i vissa situationer och till följd av den prislapp begreppet realism ofta kommer med kan 

det vara bra att ifrågasätta om behovet verkligen finns. 

Ärlighet: 
Intervjun fortsatte kring frågeställningar som berörde visualiseringarnas ärlighet och innehåll. En av 

arkitekterna hade tidigare erfarenhet av att innehållet i arkitektoniska visualiseringar skapat 

oavsiktliga konsekvenser. Det genom att en viss kulör, som för övrigt inte hade något med 

materialvalet att göra, hade applicerats på husvolymer som var avsedda enbart för att förmedla 

känslan på volymernas storlek. Men när bilderna sedan kommunicerades utåt antog flera externa 

parter att byggnaderna skulle vara i just den kulören, varav det slutligen fick bli så. Det till följd av 

projektet låste fast sig vid just den kulören, som i sig var förknippad med ett visst material, helt utan 

att en diskussion kring materialvalet på byggnaden ägt rum. Han påpekade att det i ett sådant fall 

kunde vara bättre att applicera en rent absurd kulör som ingen skulle ta förgivet var planerad. Det 

kunde åtminstone inte skapa samma låsningar i projektet eftersom någon med all säkerhet skulle 

misstycka kring valet av material menade han. Vidare berättade han om ett annat konkret exempel 

där en byggnad presenterats med ett visst materialval i media efter en vunnen tävling. Under senare 

delar i projekteringen insåg man att ett annat fasadmaterial var ett bättre alternativ, varav materialet 

byttes ut. Det skapade i sin tur viss problematik när slutresultatet inte stämde överens med 



 

36 
 

allmänhetens förväntningar. Sammanfattningsvis menade han att just bilder är en oerhört stark 

kommunikationskälla som kan rota sig och få konsekvenser om det inte stämmer överens med 

slutresultatet. 

Den andra arkitekten påpekade att just ärlighet är det absolut viktigaste att ha i åtanke vid 

framtagandet av visualiseringsmaterial. Om en visualisering är ärlig kan den användas vid 

beslutsfattande kring en byggnad och så vidare, vilket är något positivt förklarade hon. Men hon 

framhävde dessutom det faktum att så inte alltid är fallet och att visualiseringar lätt kan bli 

överutvecklade med en massa förvirrande information utan någon verklig förankring. 3D-Illustratören 

höll delvis med arkitekterna om att det är viktigt att visualiseringar baseras på korrekt data. Men han 

påpekade dessutom att det likaså är viktigt att man avsiktligen inte döljer viss information. Han 

förklarade att om en arkitekt har ett konkret förslag är det lika viktigt att faktiskt visa hur det kommer 

se ut. I slutändan är det förmodligen billigare att upptäcka felen i tidigt skede, än att felet framgår då 

produktionen påbörjats 

En av arkitekterna tyckte dock att viss effekthöjande dekor kan ingå i en visualisering. Det kan rent 

utav vara positivt för att förmedla en känsla som kräver viss information som kanske egentligen inte 

har någon verklig förankring. Hon förklarade att man som arkitekt måste man ha i åtanken vad en 

visualisering egentligen förmedlar och hur det stämmer överens med verkligheten. På så vis är bra om 

den som styr ett projekt faktiskt är den som tar fram visualiseringarna. Vidare förklarade hon att 

arkitektyrket dock har ett visst rykte vad gäller att måla upp förskönade bilder av projekt. 

MERVÄRDE 

Designprocessen: 
I den avslutande delen av intervjuerna ställdes frågor kring visualiseringarnas bidrag under själva 

designprocessens genomförande. Först och främst fick de tillfrågade specificera under vilket skede av 

själva designprocessen de tyckte visualiseringar var som mest användbara, varav resultatet 

presenteras i Figur 13. 

 

Figur 13, Visualiseringsmaterialets viktigaste bidrag till designprocessen 

Det rådde inga tvivel om att respondenterna var eniga i frågan att visualiseringar är som mest 

användbara i tidiga skeden. Men både arkitekterna och 3D-illustratören menade att visualiseringar 

även kan vara användbara under senare skeden i processen trots att de inte ringade in dessa. Den ena 

arkitekten nämnde att visualiseringar kan användas som en form av kontrollverktyg under 

projekteringen men också i senare delar av i byggprocessen. 3D-Illustratören menade vidare att 

Arkitekt 1 

Arkitekt 2 

Projektör 

3D-Illustratör 
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visualiseringar kan användas under senare skeden för att reda ut de mer detaljerade valen kring hur 

olika kulörer samspelar eller hur olika brytningar mellan olika material ska hanteras. 

Ökad insikt: 
Mot slutet av intervjun tillfrågades respondenterna hur de ansåg att de i nuläget använda 

visualiseringsmetoderna gav en tillräckligt bra insikt i designprocessen och hur visualiseringar någon 

gång skulle kunna bli för insiktsfulla. En av arkitekterna förklarade att de nuvarande 

visualiseringsmetoderna egentligen förmedlar en tillräcklig bra insikt kring designprocessen, men att 

vissa beställare efterfrågar mer än andra gör. Vidare förklarade hon att arkitektens roll egentligen är 

att tillföra projektet en slags trygghet, varav visualiseringar inte ska behöva vara så insiktsfulla så att 

beställaren kan kontrollera arkitektens arbetsprocess helt fullständigt. Man anlitar ju en arkitekt för 

att denne ska tillföra projektet något, varav man måste kunna förlita sig på dennes kompetens 

påpekade hon. När en sådan trygghet har uppnåtts behöver visualiseringarna inte tillföra mera insikt. 

Men samtidigt instämde arkitekten med övriga att en ökad insikt hos inte kan ses som något negativt. 

Hon förklarade att det dock är viktigt att som arkitekt att kunna styra diskussionen mot rätt håll. Vissa 

personer kan inte ta in all information på en och samma gång, varvid projekt och möten kan haka upp 

sig på fel detaljer vilket i sin tur kan försvåra projektets genomförande. Därför måste man som arkitekt 

se till att fokus hamnar på rätt detaljer, varav en ökad insikt kan göra det svårare att styra dialogen. 

Övriga yrkesroller verkade ha likande åsikter i denna fråga och 3D-illustratören uttryckte att det kan 

vara farligt att redovisa för detaljerade visualiseringar för tidigt i processen. Speciellt om lösningarnas 

genomförbarhet inte säkerställts eftersom sådan information kan plantera en bild av byggnaden, 

vilken senare kan vara svår att omarbeta. Projektören påpekade att man egentligen inte kan hindra 

någons åsikter genom att hålla denne i någon slags okunskap. Det skulle verka bakåtsträvande menade 

han och att man i sådana fall får vara så professionell att man kan bemöta eventuell kritik och istället 

se till att förvalta den på rätt sätt. Den andra arkitekten poängterade att ju mer man ritar och 

förmedlar, desto mer finns det att tycka till om. Men när det kommer till att identifiera eventuella fel 

hos den tilltänkta byggnaden är det bättre att upptäcka felen virtuellt än på plats. 

REALTIDSMETODER 

Realtidsvisualisering: 
Vidare tillfrågades respondenterna om de använt sig av någon form av realtidsvisualisering. Begreppet 

var inte bekant för alla yrkesroller och fick således förklaras innan något entydigt svar kunde ges på 

den frågan. En av arkitekterna brukade ofta ha med SketchUp för att projicera upp 3D-modellerna på 

bildskärmar under olika möten. Han upplevde denna metod mycket positiv, men det var svårt för 

externa parter att navigera i modellen helt på egen hand, varvid han själv vanligtvis navigerade 

modellen utifrån det som mötesdeltagarna efterfrågade. Men han nämnde att vissa beställare ibland 

blivit nyfikna på att ta del av 3D-modellerna och försökt ladda ner SketchUp på egen hand för att kunna 

utforska modellen. Men det upplevdes problematiskt eftersom både gränssnittet kan vara förvirrande, 

samt att det är lätt att tappa bort sig i modellerna om inte några instruktioner skickas med. Han uppgav 

att en avskalad version på SketchUp som beställarna kunde ta del av skulle kunna var ett bättre 

alternativ. Den andra arkitekten brukade också använda sig av 3D-vyn på liknande sätt, fast i ArchiCAD 

istället. Det är en mycket uppskattad visualiseringsmetod att använda under olika typer av möten 

menade hon. 

En annan form av realtidsvisualisering som användes var BIMx, vilket projektören hade erfarenhet av 

att använda. Han påpekade att även om dessa modeller inte är foto-realistiska i deras utseende är de 

vanligtvis tillräckliga för att kunna förmedla en grundläggande uppfattning av en planerad byggnad. 

Dessutom innehåller BIMx modellerna mycket meta-data som gör det oerhört smidigt att samla all 
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information på ett enda ställe genom en direkt export från våra egna arbetsverktyg. En av arkitekterna 

hade också erfarenhet av att jobba med BIMx men menade att dessa modeller ofta saknar känslan för 

ljus och material, vilket vanligtvis får kompletteras med visualiseringar av andra slag. I övrigt såg 

arkitekten positivt på användandet av BIMx. 3D-Illustratören använde i nuläget inte någon form av 

realtidsvisualisering i praktiken, men berättade att de på hans avdelning håller på att undersöka olika 

alternativ för att kunna möjliggöra detta i framtiden. Vidare påpekade han att det är svårt att säga om 

sådan teknik kommer kunna användas i praktiken, men det kan definitivt erbjuda nya möjligheter som 

kan vara användbara för att utvärdera olika alternativa lösningar för att sedan ta rätt beslut. 
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4.2 TILLÄMPNING 
I detta delkapitel presenteras resultatet av den genomförda tillämpningen med spelmotorn Unity. 

Resultatet presenteras som en kort sammanställning av arbetsprocessen vid framtagandet av två olika 

demonstrationer samt en projekt-mall, vilken användes för att effektivisera processen. 

PROJEKT-MALL 
Det första steget vid tillämpning var att upprätta en slags projekt-mall som kunde användes vid 

genomförandet av senare demonstrationer. Mallen ämnade effektivisera processen men också att 

implementera vissa grundfunktioner anpassade till den arkitektoniska verksamhetens behov. Mallen 

upprättades endast en gång och kunde därefter återanvändas genom hela tillämpningen. Arbetet 

påbörjades ifrån den projekt-mall som tillhandahålls av Unity, vilket illustreras i Figur 14. 

Basinställningar: 

Det första som gjordes var att konfigurera projekt-mallen med vissa grundinställningar. Bland annat 

ändrades renderingstekniken och färgrymden. Slutligen anpassades kameran för att utnyttja High 

Dynamic Range (HDR)-läget, vilket gav möjligheten att utnyttja ett större ljusintensitetsomfång.  

 

Figur 14, Standard projekt-mall tillhandahållen av Unity 

Dynamisk ljussättning: 
För att kunna simulera olika ljussituationer vid exempelvis solstudier implementerades en dynamisk 

ljussättning som kunde styras via tiden på dygnet. För att kontrollera tiden implementerades ett script 

som kontinuerligt uppdaterade solens position och som kunde styras med olika tangenter för att pausa 

tiden, eller bläddra fram och tillbaka mellan olika tidpunkter på dygnet. För att styra solens position 

beroende på årstid kunde infallsvinkeln anpassas för ett specifikt datum. För att skapa en mer realistisk 

känsla införskaffades ett procedurellt material som applicerades på himlen för att simulera molnen, 

stjärnorna och månljusets bidrag nattetid. Detta material anpassade sig automatiskt utifrån solens 

position, vilket gav ett bra resultat på kort tid som kunde återanvändas genom hela projektet. 

Resultatet visas i Figur 15. 
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Den dynamiska ljussättningen simulerar både skuggbildningen men också atmosfärsljusets bidrag för 

den upplevda känslan och ljusets färgton. Resultatet kan användas för solstudier, vilket redovisas i 

Figur 16. 

 

Figur 16, Demonstrationen av den dynamisk ljussättnigen 

Kameraeffekter: 
För att förstärka den visuella bildkvalitén utrustades kameran med vissa effekter som appliceras i 

realtid på de renderade bilderna. Effekterna appliceras således efter det att kameran genererat 

bilderna. Men samtidigt görs detta innan bilderna når användaren, vilket gör att de kan upplevas i 

realtid. Bland annat utnyttjades effekter såsom kantutjämning för att jämna ut de skarpa kanterna som 

vanligtvis uppstår av datorgenererade bilder. Andra effekter såsom en form av ljusexponering 

kontrollerade ljusintensiteten, medan färgkorrigering användes för att tona ned kulörernas mättnad. 

För att ge mer definition åt objektens former applicerades en så kallad ”Ambient Occlusion”-effekt. 

Denna effekt simulerar hur ljuset når blockerade delar av objekt såsom exempelvis hörn, vilket 

resulterar i mer eller mindre skuggning. Slutligen applicerades en form av ljuseffekt som med hjälp av 

kamerans intensitetsomfång simulerar den glödande effekten ljusets kontrast skapar. Kamera-

effekterna förstärker den upplevda bildkvalitén markant vilket har illustreras i Figur 17 respektive Figur 

18.  

Figur 15, Procedurellt material som simulerar olika tidpunkter på dygnet 
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Figur 17, Bildkvalité utan kameraeffekter 

Applicerade kameraeffekter: 

 Anti-aliasing 

 Ambient Occlusion 

 Bloom 

 Tonemapping 

 Eye-adaption 

 Color-correction 

 Vignette & Chromatic Aberration 

 

Figur 18, Bildkvalité med kameraeffekter 
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Stödfunktioner: 
Vissa av de funktioner som genomgående skulle användes i senare tillämpning kunde appliceras redan 

i själva mallen. Bland annat utrustades kameran med enkla navigeringsfunktioner som möjliggjorde att 

de virtuella modellerna kunde utforskas helt fritt av användaren. Vidare implementerades ett grafiskt 

gränssnitt i form av rubriker med information, såsom projektnamn och vilken typ av handling den 

virtuella modellen representerade. För att underlätta användandet av de interaktiva funktionerna 

implementerades en enkel hjälpmeny som kunde uppdateras allt eftersom nya funktioner 

implementerades senare i projektet. En annan funktion som delvis implementerades för att kunna 

dokumentera denna studie var möjligheten att göra skärmklipp direkt i den virtuella modellen. Denna 

funktion antogs dessutom kunna vara användbar i praktiken eftersom det möjliggör att flera vyer och 

ljussituationer kan sparas som bilder utan att behöva gå in den virtuella modellen igen, varav denna 

funktion implementerades i projekt-mallen. Slutligen försågs mallen med ett script som gjorde att den 

virtuella modellen kunde avslutas då den exporterats som ett applikationsformat. 

Tidsåtgång: 
Den totala tidsåtgången för implementering samt konfigurering av respektive funktion i projekt-mallen 

presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3, Implementeringstider för framtagandet av projekt-mallen 

AKTIVITET: IMPLEMENTERINGSTID: 

Inställningar - Grundinställningar 5 min 

Inställningar - Dynamiskt ljussättning 15 min 

Script – Dynamisk ljussättning 15 min 

Inställningar - Grundläggande kameraeffekter 20 min 

Script - Stödfunktioner 30 min 

TOTAL: 1h 25 min 

 

DEMONSTRATION 1  
Den första demonstrationen försökte integrera arbetsverktyget SketchUp med spelmotorn Unity. 

Demonstrationen undersökte hur många steg det krävdes för att importera en modell gjord i SketchUp 

till den virtuella miljön i Unity. Vidare uppmättes hur lång tid en sådan process tog och om några 

ytterligare resurser krävdes. Demonstrationen i sig utformades som en mycket enkel konceptuell 

visualisering med abstrakta representationer av olika volymer och former. Där av lades ingen extra tid 

på att försöka utveckla modellerna med högre detaljrikedom eller nivå av realism än det som gavs 

direkt från SketchUp-modellen. 

Import av SketchUp-modell: 
Först och främst importerades en terrängmodell med inritade byggnader från SketchUp till Unity. 

Denna process kunde genomföras med enbart ett steg mellan programvarorna, vilket innebar att Unity 

klarade av att läsa SketchUp-formatet .skp direkt utan några som helst modifikationer som illustrerat 

i Figur 19.  
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Modellen importerades till Unity under ca 3-4 sekunders inläsning och kunde därefter placeras ut i den 

virtuella miljön tillhandahållen av den fördefinierade projekt-mallen, vilket redovisas i Figur 20. 

 

Figur 20, Importerad terrängmodell från SketchUp 

Parallellt arbetssätt: 
Då endast ett steg krävdes mellan Unity och SketchUp möjliggjordes ett arbetssätt där programvarorna 

kunde användas parallellt mot varandra, vilket har illustrerats i Figur 21. Ändringar i SketchUp-

modellen kunde uppdateras direkt till den virtuella miljön i Unity via att enbart spara .skp-filen. Detta 

automatiserade hela processen då modellen uppdaterades av sig själv och förhindrade manuellt 

arbete.  

 

Figur 21, Parallellt arbetssätt mellan Unity och SketchUp  

Figur 19, Process vid import av SketchUp-modell 

Unity SketchUp 

Steg 1 

IMPORT 
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Som tidigare nämnt uppdaterades modellen på ca 3 - 4 sekunder från det att .skp-filen sparades, varav 

nya iterationer kunde uppdateras relativt snabbt. Olika lösningsförslag kunde således ritas i SketchUp 

och sedan utvärderas med hjälp av den virtuella miljön i Unity. Med de inbyggda funktionerna från 

projekt-mallen kunde en utvärdering av exempelvis siktlinjer och solstudier utföras direkt i den 

virtuella miljön allt eftersom nya alternativa lösningsförslag itererades. Slutligen placerades ett träd, 

en stol och en staty ut i terrängmodellen för att indikera skalan. Dessa objekt räknades dock inte som 

nödvändiga för tillämpningen, varav de exkluderades från sammanställningen av tidsresurserna.  

Interaktiva funktioner: 
Utöver de interaktiva funktioner som redan implementerats i projekt-mallen utvecklades ett script 

som möjliggjorde att användaren kunde bläddra mellan olika lösningsförslag. Respektive förslag 

gjordes till ett separat objekt i SketchUp och placerades ut på rätt plats i terrängmodellen. Därefter 

uppdaterades modellen och objekten importerades automatiskt till Unity. Slutligen konfigurerades 

scriptet så att respektive lösningsförslag var länkat till ett kommando via tangentbordet, varav 

användaren kunde växla mellan olika lösningsförslag på eget initiativ. Totalt togs nio olika 

lösningsförslag fram som användaren kunde växla mellan, vilket illustreras i Figur 22. 

 

Figur 22, Olika lösningförslag vilka användaren kan växla mellan 

Slutgiltigt resultat: 
Antalet bilder per sekund den första demonstrationen genererade uppmättes till ca 65 fps. Modellen 

kunde vidare användas för att utvärdera olika volymer och dess inverkan utifrån olika faktorer såsom 

siktlinjer, skuggbildning, placering på tomten men också rent estetiska värden såsom former och 

uttryck. I Figur 23 redovisas hur den virtuella modellen kunde användas för att utvärdera balkongens 

placering samt solens infallsvinkel. I Figur 24 på nästa sida redovisas den lösning, vilken valdes för 

nästkommande iteration av designen och således även ligger till grund för nästa demonstration. 
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Figur 23, Solens infallsvinkel vid den valda placeringen av balkongen 

 

Figur 24, Slutresultat för den första demonstrationen 

Tidsåtgång: 
Den totala tidsåtgången för implementering samt konfigurering av respektive funktion i den första 

demonstrationen presenteras Tabell 4. 
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Tabell 4, Implementerings- samt konfigureringstider för Demonstration 1 

AKTIVITET: IMPLEMENTERINGSTID: KONFIGURERINGSTID: 

Optimering – SketchUp-modell - 5 min 

Import - SketchUp-modell - 5 min 

Script - Alternativa lösningsförslag 10 min 5 min 

TOTAL: 10 min 15 min 

 

DEMONSTRATION 2 
Den andra demonstrationen försökte integrera arbetsverktyget ArchiCAD med spelmotorn Unity. 

Demonstrationen undersökte hur många steg det krävdes för att importera en modell gjord i ArchiCAD 

till den virtuella miljön i Unity. Vidare uppmättes hur lång tid en sådan process tog och hur några 

ytterligare resurser krävdes. Demonstrationen i sig utformades som en förslagshandling där en högre 

detaljrikedom än föregående demonstration eftersträvades. Exempelvis ansågs valet av fasadmaterial 

intressant vid denna tillämpning. I övrigt lades ingen extra tid på att försöka uppnå en högre nivå av 

realism, utan samtliga modeller och objekt såsom lös inredning importerades direkt utifrån det som 

gavs av ArchiCAD-modellen. 

Import BIM-modell: 
Till skillnad från importen mellan SketchUp och Unity kunde det egna fil-format från ArchiCAD inte 

läsas direkt av Unity. Därför krävdes ytterligare ett steg för att kunna importera BIM-modellerna till 

den virtuella miljön i Unity. Modellerna exporterades således till ett format såsom .obj från ArchiCAD 

för att sedan kunna importeras av Unity, varav antalet steg mellan programvarorna uppmättes till två 

som illustrerats i Figur 25.  

 

Innan exporten av modellerna optimerades dessa för att säkerställa att samtliga texturer applicerats 

korrekt, samt för att skilja på de material som inte skulle dela samma materiallager i Unity. Totalt 

importerades två BIM-modeller med olika typer av planlösningar som importerades var för sig. 

Terrängmodellen från föregående demonstration kunde återanvändas då modellen behandlade 

samma projekt. 3D-modellen kunde importeras med materialen från ArchiCAD via .skp formatet, men 

då detaljeringsnivån för denna demonstration behövde vara högre skulle materialen ändå bytas ut 

varav det ej var nödvändigt. ArchiCAD-modellen samt den råa modellen importerad till Unity 

presenteras i Figur 26. 

Steg 2 Steg 1 

EXPORT 
.obj-filformat 

ArchiCAD Unity 

IMPORT 

Figur 25, Process vid import av ArchiCAD-modell 
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Figur 26, ArchiCAD-modell importerad till Unity 

PBR-Material: 
Då detaljeringsnivån för denna demonstration behövde vara högre än för den föregående 

kompletterades BIM-modellen med mer realistiska material på utvalda delar av byggnaden. Bland 

annat togs flera alternativa fasadmaterial fram, men även vissa material som användes på byggnadens 

interiöra delar såsom golvet. Materialen baserades på fototexturer som bearbetades med 

programvaran Photoshop, varav externa programvaror var ett måste för att kunna uppnå en högre 

detaljeringsnivå. Förutom själva fototexturerna försågs materialen med detaljtexturer som 

informerade Unity om hur materialen betedde sig fysiskt korrekt baserat på olika ljussituationer, vilket 

är en vanligt förkommande standard inom dataspelstekniken (Marmoset, 2015). På engelska kallas 

detta för ”Physically Based Rendering” (PBR), varav namnet PBR-material. Sammanlagt togs åtta 

material fram, varav vissa med olika alternativa kulörer: 

 Träpanel mörk/ljus 

 Fibercement mörk/ljus 

 Betong 

 Furutextur 

 Parkettgolv 

 Slipad betong mörk/ljus 

 Kakel 

 Klinker 

I Figur 27 på nästa sida redovisas några av de material som togs fram under demonstrationen. Dessa 

presenteras i en studiomiljö som användes för att kontrollera utseendet, men vilket inte är ett måste 

utan snarare baserat på egna preferenser.  
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Figur 27, Framtagna PBR-material i studiomiljö 

Interaktiva funktioner: 
För att möjliggöra att användaren skulle kunna växla mellan de olika fasadmaterialen implementerades 

ett script liknande det som använts för att byta lösningsförslag. Denna interaktiva funktion kunde 

användas för att på kommando växla mellan de olika materialen, men också för att växla mellan 

kombinationer av fasadmaterial, såvida BIM-modellen förberetts för detta. Totalt försågs modellen 

med sex olika alternativa kombinationer av fasadmaterialen, varav några presenteras i Figur 28. 

 

Figur 28, Alternativa fasadmaterial vilka användaren kan växla mellan 

Det script som använts för att växla mellan olika lösningsförslag i föregående demonstration kunde 

återanvändas även i denna demonstration för att växla mellan de olika planlösningar, varav ingen extra 

tid behövde läggas för att implementera denna funktion. Funktionen redovisas i Figur 29 på 

nästkommande sida. 

 

Figur 29, Alternativa planlösningar vilka användaren kan växla mellan 
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Slutgiltigt resultat: 

 

Figur 30, Utvärdering av rörelsemönster och funktionernas samspel 

 

Figur 31, Slutresultat för den andra demonstrationen 

Antalet bilder per sekund den andra demonstrationen genererade skiljde sig inte nämnvärt från den 

föregående demonstrationen och uppmättes även den till ca 65 fps. Den andra demonstrationen 

kunde användas för att utvärdera rörelsemönster i byggnaden och hur olika funktioner samspelade, 

vilket har illustrerats i Figur 30. Vidare kunde funktioner såsom siktlinjer och solstudier utvärderas även 

för denna demonstration tack vare implementeringen via projekt-mallen. Men mer detaljerade idéer 

såsom möblering och materialval kunde även dessa utvärderas. Slutresultatet för den design som 

premierades redovisas i Figur 31. 
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Tidsåtgång: 
Den totala tidsåtgången för implementering samt konfigurering av respektive funktion i den andra 

demonstrationen presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5, Implementerings- samt konfigureringstider för Demonstration 2 

AKTIVITET: IMPLEMENTERINGSTID: KONFIGURERINGSTID: 

Optimering – BIM-modell 1 - 20 min 

Import – BIM-modell 1 - 10 min 

Optimering – BIM-modell 2 - 20 min 

Import – BIM-modell 2 - 10 min 

Script – Alternativa planlösningar (Återanvändes) 5 min 

Framtagande – PBR-Material 4 h 5 min 

Script – Alternativa Fasadmaterial 10 min 5 min 

TOTAL: 4 h 10 min 1 h 15 min 

 

Identifierad problematik: 
Den problematik som påträffades under framtagandet av demonstration två var framför allt att 

modellerna som importerades till Unity inte kunde uppdateras direkt från ArchiCAD till följd av att 

importen var tvungen att genomföras manuellt för varje iteration av designen. Det i sin tur krävde att 

modellerna mer eller mindre var klara då de exporterades till den virtuella miljön. I övrigt identifierades 

ingen särskild problematik utan modellerna gick att importera utan problem förutsatt att modellen 

förberetts för att exempelvis kunna byta material på olika byggnadsdelar. 
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5. ANALYS 

I följande kapitel presenteras en analys av studiens empiriska data. Vidare har detta kapitel delats in i 

studiens två huvudsakliga delar. Den första delen presenterar nulägesanalysen, vilken vidare 

analyserar data från intervjuerna. Därefter presenteras en analys av framtids-möjligheterna där 

tillämpningen av tekniken spelmotorer analyseras. 

5.1 NULÄGESANALYS 
Nulägesanalysen utvärderar och tolkar den data som samlades in under de genomförda intervjuerna. 

Som analysmodell användes den teoretiska referensramen. Syftet med nulägesanalysen är att kunna 

besvara den första forskningsfrågan, men också för att kunna utgöra en grund för senare 

forskningsfrågor och det övergripande syftet. 

VISUALISERINGSMETODER 
För att identifiera vilka visualiseringsmetoder som i nuläget tillämpades under designprocessens 

genomförande analyserades valet av visualiseringsmetod samt de underliggande faktorer som kunde 

påverka valet av metod. 

Jämförelse arbetsverktyg och visualiseringsmetod: 
Utifrån de genomförda intervjuerna visade det sig att respondenterna använde varierande 

visualiseringsmetoder, främst baserat på egna preferenser. Merparten av dessa metoder var digitala, 

men en av respondenterna använde mer konventionella metoder såsom skiss och fysiska modeller. 

Tre av de tillfrågade respondenterna uppgav att de arbetade inom designprocessen, varav den fjärde 

respondenten arbetade mer parallellt mot designprocessen, med ett större fokus kring själva 

visualiseringsprocessen. De olika respondenternas yrkesroll, primärt fokusområde, använda 

arbetsverktyg samt använda visualiseringsmetoder presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6, Respondenternas primära visualiseringsmetoder 

RESPONDENT: 
PRIMÄRA 
ARBETSVERKTYG: 

PRIMÄR 
VISUALISERINGSMETOD: 

Arkitekt 1 Skiss & SketchUp Bildgenerering direkt från SketchUp-modell 

Arkitekt 2 Skiss & Fysisk modell 
Konventionella metoder såsom illustrationer och 
fysiska modeller 

3D-Illustratör - 
Varierade metoder baserat på efterfrågan. Enkla 
till mer avancerade metoder. 
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Projekterande 
ingenjör 

BIM 
Bildgenerering direkt från BIM-modell, samt 
andra integrerade metoder såsom BIMx 

 

Genom att vidare studera respondenternas svar verkade det som att valet av visualiseringsmetod 

främst baserades på hur metoden kunde integreras med de egna arbetsverktygen. Exempelvis 

påpekade respondenterna fördelar såsom att själva arbetsmaterialet kunde användas vid 

framställandet av visualisering, eller att framtagandet av visualiseringen rent utav sågs som en del av 

designprocessen. Indraprastha & Shinozaki (2009) påpekade att traditionella metoder såsom skiss 

utgjorde en viktig del av designprocessen. I jämförelse med svaren var det en respondent som faktiskt 

använde traditionella metoder och även såg användandet av dessa som en viktig del i designprocessen. 

Genom att vidare utvärdera respektive respondent var för sig framgår det att samtliga respondenter 

använde metoder som kunde framställa visualiseringsmaterial baserat på det egna arbetsmaterialet 

givet från designprocessen. Det är något som Rüppel & Schatz (2011) menar kan motverka onödigt 

dubbelarbetet. Valet av visualiseringsmetod kan således antas vara avsiktlig för att försöka 

effektivisera framställandet av visualiseringsmaterialet. Endast den respondent som ej arbetade inom 

designprocessen uppgav flera olika visualiseringsmetoder och således antas vara mindre beroende av 

en mer effektiv framställning. 

En av arkitekterna påpekade att orsaken till att relativt enkla visualiseringsmetoder vanligtvis 

prioriterades är på grund av att de skapar en mindre tungrodd process och främjar designprocessens 

iterativa arbetssätt. Detta stämmer i enlighet med Indraprastha & Shinozaki (2009) som menade att 

de flesta digitala visualiseringsverktyg i nuläget tenderar att separera design- och visualiserings-

processen. I motsats till arkitektens tycke menade 3D-Illustratören att mer avancerade 

visualiseringsmetoder dock kunde användas med hjälp av experter såsom honom. Exempelvis för att 

löpande testa olika idéer med hjälp av potenta visualiseringsverktyg, vilka kan bidra till en mer pålitlig 

utvärdering. Men till följd av att de respondenter som faktiskt arbetade inom designprocessen 

upplevde denna process som tungrodd och separerad kan det antas att en mer integrerad 

visualiseringsprocess prioriteras vid valet av visualiseringsmetod. 

Nyckelordsidentifiering: 
För att vidare undersöka vilka faktorer som påverkade valet av visualiseringsmetod analyserades 

intervjuerna för att försöka identifiera potentiella nyckelord som kunde motivera valet av metod. En 

sammanställning av detta urval presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7, Identifiering av nyckelord vid val av visualiseringsmetod 

RESPONDENT: VISUALISERINGSMETOD: NYCKELORD: 

Arkitekt 1 
Bildgenerering direkt från SketchUp-
modell 

Enkelhet, frihet 
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Arkitekt 2 Illustrationer och fysiska modeller Konstnärliga, integrerade 

3D-Illustratör 
Varierade metoder baserat på 
efterfrågan.  

Frihet, påbyggnad 

Projekterande 
ingenjör 

Bildgenerering direkt från BIM-modell, 
samt BIMx 

Inbyggda, integrerade 

 

Utifrån sammanställningen framgår det att liknande nyckelord kunde identifieras och att således 

liknande faktorer verkade prioriteras vid valet av visualiseringsmetod. Bland annat användes 

nyckelorden integrerade och inbyggda av vissa respondenter. Andra identifierade nyckelord såsom 

enkelhet och påbyggnad kan även dessa antas relatera till någon form av mer integrerat arbetssätt där 

design- och visualiserings-processen snarare byggde på varandra än att helt behövas göras om. En av 

arkitekterna beskrev enkelheten med att kunna generera mycket bildmaterial direkt från det egna 

arbetsverktyget medan 3D-Illustratören använde ordet påbyggnad som menade att han kunde 

fortsätta arbetet direkt från det underlag som gavs av arkitekten. Detta kunde i sin tur motverka 

onödigt dubbelarbete eftersom innehållet i visualiseringarna inte behövde återskapas helt från 

grunden. Det kan således antas att en integrerad process till viss del eftersträvas av samtliga 

respondenter, även om vissa av respondenterna inte arbetade inom designprocessen.  

Vidare påpekades det att verktyg som möjliggör någon form av frihet eller konstnärlig kreativitet är 

andra viktiga faktorer vid valet av visualiseringsmetod. En arkitekt och 3D-Illustratören använde 

nyckelordet frihet för att beskriva de använda visualiseringsmetoderna, vilket gjorde det enklare att 

testa olika idéer och lösningar. Detta nyckelord kan jämföras med Okeil (2011) och Unwins (2007) 

beskrivning av skissandet som ett helt fritt sätt att uttrycka sig i form, varav denna faktor även verkar 

prioriteras för de respondenter som använde digitala verktyg. Den andra arkitekten använde 

nyckelordet konstnärlig, vilket dock inte kunde relateras till någon särskild teori ur den teoretiska 

referensramen men som kan antas relaterad till en konstnärlig frihet, varav nyckelorden i stort det 

betyder samma sak. Men baserat på övriga respondenter verkade det även som en form av frihet att 

kunna uttrycka designintentionen med hjälp av visualiseringsmaterial är av vikt. 

 Ett integrerat arbetssätt med de egna arbetsverktygen prioriteras vid valet av 
visualiseringsmetod 
 

 Under designprocessens genomförande är en effektiv visualiseringsprocess av vikt 
 

 Att kunna uttrycka designintentionen helt fritt är betydelsefullt vid valet av 
visualiseringsmetod 

PROBLEMATIK 
Under intervjuerna påpekade respondenterna ett flertal problemområden som existerade i nuläget. 

Dessa problem uppkom helt spontant under intervjuns genomförande men relaterade till de 

ämnesområdena intervjun valt att ta upp. Två av dessa problemområden nämndes av samtliga 

respondenter och bedömdes således intressanta att vidare analysera. 
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Permanenta intryck: 
Ett problem som uppkom var att arkitektonisk visualisering i nuläget led av så kallade alltför 

permanenta inryck. Just detta problem blev totalt omnämnt sex gånger under intervjun, varav vissa 

respondenter valde att lyfta problemet mer än en gång. I övrigt verkade svaren vara enhetliga med 

varandra och problemet kan således bekräftas. I jämförelse med övriga problemområden var detta 

problem det som blev omnämnt allra flest gånger.  

Själva problemet i sig verkade introducera liknande effekter enligt respondenternas svar. 3D-

Illustratören påpekade upprepade gånger att ett permanent intryck kan introducera låsningar i 

designprocessens genomförande och i sin tur hämma den kreativa processen. Vidare förklarades det 

att ett permanent intryck kan påverka förmågan att skapa återkoppling till följd av att den tilltänkta 

designen upplevs som helt statisk och att visualiseringsmetoder såsom bilder kan rota sig djupt och 

sedan vara svåra att omarbeta. I enlighet med detta påstående menade Al-Kodmany (2002) att 

användandet av visualiseringsmetoder såsom enstaka bilder gärna hämmar den kreativa och iterativa 

processen. Vidare nämnde 3D-Illustratören att orsaker till att visualiseringar upplevs statiska kan vara 

en alltför hög detaljeringsnivå i tidiga skeden, vilket planterar en bild som sedan kan vara svår att 

omarbeta. I enlighet med detta svar påpekade en av arkitekterna att just en hög nivå av realism kan 

göra det svårt att ifrågasätta designen, varav framför allt i tidiga skeden. Al-Kodmany (2002) beskriver 

att en alltför hög detaljeringsnivå i form av realism kan vara orsaken till ett permanent intryck i tidiga 

skeden. Således kan det antas att ett permanent intryck är ett konkret problem, vilket bör motverkas. 

 Ett permanent intryck kan motverka designprocessens iterativa arbetssätt varav framför allt 
under tidiga skedena 
 

 Ett permanent intryck kan bero på en för hög detaljeringsnivå och användandet av statiska 
visualiseringsmetoder såsom bilder 

Ej integrerat arbetssätt: 
Ett ej integrerat arbetssätt mellan design- och visualiseringsprocessen var det näst mest omnämnda 

problemområdet. Detta ämne har till viss del redan analyserats i tidigare delar men inte utifrån ett 

problembaserat perspektiv, vilket anses vara av intresse. Samtliga respondenter påpekade att ett 

integrerat arbetssätt är ytterst viktigt. Men mer ingående skiljde sig svaren hur design- och den mer 

avancerade visualiseringsprocessen i nuläget var integrerad eller ej. Både arkitekterna och projektören 

såg att den mer avancerade visualiseringsprocessen skapade en alltför tungrodd process som i nuläget 

genomfördes som en parallell process vid sidan av designprocessens genomförande. Flera av 

respondenterna menade dessutom att den inte bidrog särskilt mycket till själva utformningen av en 

byggnad eftersom möjligheten till en tät dialog var begränsad. Orsaker till denna separation uppgavs 

vara på grund av att verktygen blivit så svårhanterade att det var ytterst få som klarade av hantera 

dem. Det i sin tur gjorde att visualiseringsprocessen alltmer övergick till andra yrkesroller som klarade 

av den. I jämförelse med teorin menade Indraprastha & Shinozaki (2009) att design- och 

visualiseringsprocessen tenderar att separeras, vilket även svaren från respondenterna tyder på. I 

övrigt menade Indraprastha & Shinozaki att den funktionalitet traditionell visualisering tidigare haft 

som en viktig del i designprocessen har tynat bort. Detta påstående kan bekräftas via det faktum som 

ges att visualiseringsmetoderna numera blivit så avancerade att aktörerna inom själva 

designprocessen inte klarar av at hantera dessa, varav möjligheterna att kunna användas inom 

designprocessen kan sägas vara helt obefintliga. 

I motsats till övriga respondenterna menade 3D-Illustratören att visualiseringsprocessen och 

designprocessen var integrerade, men att det gällde att hitta visualiseringsmetoder som möjliggjorde 

detta. Han förklarade vidare att ett mer integrerat arbetssätt mellan 3D-Illustratörerna och 
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arkitekterna, än det som i nuläget ges, vore önskvärt eftersom arkitekterna kunde dra nytta av detta. 

Bland genom att de mer avancerade visualiseringsverktygen kunde tillföra arkitekterna ny perspektiv 

genom mer sofistikerade visualiseringsverktyg, vilket han hade erfarenhet av att de faktiskt gjorde. 

Således kan det förmodas att de mer avancerade visualiseringsverktygen kan tillföra designprocessen 

funktionalitet, men att de i nuläget kräver att design- och visualiseringsprocessen integreras bättre för 

att möjliggöra detta. 

 Designprocessen och den mer avancerade visualiseringsprocessen tenderar att separeras i 
nuläget till följd av ett icke integrerat arbetssätt 
 

 Designprocessen skulle kunna gynnas av att försöka integrera mer avancerade 
visualiseringsmetoder under designprocessens genomförande 

MERVÄRDE 
Under intervjuerna ställdes frågor i syftet att identifiera hur arkitektonisk visualisering i nuläget 

användes för att skapa mervärde under designprocessens genomförande. Därför undersöktes 

visualiseringarnas bidrag under designprocessens olika skeden där respondenterna fick specificera när 

de ansåg att visualiseringar var som mest användbara i Hanssons (2015) modell. Resultatet av de olika 

respondenternas svar presenteras i Figur 32. 

 

Figur 32, Visualiseringsmaterialets viktigaste bidrag till designprocessen 

Genom att analysera sammanställningen framgår det att tyngdpunkten för respondenternas 

gemensamma svar ligger kring programarbetet och gestaltningsskedet. Orsaken till att 

respondenterna specificerat just dessa skeden kan förmodas vara på grund av att det just under dessa 

skeden tas många beslut kring byggnadens utformning. Enligt Nordstrand (2008) bör nya idéer och 

lösningar tillföras projektet tills det att ett godtagbart förslag har identifierats. Utöver detta påpekar 

Ballard (2000) att tidiga iterationer är de mest värdeskapande. Knotten et al. (2015) förtydligar att 

tidiga skeden även är de mest komplexa och svårförståeliga, varav visualisering kan förmodas vara 

extra viktiga för att kunna möjliggöra en mer effektiv utvärdering av flera olika idéer och lösningar. 

Sammankopplat med respondenternas svar kan det således antas ske ett mer omfattande iterativt 

arbete under just dessa skeden, varav visualisering blir mer betydelsefull. 

 Visualisering kan ha användningsområden under hela design- och projekteringsprocessen 
 

Arkitekt 1 

Arkitekt 2 

Projektör 

3D-Illustratör 
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 Visualisering kan framför allt skapa mervärde under designprocessens tidiga skeden då ett 
iterativt arbetssätt är av vikt 

REALTIDSMETODER 
Under den avslutande delen av intervjuerna framgick det att olika former av realtidsvisualisering till 

viss del redan används inom den arkitektoniska verksamheten. I Tabell 8 presenteras de typer av 

realtidsvisualisering som används i nuläget, samt vilka för- och nackdelar respektive verktyg 

introducerade enligt respondenterna. 

Tabell 8, Realtidsvisualisering använt inom den arkitektoniska verksamheten i nuläget 

VERKTYG/MÖJLIGHET: SketchUp: 3D-
Viewport 

ArchiCAD: 3D-
Viewport 

ArchiCAD: 
BIMx 

Renodlad visualiseringsmetod? Nej Nej Ja 

Skapar ökad förståelse? Ja Ja Ja 

Användarvänlig för icke professionella? Delvis Nej Ja 

Kan visualisera alternativa lösningar? Ja Delvis Nej 

Kan modifieras i realtid? Ja Ja Nej 

Tillräcklig detaljeringsnivå? Nej Delvis Delvis 

 

Att flera respondenter använde realtidsvisualisering var till viss del förväntat i och med användandet 

av digitala 3D-verktyg i designprocessen. Men hur dessa metoder användes för att kommunicera med 

utomstående parter var inte helt självklart då studien påbörjades. Enligt Edwards et al. (2015) brukas 

inte designprocessens arbetsverktyg såsom BIM till andra än de interna aktörerna, vilket denna studie 

faktiskt motvisar. Det som vidare framgår av den ovanstående sammanställningen är att samtliga 

realtidsmetoder verkade bidra med en ökad förståelse som Kitchens & Fairuz (2007) tidigare har 

påvisats. Realtidsmetoder som skapar en ökad förståelse kan bidra till ett mer gemensamt arbetssätt. 

Beställaren får således större möjlighet att utvärdera den tilltänkta designen för att säkerställa egna 

behov och önskemål. Däremot framgår det av sammanställningen att metoderna inte var särskilt 

användbara för icke professionella aktörer. Att flera av dessa metoder ej var tillräckligt 

användarvänliga för icke professionella kan ses som något vilket introducera vissa svårigheter utifrån 

beställarens perspektiv. Arkitektonisk visualisering är i grund och botten till för att förmedla 

arkitektens idéer till beställaren (Wergles & Muhar, 2009) men till följd av att flera av metoderna inte 

lämpar sig för användning av externa parter kan dessa ej anses som de bäst lämpade 

visualiseringsmetoderna för att möjliggöra detta. 

Flera av respondenterna nämnde dock att just det fria utforskandet var mycket uppskattat av 

utomstående parter, även om den var manövrerad av exempelvis arkitekten. Det framgick att 3D-

vyerna ibland skapat så stort intresse att beställare ville ta med modellen hem för att utforska vidare 

på egen dator, vilket faktiskt var möjligt med programvaran SketchUp som kan laddas ner fritt. Men 

vissa svårigheter kvarstår då metoden är anpassad för att användas av professionella, vilket 

respondenterna uppgav som ett problem vid användandet av denna metod. Ett mer avskalat och 
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användarvänligt format, eller användandet av BIMx, är något som skulle kunna möjliggöra detta och 

således göra det enklare för beställaren att utvärdera den tilltänkta designen helt på egen hand. 

Användandet av en funktionell realtidsmetod skulle enligt Heldal & Roupé (2012) kunna leda till 

snabbare beslutsprocesser och en minskad resursmängd. 

Vidare framgår det av tabellen att flera av de använda realtidsmetoderna inte kunde visualisera 

alternativa lösningar på ett smidigt sätt. De icke renodlade visualiseringsverktygen kan modifieras i 

realtid av professionella aktörer såsom arkitekten, men skapar en viss osmidighet genom att ändringar 

tar tid att uppdatera. BIMx är en mer renodlad visualiseringsmetod som enligt projektören förmodligen 

skulle kunna användas mer än det faktiskt gör i nuläget. Den huvudsakliga fördelen uppgavs vara att 

modellen kunde exporteras direkt från BIM-verktyget ArchiCAD, vilket gör det effektivt att framställa 

sådant material. Dock menade en av arkitekterna att ljusförhållande och materialutseende är viktiga 

faktorer som BIMx inte riktigt kunde tillhandahålla i nuläget, varav dessa parametrar vanligtvis fick 

kompletteras med annat material. 

 Realtidsvisualisering används till viss del redan inom den arkitektoniska verksamheten och är 
en uppskattad visualiseringsmetod av externa parter 
 

 Icke renodlade realtidsvisualiseringsmetoder har vissa begräsningar såsom låg 
användarvänlighet och en avsaknad av grundläggande interaktiva funktioner och andra 
möjligheter 

5.2 FRAMTIDSMÖJLIGHETER 
Analysen kring framtidsmöjligheter utvärderar och tolkar den data som samlades in under den 

genomförda tillämpningen. Syftet med analysen av framtidsmöjligheterna är att kunna besvara den 

första och andra forskningsfrågan som sedan knyter an till studiens syfte. I tillämpningen utvärderades 

två demonstrationer med olika givna ingångsparametrar. Dessa demonstrationer valdes utifrån 

premissen att representera två olika skeden i designprocessen med skilda egenskaper och behov. I 

Tabell 9 görs en kortfattad redogörelse för vilka ingångsparametrar respektive demonstration 

utvärderade tekniken spelmotorer.  

Tabell 9, Respektive demonstrations ingångparametrar 

DEMONSTRATION: DEMONSTRATION 
1 

DEMONSTRATION 2 

Designprocessens skede: Tidigt skede Senare skede 

Integrerad programvara: SketchUp ArchiCAD 

Detaljeringsnivå: Låg Hög 

Iterationsbehov: Hög Låg 

Iterationsparameter: Koncept Planlösning, Materialval 
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ITERATIVT ARBETSSÄTT 
För att utvärdera hur tekniken spelmotorer kan stödja designprocessens iterativa arbetssätt användes 

en analysmodell som upprättats i samband med studiens teoretiska delar. De parametrar som valdes 

ut för vidare analys är följande: 

 Möjliggör en integrerad arbetsprocess 

 Bidrar till en iterativ visualiseringsprocess 

 Skapar mer innehållsrika visualiseringsiterationer 

 Genomgående användning under designprocessen 

Under tillämpningen importerades 3D-modeller från två programvaror till den virtuella miljön i Unity. 

Tillämpningen visade att båda demonstrationerna kunde skapa en integrerad arbetsprocess där 

visualiseringsmaterialet baserades på materialet givet från designprocessens arbetsverktyg. Tidigare 

studier har visat att en integration med programvaror såsom Autodesk Revit och Unity är möjligt 

(Rüppel & Schatz, 2011), varav forskningsområdet kompletteras genom att påvisa att en liknande 

process även är möjlig med andra programvaror såsom SketchUp och ArchiCAD. I en studie av Yan et 

al. (2011) beskrevs ett integrerat arbetssätt som en så kallad ”Design-Play”-process, vilket skapade en 

ytterst snabb visualiseringsprocess där nya iterationer kunde uppdateras direkt från designprocessen 

arbetsverktyg. I jämförelse med prototypen Yan et al. utvecklade tillhandahöll integrationen med 

SketchUp ett liknande arbetssätt där modellerna kunde importeras via enbart ett steg mellan 

programvarorna. Modellen kunde uppdateras direkt från de egna arbetsverktygen för att skapa en 

iterativ visualiseringsprocess där nya idéer och lösningar uppdaterades kontinuerligt från 

designprocessens arbetsverktyg på loppet av några sekunder. Denna integration krävde för övrigt 

ingen omfattande programmering eller hjälp av tredjepartsprogram för att tillhandahålla liknande 

funktioner och kan således ses som ett enklare sätt att möjliggöra en iterativ visualiseringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra demonstrationen visade att en integrerad process även var möjlig mellan ArchiCAD och 

Unity, dock genom en mindre iterativ process där varje ny iteration fick importeras manuellt. Denna 

process krävde dessutom fler steg, vilket illustreras i Figur 33. Detta skapade en markant skillnad till 

följd av att processen inte kunde automatiseras såsom som integrationen med SketchUp erbjöd. Heldal 

& Roupé (2012) påpekar att alltför många steg i processen kan påverka designprocessens 

genomförande. Det extra steg den andra demonstrationen introducerade kan ses som ett hinder, vilket 

vidare påverkar designprocessens iterativa arbetssätt. En mer effektiv visualiseringsprocess bör likt 

Figur 33, Uppmätta steg under tillämpningen 

IMPORT 

IMPORT 

2 steg 

EXPORT 

1 steg 

Unity SketchUp 

.obj-filformat 

ArchiCAD Unity 

Steg 1 
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skissandet möjliggöra snabba iterationer av nya idéer och alternativa lösningar (Okeil, 2010) såsom 

den första tillämpningen erbjöd. 

I övrigt var processen mellan Unity och ArchiCAD dessutom mer tidskrävande, vilket redovisas i Tabell 

10. Denna tillämpning krävde att nya iterationer importerades manuellt till skillnad från SketchUp som 

kunde uppdatera modellen automatiskt och snarare komplettera den befintliga modellen istället för 

att ersätta den. Dock kunde båda demonstrationerna skapa en integrerad arbetsprocess som faktiskt 

nyttjade designprocessens 3D-modeller, vilket dessutom uppkom som en viktig faktor vid valet av 

visualiseringsmetod under nulägesanalysen. En integrerad process kan i sin tur motverka onödigt 

dubbelarbete (Rüppel & Schatz, 2011) där av kan mer resurser avsättas till andra aktiviteter såsom 

själva designprocessen och nya iterationer av designen. Så utifrån den genomförda tillämpningen kan 

det konstateras att både demonstrationer kunde stödja designprocessens iterativa arbetssätt genom 

en integrerad arbetsprocess, men att endast integration med programvaran SketchUp skapade en 

tillräckligt effektiv visualiseringsprocess som inte på något sätt hindrade uppkomsten nya idéer och 

lösningar eller med andra ord det iterativa arbetssättet. 

Tabell 10, Total konfigureringstid för respektive demonstration 

DEMONSTRATION: DEMONSTRATION 1 DEMONSTRATION 2 

Integrerat 
arbetsverktyg 

SketchUp ArchiCAD 

Antal steg 1 2 

Designiterationer 9 8 

Antal importer 1 2 

Total  
konfigureringstid 

15 min 1 h 15 min 

 

 Spelmotorer möjliggör en integrerad arbetsprocess genom integration med programvarorna 

ArchiCAD och SketchUp 

 

 Spelmotorer möjliggör en iterativ visualiseringsprocess genom integration med 

programvaran SketchUp 

Vidare undersöktes det hur demonstrationerna kunde möjliggöra mer innehållsrika iterationer. Denna 

parameter testades genom att försöka skapa en inbyggd variation där möjligheten att utvärdera flera 

olika alternativa lösningar inom en och samma visualisering testades. Iterationsparameterar såsom 

koncept, planlösningar och fasadmaterial testades för de två tillämpningarna. Baserat på de givna 

ingångsparametrarna kunde båda demonstrationerna möjliggöra mer innehållsrika visualiseringar. 

Den första demonstrationen bedömdes kunna bemöta ett iterativt arbetssätt väl, vilket är något som 

enligt Ballard (2000) är extra viktigt under de tidiga skedena av designprocessen. Det till följd av att 

ändringar fortfarande är relativt billiga under tidiga skeden (Samset, 2008) och att tidiga iterationer 

således kan ha som störst betydelse för projektets fortsatta möjligheter (Drogemuller et al., 2009). 

Vidare kan det konstateras att även den andra demonstrationen kunde skapa mer innehållsrika 

iterationer baserat på mer detaljerade designparametrar såsom planlösningar och olika fasadmaterial 
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för senare skeden av designprocessen. Däremot krävdes desto mer tidsresurser för att kunna 

tillhandahålla de mer omfattande iterationerna såsom planlösningar. Men då iterationsbehovet 

förmodades vara lägre under senare skede och det faktum att respektive iteration i sig var mer 

innehållsrik kan även denna demonstration bedömas kunna tillhandahålla mer innehållsrika 

iterationer. 

 Spelmotorer kan tillhandahålla mer innehållsrika iterationer under både tidiga- och senare 

skeden av designprocessen 

Slutligen undersöktes hur tekniken spelmotorer kunde användas genomgående under 

designprocessen och inte enbart agera statiska slutprodukter, vilket demonstrationerna tillsammans 

visade var möjligt. Det genom att utvärdera hur tekniken kunde användas i olika skeden av 

designprocessen som i sin tur präglades av olika egenskaper och behov. Tidigare studier har påvisat att 

realtidsvisualisering kan skapa en ökad förståelse kring en planerad byggnads helhet (Kitchens & 

Shiratuddin, 2007), men svårigheten att kunna nyttja modellerna i de skeden då de är som mest 

användbara har gjort att tekniken inte kunnat stödja designprocessens iterativa arbetssätt fullt ut. 

Arbetet under de tidiga skedena är som kreativa och iterativa (Knotten et al., 2015; Okeil, 2010). 

Samtidigt som de är mest komplexa och svårbegripliga (Knotten et al., 2015). Möjligheten att nyttja 

mer avancerade visualiseringsmetoder såsom realtidsvisualisering redan under tidiga skeden 

introducerar således en kraftfull metod för att tidigt i processen kunna nå en gemensam förståelse 

kring den planerade byggnaden, vilket enligt Heldal & Roupé (2012) är något fördelaktigt. 

 Spelmotorer kan användas genomgående under designprocessens genomförande 

VARIERANDE DETALJERINGSNIVÅER 
För att utvärdera huruvida tekniken spelmotorer kan hantera designprocessens varierande 

detaljeringsnivåer användes en analysmodell som upprättats i samband med studiens teoretiska delar. 

De parametrar som valdes ut för vidare analys är följande: 

 Möjliggör en abstrakt detaljeringsnivå 

 Möjliggör en realistisk detaljeringsnivå 

 Baserar detaljeringsnivån på designprocessen 

 Motverkar ineffektiv resursanvändning 

I den första demonstrationen utvärderades det hur spelmotorer kunde användas i tidiga skeden där 

detaljeringsnivån avsiktligen var lägre. Tillämpningen visade att en mer abstrakt 3D-modell från 

programvaran SketchUp kunde visualiseras med hjälp av spelmotorer. Exempelvis genom att vissa 

detaljer kunde utelämnas till senare skeden av designprocessen på samma sätt såsom skiss eller andra 

mer traditionella visualiseringsmetoder möjliggör (Okeil, 2010). Demonstrationens detaljeringsnivå 

och karaktär bedömdes vidare motsvara en fysisk modell, vilket är en vanligt använd visualiserings-

metod under just tidiga skeden. Men trots en abstrakt helhet kunde en högre noggrannhet och 

detaljeringsnivå möjliggöras för de delar som var av intresse, vilket illustreras i Figur 34. Bland annat 

kunde konceptrelaterade detaljer som spaljéerna visualiseras vilka i sin tur utvärderades med hjälp av 

den inbyggda funktionen för solstudier. Detta gjorde att skuggspelen och siktlinjer kunde utvärderas 

redan på en konceptuell nivå. Lange (2001) menar att en abstrakt visualisering ofta kan vara fullt 

tillräckligt för att kunna kommunicera det mest väsentliga, vilket den första demonstrationen med 

hjälp av spelmotorer gjorde. Vidare kunde även detaljeringsnivån baseras på det som gavs direkt ur 

3D-modellen från SketchUp, varav demonstrationen faktiskt speglade designprocessens innehåll. I en 

studie av Indraprastha & Shinozaki (2009) kritiserades merparten av de digitala visualiseringsverktygen 
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för att eftersträva en alltför hög detaljeringsnivå och resursanvändning, vilket denna demonstration 

motvisar genom en effektiv användning av de resurser som faktiskt fanns tillgängliga. 

 Spelmotorer möjliggör en avsiktlig reduktion av detaljeringsnivån för att kunna utelämna 

vissa designval till senare skeden 

 

 Spelmotorer möjliggör en högre detaljeringsnivå vilken kan baseras på innehållet i 

designprocessen 

I jämförelse med den första demonstrationen kunde en högre detaljeringsnivå möjliggöras under den 

andra demonstrationen. Denna demonstration representerade ett senare skede i designprocessen och 

ämnade undersöka mer detaljerade designparametrar såsom fasadmaterial och olika planlösningar. 

Innehållet i denna demonstration kunde främst baseras på det som gavs av den ArchiCAD-modellen. 

Bland annat kunde möbler och inredning importeras och visualiseras baserat på ArchiCADs egna 

objekt-biblioteket. Att nyttja sådana funktioner motverkar onödig resursanvändning. Dock bedömdes 

fasadmaterialen otillräckliga utifrån de material som gavs av ArchiCAD modellen, varav nya material 

utvecklades för att kunna tillhandahålla en högre detaljeringsnivå. Resurserna som krävdes för att 

utveckla dessa material blev genast större i jämförelse med den första demonstrationen. Totalt lades 

fyra timmar på framtagandet av åtta material, vilket resulterar i en ungefärlig resursanvändning på ca 

30 minuter per material. Det kan ses som en alltför hög användning av tidsresurser. Men det bör dock 

påpekas att de material som en gång utvecklats kan återanvändas i flera projekt. 

 Spelmotorer tenderar att skapa en hög resursanvändning då en högre detaljeringsnivå 

eftersträvas 

I enlighet med en av respondenternas kommentarer verkade det som att en högre detaljeringsnivå i 

form av realism alltid kommer med en viss prislapp. Däremot kunde modellen förses med material för 

enbart de byggnadsdelar som ansågs vara av intresse. För övriga delar såsom möbler och inredning 

kunde material baseras på det som gavs ifrån ArchiCAD-modellen utan att försämra helhetsintrycket. 

Det kan ses som en avsiktlig reduktion av vissa byggnadsdelars detaljeringsnivå, vilket lämnar vissa 

designval till senare skeden. Heldal & Roupé (2012) påpekade att estetiska värden är något som i regel 

alltid har prioriteras av den arkitektoniska verksamheten, varav möjligheten till en högre 

detaljeringsnivå än det som ges av designprocessen bör ses som något positivt som utifrån behov kan 

tillhandahållas av spelmotorer. Dessutom möjliggjorde dessa material en ökad noggrannhet och 

förståelse för känslan och samspelet hos de olika materialen.  

 Spelmotorer erbjuder möjligheten att vidareutveckla 3D-modeller med realistiska material 

för en ökad noggrannhet och förståelse  

Figur 34, Varierande detaljeringsnivåer trots en abstrakt helhet. 
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6. DISKUSSION 

I följande kapitel presenteras en diskussion kring studiens resultat, genomförande, bidrag och 

tillförlitlighet. Därefter presenteras ett förslag på fortsatta studier som under genomförandet av denna 

studie väckt intresse som kan ligga till grund för vidare efterforskningar. 

6.1 STUDIENS BIDRAG 
De teorier som analysen genererat har sammanställts i ett mer överskådligt format nedan. Dessa 

teorier kan ses som studiens bidrag till forskningsområdet. 

SAMMANSTÄLLNING NULÄGESANALYS 
Utifrån de intervjuer studien genomförde kunde visa mönster urskiljas. Dessa jämfördes med den 

teoretiska referensram studien initialt upprättat för att mer ingående kartlägga ämnesområdet 

arkitektonisk visualisering i nuläget. En sammanfattning av resultatet från jämförelse presenteras i 

Tabell 11. 

Tabell 11, Nulägesanalys 

ÄMNESOMRÅDE: SLUTSATER FRÅN INTERJUVER: 

Visualiseringsmetoder 

 

 Ett integrerat arbetssätt med de egna arbetsverktygen 
prioriteras vid valet av visualiseringsmetod 
 

 Under designprocessens genomförande är en effektiv 
visualiseringsprocess av vikt 
 

 Att kunna uttrycka designintentionen helt fritt är betydelsefullt 
vid valet av visualiseringsmetod 

 

Problematik 

 

 Ett permanent intryck kan motverka designprocessens iterativa 
arbetssätt varav framför allt under tidiga skedena 
 

 Ett permanent intryck kan bero på en för hög detaljeringsnivå 
och användandet av statiska visualiseringsmetoder såsom 
bilder 
 

 Designprocessen och den mer avancerade 
visualiseringsprocessen tenderar att separeras i nuläget till följd 
av ett icke integrerat arbetssätt 
 

 Designprocessen skulle kunna gynnas av att försöka integrera 
mer avancerade visualiseringsmetoder under designprocessens 
genomförande 
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Designprocessen 

 

 Visualisering kan ha användningsområden under hela design- 
och projekteringsprocessen 
 

 Visualisering kan framför allt skapa mervärde under 
designprocessens tidiga skeden då ett iterativt arbetssätt är av 
vikt 

 

Realtidsvisualisering 

 

 Realtidsvisualisering används till viss del redan inom den 
arkitektoniska verksamheten och är en uppskattad 
visualiseringsmetod av externa parter 
 

 Icke renodlade realtidsvisualiseringsmetoder har vissa 
begräsningar såsom låg användarvänlighet och en avsaknad av 
grundläggande interaktiva funktioner och andra möjligheter 

 

 

SAMMANSTÄLLNING FRAMTIDSMÖJLIGHETER 
Utifrån den genomförda tillämpningen av tekniken spelmotorer kunde vissa slutsatser kring 

användandet av tekniken konstateras. Dessa utgick ifrån den analysmodell som upprättats under 

studiens teoretiska delar för att mer ingående kunna utvärdera dessa två perspektiv En samman-

fattning av de viktigaste slutsatser som kunde konstateras presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12, Helhetsbedömning av tekniken spelmotorer 

KRITERIUM: SLUTSATSER FRÅN TILLÄMPNING: 

Integrerad arbetsprocess 
 Spelmotorer möjliggör en integrerad arbetsprocess genom 

integration med programvarorna ArchiCAD och SketchUp 

Genomgående användning 
 Spelmotorer kan användas genomgående under 

designprocessens genomförande 

Innehållsrika iterationer 
 Spelmotorer kan tillhandahålla mer innehållsrika iterationer 

under både tidiga- och senare skeden av designprocessen 

Iterativ visualiseringsprocess 
 Spelmotorer möjliggör en iterativ visualiseringsprocess 

genom integration med programvaran SketchUp 
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Abstrakt detaljeringsnivå 
 Spelmotorer möjliggör en avsiktlig reduktion av 

detaljeringsnivån för utelämnande av vissa designval till 
senare skeden 

Baseras på designprocessen 

 

 Spelmotorer möjliggör en högre detaljeringsnivå vilken kan 
baseras på innehållet i designprocessen 

  

Realistisk detaljeringsnivå 
 Spelmotorer erbjuder möjligheten att vidareutveckla 3D-

modeller med realistiska material för en ökad noggrannhet 
och förståelse 

Rimlig resursanvändning 
 Spelmotorer tenderar att skapa en hög resursanvändning då 

en högre detaljeringsnivå eftersträvas 

 

6.2 STUDIENS RESULTAT 
I sammanställningen ovan framgår det att spelmotorer kan uppfylla flertalet kriterier utifrån den 

teoretiska analysmodellen. I jämförelsen mellan de två tillämpningarna uppfyllde den första 

demonstrationen flest kriterier. Bland annat genom att möjliggöra en snabb visualiseringsprocess där 

nya designiterationer kunde uppdateras kontinuerligt till den virtuella miljön i spelmotorn Unity 5. Just 

denna funktion skapar ett mycket kraftfullt verktyg som enligt Yan et al. (2011) kan beskrivas som en 

”Design-Play”-process. Eller så kan en sådan metod ses som en direkt förlängning av, den virtuella 

miljön, i SketchUp till en mer sofistikerad sådan. Den virtuella spelmiljön kan vidare utrustas med 

funktioner såsom solstudier, fri navigering eller andra interaktiva funktioner för att skapa att nytt sätt 

att arbete med arkitektonisk visualisering som förstärker arkitektens nuvarande metoder. Denna 

metod skulle kunna skapa ett ökat värde även för designprocessens genomförande då 

visualiseringsprocessen helt och hållet kan integreras. Framställandet av visualiseringsmaterial kan 

effektiviseras och mer resurser kan avsättas till nya designiterationer. 

Vidare kan den första demonstrationen ses som en särskilt intressant sådan eftersom denna 

demonstrerade möjligheterna att nyttja tekniken spelmotorer redan i tidiga skeden av 

designprocessen. Enligt Ballard (2000) är möjligheterna att skapa mervärde som störst under just dessa 

skeden. I jämförelse med den kritik Indraprastha & Shinozaki (2009) riktade mot flertalet 

visualiseringsverktyg, verkade det som att spelmotorer snarare lämpade sig bättre för just tidiga 

skeden. Flera av de nuvarande visualiseringsverktyg som i regel skapar statiska slutprodukter kan 

förvisso sälja en tilltänkt design, men möjligheterna att kunna bidra till designprocessens iterativa 

arbetssätt är begränsade. Risken att skapa låsningar till följd av ett permanent intryck och för hög 

detaljeringsnivå i tidiga skeden är överväldigande. Visualiseringsmetoder som klarar av att utelämna 

vissa detaljval till senare delar av designprocessen och som dessutom kan baseras på designprocessens 

verkliga innehåll är av vikt för att inte hämma designprocessens arbetssätt. 

Demonstration två visade andra styrkor hos användandet av tekniken spelmotorer. Bland annat kunde 

det egna arbetsmaterialet förstärkas med hjälp av en spelmotor. Det genom möjligheten att 

vidareutveckla modellerna med mer realistiska materialval som designprocessen egna arbetsverktyg 
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ej tillhandhöll. Det visar att tekniken spelmotorer klarar av att hantera designprocessens varierande 

detaljeringsnivåer. Men framställandet av en mer realistisk representation visade även tendenser till 

att skapa en allt högre resursanvändning. I enligheten med det Indraprasthas & Shinozaki påpekade 

kring de nuvarande visualiseringsmetoderna, visade det sig att även spelmotorer har en benägenhet 

att skapa en alltför hög resursanvändning. Där av bör användandet av spelmotorer överväga vad som 

faktiskt kan tillföra designprocessen något. Exempelvis genom en detaljeringsnivå som baseras på 

designprocessens innehåll, såsom demonstration två gjorde genom att förhöja detaljeringsnivån på 

enbart vissa byggnadsdelar. 

Allt som allt visade tekniken spelmotorer hur mer avancerade visualiseringsmetoder skulle kunna 

användas under designprocessens genomförande. Både i tidiga skeden, men även de senare delarna 

av processen. Som en slutgiltig rekommendation baserat på denna studies resultat var den första 

demonstrationen den som visade teknikens största potential, nämligen att möjliggöra visualiserings 

redan i tidiga skeden. Således bör denna möjlighet prioriteras vid användandet av tekniken 

spelmotorer inom den arkitektoniska verksamheten och designprocessens genomförande. 

6.3 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
Ett kvalitativt angreppssätt har gjort att studien under relativt kort tid kunnat undersöka stora delar av 

ämnesområdet arkitektonisk visualisering, men även till viss del hur användandet i praktiken ser ut. 

Det har i sin tur möjliggjort att en djupgående kunskap erhållits på relativt kort tid, men med en 

avsaknad av kvantitativ och mer generaliserbar data. Där av är det svårt att kunna dra säkra slutsatser 

kring hur tekniken spelmotorer faktiskt kan användas som ett värdeskapande visualiseringsverktyg 

under designprocessens genomförande. I fortsatta studier skulle ett mer kvantitativt angreppssätt 

kunna användas, exempelvis genom en deduktiv ansats som i praktiken testar de nya teorier denna 

studie härlett. 

Studiens genomförande kan ha påverkats av efterforskarens egna värderingar till följd av att en viss 

tolkning av teorier, empiri och analys var nödvändig för att kunna föra studiens genomförande framåt. 

Arkitektonisk visualisering är förvisso ett gammalt ämne, men den vetenskapliga litteraturen är spretig 

och ett tydligt avgränsat forskningsområde existerar ej. Således finns en viss osäkerhet då de teorier 

som använts har en odefinierad koppling mellan varandra. 

Intervjuerna genomfördes endast på en arkitektbyrå med ett fåtal respondenter. Där av kan svaren 

variera om studien skulle genomföras upprepade gånger. Däremot nyttjades data från olika 

yrkesrollers perspektiv, varav en viss bredd hos svarsalternativen har uppnåtts. Tillämpningen 

utvärderade enbart en spelmotor. Således bör användandet av begreppet spelmotor i denna studie ej 

ses som att det gäller för alla spelmotorer, utan detta bör i så fall utredas. Den uppmätta tidsåtgången 

under tillämpningarna kan även ha påverkats av den förkunskap efterforskaren hade. Således skulle 

tillämpningarna både kunna genomföras snabbare av en mer erfaren person, samtidigt som de skulle 

kunna ta längre tid för en helt oerfaren person att genomföra. 

De slutsatser och resultat denna studie samlat bör snarare ses som en indikation av vad som skulle 

kunna vara. Studien har varit del av en lärande process där stora delar av de tillförfogande 

tidsresurserna gått åt till annat än själva forskningsprocessen. Således har en viss okunskap präglats 

studiens genomförande och studiens slutsatser bör hanteras varsamt av nästkommande 

efterforskande. 



 

66 
 

6.4 FORTSATTA STUDIER 
Under fortsatta efterforskningar skulle som tidigare nämnt ett mer kvantitativt angreppssätt kunna 

användas vid genomförandet av en liknande studie som denna. Exempelvis genom en deduktiv ansats 

som i praktiken utvärderar tekniken spelmotorer och de teorier denna studie tagit fram mer ingående. 

Det med hjälp av datainsamlingsmetoder såsom fallstudier baserade på verkliga projekt där nyttan 

eller värdet mer ingående kan kartläggas med hjälp av ett projekts olika aktörer. Ett annat förslag på 

fortsatta studier är att utvärdera tekniken spelmotorer utifrån beställarens perspektiv men också 

genom andra externa parter såsom brukaren. Exempelvis genom en kvalitativ studie där realtids-

visualiseringens fördelar såsom ökad involvering i projektet och förbättrad förståelse kring den 

tilltänkta byggnaden kan utvärderas. Andra möjligheter vore att nyttja tekniken för simulering av en 

byggnads användning. Det är studie som dessutom skulle kunna tillämpa användandet av VR med hjälp 

av hårdvara såsom HMD eller andra medel för att förstärka upplevelsen. Avslutningsvis vore det 

intressant att mer ingående utvärdera ”Design-Play”-funktionen som erbjöds då spelmotorn Unity 

integrerades med programvaran SketchUp. Att vidare arbeta med ett modulärt tänk kring 

återanvändning av de resurser som redan skapats såsom material och objekt vore mer tidseffektivt. 

Att dessutom nyttja möjligheten med fördefinierade projekt-mallar utrustade med flera funktioner 

som en direkt förlängning av arkitektens egna arbetsverktyg vore också intressant att vidare studera. 

Sådan teknik skulle exempelvis kunna användas av arkitekten själv under själva gestaltningsarbetet 

som ett analysverktyg för arkitektens egen förståelse kring den tilltänkta designen såväl som ett 

visualiseringsverktyg.   
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7. SLUTSATSER 

I följande kapitel sammanställs studiens bidrag i form av de teorier och slutsatser som formulerats.  

Respektive forskningsfråga presenteras och besvaras var och en och knyts därefter ihop med studiens 

övergripande syfte. 

7.1 STUDIENS BIDRAG TILL FORSKNINGSFRÅGORNA 
För att sammanställa studiens resultat och koppla samman denna med de inledande forsknings-

frågorna har var och en av dessa frågor besvarats nedan. Texten presenteras som en löpande text men 

baseras på de teorier analysen genererat. 

Hur tillämpas arkitektonisk visualisering under designprocessens genomförande och vilka 

svårigheter kan identifieras i nuläget? 

Den arkitektoniska verksamheten använder enkla visualiseringsmetoder under designprocessens 

genomförande i huvudsak. Studien visar på att valet av visualiseringsmetod främst baseras på hur 

denna metod kan integreras med de egna arbetsverktygen, men det baseras även på andra faktorer 

såsom friheten att kunna uttrycka designintentionen och hur metoden effektiviserar framställandet av 

visualiseringsmaterialet. Mer avancerade visualiseringsmetoder skapar i nuläget ett alldeles för 

tungrott system som inte stödjer designprocessens iterativa arbetssätt. Detta tenderar att separera 

design- och visualiseringsprocessen utifrån designprocessens perspektiv. Dock skulle designprocessen 

kunna gynnas av att försöka integrera mer avancerade visualiserings-metoder inom designprocessen 

genomförande. 

Vidare kan det konstateras att ett vanligt förekommande problem är att de i nuläget använda 

visualiseringsmetoderna kan förmedla ett permanent intryck till följd av en för hög detaljeringsnivå 

och användandet av statiska visualiseringsmetoder. Problemet är framför allt påtagligt under tidiga 

skeden då det kan vara hämmande för den iterativa processen, vilken är ytterst viktigt i de tidiga 

skedena. Men det framgick att visualiseringsmaterial har användningsområden under stora delar av 

design- och projekteringsprocessen. Ett behov av mer effektiva visualiseringsmetoder såsom mer 

renodlad realtidsvisualisering kunde identifieras, spelmotorer skulle potentiellt kunna bemöta denna 

efterfrågan.  

Hur kan tekniken spelmotorer integreras med designprocessens iterativa arbetssätt under olika 

skeden? 

Den genomförda tillämpningen bekräftade att tekniken spelmotorer stödjer ett iterativt arbetssätt. 

Bland annat genom att möjliggöra nyttjandet av det egna arbetsmaterialet i form av 3D-modeller från 

designprocessens genomförande. Vidare kan det konstateras att en iterativ visualiseringsprocess kan 

uppnås med hjälp av integration med programvaror såsom SketchUp, vilket möjliggjorde en 

automatiserad process där visualiseringsmaterialet uppdaterades direkt från designprocessens 

arbetsverktyg. Tillämpningen visade dessutom att spelmotorer erbjöd en ny form av 

visualiseringsprocess där mer innehållsrika iterationer kunde möjliggöras genom inbyggd variation och 

visualisering av flera olika alternativa lösningar inom en och samma visualisering. Innehållsrika 

iterationer var möjligt för både tidiga- och senare skeden av designprocessen. Slutligen visade 

tillämpningen att i motsats till flera andra digitala visualiseringsverktyg, kunde spelmotorer användas 

genomgående under designprocessen olika skeden och således skulle kunna utgöra ett verktyg använt 

under designprocessens genomförande 
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Hur kan tekniken spelmotorer möjliggöra en visualiseringsprocess som kan hantera design-

processens varierande detaljeringsnivåer? 

Den genomförda tillämpningen bekräftade att tekniken spelmotorer kan hantera designprocessens 

varierande detaljeringsnivåer. Det genom att i tidiga skeden möjliggöra en avsiktlig reduktion av 

detaljeringsnivån, vilket möjliggör utelämnande av vissa designval till senare delar av processen. Men 

spelmotorer erbjöd även möjligheten att vidareutveckla modeller från designprocessen med mer 

realistiska material, vilka kan bidra till en ökad noggrannhet och förståelse. Spelmotorer erbjöd en 

flexibel detaljeringsnivå, vilken kunde baseras på innehållet från designprocessen. Men det visade sig 

att även spelmotorer tenderar att skapa en hög resursanvändning då en högre detaljeringsnivå 

eftersträvas. Tekniken bör således användas inom rimliga gränser för vad som faktiskt bidrar till ett 

ökat värde för designprocessens genomförande. 

7.2 STUDIENS BIDRAG TILL SYFTET 
Syftet med denna studie var att beskriva hur tekniken spelmotorer kan användas som ett 

visualiseringsverktyg för ett ökat värde under designprocessens genomförande. Genom att utforska 

ämnesområdet arkitektonisk visualisering utifrån teoretiska- och empiriska studier kunde två 

potentiella faktorer som möjliggjorde en sådan process identifieras. En utvärdering av 

framtidsmöjligheterna bekräftade att spelmotorer kunde stödja både ett iterativt arbetssätt, men även 

hantera designprocessens varierande detaljeringsnivåer, varav spelmotorer skulle kunna användas 

under designprocessens genomförande. Tidigare studier har påvisat flera fördelar och värden kring 

användandet av tekniken spelmotorer. Denna studie identifierade ytterligare värden i form av att 

spelmotorer kan användas redan i tidiga skeden såväl som under senare delar av designprocessen. 

Användandet av tekniken under tidiga skeden visade sig skapa ett nytt arbetssätt som integrerade 

design- och visualiseringsprocessen och möjliggjorde en iterativ och mer värdeskapande visualiserings-

process.  
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9.1 BILAGA 1 - SAMMANSTÄLLNING LITTERATURSTUDIE 
 

Tabell 13, Schematisk sammanställning av litteraturstudie 

FÖRFATTARE: TITEL: SYFTE: METOD: RESULTAT: SLUTSATSER: 
Fairuz & Thabet 
(2002) 

Virtual Office 
Walkthrough 
Using a 3D 
Game Engine 

Utforska hur en 
spelmotor kan 
användas för att 
skapa realistiska 3D 
visualiseringar inom 
rimliga kostnader. 

Framtagande av prototyp 
vilken demonstrerar en 
fiktiv kontorsbyggnad. 
Spelmotorn Unreal 
Tournament användes 
för att utveckla 
visualiseringen/modellen. 

Studien visade att det var möjligt 
att visualisera realistiska 3D miljöer 
i realtid med hjälp av spelmotorer. 
En spelmotor såsom Unreal 
Tournament erbjuder en lågbudget 
lösning för att kunna utveckla VR 
modeller med flera inbyggda 
funktioner såsom multiplayer läge, 
kollisionsdetektion och hög FPS 
utan särskilda krav på hårdvaran. 

Integration mellan spelmotorer och 
CAD erbjuder arkitekter och 
entreprenörer prisvärda och 
högpresterande verktyg för att kunna 
visualisera en byggnad innan den är 
fysiskt framtagen. 

Kitchens & 
Fairuz (2007) 

Interactive 
Home Design 
in a Virtual 
Environment 

Förbättra 
kommunikationen 
mellan arkitekt och 
beställare genom 
förbättrade 
arkitektoniska 
visualiseringsverktyg. 

Framtagande av en 
prototyp vilken 
demonstrerar en fiktiv 
bostad. Spelmotorn 
C4Engine användes för 
att utveckla 
visualiseringen/modellen. 

Med hjälp av en modern spelmotor 
såsom C4Engine kunde en 
interaktiv prototyp för privata 
bostäder utvecklas. Prototypen kan 
användas av beställaren för att 
med hjälp av interaktiva funktioner 
göra ändringar och val kring en 
föreslagen design. Interaktiva 
valmöjligheter såsom olika 
ljusförhållanden, materialval, 
exkludering av vissa byggelement 
och ändringar i planlösningen 
kunde utvecklas. 

Konceptet kan tillsammans med IVR 
erbjuda arkitekten ett helt nytt sätt 
att kommunicera med beställaren. 
Förhoppningsvis kan detta  förminska 
de kommunikationsbarriärer som 
existerar i dagsläget. 
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Indraprastha 
& Shinozaki 
(2009) 

The 
Investigation 
on Using 
Unity3D Game 
Engine in 
Urban Design 
study 

Identifiera 
möjligheter och 
begränsningar vid 
användandet av 
spelmotor som ett 
arkitektoniskt 
visualiseringsverktyg 
vid stadsplanering. 

Praktisk tillämpning av 
tekniken under fallstudie. 
Fallstudien behandlar 
stadsplanering av ett 
centralt distrikt i Tokyo, 
Japan. Spelmotorn 
Unity3D användes för att 
utveckla 
visualiseringen/modellen. 

Resultatet visade att spelmotorer 
erbjuder kompabilitet  som är av 
signifikant betydelse för att kunna 
skapa en fungerande integration 
med olika digitala designverktyg. 
Experimentet visade av spelmotorn 
Unity3D kunde läsa de flesta CAD-
formaten. Vidare kunde interaktiva 
funktioner utvecklas utifrån egna 
preferenser  och nya idéer med hjälp 
av stöder för JavaScripts. 
Extern data såsom text, bilder och 
filmklipp kunde integreras i 
spelmiljön. Experimentet visade även 
vissa begränsningar såsom att 
Unity3D inte är utrustat med några 
CAD liknande verktyg. 

- 

Rüppel & 
Schatz 
(2011) 

Designing a 
BIM-based 
serious game 
for fire safety 
evacuation 
simulations 

Utforska 
byggnadsrelaterade 
frågor med hjälp av 
“Serious Gaming”. 

Framtagande av prototyp 
och en egenutvecklad 
motor som drivs med 
grafikmotorn Ogre3D. 
Prototypen tillämpas vid 
brandsimulering av ett 
flerbostadshus. 

En prototyp utvecklades vilken direkt 
kunde integreras med BIM-modeller 
såsom de skapade i Autodesk Revit. 
Prototypen erbjuder en snabb 
process varav BIM-data kan skickas 
direkt till Prototypen. Det erbjuder i 
sin tur designers, brukare och 
räddningstjänst en förenklad metod 
för att kunna simulera byggnadens 
användning. 

BIM-baserade simuleringar med hjälp 
av spelmotorer är möjliga och bör 
fortsatt utvecklas så att de blir mer 
vanligt förkommande i praktiken. Det 
kan skapa möjligheter för mer 
ingående analys och utforskande kring 
flera byggnadsrelaterade frågor och 
aspekter. 
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Yan, Culp & 
Graf (2011) 

Integrating BIM 
and gaming for 
real-time 
interactive 
architectural 
visualization 

Utveckla en ny 
designprocess som 
genom integrering 
av BIM och 
dataspelsteknik kan 
förbättra 
arkitektonisk 
visualisering och 
design. 

Framtagande av prototyp 
och en egenutvecklad 
motor. Prototypen 
demonstreras med en 
fiktiv byggnad. 

Resultatet av denna studie visade att 
BIM kunde integreras med spelteknik 
för att skapa ett kraftfullt och 
flexibelt verktyg som tillåter en helt 
ny typ av ”Design-Play” process. 
Prototypen som utvecklades  erbjöd 
funktioner såsom anpassning av 
byggnader, olika perspektiv och 
realistiska material och 
ljusförhållanden. 

En Design-Play process förväntas 
kunna vara mycket användbar vid 
både arkitektonisk visualisering och 
design eftersom BIM-modeller enkelt 
kan integreras med tekniken. Tekniken 
förväntas även kunna ha stor potential 
utifrån pedagogiska aspekter såsom 
att arkitektstudenter kan ges bättre 
förståelse för en byggnads form och 
prestanda. 

Edwards, Li 
& Wang 
(2015) 

BIM based 
collaborative 
and interactive 
design process 
using computer 
game engine 
for general 
end-users 

Involvera brukarnas 
intressen och behov i 
designprocessen 
genom effektivare 
och samarbets-
vänligare metoder. 

Framtagande av prototyp 
och en process för direkt 
integrering mellan BIM 
och spelmotorer. 
Därefter utvärdering av 
prototypen med hjälp av 
ett experiment där 30 
personer fick testa 
prototypen. 

Studien visade att BIM kunde 
integreras med Unity3D utan steg i 
mellan. Prototypen utrustades 
dessutom  med nätverksteknik som 
möjliggjorde samarbete i realtid 
direkt i den virtuella miljön. 
Användarna kunde således själva 
placera ut olika objekt såsom möbler 
vilket sedan kunde synkroniseras 
tillbaka till den ursprungliga designen 
skapad av arkitekten. 

Processen förväntades kunna vara 
mycket användbar för den slutgiltiga 
brukaren av en byggnad. Brukarnas 
behov kan genom 
samarbetsmöjligheterna  tas tillvara 
på genom en effektiv process som 
framför dessa åt designteamet. 

Wu & 
Kaushik 
(2015) 

Design for 
sustainable 
aging: 
improving 
design 
communication 
through 
building 
information 
modeling and 
game engine 
integration 

Utveckla ett ramverk 
till förbättrade 
kommunikations-
möjligheter kring 
framtagande av 
hållbara 
äldreboenden 

Framtagande av prototyp 
med hjälp av spelmotorn 
Unity3D. 

Resultatet visade att en plattform för 
ökad kommunikation kunde 
utvecklas med hjälp av BIM och 
Unity3D. Modellen utrustades med 
funktioner såsom möjligheten att 
växla mellan olika perspektiv och 
vyer, mäta avstånd i modellen, ta 
skärmklipp och 
kommunikationsmöjligheter såsom 
chat och mail. 

Integrering av BIM med hjälp utav en 
spelmotor kan transformera en statisk 
designmodell till ett interaktivt 
dataspel där kommunikation mellan 
designer och beställare kan äga rum. 
En prototyp som den som presenteras 
i studien kan lägga grund för en helt 
ny form av plattformar för olika typer 
av presentationer och en 
experimentell miljö för att tydliggöra 
en designers intentioner. 



 

 


