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Sammanfattning 
Verktygen som är tillgängliga för en arkitekt under gestaltningsprocessen utvecklas konstant, 

vilket banar väg för att testa nya arbetsmetoder och tekniker. Den numera breda tillgängligheten 

till kommersiella drönare, sofistikerade mätinstrument och avancerade beräkningsprogram gör 

det möjligt att på smidiga sätt framställa detaljerade digitala verklighetsrepresentationer, i form av 

kontextmodeller. Tillsammans med realtidsrendering, genom spelmotorer och visualisering med 

hjälp av interaktiva virtuella miljöer (Interactive Virtual Environements, IVE), kan arkitekter 

idag återskapa planerade byggnader i en verklighetstrogen virtuell kontext. 

Studien tittar på hur arkitekten kan dra nytta av kontextmodeller och IVE i gestaltningsprocessen 

och presenterar en arbetsmetod som kan tillämpas av arkitekt – och teknikkonsultbyråer. För att 

uppnå detta tillämpas en kvalitativ forskningsmetod, där data samlas in genom intervjuer och 

workshop tillsammans med arkitekter och en praktisk tillämpning i form av en fallstudie. All 

samlade data sammanställs och analyseras med en så kalla mönstermatchning (eng. Pattern 

Matching), där förväntade teoretiska mönster jämförs med de empiriska mönster som träder fram 

ur datamängden. 

Studien visar att användning av kontextmodeller och IVE har stora fördelar i flera olika skeden 

av gestaltningsprocessen, där främst kommunikationsvinster presenteras som en huvudsaklig 

bidragande faktor. Däremot råder viss oro för implementering av tekniken i allt för tidiga skeden 

och även risker med att presentera förvirrande och missvisande IVE lyfts fram som en risk. En 

fördel som presenteras är kontextmodellers och IVEs förmåga att skapa virtuell närvaro, men 

också möjligheten att presentera en byggnads omgivning virtuellt, presenterades som en stor vinst 

i studien. Detta är starkt kopplat till fördelarna som IVR (Immersive Virtual Reality) bidrar med, 

i frågor om att visualisera volymer och rumsligheter, något som förstärks av en detaljerad 

kontextmodell. 

Slutligen presenteras en arbetsmetod för hur teknikkonsulter och arkitekter kan tillämpa 

kontextmodeller och IVE under gestaltningsprocessen. Arbetsmetoden sammanfattas till att 

enskilda kompetensområden med fördel utför olika delar av processen, vilket tillåter arkitekten 

att fokusera på gestaltningsarbetet, men samtidigt dra nytta av visualiseringsteknikerna. En slutsats 

som dras är att den framtagna arbetsmetoden måste förankras i verkligheten, genom att tillämpas 

i ett verkligt projekt innan den kan bevisas som effektiv. Om den i framtiden bevisas effektiv kan 

arbetsmetoden visas vara ett steg i ny riktning för ett skiftande arbetssätt inom arkitektyrket. 

 

Nyckelord 

Virtuell verklighet, kontextmodeller, interaktiva virtuella miljöer, gestaltningsprocessen, 

fotogrammetri, spelmotorer, realtidsvisualisering  
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Abstract 
The tools available to architects in the design process are constantly being enhanced and 

developed, which paves the way to try out new methods and techniques. The current widespread 

availability of commercial drones, sophisticated surveying instruments and advanced calculation 

software, makes it possible to create detailed digital representations of reality, in the form of 

context models. Context models in combination with real-time rendering, through game 

engines and visualization with the help of Interactive Virtual Environments (IVE), lets architects 

recreate planned buildings in a realistic virtual context. 

The study examines how the architect can leverage the benefits of context models and IVE in 

the architectural design process and presents a method which can be used by architect- and 

consultant firms. A qualitative research method is used to accomplish this goal, where data is 

gathered through interviews and a workshop with practicing architects, but also a case study is 

performed to evaluate the presented method. All the collected data is compartmentalized and 

analyzed with a method called Pattern Matching, where expected theoretical patterns are 

compared to the empirical data that appear from the collected data. 

The study shows that the use of context models and IVE has great benefits in several varying 

phases of the design process, where benefits in communication is presented as the main 

contributing factor. With that said, there are concerns regarding implementation of the tools in 

early stages of the design process, where the possibility to present a misleading IVE is regarded 

as a potential risk. A presented benefit of using context models and IVE is the ability to create 

virtual presence. Also, the ability to present the building in its real context proved to be a great 

benefit in the study. These are closely tied to the benefits of IVR (Immersive Virtual Reality), 

in cases where visualization of volumes and spaces is needed, which is enhanced by a detailed 

context model. 

Finally, a method for architects and consultants to use context models and IVE in the design 

process is presented. The method is summarized to involve different expertise in the organization 

to carry through different tasks in the workflow, in order to let the architect focus on the design 

of the building, but still leverage the benefits of the visualization tools. A conclusion that is 

drawn, is that the presented method needs to be evaluated further, in order to prove its efficiency. 

If that is the case, the method might be a step in a new path for the ever changing role of the 

architect.    

Keywords 

Virtual Reality (VR), Context Models, Interactive Virtual Environments (IVE), Design Process, 

Photogrammetry, Game Engines, Real-Time Visualization 
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Förord 
Som en del av en examen för Civilingenjör Arkitektur, med inriktning husbyggnad, genomförs 

ett omfattande examensarbete. Denna rapport dokumenterar den 20 veckor långa processen som 

examensarbetet omfattar. Examensarbetet genomfördes från våren 2019, över sommaren fram 

till hösten samma år. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under arbetets gång och sett till att arbetet nådde 

sitt mål. Först vill jag tacka min handledare Erik Hidman som redan från start har erbjudit många 

glada tillrop och som hjälpt till mycket med den struktur som jag stundvis saknade, men även 

varit villig att bolla idéer och erbjuda goda råd under hela processen. Sedan vill jag även rikta ett 

stort tack till alla kollegor inom Tyréns, som ställt upp i olika kapacitet. Inte minst vill jag tacka 

kollegorna i Sundsvall som ställde upp som respondenter och allmänt stöd under hela arbetet, 

men även visualiseringsgruppen uppe i Umeå som stått ut med mina ihärdiga frågor. Slutligen 

vill jag tacka alla nära och kära som uppmuntrat och peppat mig under detta halvår, speciellt i 

stunder då berget av arbete framstått helt obestigbart. 

 

 

Sundsvall, 2019 

Daniel Runebjörk  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redogörs studiens bakgrund, syfte och mål, forskningsfrågor, vald 

forskningsmetod, avgränsningar och slutligen studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Rollen som arkitekt har under det senaste seklet transformerats väsentligt (Spaeth & Khali, 2018). 

Från att uteslutande rita skisser och slutligen ritningar för hand (Al-Kodmany, 2002), har 

arkitekten gått in i en ny informationsera där avancerade byggnadsinformationsmodeller (BIM) 

och datorgenererade 3D-visualiseringar utnyttjas till vardags. Utrustade med all denna kunskap 

om rumsuppfattning, spatial intuition och nu även datorverktyg, kan det ses naturligt att 

arkitektskrået är redo för nästa steg i utvecklingen. 

Byggnadssektorn är inte känd för att vara snabba att anamma nya teknologiska framsteg (Whyte, 

2003), då det oftast är kopplat till en stor risk i samband med stora projekt. Men att företag vågar 

utsätta sig för stora risker kan generera stora vinster inom verksamheten (Spaeth & Khali, 2018). 

Stora framsteg har gjorts bland teknikkonsulter och arkitektbyråer de senaste åren, där företag i 

större utsträckning börjar tillämpa punktmoln som stöd för projektering och spelmotorer för att 

realtidsvisualisera projekt (Roupé, et al., 2016). Även användningen av drönare har blivit allt 

vanligare, speciellt inom geomatik och geoteknik, där drönaren används för att fotografera 

befintliga markytor och slutligen generera detaljerade kartunderlag eller avancerade 

volymberäkningar. 

Inom stora teknikkonsultföretag, som Tyréns i studiens fall, görs stora satsningar inom forskning 

och utveckling av realtidsvisualisering och geomatik. Tillämpningar av tekniker som 

fotogrammetri, med hjälp av drönare, används för att generera en virtuell representation av 

verkligheten, en så kallad kontextmodell. Olika visualiseringstekniker, bland annat Immersive 

Virtual Reality (IVR), kan med hjälp av spelmotorer användas för att på ett intuitivt sätt ta del 

av den virtuella representationen (Shiratuddin & Thabet, 2007). Tillsammans bildar de ett så 

kallat Interactive Virtual Environment (IVE) där användaren kan interagera med den framtagna 

kontextmodellen, men även importerad BIM-data från tredjepartsprogram (Roupé, et al., 2016). 

I känsliga stadsmiljöer, så som riksintresset Stenstaden - vilket utgör Sundsvalls centrala stadsdelar 

(Länsstyrelsen, 2015), är värdet att bejaka den befintliga kontexten, i samband med nybyggnation, 

speciellt stort. Tekniker som fotogrammetri tillåter effektiv och detaljerad återskapning av 

befintliga miljöer, något som konventionella CAD-verktyg har svårt att göra (Barrile, et al., 

2019), vilket i sin tur underlättar arkitektens arbete att skapa en välanpassad byggnad i en känslig 

stadsmiljö. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att analysera tillämpningen av kontextmodeller och IVE i 

gestaltningsskedet. Ett mål är att presentera en arbetsmetod som kan tillämpas av arkitekter och 

teknikkonsulter i framtida projekt vid arbete med kontextmodeller och IVE.  

1.3 Forskningsfrågor 
För att uppnå det syfte som presenterats ovan, har dessa forskningsfrågor valts som vägledning 

under genomförandet av studien: 

1. På vilka sätt kan kontextmodeller och IVE implementeras i den arkitektoniska 

gestaltningsprocessen? 
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2. Vilka mervärden, sett till ökad designkvalitet, skapas genom att implementera 

kontextmodeller och IVE i gestaltningsprocessen? 

3. Hur ser en arbetsmetod som lämpar sig för arkitekt- och teknikkonsultföretag 

ut som baseras på kontextmodeller och IVE? 

1.4  Hypotes 
Hypotesen är att arkitekterna, med hjälp av VR-visualisering och kontextmodeller, kan göra 

välinformerade designbeslut i tidiga skeden. Beslut som tar byggnadens kontext i beaktning. 

Även oerfarna arkitekter och medarbetare kommer kunna få en god förståelse av byggnadens 

skala, vilket i sin tur gynnar designbeslut som tas. 

1.5  Avgränsningar och fokusområden 
För att arbetet ska vara genomförbart, har viss begränsning av projektets omfattning gjorts. Dessa 

sammanfattas enklast med följande fokusområden: 

• Projektet kommer enbart undersöka användningen av fotogrammetriska 3D-modeller 

och VR i ett tidigt designskede. Det innebär att användningen av dessa verktyg i senare 

delar av designprocessen, så som projekterings- och presentationsskedet inte kommer att 

undersökas. 

• Projektet är fokuserat på arkitektens användning av de ovan nämnda verktygen. Detta 

betyder att andra yrkesrollers användning av verktygen inte kommer att undersökas. 

• Arbetsmetoden som presenteras och undersöks kommer att representera ett enskilt 

teknikkonsultföretags förhållningssätt till tekniken, inte branschen i stort. 

• Teknikerna för produktionen av de fotogrammetriska 3D-modellerna har begränsats till 

fotografering med hjälp av drönare. Det innebär att användning av LIDAR (Light 

Detection and Ranging, laserradar) eller andra markbaserade mätmetoder inte undersöks 

i projektet. 

Avgränsningen att exkludera övriga skeden i designprocessen gjordes för att begränsa studiens 

omfattning och istället fokusera den på att utreda en specifik delprocess, gestaltningen. Övriga 

delprocesser visar också stor potential för tillämpning av kontextmodeller och IVE, men ryms 

inte inom studiens tidsram. Detsamma gäller studiens avgränsning att i huvudsak behandla 

arkitektens användning av verktygen och inte alla inblandade discipliners förhållningssätt till 

dessa.  

1.5  Vald metod 
För att besvara de ställda forskningsfrågorna kommer studien att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod grundat i djupgående intervjuer och praktiska moment. Den baseras på en delvis 

aktionsbaserad forskningsmetod (Yin, 2011), där datainsamlingen sker tillsammans med externa 

deltagare i intervjuer och en designworkshop. Dessutom utförs en isolerad fallstudie. 

Datainsamlingen fördelas därmed på tre distinkta ben: Intervju, Workshop och en Fallstudie, se 

Figur 1. Med dessa tre datakällor, trianguleras inhämtade data. Yin (2011) och Björklund & 

Paulsson (2012) beskriver detta som ett pålitligt sätt att verifiera data, jämfört med om man enbart 

använder en enskild datakälla. Då antalet deltagare i respektive datainsamlingsmoment är relativt 

sett lågt, är mängden datainsamlingsmetoder en ansats att motverka brister i det begränsade 

deltagarunderlaget. En litteraturstudie föregår dessa moment och vävs in i projektet 

kontinuerligt. 
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Figur 1 Tredelad datainsamling. 

1.7  Genomförande och disposition 
Projektet genomförs i två faser, enligt Figur 2. En initial fas, Fas 1, ska försöka besvara de första 

två forskningsfrågorna och formulera en arbetsmetod. Denna följs av en andra fas, Fas 2, som 

tillämpar och utvärderar den framtagna arbetsmetoden och försöker besvara den sista 

forskningsfrågan. 

 

Figur 2 Genomförande. 

Experiment med olika hård- och mjukvara utförs för att etablera en djupare förståelse för dessa. 

Samtidigt utförs en litteraturstudie för att bredda förståelsen för området och bilda en uppfattning 

om den forskning som tidigare gjorts. Målet är att ta fram ett IVE-verktyg, som kan nyttjas i 

kommande moment. 

IVE-verktyget tillämpas i en serie djupgående intervjuer med tre verksamma arkitekter hos 

teknikkonsultföretaget Tyréns i Sundsvall. Intervjuerna sker samtidigt som deltagarna interagerar 

med IVE-verktyget. Målet med intervjuerna är att bilda en initial uppfattning om arkitekternas 

förhållande till kontextmodeller och IVE. 

Intervjuerna följs upp av en praktisk designworkshop med samma intervjudeltagare. 

Workshopen är experimentell och utforskande, där en föreslagen arbetsmetod tillämpas i 

praktiken. Målet är att studera hur arkitekterna interagerar med verktyget i praktiken. 

En konkret arbetsmetod tas fram utifrån ackumulerade data från Fas 1. Arbetsmetoden utformas 

för att kunna tillämpas under fallstudien. Studiens slutgiltiga data samlas in i fallstudien där en 

syntetisk gestaltningsprocess av en fiktiv saluhall i centrala Sundsvall genomförs. Målet är att på 

egen hand utvärdera verktyget och tillämpa det i ett scenario som mer liknar verkligheten än 

intervjuer och workshop. 

Studien sammanfattas med en analys och diskussion av data som insamlats och jämförs med 

tidigare studier som genomförts på området. En slutgiltig arbetsmetod presenteras.  
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2  Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs aktuella teorier, tekniker och data, vilka är relevanta för studien. Även 

tidigare studier som genomförts på området presenteras här. 

2.1  Gestaltningsprocessen 
Begreppet gestaltningsprocess är centralt i studien, då studien fokuserar på just denna del av 

arkitektens yrkesroll, och måste därför tydligt definieras för att minimera risken för missförstånd. 

Den definition av begreppet som gäller för studien presenteras nedan. 

2.1.1 Gestaltning i byggprocessen 

Beroende på hur projektet är organiserat och vilken entreprenörform som tillämpas, sker 

byggprocessen och dess olika skeden i varierad ordning. Två skeden genomförs i regel likadant 

oberoende av organisation, vilket är programskedet och projekteringsskedet (Nordstrand, 2008). 

Dessa skeden illustreras i Figur 3 och är relaterade till arkitektens roll i synnerhet, då det är här 

arkitekten genomför majoriteten av sitt arbete. 

 

Figur 3 Programskedet och projekteringsskedet enligt Nordstrand (2008). 

I programskedets slut och i projekteringens initiala fas, genomförs i en gestaltningsprocess, vilken 

är illustrerad som en prickad pil i Figur 3. Arkitektonisk programmering måste enligt Peña & 

Parshall (2012) föregå den faktiska gestaltningen, då projektets ramar tydligt måste definieras 

innan god utformning rimligtvis kan äga rum. Programskedets syfte är att precisera byggherrens 

krav och önskemål konkret i ett byggnadsprogram (Nordstrand, 2008), vilket sedan är grunden 

för gestaltningen. I programskedet isoleras och analyseras relevant data, medan gestaltning 

sammanfogar och syntetiserar den data som samlades in (Peña & Parshall, 2012). Gestaltningen 

innefattar allt arbete som har med byggnadens arkitektoniska utformning att göra, utvändigt som 

invändigt (Nordstrand, 2008). Det är gestaltningsprocessen som ligger i fokus under studien. 

2.1.3 Arkitektens traditionella gestaltningsprocess 

Gestaltningsprocessen består enligt Okeil (2010) av tre huvudsakliga faser: (I) Förarbete och 

problemsökning; studie av data och förutsättningar som kommer påverka gestaltningen. (II) 

Problemlösning och konkretisering; där lösningar till designproblemet tar form och konkretiseras 

från mentala modeller hos arkitekten till fysiska skisser. (III) Kommunikation och presentation; 
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precisa visualiseringar och ritningar skapas för att presentera projektet på ett entydigt sätt 

gentemot inblandade parter. De tre faserna illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4 Faser i den arkitektoniska gestaltningsprocessen. 

Förarbete och problemsökning (I), handlar i stort om att hämta in data för att stödja 

beslutsfattning om byggnadens omfattning, vilket främst grundas i kartmaterial, inmätningar och 

fotografier. Även information om byggnadens geografiska position är av intresse, då externa 

faktorer som soltimmar, väderbelastning och temperatur har stor påverkan på byggnadens 

utformning. Att synliggöra och beakta kulturmiljövärden är också viktigt för byggnadens 

gestaltning och kräver speciell hänsyn då förarbetet genomförs, i synnerhet på platser vilka är del 

av ett riksintresse. 

Problemlösning och konkretisering (II), är fasen där arkitekten utforskar lösningar på alla de krav 

som radats upp under programskedet och förarbetet, genom schematiska skisser. Dessa skisser 

kan vara enkla elevations-, plan- och sektionsritningar eller perspektivskisser där fokus ligger på 

att konkret förmedla mentala visualiseringar snabbt och enkelt (Okeil, 2010). 

Presentation och kommunikation (III), hanterar dialogen inom projektet och dialogen gentemot 

kunden. Tidigt i gestaltningsprocessen är det i projektets intresse att låta olika designförslag förbli 

öppna, för att inte utesluta potentiellt starka koncept och inskränka utformningen till enstaka 

idéer, vilket gäller inom projektgruppen såväl som gentemot kund. Men ju längre projektet är 

kommet, ökar behovet av lägre tvetydighet för att tydligt presentera en enad utformning inom 

projektgruppen och slutligen kunden. 

2.2  Arkitektens visualiserings- och designverktyg 
För att gestalta byggnader har arkitekten en rad visualiserings- och designverktyg till sitt 

förfogande. För att skapa en uppfattning om det aktuella nuläget och ge kontext till de nya 

verktygen som presenteras, redovisas arkitektens traditionella gestaltningsverktyg. 

2.2.1 Fotografier och kartor 

För att lokalisera en befintlig byggnad eller tomt, används idag kartmaterial och fotografier. 

Kartmaterialets kvalitet varierar mycket från kommun till kommun, men även mellan fastighet 

och fastighet. Fotografier är oftast en kritisk del av den datainsamling som sker vid ett tidigt 

platsbesök (Al-Kodmany, 2002). Dessa, tillsammans med gamla fotografier, hjälper arkitekten att 

orientera sig i en befintlig byggnad och hjälper till med kontext och orientering av byggnaden 

eller tomten. Fotografierna fungerar som ett stöd för minnet från platsbesöket, vilka kan ligga till 

grund för grova rimlighetsbeslut. 
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2.2.2 Skisser 

Skisser med papper och penna har länge varit det mest grundläggande verktyget för arkitekter 

att visualisera sina projekt (Al-Kodmany, 2002). Det är än idag ett överlägset verktyg för att 

snabbt presentera idéer och konceptuella faser av gestaltningen. Al-Kodmany (2002) beskriver 

hur handskissande tillsammans med beställare är ett effektivt sätt att skapa dialog kring 

utformningen, då beställarens idéer kan förverkligas, om än abstrakt, i realtid. Handskisser tillåter 

att utformningen behåller en hög abstraktionsnivå under gestaltningsprocessen, vilket är önskvärt 

under projektets tidiga skeden (Heldal & Roupé, 2012). 

2.2.3 CAD-modeller och renderade 3D-perspektiv 

Dåtidens handritade ritningar är idag CAD (Computer Aided Design) -modeller. Dessa har sedan 

80-talet varit branschstandard (Spaeth & Khali, 2018) och har underlättat arbetet för arkitekter i 

såväl effektivitet som noggrannhet. Med utvecklingen av mer sofistikerade CAD-verktyg kom 

även intåget av 3D-modeller inom arkitektursektorn, tillsammans med film- och spelindustrin 

(Whyte, 2003). 3D-modellerna tillåter arkitekter att rendera stillbilder och skapa perspektiv 

direkt från CAD-mjukvaran. Numera används i huvudsak fotomontage med hjälp av renderade 

perspektiv och fotografier (Al-Kodmany, 2002) hos majoriteten av dagens arkitektkontor (Spaeth 

& Khali, 2018) för att presentera en visionsbild för en kund. 

2.2.4 Fysiska modeller och 3D-skrivare 

Som komplement till renderade perspektiv framställs även fysiska modeller för att presentera 

spatiala egenskaper hos byggnaden för kunden, men även som interna designverktyg bland 

arkitektkontoren (Lo & Schnabel, 2018). Dessa har traditionellt framställts med hjälp av olika 

lätta skivmaterial, främst kartong och papper, men har i allt större utsträckning börjat ersättas av 

olika slags 3D-utskrivna plastmodeller. 

2.2.5 BIM och 3D-samordning 

Samordning mellan teknikkonsulter och arkitekter sker idag nästan uteslutande med hjälp av 

informationsrika BIM. Detta uppnås genom att arkitekten framställer en 3D-modell genom ett 

godtyckligt CAD-program och exporterar informationen till ett format som kan hanteras av 

merparten konsulter. Traditionellt har detta varit linjebaserade DWG-filer, men 

samordningskrav i 3D ställs i allt större utsträckning på projektgruppen, vilket har gjort att 

textbaserade och datacentrerade filformat som IFC blir allt vanligare. 

Kravet på 3D-projektering skapar även goda förutsättningar att leverera detaljerade 3D-modeller 

till visualiserare, som en bieffekt av ett detaljerat projekteringsarbete. Här förekommer vanligtvis 

filformatet FBX, vilket är ett 3D-format som har möjlighet att koppla information, så som 

material och annan metadata, till enskilda 3D-objekt i filen. 

2.2.6 Spelmotorer 

Enligt flertalet studier på området (Thabet, et al., 2002; Kitchens & Shiratuddin, 2007) är 

kopplingen mellan spelbranschen och AEC-industrin starkare än någonsin och ser inte ut att 

mattas av inom den närmsta tiden. En stor anledning till detta är entusiasmen från AEC-industrin 

att visualisera byggnader i realtid och intresset från de stora spelutvecklarna att skapa 

visualiseringsmiljöer som lämpar sig bra för visualisering av exempelvis byggnader.  

Aktörerna i skrivande stund är främst Epic Games, Unity och Crytek, som alla tillhandahåller 

olika spelmotoreter. Företaget Epic Games utvecklar spelmotorn Unreal Engine 4, vilken är en 

stor del i Tyréns satsning på realtidsvisualisering, i form av företagets TyrEngine. 
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Spelmotorerna är ofta begränsade till enkla geometriska figurer, om inte tredjepartsprogram 

används för att rita upp 3D-modeller. Dessa har traditionellt sett varit 3D-redigeringsprogram 

som Maya, och 3Ds Max, men kan även vara CAD-program som AutoCAD och Revit.  

2.3  Kontextmodeller 
För att enkelt hänvisa till 3D-modeller, framtagna genom någon slags fysiskt dokumentation och 

mätning av verkligheten, används i studien begreppet kontextmodell. Begreppet syftar till en 

3D-geometri, oftast i ett 3D-format som består av en 3D-yta tillsammans med en associerad 

textur, som motsvarar en så kallad ”digital tvilling” till verkligheten. Kontextmodellen kan 

framställas genom flera olika metoder, men under studien tillämpas en teknik som kallas 

fotogrammetri. 

2.3.1 Fotogrammetri 

Fotogrammetri är en metod att återskapa verkligheten digitalt genom fotografier, allt ifrån ett 

litet objekt till stora städer (Barrile, et al., 2019). I stort handlar det om tre viktiga parametrar: 

(1) Tillgång till väldigt många högupplösta fotografier av objektet, med stor överlappning, (2) 

den geografiska positionen dessa bilder, (3) en kraftfull dator att bearbeta bilderna och 

mätpunkter med. Förenklat baseras tekniken på att triangulera enskilda pixlars rumsposition 

genom att tillhandahålla flera bilder av samma objekt, där kamerans position succesivt förändras 

och dokumenteras. Själva framställningen av 3D-modellen sker genom att man importerar en 

stor mängd bilder och mätpunkter i ett Reality Modeling Software (RMS) som tillämpar 

avancerade beräkningsalgoritmer för att räkna ut de enskilda pixlarnas position i världen. 

 

Figur 5 Exempel på ett objekt så återskapats digitalt med hjälp av fotogrammetri. Bildkälla: 3dscanexpert.com. 

Det som framställs av programmet är bland annat punktmoln och olika 3D-format, så som FBX-

filer, som innehåller både geometrier och färginformation. Ett exempel av ett objekt som 

återskapats med hjälp av fotogrammetri visas i Figur 5. 

För att orientera kontextmodellen korrekt i världen, krävs att mätpunkter från platsen hämtas in 

i samband med fotograferingen. Enklast sker detta genom att placera ut markeringar i terrängen 

och sedan mäta den exakta positionen på markeringen med hjälp av en GPS/GNSS. När 

positionen av markeringen är känd, kan dessa refereras till i bildmaterialet och kontextmodellen 

kan då erhålla korrekt skala och rotation. Beroende på mängden bilder och upplösningen av 

dessa, kan fotogrammetriska reproduktioner av en byggd miljö uppnå en noggrannhet ner till 

enstaka centimeter (Barrile, et al., 2019).  

2.3.2 Drönarfotografering 

För att på ett smidigt sätt fotografera större ytor, så som torg och stadsdelar, på ett rationellt sätt 

kan drönarfotografering tillämpas. Drönaren tillåter snabb fotografering av stora ytor genom att 
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fotografera med en stabiliserad kamera samtidigt som den färdas framåt. Drönare har de senaste 

åren blivit allt mer tillgängliga privat, men även mer tillämpade kommersiellt. Detta leder till att 

tröskeln för att konsultföretag ska investera i en drönare blir allt lägre i takt med att drönarna blir 

allt bättre. Idag använder geotekniker hos Tyréns drönare dagligen för att dokumentera större 

landmassor och infrastruktur. Exempel kan vara att mängda jordmassor och framställa 

högupplösta ortofoton, men även inspektionsarbeten av vindkraftverk som är i drift. För att 

automatisera dessa moment används applikationer som planerar flygningen, kontrollerar 

drönaren och fotograferar – allt automatiskt. En sådan applikation är bland övriga, DroneDeploy. 

DroneDeploy är en webbaserad tjänst som tillhandahåller det mesta man behöver för att 

genomföra en flygning optimerad för fotogrammetri. Kärnan av applikationen är automatisk 

flygning och fotografering som sker genom en mobilapplikation, men funktionalitet som 

ruttplanering i webbläsare och beräkningstjänster i molnet erbjuds även av företaget. 

Planeringsverktyget visar sig vara användbart under genomförandet. De molnbaserade 

beräkningstjänsterna utesluts i fördel för annan mjukvara, vilket redogörs i kommande kapitel. 

2.4  VR 
Teknologin bakom- och begreppet VR (Virtual Reality) har funnits och använts i sin enklaste 

form sedan 80-talet, men kom in i arkitektsammanhang först sent på 90-talet (Spaeth & Khali, 

2018). VR handlar om att återskapa en virtuell representation av verkligheten, oftast genom 

datorvisualiseringar, vilket tillåter användaren att bildligt transporteras till platsen som återskapas 

(ibid). 

Förutom VR brukar även olika grader av blandad verklighet (MR, Mixed Reality), som förstärkt 

verklighet, (AR, Augmented Reality), och förstärkta virtuella miljöer (AV, Augmented 

Virtuality) diskuteras. Dessa kan visualiseras på ett spektrum, som Milgram & Kishino (1994) 

besrkiver som ett Virtuality Continuum, vilket illustreras i Figur 6, där MR, innehållande AR 

och AV, ligger på spektrumet mellan verkligheten och en helt virtuell miljö, där VR är en 

uteslutande virtuell upplevelse. 

 
Figur 6 Förenklad visualisering av Milgram & Kishinos (1994) Virtuality Continuum. 

AR och AV är idag oftast förknippat med olika mobila lösningar, där virtuella föremål kan 

visualiseras i exempelvis en surfplatta, som använder enhetens kamera för att i realtid förse 

användaren med en representation av verkligheten, samtidigt som virtuella föremål integreras 

med bilden från kameran. Ett annat exempel på AR är bland annat Microsofts Holo Lens, som 

är ett visir som kan visualisera virtuella objekt i vad användaren uppfattar som verkligheten. 

Dessa typer av AR visas i Figur 7. 
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Figur 7 Personer som använder AR i form av en Microsoft Holo Lens och en surfplatta. Bildkälla: Industrydirections.com, 2019. 

2.4.1 Virtual Reality (VR) och Immersive Virtual Reality (IVR) 

Även VR brukar beskrivas med olika nivåer beroende på hur närvarande användaren upplever 

att denne är i den virtuella miljön (Spaeth & Khali, 2018). VR kan enligt Spaeth & Khali (2018) 

delas in i olika underkategorier beroende på hur den konsumeras, dessa illustreras i Figur 8. 

VR behöver nämligen inte uteslutande involvera en skärm, utan kan vara andra medium som 

förflyttar användarens upplevda verklighet till ett annan bildlig plats, så som när man läser en bok 

eller tittar på en film (Thabet, et al., 2002). Denna enkla typ av VR, beskrivs som passiv VR, då 

användaren inte kan interagera med innehållet, men kan konsumera och leva sig in i den 

presenterade miljön (Spaeth & Khali, 2018). 

En annan typ av VR är utforskande VR, vilket exempelvis kan vara interaktionen en arkitekt 

har med en BIM genom en datorskärm och ett CAD-program. Här interagerar användaren med 

modellen, vilket tillåter utforskning, men har inte ett omslutande perspektiv av den virtuella 

miljön, utan tittar på den utifrån, genom en skärm (Thabet, et al., 2002). 

Den sista typen av VR som Spaeth & Khali (2018) presenterar är omslutande VR, eller 

Immersive Virtual Reality (IVR), vilket är den VR som erbjuder användaren högst upplevd 

närvaro i den virtuella miljön. Målet med den omslutande VR-miljön är att uppnå maximal 

inlevelse, för att simulera sensationen att befinna sig på platsen som återskapas.  
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Figur 8 Nivåer av VR. 

IVR, vilket är illustrerad längst till höger i Figur 8, är den huvudsakliga typen av VR som hanteras 

i studien. 

2.4.3 Head-mounted Display (HMD) 

För att uppnå IVR används i stor utsträckning huvudmonterade skärmar, Head-mounted 

Displays (HMD) (Spaeth & Khali, 2018). Dessa bygger på att simulera en typ av stereoskopisk 

3D med hjälp av två högupplösta skärmar, monterade nära ögonen, samt optik som möjliggör 

ett vidvinkelperspektiv av dessa skärmar. Förutom att skärmarna behöver en hög pixeltäthet, 

krävs också att de har en hög uppdateringsfrekvens, för att minimera illamående vid användning 

av utrustningen. 

2.4.4 Interactive Virtual Environment (IVE) 

Ett annat centralt samlingsbegrepp som används i studien och inom forskningsområdet är 

Interactive Virtual Environment (IVE). IVE syftar till en interaktiv miljö som skapas då 

kontextmodeller och BIM sammanfogas i en spelmotor. IVE syftar i studien dessutom till att den 

utforskas i IVR, med hjälp av en HMD. 

2.5 Tidigare studier och teoretiska mönster 
För att bilda en uppfattning om forskningens nuläge och kartlägga teoretiska mönster i tidigare 

studier som publicerats, utförs en initial datainsamling i form av en litteraturstudie. Här hämtas 

vetenskapliga artiklar från väletablerade databaser och granskas för relevans till den pågående 

studien. 

2.5.1 Databaser och urval 

I huvudsak användes de databaser som är tillgängliga via Luleå Tekniska Universitetsbibliotek 

(Luleå Tekniska Universitet, 2018) men kompletterande sökningar har gjorts med hjälp av 

Google Scholar och Researchgate. Med hjälp av dessa sökmotorer, användes olika 

kombinationer av söktermer: Virtual Reality, VR, Context Models, Interactive Virtual 

Environments, IVE, Design Process, Photogrammetry, Game Engines, Real-Time Visualization, 

vilket gav upphov till en väsentlig mängd träffar. Dessa träffar i kombination med korsreferenser 

i redan kända artiklar utgjorde grunden för de studerade artiklarna. 

Initialt översteg antalet artiklar 80, men sorterades snabbt ner till ett 30-tal artiklar som var 

relevanta till ämnet. Dessa artiklar granskades slutligen noggrannare och kondenserades till det 
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tiotal artiklar som utgör grunden för det teoretiska mönster som slutligen används i analysen av 

den empiriska data som samlas in. Artiklarna är presenterade i Tabell 1. Urvalet är baserat på 

relevans till ämnet och artikelns kvalitet, sett till citeringar och referat.  

Tabell 1 Artiklar som utgör underlag för teoretiska mönster, sorterade i fallande årtal. 

Virtual Reality in Construction 
Thabet, W., Shiratuddin, M. F. & 
Bowman, D. A. 

2002 

Visalization Tools and Methods in Community Planning: From Freehand Sketches to 
Virtual Reality 

Al-Kodmany, K. 2002 

Industrial Applications of Virtual Reality in Architecture and Construction Whyte, J. 2003 

Evaluating the Effectiveness of Virtual Environment Displays for Reviewing 
Construction 3D Models 

Shiratuddin, M. F., Thabet, W. & 
Bowman, D. 

2004 

Visulisation in architecture, engineering and construction (AEC) 
Bouchlaghem, D., Shang, H., Whyte, J. & 

Ganah, A. 
2005 

Information-rich Virtual Environment (VE) for Design Review Shiratuddin, M. F. & Thabet, W. 2007 

Interactive Home Design in a Virtual Environment Kitchens, K. & Shiratuddin, M. F. 2007 

Credibility and applicability of virtual reality models in design and construction Woksepp, S. & Olofsson, T. 2008 

Hybrid Design Enivronments: Immersive and Non-Immersive Architectural Design Okeil, A. 2010 

Exploring object representations: Virtual reality models for environmental planning 
projects 

Heldal, I. & Roupé, M. 2012 

An approach to assessing virtual environments for synchronous and remote 
collaborative design 

Germani, M., Mengoni, M. & Peruzzini, 
M. 

2012 

Immersive Visulization of Building Information Models Roupé, M. o.a. 2016 

Supporting design reviews with pre-meeting virtual reality environments Berg, M. v. d., Hartman, T. & Graaf, R. d. 2017 

The place of VR technologies in UK architectural practice Spaeth, A. B. & Khali, R. 2018 

Virtual & Augmented Studio Environment (VASE), Developing the Virtual Reality 

Eco-System for Design Studios 
Lo, T. T. & Schnabel, M. A. 2018 

Integration of 3D Model From UAV Survey in Bim Environment 
Barrile, V., Fotia, A., Candela, G. & 
Bernardo, E. 

2019 

 

2.5.2 Teoretiska mönster från tidigare studier 

Inga tidigare arbeten har studerat användningen av specifikt fotogrammetriska kontextmodeller 

i samband med arkitektoniskt designarbete med hjälp av IVR. Däremot har det genomförts en 

stor mängd forskning på tillämpning av fotogrammetri och VR inom arkitektur och konstruktion 

(AEC, Architecture, Engineering & Construction). 

Tidiga studier på ämnet VR inom konstruktionssektorn, visar tydliga tecken på att VR har 

applikationer i en rad skeden av byggprocessen (Thabet, et al. , 2002; Whyte, 2003; Shiratuddin, 

et al., 2004; Bouchlaghem, et al., 2005; Kitchens & Shiratuddin, 2007). Dessa kan exempelvis 

vara designgranskning, verksamhetssimulering, samarbete i detaljprojektering, schemaläggning 

av byggnation och olika marknadsföringssyften (Whyte, 2003). Designgranskning har enligt 

Shiratuddin & Thabet (2007) länge varit beroende av analoga checklistor, men med hjälp av 

IVE, kan användare använda informationsrika BIM-miljöer för att få lämplig information direkt 

från källan. 

Okeil (2010) har utforskat och formulerat olika paradigm av VR-visualisering i den 

arkitektoniska designprocessen, där IVR jämfördes med icke-omslutande VR med varierande 

grader av interaktivitet. De paradigm som presenteras i studien är (1) icke-immersiva VR-

designmiljöer, (2) immersiva VR-besultsfattningsmiljöer, (3) alternerande designmiljöer, (4) 

hybrida VR-designmiljöer och (5) immersiva VR-designmiljöer, vilka presenteras i Figur 9. I 

Figur 8 presenteras graden av virtuell fördjupning och interaktivitet. 
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Figur 9 Paradigm för IVE i den arkitektoniska designprocessen. 

I studien använde Okeil (2010) en CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) för att 

återskapa en IVR-miljö på Abu Dhabi University där forskningen genomfördes. De fem VR-

designparadigmen som formulerades utforskades var och en och resulterade i en rad insikter om 

fortsatt tillämpning av VR-verktyg inom arkitektoniskt designarbete. Centralt i studien var 

bristen på lämpliga interface mellan traditionella designmetoder och de studerade 

designparadigmen. Något som, sedan studien genomfördese 2010, fortfarande är problematiskt 

än idag (Spaeth & Khali, 2018). 

Studien av Okeil (2010) lyfter fram fördelar med samtliga paradigm, men sammanfattar att en 

hybrid VR-designmiljö (4) har flest fördelar av de undersökta paradigmen, samtidigt som 

nackdelarna var få. Hybrida designmiljöer är långt ifrån perfekta, då många tekniska hinder står i 

vägen för att de ska kunna tillämpas effektivt av arkitekter idag. Dessa beskriver Okeil (2010) är 

intuitiva kontroller, naturlig interface mellan program och ergonomiska hinder. Okeil (2010) 

menar att utveckling av mjukvara som uppmuntrar till upptäkt av former och tillåter användaren 

utforska och generera nya idéer i ett tidigt designskede, vilka tillåter tvetydiga former och minskar 

intrycket av perfektion och fotorealism, måste genomföras. Det som talar för en hybrid 

designmiljö är att precisionen och effektiviteten av CAD-program, som arkitekterna redan är 

bekanta med, kombineras med den intuitiva visualiseringen som IVR erbjuder. 

Okeil (2010) beskriver att immersiva VR-beslutsfattningsmiljöers (2) och alternerande VR-

designmiljöers (3) främsta fördelar är möjligheten för kunder och oerfarna arkitekter att 

visualisera projektet, men även för erfarna arkitekter att visualisera komplexa modeller. Även Al-

Kodmany (2002) beskriver värdet i att minska den mentala belastningen som krävs under en 

designprocess genom att framställa visualiseringar, oavsett erfararenhet. Dessvärre kan 

utvecklingen av projektet i ett tidigt designskede hämmas av att presentera fotorealistiska IVR-

miljöer och arbetsflödet med dessa tekniker är långt ifrån optimalt, sett till tidsåtgången för 

arkitekterna enligt Okeil (2010). 

En studie av Lo & Schnabel (2018) har undersökt hur studenter vid Victoria Univeristy of 

Wellington valde att under studioförhållanden tillämpa olika VR-tekniker för att utforma och 

presentera ett designprojekt. Studien visade bland annat att studenterna i största möjliga mån 
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valde att i första hand använda sig av verktyg de var vana vid, men att vid introduktionen av 

fakultetens VR-specifika hård- och mjukvara, var mer benägna att vidga sina vyer kreativt och 

interagera med sina modeller på nya sätt. 

Lo & Schnabel (2018) visar även att effektiviteten för designkommunikation ökar när tekniken 

tillämpas för pedagogiska syften, som vid undervisning. Traditionella metoder, som byggnation 

av fysiska modeller, är fortfarande en stor del av arkitektstudenters studioarbete. Lo & Schanbel 

(2018) menar att dessa metoder är ohållbara på sikt och att de inte erbjuder den insikt som kan 

uppnås av en IVE och tidsåtgången är relativt hög. Dessutom tillåter IVE att studenten i första 

hand kan uppleva spatiala kvaliteter som deras design tillför miljön. 

Studien sammanfattas i att ett rikt ekosystem av olika VR-tekniker är kritiskt för att en 

designstudio av detta slag når sin fulla potential för att utforma arkitektoniska designer med hjälp 

av VR. Det tillåter studenter att utforska designmetoder bortom de konventionella metoderna 

så som planer, sektioner, elevationer och renderingar. Ekosystemet av tekniker tillåter arkitekter 

att skapa flerdimensionella upplevelser och narrativ, vilket även tillåter allmänheten att ta del den 

uppslukande upplevelsen. 

Ytterligare en studie, vilken undersökte användningen av individuella VR-miljöer innan design- 

och projekteringsmöten, genomförd av Berg, et al. (2017), lyfter fram värdet av att kunna 

utvärdera det aktuella projektet, i en VR-miljö, på egen hand innan själva projektmötet. Studien 

genomfördes med hjälp av verkliga projekt och verktyget utvärderades av alla deltagare som 

normalt medverkar i designmöten relaterade till projektet. Varje deltagare fick möjlighet att på 

egen hand utvärdera projektet från respektive kontor, vid valfri tidpunkt. 

Denna kommunikationsdimension beskrivs som asynkront och avlägsest, i motsats till om VR-

miljöerna hade använts synkront och lokalt, begrepp som även används av Germani et al. (2012). 

Germani et al. (2012) beskriver fyra dimensioner av samarbete, vilka kan illustreras enligt Figur 

10, där dimensionerna synkront/asynkront och lokalt/avlägset jämförs. Den dimension som 

undersöktes av Berg, et al. (2017) syftar till en övre högra kvartilen i Figur 10, den studerade 

dimension som undersöks av Germani, et al. (2012) syftar till den nedre högra kvartilen. 

 

Figur 10 De fyra dimensionerna av samarbete. 
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Berg, et al. (2017) fokuserar på att undersöka tre specifika områden: (1) Utforskning av 

användaren, (2) deltagande i problemlösning och (3) återkoppling till ett designförslag. Studien 

sammanfattar att användingen av IVE uppmuntrar kunder till att hitta problematiska områden i 

modellen innan designmötet men tillåter även kunder att föreställa sig hur projektet kommer att 

se ut när det är färdigställt. Även återkoppling av designförslag hjälptes av den IVE som användes 

under studien, kommentarer från verktyget blev en central del av utformningen av projektet och 

designers i projektet uttryckte att återkopplingen från IVE underlättade deras designarbete. 

En studie genomförd av Roupé, et al. (2016) utvärderade användningen av IVR och BIM under 

projekteringen av en kontorsbyggnad. I studien fick deltagare, från projektets alla skeden, 

navigera sig i en IVE med två olika BIM av den nya kontorsbyggnaden. En innehållades alla 

olika projekteringsdiscipliner och en annan innehållandes primärt arkitekturmodellen.  

Likt Berg, et al. (2017) fokuserade studien av Roupé, et al. (2016) på några enskilda 

fokusområden: (1) Stödja förståelse och uppfattning av rumsligheter, (2) stödja beslutsfattning vid 

designproblem, (3) stödja byggplanering och montage samt (4) integrationsaspekter av nya 

verktyg i praktiken. Studien visade att IVE hjälper olika discipliner att bilda en uppfattning om 

projektets vidd och skapa en god uppfattning om hur projektet slutligen skulle se ut i slutändan, 

men även uppfattningen om skala och rumsligheter underlättades med hjälp av IVE. Roupé, et 

al. (2016) beskriver att kunden och andra intressenter är hjälpta av IVR-miljön genom att de 

lättare kan bilda en uppfattning om vad som kommer byggas och menar att IVR är ett effektfullt 

komplement till traditionella visualiseringar, som bilder och ritningar. 

Enligt Roupé, et al. (2016), vilket konfirmeras av Berg, et al. (2017), underlättar IVR förståelsen 

av komplicerade byggnadsdetaljer och uppmuntrar upptäckten av problematik i designprocessen. 

Detta hjälper i slutändan användaren med beslutsfattning när designteamet väljer mellan olika 

alternativa lösningar. Roupé, et al. (2016) menar att IVR ger ett unikt sätt att visualisera den 

byggda miljön i skala 1:1, vilket tillåter användare att uppleva BIM på en helt ny nivå, jämfört 

med konventionella visualiseringsmetoder. I studien nämns anekdotiska exempel på hur 

användare reagerade instinktivt när de interagerade med VR-miljön, vilket tolkades som ett 

kvitto på inlevelse. 

I praktiken menar Roupé, et al (2016) att människor med liten erfarenhet av att läsa ritningar 

och navigera i 3D-modeller, kommer att dra störst nytta av ett IVE-verktyg, så som oerfarna 

beställare exempelvis. I studien lyfts även problem med att använda VR-miljöer. Arkitekter och 

designers som intervjuades menade att det är viktigt att vara försiktig med vad som presenteras 

för kunden. En hög detaljrikedom i modellen ger som förväntat ett högre grad av realism, vilket 

kan vara önskvärt i vissa situationer, men det riskerar att presentera en förskönad eller felaktig 

bild av verkligheten, om tidiga designiterationer presenteras. Behovet av detaljrikedom i VR-

miljön beskrivs som lägre i samband med internt designarbete, menar Roupé, et al. (2016).  

Problem som presenterades var bland annat villighet att dela med sig av VR-miljön gentemot 

kunden i tidiga skeden. Detta kommer med risker att kunden läser in för mycket sanning i tidiga 

och grova skisser, men även att fokus lätt hamnar på icke signifikanta detaljer som exempelvis 

onödigt detaljerat möblemang i VR-miljön. Roupé, et al. (2016) sammanfattar ändå att IVE kan 

användas för att lättare skapa en samlad uppfattning om projektet och tillämpas för att hitta och 

lösa detaljproblem i projektet. Slutligen bidrar även den underlättade kommunikationen, med 

hjälp av verktyget, att beslutfattningsprocessen förbättrades kring designproblematik. 
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I en tidigare studie Roupé medverkat i (Heldal & Roupé, 2012) fokuserar på hur IVE med 

varierande detaljrikedom kan uppfattas på olika sätt mellan intressenter. Studien sammanfattar att 

flera olika abstraktionsnivåer krävs för att tillfredsställa alla olika involverade intressenter, allt från 

väldigt abstrakt till fotorealistiskt. Det noteras att graden av abstraktion är tätt kopplat till vilket 

stadie projektet befinner sig i och bör anpassas därefter. Heldal & Roupé (2012) menar att det är 

viktigt att använda olika abstraktionsnivåer för att vara tydlig med designintentionen och 

presentera ett varierat kreativt uttryck. Detta betyder att den IVE som används ska vara 

lättmanipulerad av arkitekten, speciellt då den används som kommunikationsmedium. 

För att VR på riktigt ska bli en naturlig del av arkitektens designprocess, krävs att produktionen 

av modeller, lämpliga för användning i en IVE, inte kommer till kostnad av att andra moment 

måste prioriteras bort. Det måste alltså bli smidigare och naturligare att producera 

verklighetstrogna modeller som kan användas direkt i kommunikationen gentemot kunder och 

medarbetare (Heldal & Roupé, 2012). I linje med Roupé, et al (2016) återkommer slutligen 

Heldal & Roupé (2012) till att det är viktigt att vara varsam med vad som visas gentemot kunden 

i olika skeden av designprocessen, då ett ökande antal icke-professionella beställare får möjlighet 

att använda dessa VR-verktyg. 
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs hur studien har genomförts och genom vilka vetenskapliga metoder detta 

har skett. Här presenteras valet av studiens forskningssyfte, forskningsansats och 

forskningsmetoder. Studiens datainsamlingsmetoder presenteras och slutligen redogörs studiens 

tillvägagångssätt och dess faser. 

3.1  Forskningssyfte 
Forskningsstudiens upplägg definieras av forskningssyftet, vilket kan ge upphov till en rad olika 

studietyper. Dessa studier är enligt Björklund & Paulsson (2012) primärt av fyra vedertagna 

varianter: Deskriptiva, explanativa, explorativa och normativa. En deskriptiv studie ämnar 

beskriva den kunskap som redan finns inom forskningsområdet men inte djupare förklara den. 

Den explanativa studien används då en djup kunskap om området redan är etablerat och ämnar 

förklara detta i detalj. Den normativa studien syftar till att utifrån viss kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet, vägleda och föreslå åtgärder. Slutligen finns explorativa studier, där kunskaper 

och tidigare forskning på området är begränsat, vilket betyder att studien eftersträvar att bilda en 

grundläggande förståelse för området. 

Eftersom tillämpningen av fotogrammetriska kontextmodeller med IVR inom arkitektur är ett 

relativt nytt och outforskat område, finns det goda anledningar att tillämpa ett explorativt 

forskningssyfte för att etablera en grundläggande bas för fortsatta studier. Den explorativa naturen 

av forskningssyftet lämpar sig väl för en arbetsmetod som är mindre rigid, då nya insikter och 

kunskaper i området kan leda till att studiens riktning ändras under studiens gång. 

3.2  Forskningsansats 
Tillvägagångsätt att bedriva studien brukar balansera, beroende på abstraktionsnivån, mellan att 

vara så kallade induktiva eller deduktiva (Björklund & Paulsson, 2012). De två begreppen 

beskrivs av Yin (2011) som varandras motsatser, där ett induktivt tillvägagångssätt syftar till att 

låta konkreta data leda till generella teorier, medan ett deduktivt tillvägagångssätt gör motsatsen, 

låter generella teorier leda till konkreta data. 

För att genomföra studien tillämpas en blandning av dessa tillvägagångsätt. För att skapa en 

uppfattning om hur arbetsmetoden ska utformas samlas generella teorier (abstrakt) för att bilda 

en användbar arbetsmetod (konkret), i linje med det deduktiva tillvägagångssättet. När 

arbetsmetoden slutligen tillämpas i intervjuer, workshop och slutligen fallstudien, samlas data 

(konkret) in för att sedan jämföras mot vedertagna teorier (abstrakt), i linje med ett induktivt 

arbetssätt. Likt mesta delen av kvalitativ forskning (Yin, 2011), kommer studien i regel använda 

ett induktivt tillvägagångssätt, vilket dessutom fungerar väl med studiens explorativa syfte.  

3.3  Forskningsmetoder 
Förfarandet hur data införskaffas och bearbetas sker i regel med kvantitativa eller kvalitativa 

forskningsmetoder. Kvantitativa studier beskrivs av Björklund & Paulsson (2012) som studier där 

mätbar- och numerisk information tillämpas, så som enkätundersökningar och matematiska 

modeller. Omvärlden tillåts däremot inte alltid att mätas kvantitativt, då kan en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpas. En kvalitativ studie används om djupare förståelse för ett specifikt 

problem, eller specifika scenarier, ska utforskas. Den kvalitativa forskningen använder främst 

observationer och intervjuer för att samla in data (ibid), vilket tillåter större möjlighet att fånga 

upp mjuka parametrar, som tonlägen och kroppsspråk. 
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Det är enligt Björklund & Paulsson (2012) studiens syfte som i första hand bestämmer vilken 

forskningsmetod som är lämplig att använda. Det explorativa syftet och induktiva 

tillvägagångssättet lämpar sig väl åt en kvalitativ forskningsmetod, då små och fokuserade 

intervjuer, med den undersökta arbetsmetoden, kan genomföras. Intervjuernas krav på teknisk 

utrustning och förkunskap om mjuk- och hårdvara, utesluter exempelvis enkätundersökningar, 

då arkitekter runt om i Sverige varken tillämpar fotogrammetri eller IVR i stor utsträckning idag.  

Genom den forskardeltagande karaktären av datainsamlingen, under främst workshop – men 

även intervjuer, kan metoden i viss mening kategoriseras som aktionsforskning (Yin, 2011). Det 

är i grunden ett försök att implementera nya verktyg och arbetsmetoder i en aktiv verksamhet, 

och samtidigt utvärdera dess effektivitet, vilket Rönnerman (2008) kännetecknar som 

aktionsforskning. Rönnerman (2004) beskriver aktionsforskning som något som främst bedrivs 

ur ett ”bottom-up”-perspektiv, vilket betyder att forskaren bedriver och genomför förändringar 

på en låg verksamhetsnivå, där verktygen och arbetsmetoderna kan implementeras och utvärderas 

inifrån verksamheten, till skillnad från ett ”top-down”-perspektiv, där direktiv om förändring 

kommer uppifrån och utvärderas utifrån. Stringer (2007) menar att en basrutin för 

aktionsforskningen kan liknas vid en spiralformad sekvens av att observera (look), tolka (think) 

och implementera (act). Genom arbetet inför de olika datainsamlingarna repeteras denna 

spiralsekvens, vilken illustreras i Figur 11. 

 

Figur 11 Aktionsforskningsspiralen. 

Metoden är speciellt användbar då studien tillämpar, för arkitekter, tekniskt främmande verktyg, 

så som olika mjukvara och hårdvara kopplade till IVR. Att tillsammans med arkitekterna, under 

intervjuer och workshop, aktivt deltaga och vägleda minskar ställtider och missförstånd. 

Forskningsmetoden som används under studien är uteslutande kvalitativ, med inslag av metoder 

hämtade ur aktionsforskningen. 

3.4  Datainsamlingsmetoder 
I ett syfte att öka studiens tillförlitlighet används flera olika datainsamlingsmetoder för att studera 

användningen av det verktyg och den metod som utvecklas. Detta tillvägagångssätt brukar 

benämnas som triangulering (Björklund & Paulsson, 2012), vilket syftar till att få flera perspektiv 

på samma studieobjekt. Den triangulering som genomförs är huvudsakligen en 

metodtriangulering, där olika metoder tillämpas för att belysa samma problematik, men i viss 

utsträckning sker även en datatriangulering, då respondenter varieras i intervjuer, men exponeras 

för samma material (ibid). 

3.5 Analysmetod 
Analys av kvalitativa data sker enligt Yin (2011) lämpligast i fem olika faser: Sammanställning (1), 

demontering (2), remontering (3), tolkning (4) och slutsatser (5), vilka illustreras i Figur 12. 

Datan sammanställs efter insamling i en databas, vilket i studien är en sorterad transkribering av 
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intervjuerna och sammanfattning av workshopen och fallstudien i excel- respektive 

worddokument. Dessa demonteras i bitar, kopplade till kontext, exempelvis till vilken fråga som 

ställdes och/eller tidpunkten då frågan svarades på. De olika faserna är sammankopplade med 

dubbelriktade pilar, vilket indikerar att informationsflödet aldrig är uteslutande linjärt, utan 

processen hela tiden är iterativ och rekursiv (Yin, 2011), Figur 12. 

 

Figur 12 Analysmetod. 

Teman och mönster undersöks i den demonterade data som sammanställts, vilka remonteras i 

nya konstellationer beroende på vilket tema den tillhör. All remonterad data, de empiriska 

mönstren, jämförs och tolkas gentemot teoretiska mönster som beskrivs som ett effektivt sätt att 

hantera relativt ostrukturerad kvalitativ data (Trochim, 1989), vilket även kallas 

mönstermatchning (eng. Pattern Matching). 
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Figur 13 Mönstermatching - Pattern matching. 

Denna mönstermatchning illustreras i Figur 12, där tre faser av analysmetoden möter teoretiska 

data i fas nummer fyra. Denna jämförelse presenteras i tabeller där sammanställda empiriska 

mönster matchas mot funna teoretiska mönster. Ur detta material kan slutsatser dras, men även 

insikter och rekommendationer presenteras. 

3.5  Tillvägagångssätt 

3.5.1 Fas 1 

För att genomföra intervjuer och designworkshop krävs först ett explorativt arbetsmoment där 

användningen av hård- och mjukvara undersöks och studier av befintlig litteratur på området 

utforskas. Arbetet mynnar ut i ett IVE-verktyg som kan tillämpas i både intervjuer och workshop. 

Figur 14 visar Fas 1. 

 

Figur 14 Grafisk presentation av Fas 1. 

3.5.1.1  Experiment och litteraturstudie 

Val av drönare, flygtjänst och GNSS 

Drönare som används är DJI Phantom 4 Pro och DJI Mavic 2 Pro. Initialt användes den något 

större och äldre drönaren, Phantom 4 Pro, men ersattes mot studiens slut av den mindre och 

nyare Mavic 2 Pro. Drönarna har motsvarande kamera och sensorstorlek (DJI, 2019), vilket gör 

att fotokvaliteten är den samma mellan drönarna. 
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Figur 15 Drönare från DJI. Bildkälla: DJI, 2019. 

För att planera drönarens rutt och automatisera flygning och fotografering tillämpas ett 

tredjepartsprogram till drönaren. Programmet som används är DroneDeploy av företaget med 

samma namn. Anställda på Tyréns är bekväma med programmet och används idag framgångsrikt. 

Även här föll valet på tillgänglighet. Drönare från DJI illustreras i Figur 15. 

GNSS, Global Navigation Satellite System, som används i studien är en Trimble R8s, som till 

vardags används av Tyréns fälttekniker för att samla in mätpunkter i fält. Exempel på ett GNSS-

verktyg visas i Figur 16. 

Val av Reality Modeling Software (RMS) 

Genom dialog med kollegor inom Tyréns och utifrån tidigare utförda jämförelser (Hellman & 

Lahti, 2018) växte tre huvudsakliga kandidater fram. Eftersom kvalitet och beräkningshastighet 

är kritiskt för att metoden ska kunna tillämpas, är valet av RMS av stor vikt i ett tidigt skede. 

Mjukvaran som jämfördes presterade alla väldigt olika i både kvalitet- och beräkningsavseende. 

De tre kandidaterna som utvärderas var ContextCapture från Bentley, ReCap Pro från Autodesk 

och DroneDeploys molntjänst. 

ContextCapture beskrivs av Hellman & Lahti (2018) som en av de främsta 

mjukvarorna för just fotogrammetribearbetning och används och rekommenderas 

av Tyréns geotekniker. Hellman & Lahti sammanfattar att ContextCapture 

effektivt kan producera högkvalitativa modeller utan större handpåläggning.  

ReCap Pro är Autodesks mjukvara för hantering av fotogrammetri och punktmoln. 

Programmet är intressant att utforska då övriga program, Revit och 3Ds Max, från 

Autodesk redan var en del av projektet. Ett antagande att filhantering inom 

Autodesks produktkatalog skulle vara fördelaktigt gjordes. 

Figur 16 Trimble R8s, Bildkälla: Trible, 2019. 
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DroneDeploy erbjuder, förutom drönarnavigation, även en molntjänst för 

databearbetning. Tjänsten kan bearbeta foton som laddas upp i företagets moln, där 

bilderna associeras till den flygning som eventuellt genomförts med företagets 

navigationsapplikation.  

Vid experiment med dessa tre mjukvaror noterades väsentliga kvalitetsskillnader i den 

producerade 3D-modellen. Utifrån samma fotomaterial, genomfördes beräkningar med 

respektive program. Skillnaderna syns i Figur 17 till Figur 18. 

Figur 16 och Figur 17 är vyer från en virtuell representation av Hedbergska parken, i centrala 

Sundsvall. Modellerna är framtagna med två olika RMS, men utgår från ett identiskt bildmaterial. 

Kvalitetsskillnaden mellan modellerna är stor. I modellen som är framställd med hjälp av 

ContextCapture kan former tydligt urskiljas, byggnaderna ser nästan verkliga ut. I modellen som 

skapades ur ReCap är distinkta former betydligt svårare att urskilja. 

Tidsåtgången för beräkningarna är mer eller mindre likvärdig för programmen. Det som skiljer 

ContextCapture från ReCap i det här fallet är kontrollen över vad som produceras med hjälp av 

detaljerade inställningar i menyerna. 

 

Figur 19 och Figur 20 är vyer från en virtuell representation av en villatomt på Alnö, utanför 

Sundsvall, där två grävmaskiner blev en del av bildmaterialet. Även här har två olika RMS 

använts för att bearbeta ett identiskt bildmaterial. Skillnaden här är att modellen som skapades 

med hjälp av ContextCapture använder datorns lokala processorkraft för att bearbeta bilderna, 

medan modellen som DroneDeploy framställt har nyttjat externa servrar för att bearbeta bilderna 

i molnet. De skilda teknikerna har naturliga för- och nackdelar. Kan användaren bearbeta 

bilderna lokalt finns det mer kontroll över inställningarna och därmed resultatet. Det finns även 

en bra indikator på hur mycket tid som kommer krävas för bearbetningen. Den stora nackdelen 

är att datorn som utför arbetet kommer ha lite processorkraft över till andra arbetsmoment. Kan 

Figur 17 Autodesk ReCap, Hedbergska Parken, Sundsvall. Figur 18 ContextCapture, Hedbergska Parken, Sundsvall. 

Figur 19 DroneDeploy, Villatomt, Alnö. Figur 20 ContextCapture, Villatomt, Alnö. 



29 
 

användaren istället ladda upp bildmaterialet till molnet och låta externa servrar hantera arbetet, 

kan processorkraft fortfarande användas lokalt. Problem uppstår istället med osäkra tidsintervall 

för den producerade modellens leverans och kontroll över inställningarna är väldigt begränsat. 

Vägs modellernas kvalitet, prestanda, programmens användarvänlighet och tidsåtgång mot 

varandra, faller valet av RMS naturligt på ContextCapture. Erfarenhet av programmet inom 

Tyréns är dessutom hög, vilket underlättar vid eventuella felsökningar och handhavandeproblem. 

Val av spelmotor 

För att underlätta arbetet med att framställa en IVE, är det lämpligt att använda sig av en 

spelmotor. De vid studien stora aktörerna är Unreal Engine, Unity och CryEngine. Även mindre 

aktörer som Twinmotion, vilka är specialiserade för realtidsrendering inom AEC, är av intresse 

för studien. 

Unreal Engine 4 är en spelmotor från utvecklaren Epic Games. Det är en öppen 

plattform för privat och kommersiellt bruk. Tyréns har valt att basera sin 

realtidvisualisering på Unreal Engine, där företaget har skapat visualiseringsmiljön 

TyrEngine, ett gränssnitt anpassat för realtidsvisualisering för AEC. 

Twinmotion är ett program, till skillnad från en vanlig spelmotor, specifikt 

framtaget för visualisering av byggda miljöer. Det innehåller verktyg för väder – 

och dagsljushantering, ett omfattande materialbibliotek och ett inbyggt stöd för 

VR-navigation. Twinmotion blev under studiens tid en del av Unreal Engine 

(Erman, 2019). Programmet som tidigare varit en enskild applikation, utvecklat av 

företaget Abvent, är nu integrerat direkt i Unreal Engine. 

Valet av spelmotor föll naturligt på Unreal Engine. Tyréns har länge utvecklat TyrEngine som 

är en del av företagets visualiseringssatsning, vilket betyder att kunskap om programmet redan 

finns internt, vilket inte kan sägas om varken Unity eller CryEngine. Twinmotion är intressant 

i syftet att snabbt arbeta fram en fungerande prototyp av den IVE som behövs i ett tidigt skede, 

utan att behöva arbeta på grundläggande funktionalitet, så som navigation och interface, i Unreal 

Engine. 

Val av CAD-program 

För produktion av BIM-objekt, som ska importeras till IVE, används CAD-program.  Dessa 

varierar i funktionalitet beroende på programmets ändamål, allt från konceptuella volymer med 

hjälp av SketchUp till tekniska ritningar med hjälp av AutoCAD. 

Revit från utvecklaren Autodesk, är företagets populäraste program inom AEC-

industrin för att skapa BIM. Revit används i studien framför program som 

ArchiCAD, AutoCAD och SketchUp, då tidigare erfarenhet av programmet är 

stor, till skillnad från andra CAD-program. Revit erbjuder bekväma export-plugin, 

till program som Twinmotion, vilket underlättar dataöverföring mellan 

programmen. 

3ds Max från Autodesk, är ett 3D-redigeringsprogram som tillåter användaren att 

redigera importerade 3D-modeller, men även skapa helt nya i programmet. 

Programmet använder det nativa FBX-formatet, som numera är branschens 

standard (Hellman & Lahti, 2018), vilket tillåter enkel filhantering mellan program, 

då filformatet bevarar texturer och viktiga metadata, utöver själva 3D-modellen. 
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Val av VR-plattform 

För att ta del av IVR krävs hårdvara för att skapa en omslutande och uppslukande visualisering. 

Det kan vara i fysisk rumsskala, så som en CAVE eller så kan det vara virtuell rumsskala, så som 

användning av en HMD. De stora aktörerna inom HMD-hårdvara är vid studiens genomförande 

är främst HTC och Facebook (Oculus). 

HTC Vive är det första headsetet från mobiltillverkaren HTC. Hårdvaran är 

framtaget tillsammans med spelutvecklaren Valve, som även producerat produktens 

mjukvara, tillgängligt på företagets distributionstjänst Steam. Produkten lanserades 

7 juni 2015 (HTC, 2015) och har sedan dess etablerat sig kommersiellt och privat. 

Valet av VR-plattform föll på kompabilitet. En rumssimulering, som CAVE, är en orimlig 

investering för projektets storlek. HTC Vive står nära till hands, då delar av Tyréns i första hand 

använder den tillsammans med TyrEngine, vilket underlättar för framtida kompatibilitet. VR-

hårdvaran illustreras i Figur 21. 

 

Figur 21 HTC Vive, Bildkälla: HTC, 2019. 

Arbetsflöde för att framställa IVE-prototyp 

Arbetsflödet för att skapa IVE-prototypen, som slutligen används i intervjuerna och 

designworkshopen, illustreras i Figur 22. Först samlas data, bilder och mätpunkter, in med hjälp 

av DroneDeploy och ett GNSS. Bilderna och mätpunkterna bearbetas i ContextCapture och 

resultatet, FBX-filerna, importeras direkt in i Twinmotion. Parallellt modelleras enkla 

konceptuella volymer i Revit som med hjälp av ett plugin kan importeras direkt in i 

Twinmotion. Avslutningsvis sker manuellt arbete i Twinmotion med korrigering av material 

och implementering av enkel funktionalitet, så som planering av vyer och möjlighet att illustrera 

olika designfaser i den virtuella miljön.  
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Figur 22 Arbetsflöde för IVE-prototyp. 

IVE 1: Hedbergska parken 

 

 

Figur 23 Perspektiv från IVE, Hedbergska parken. 

Den första IVE som skapas är Hedbergska parken, vilken illustreras i Figur 23. Eftersom 

bildmaterialet och mätningarna finns tillgängligt sedan utvärderingen av RMS, är det en stor 

tidsvinst att använda sig av det tillgängliga materialet. 

Valet av parken gjordes utifrån en serie kriterier: Först och främst är parken en god representation 

av en tät stadsmiljö, med varierad växtlighet blandat med rigida byggnadsformer. För det andra 

är parken öppen nog för att rymma eventuella importerade strukturer, vilket underlättar 

redigeringen av kontextmodellen efter bearbetning i ett RMS. 

Fotografering och mätning genomfördes under våren 2019. Drönaren DJI Phantom 4 Pro 

användes och totalt sex mätpunkter hämtades med hjälp av GNSS. Ett exempel på bildmaterialet 

syns i Figur 24. 
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Figur 24 Ett drönarfoto av Hedbergska parken. 

Efter rekonstruktion i ContextCapture exporterades en FBX-fil som importeras i Twinmotion. 

Bearbetningen i ContextCapture pågick under en natt, varvid även ett punktmoln och en 3MX-

fil producerades. Kontextmodellen av Hedbergska parken i Twinmotion syns i Figur 25. 

 

Figur 25 Perspektiv av den tomma kontextmodellen, Hedbergska parken. 

Efter inspektion av den importerade kontextmodellen i Twinmotion, med hjälp av en HTC 

Vive, utvärderades enkla strukturer som kan importeras till IVE. Enkla skisser på en skrymmande 

glasbyggnad tog form, Figur 26, Byggnad A. Anledningen till formen var främst att introducera 

en påtaglig volym, dess övriga utformning var sekundär, se Figur 27. Våningsplan skapades för 

att kunna utvärdera vyer från respektive plan, se Figur 28. 



33 
 

 

Figur 26 Importerade strukturer i Twinmotion, Hedbergska parken. 

 

Figur 27 Vy av Byggnad A från gatunivå 

Härnäst påbörjas skisser av en enkel paviljongbyggnad, Byggnad B i Figur 26. Målet här var att 

representera olika tidsfaser av designen och varierad detaljeringsgrad. En enkel kilformad volym 

med ett generiskt material är det första som importeras. Formen utvärderas i Twinmotion med 

hjälp av HMD och revideras. Detta upprepas tills fyra iterationer, med ökande detaljnivå, 

åstadkommits. 

Paviljongbyggnaden, Byggnad B, illustreras i Figur 29 och Figur 30. Se Bilaga 1 för fler 

iterationer av Byggnad B och illustrationer av IVE 1. 

IVE 2: Villatomt Alnö 

Den andra IVE som skapas är Villatomt Alnö. För att skapa en god variation och en skild miljö 

från stadsmiljön i Hedbergska parken, beslutas att återskapa en villatomt på Alnö, utanför 

Figur 28 Vy från Byggnad A 

Figur 30 Vy från Byggnad B. Figur 28 Vy av Byggnad B. 
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Sundsvall. Likt Hedbergska parken finns ett befintligt fotomaterial, vilket påskyndade processen. 

Villatomten valdes då ytan är öppen och helt oexploaterad, vilket tillåter introduktion av nya 

byggnader. Här fanns stora öppna ytor, vilket är en stor avvikelse från den omslutande miljön 

som skapas av byggnaderna i Hedbergska parken. Den tomma miljön illustreras i Figur 31 

 

Figur 29 Perspektiv av den tomma tomten i Twinmotion, Villatomt Alnö. 

Tomten fotograferades med hjälp av en DJI Mavic 2 Pro och modellen framställdes på samma 

sätt som Hedbergska parken. Istället för manuellt utmätta GNSS-punkter användes drönarens 

inbyggda GPS för att geotagga respektive bild. Precisionen av modellens skala och rotation blir 

därmed lägre, men för ändamålet ansågs precisionen vara tillräckligt god, vilket motiverar den 

valda metoden. 

Ett bygglov ska utföras på tomten, för ett bostadshus och ett garage, vilket erbjuder färdiga CAD-

modeller som kan importeras in i IVE, något som kortade ner tidsåtgången väsentligt. Arkitekten, 

vilket är en extern konsult, tillhandahöll ArchiCAD-modeller och exporterade OBJ-filer med 

tillhörande material. Efter justeringar av material i Twinmotion är IVE 2 färdig för användning. 

Byggnaderna på tomten illustreras i Figur 32 och Figur 33. Se Bilaga 2 för fler illustrationer av 

IVE 2. 

IVE 3: Stora torget 

IVE 1 och IVE 2 är skapade som underlag för intervjuerna. En tredje IVE, Stora torget, skapas 

som underlag för workshopen. Den ska, precis som Hedbergska parken, vara en omslutande 

Figur 31 Tom tomt, Villatomt Alnö. Figur 30 Tomt med byggnader, Villatomt Alnö. 
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stadsmiljö. Skillnaden är att en central tomt ligger i fokus. Figur 34 är en satellitbild av Stora 

torget i centrala Sundsvall, läge A illustrerar tomten i fråga. 

 

Figur 32 Stora torget, Bildkälla: Hitta, 2019. 

Under våren 2019 genomförs en drönarflygning över Stora torget. Drönaren som användes var 

en DJI Mavic 2 Pro, samma drönare som användes vid fotograferingen av Villatomt Alnö. 

Metoden för att producera modellen var densamma som för villatomten, där drönarens GPS-

koordinater användes i fördel för GNSS-punkter. 

Arbetsflödet avviker något för IVE 3, jämfört med tidigare IVE, då kontextmodellen måste 

redigeras innan användning. Den färdigställda kontextmodellen importerades till 3Ds Max, där 

de befintliga byggnaderna klipptes bort från den aktuella tomten och ersattes med en plan yta. 

Detta för att skapa en tom canvas inför workshopen. Två enkla 3D-volymer, vilka ska fungera 

som platshållare, skapades i Revit och importerades som FBX-volymer till Twinmotion. Figur 

35 illustrerar den importerade platshållarvolymen på Stora torget. 

Under granskning av fotomaterialet från drönarflygningen noterades att exponeringen 

genomgående hade varit för hög. Detta resulterade i att mycket av detaljerna gick förlorade i 

fasaderna och markytan. Utan distinkta detaljer kan inte RMS bearbeta bilderna korrekt, vilket 

leder till en kontextmodell utan distinkta former. Byggnaderna i bakgrunden i Figur 35 visar hur 

modellen ser ut när bildmaterialet till exempel är överexponerat. Den låga detaljnivån noterades, 

men kvaliteten ansågs vara god nog för ändamålet och kontextmodellen användes under 

workshopen. 
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Figur 33 Vy av platshållarvolymer, Stora torget. 

3.5.1.2 Intervjuer 

Förutsättningar 

Intervjuer med tre seniora arkitekter genomfördes 24 maj 2019 på Tyréns kontor i Sundsvall. 

Intervjuerna var enskilda och genomfördes i ett mötesrum inne i kontoret, där en stationär dator 

tillsammans med en datorskärm och en HTC Vive var uppställda. Intervjudeltagaren fick under 

intervjun använda VR-utrustningen, samtidigt som dennes vy övervakades på datorskärmen. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket tillåter en viss rigid frågestruktur men även möjlighet 

att utveckla svaren genom följdfrågor (Yin, 2011) och reaktioner på vad som händer under 

intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in vid deltagarens godkännande, vilket var vid samtliga tre intervjutillfällen. 

Frågeformuläret som användes under intervjuerna finns presenterat i detalj i Bilaga 3. 

Introduktion 

Intervjun inleddes med introduktion av ämnet och vad intervjun skulle handla om, följt av några 

bakgrundsfrågor om deltagaren. Efter introduktionen ställdes frågor kring hur arkitekterna 

arbetar idag, specifikt vilka verktyg och arbetsmetoder som används. 

Deltagaren presenterades sedan till Twinmotion och dess funktioner, följt av en genomgång av 

VR-hårdvaran. För att bli bekant med navigationen i Twinmotion introducerades deltagaren till 

en introduktions-IVE med få objekt, vilket tillåter denne att manipulera objekten och förflytta 

sig bland dem. Figur 36 och Figur 37 illustrerar en introduktions-IVE respektive Twinmotions 

gränssnitt, där bland annat materialbiblioteket och funktioner i programmet är synliga. När 

deltagaren är bekväm med navigationen i programmet fortsätter intervjun med hjälp av IVE 1 

och IVE 2, vilket innebär att deltagaren under dessa två moment har på sig VR-utrustningen. 
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Figur 34 Introducerande IVE, enkla objekt. 

 

Figur 35 Introduktion till Twinmotions gränssnitt, material och materialbibliotek. 

IVE 1 

Deltagaren introduceras till IVE 1 och den tomma kontextmodellen av Hedbergska parken, där 

denne får beskriva intryck av miljön i en serie frågor. Sedan visas den första av fyra 

designiterationer av en paviljongbyggnad för deltagaren. Efter den fjärde paviljongiterationen 

introduceras det stora tornet för deltagaren, varvid deltagaren besvarar en serie frågor angående 

byggnaderna i sina sammanhang. Fem fokusområden: skala, detaljrikedom, intuition, 

designinspiration och frihet. Intervjun i IVE 1 sammanfattas med avslutande reflektioner om 

miljön. 
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IVE 2 

Som under IVE 1 introduceras deltagaren till en tom kontextmodell, men denna gång Villatomt 

Alnö. Deltagaren får beskriva hur denne upplever miljön med hjälp av samma frågor som ställdes 

under IVE 1. Istället för flera olika designfaser, presenteras de planerade byggnaderna, garaget 

och bostadshuset, för deltagarna. Deltagarna får interagera med byggnaderna och presenteras 

verktyg som kan manipulera byggnaderna, exempelvis materialtexturhanteraren. Byggnadernas 

sammanhang utvärderas utifrån samma fokusområden som IVE 1. Intervjun i IVE 2 sammanfattas 

också med avslutande reflektioner om miljön. 

Avslutning 

Intervjun avslutas med generella frågor om verktyget och arbetsmetoden i stort. Upplevelser och 

intryck noterades under avslutande kommentarer från deltagaren. Slutligen stängdes inspelningen 

och intervjun avslutades. 

3.5.1.3 Workshop 

Förutsättningar 

Workshopen genomfördes med samma deltagare tre veckor efter intervjuerna, 14 juni 2019, på 

Tyréns kontor i Sundsvall. En stationär dator kopplad till en TV-skärm, en datorskärm och en 

HTC Vive var uppställd i ett av kontorets stora mötesrum. På plats fanns skisspapper av olika 

slag, kartmaterial och pennor. Kartmaterialet hade tidigare i veckan, tillsammans med en kort 

beskrivning om workshopen, blivit utskickade till deltagarna via e-post. Kartmaterialet är 

presenterat i Bilaga 4. I e-postens beskrivning blev deltagarna varse om att de skulle deltaga i en 

experimentell designworkshop, där en fotogrammetrisk kontextmodell och IVR-verktyg skulle 

tillämpas under en fiktiv studie av Stora torget. Studien bestod i att utforska byggnadsvolymer 

som lämpar sig för torget och huserar en saluhall. 

Under workshopen utvärderades en blandad arbetsmetod, där traditionella skisstekniker möter 

digitala verktyg och slutligen IVR. Deltagarna, som vid tillfället saknar kunskap om arbetsflödet 

från analoga skisser till skapandet av en IVE, var begränsade till att skissa för hand på skisspapper 

och kartor. De fick sedan hjälp med att återskapa de analoga skisserna till 3D-volymer och 

slutligen importera dessa till en IVE. Deltagarna kunde hela tiden följa CAD-processen på TV-

skärmen och även ta del av vyn från VR-headsetet från samma skärm. Vid olika tider under 

workshopen kunde varje deltagare använda sig av VR-utrustningen för att granska IVE. 

Uppställningen visas i Figur 38. 

Strukturen på workshopen var helt fri ända fram till slutet, där sessionen avslutades med samma 

avslutande frågor som ställdes vid de individuella intervjuerna. Arbetsbelastningen att i realtid 

producera 3D-cadmodeller och importera dessa till IVE, och samtidigt leda workshopen 

noterades som väldigt hög stundvis. Workshopen spelades in i sin helhet efter godkännande av 

samtliga deltagare inleddes workshopen. 

Introduktion 

Arkitekterna introducerades till uppgiften som skulle genomföras de kommande en- till två 

timmarna. Uppgiften består i att, utifrån ett specifikt program, utforma en lämplig byggnadskropp 

på Stora torget i Sundsvall, illustrerad av ett A i Figur 34. Programmet var specificerat att husera 

en saluhall på tomten, med frihet att addera funktioner fritt. Huvudfokus låg i att gestalta en form 

som är lämplig i den från 1800-talet omgivande stenhusbebyggelsen. 
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Figur 36 Uppställning för workshop, Tyréns, Sundsvall. 

IVE 3 

Initialt fick arkitekterna i turordning utvärdera den initiala IVE som skapats inför workshopen, 

IVE 3, se Figur 35. Efter en gemensam utvärdering inleddes skisser och dialog om platsen mellan 

arkitekterna. För att visa ett exempel på användning av IVE presenterades en volym av ett tidigare 

förkastat förslag av exploatering på torget, en 115 meter hög skyskrapa, utformad av Gert 

Wingårdh (Nyberg, 2015). En illustration av volymen syns i Figur 39. 

 

Figur 37 Perspektiv av volym till refuserat tornförslag på torget. OBS! Ej representativt för egentligt förslag. 



40 
 

Workshopen fortskred och utformningar tog form. Ett urval av utformningsiterationer finns 

presenterade i Bilaga 5. Arkitekterna skissade kontinuerligt för hand, samtidigt som urval av 

intressanta skisser ritades upp som 3D-modeller i Revit. Dessa exporterades som FBX-filer och 

importerades in i den IVE som användes. Det improviserade arbetsflödet fortgick och iterationer 

av skisser ritades upp och utvärderades i IVE. 

 

Figur 38 Vy från en importerad byggnadsvolym, Stora torget. 

Den sista utformning som importerades i workshopens IVE syns i Figur 40. Här undersöktes inte 

längre strikt volymer, utan även eventuella byggnadselement, vilka möjliggjorde visualisering av 

eventuella vyer från en tänkt byggnad. 

Avslutning 

Under workshopen har frågor kontinuerligt ställts och kommentarer från arkitekterna noterats. 

Som intervjuerna, avslutas workshopen med en utvärdering av arbetsmetoden. Deltagarna fick i 

turordning besvara, men även diskutera sinsemellan, samma avslutande frågor som ställts under 

de individuella intervjuerna. Workshopen sammanfattades med avslutande kommentarer från 

deltagarna och inspelningen stängdes av. 

3.5.2  Fas 2 

För att fortsätta arbetet med att formulera en arbetsmetod vid användning av fotogrammetriska 

kontextmodeller och IVR, tillämpa den praktiskt och slutligen sammanfatta metoden, inleds Fas 

2, som illustreras i Figur 41. 

 

Figur 39 Grafisk presentation av Fas 2. 
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3.5.2.1 Arbetsmetod 

Syntes av insamlade data 

Den tredje och avslutande datainsamlingen kräver en formulering av arbetsmetoden som ska 

tillämpas i fallstudien – en syntes av arbetets hittills samlade data. Nyckelkoncept och idéer från 

intervjuerna och workshopen ligger i grunden för den arbetsmetod som tas fram. 

Kritiska arbetsmoment listas kronologiskt och en konkret arbetsmetod formuleras. Detta för att 

under fallstudien kunna referera till en tydlig och linjär arbetsmetod. 

3.5.2.1.1 Arbetsmoment 

1. Kontextmodell 

1.1 Planering av område för drönarfotografering 

För en lyckad drönarflygning krävs gedigen planering för ett gott resultat väl på 

plats. Inte bara måste platsens yta beaktas utan även planering för eventuella hinder, 

vyer av kritiska fasader, överlappning av fotografier, drönarens altitud och 

hastighet, etcetera. Planering av detta sker enklast, utifrån erfarenhet av upprepade 

flygningar, i en datorapplikation som tillåter automatiserad flygnavigering och 

fotografering. Detta eliminerar i viss utsträckning den mänskliga faktorn och 

snabbar upp fotograferingen väsentligt. Under studien användes applikationen 

DroneDeploy med stor framgång. Applikationen tillåter planering i förväg genom 

en webtjänst, samt automatiserad flygning och fotografering väl på plats. 

Planeringen kräver tid, vilket betyder att den bör göras dagen innan, om 

drönarflygningen planeras för tidig morgon. Molniga morgnar, ger oftast bäst 

resultat, då slagskuggor och människor sällan är ett problem vid dessa förhållanden.  

1.2 Mätning av kontrollpunkter och flygning 

För att den slutgiltiga kontextmodellen och eventuella punktmoln, ska få rätt skala 

och erhålla korrekt position i världen, krävs att enstaka punkter mäts in manuellt 

med en GNSS. Ju fler punkter som kan matchas in med fotomaterialet desto bättre. 

Vald RMS kräver minst två punkter, som vardera refereras i tre separata bilder. För 

god precision används i regel sex upp till tio punkter. 

Saknar terrängen tydliga kännetecken, så som brunnar och andra tydliga avvikelser 

från övrig mark, kan plattor placeras ut innan fotografering, som sedan lätt kan 

mätas och markeras i RMS. 

Initiera flygningen. Fotografera med fördel manuellt kritiska fasader och detaljer 

som kommer vara av intresse i designarbetet. 

1.3 Bearbetning av mätdata och foton 

Efter inmätningen och flygning måste alla inhämtade data bearbetas. GPS-

koordinaterna överförs till datorn och formateras till lämpligt format, förslagsvis 

PXY- eller GEO-filer, vilka är format de flesta RMS kan använda direkt, annars 

kan dessa matas in manuellt direkt från en textfil. 

Foton sorteras och rensas. Avvikande foton som tagits av misstag, överexponerade- 

och suddiga foton sorteras ut innan de kan importeras till ett RMS. 
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1.4 Dataimport, inställningar och triangulering 

All bearbetade- och sorterade data importeras in i vald RMS. Här sker kritiska 

inställningar. Mätpunkterna geo-refereras i bildmaterialet, där den givna 

koordinaten pekas ut i tre separata bilder, vilket ger den markerade punkten ett 

ankare i kontextmodellen som skapas, som slutligen möjliggör korrekt skalning.  

Efter en så kallad aero-triangulation i programmet kan området avgränsas för att 

enbart bearbeta ytor som är intressant för den slutgiltiga kontextmodellen. 

Upplösning och tiling konfigureras för att skapa en uppfattning om 

beräkningskraften som kommer krävas. Högre upplösning kräver större 

processorkraft, vilket kommer påverka bearbetningstiden. Detsamma gäller tiling, 

vilket är rutnätsuppdelningen hos modellen. Programmet kan inte bearbeta hela 

ytan samtidigt, utan behöver stycka av modellen för att klara av beräkningarna. Ju 

färre indelningar av kontextmodellen, desto mer fysiskt minne kommer att 

användas, och krävas, för att genomföra trianguleringen. När allt är konfigurerat 

startas den slutgiltiga trianguleringen av modellen. 

1.5 Export av data 

Vid export finns en rad olika val att ta ställning till. Flera RMS har möjlighet att 

exportera till Autodesks FBX-filformat, vilket även är det absolut vanligaste 

filformatet för hantering av 3D-modeller mellan olika mjukvaror. I 

ContextCapture exporteras först det nativa Bentley 3MX-filformatet för att 

möjliggöra granskning av 3D-modellen direkt i programmet. Här kan uppenbara 

fel i 3D-ytan upptäckas tidigt och lagas med inbyggda verktyg i programmet. 

Därefter exporteras FBX-filen och eventuella punktmoln, i form av LAS- eller 

RCP-filer. 

1.6 Import av FBX i spelmotor för granskning 

Exporten från RMS kan direkt importeras in i en lämplig spelmotor, så som 

Twinmotion eller TyrEngine. Här kan 3D-modellen snabbt granskas direkt i 

editorn, för att kontrollera att alla texturer är korrekta och bilda en uppfattning om 

något måste redigeras, eller från ett VR-läge där 3D-modellen kan granskas från 

”marknivå” och ge en bra uppfattning om vad som kommer vara väsentligt i 

modellen framöver. 

1.7 Import i 3Ds Max för redigering 

Granskning i spelmotorn ger en god uppfattning om vad som måste redigeras i 

meshen. Detta görs enklast i 3D-redigeringsprogram som exempelvis 3DS Max. 

Här kan modellens samtliga tiles importeras med respektive textur. Genom enkla 

kommandon kan modellen rensas från ”flytande artefakter”, så som trädgrenar och 

lyktstolpar som inte tolkades korrekt i RMS. Modellen ansas från onödiga ytor 

som inte kommer synas i VR-vyn. Antalet polygoner kontrolleras och modellen 

optimeras därefter. Detta är speciellt viktigt då rendering av flertalet miljoner 

polygoner i VR-simuleringar är oerhört krävande av hårdvaran eftersom 

bildfrekvensen gärna bör vara över 90 bilder per sekund. 3D-modellen är nu redo 

för import av nya konceptuella volymer, vilket med fördel görs till samma 3DS 

Max-miljö, för att sedan exporteras till vald spelmotor. 
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2. IVE 

2.1 Initiala skisser 

Ett klart besked från intervjuerna och designworkshopen, med arkitekterna, var att 

en hybrid designstrategi för det mesta kommer att premieras. Detta betyder att 

traditionellt designarbete blandas med utvärdering i VR. Traditionellt designarbete 

syftar till ett skiss-skede där arkitekten främst arbetar för hand och använder 

vedertagna metoder. Detta kan involvera handskisser, perspektiv och planer, på 

papper och/eller modellarbete. 

2.2 3D-modellering av intressanta former 

Formerna som uppstår under skiss-skedet utvärderas och de mest intressanta 

idéerna 3D-modelleras i ett godtyckligt CAD-program, vilket i studien var 

Autodesk Revit. Revit erbjuder goda förutsättningar att skapa konceptuella 

volymer, som sedan kan exporteras i form av FBX-filer direkt till spelmotorer via 

plugin-program eller vidare till ytterligare 3D-redigeringsprogram, så som 3DS 

Max. I studiens fall exporteras konceptuella volymer via ett Twinmotion-plugin, 

som FBX-filer, vilka senare laddas direkt in i 3DS Max för redigering och slutligen 

export till vald spelmotor. 

2.3 Utvärdering i VR, kritisera och anteckna 

Med den konceptuella modellen importerad i spelmotorn, tillsammans med 

kontextmodellen som framställts i steg ett, kan byggnaden utvärderas i sin rätta 

kontext. Initialt är volymerna, de importerade konceptuella modellerna, med 

största sannolikhet främmande i den nya kontexten. Volymerna kritiseras var och 

en och idéer antecknas. IVE tillåter att användaren rör sig fritt runt och i volymen, 

vilket bör utnyttjas till fullo. 

2.4 Skapa exporter och utskrifter från spelmotorn 

För att återvända till det manuella handskissandet, krävs ett interface mellan 

spelmotorn och det fysiska pappret. Detta kan vara allt från enkla renderingar direkt 

från spelmotorn till skärmdumpar från editorn. Dessa skrivs ut tillsammans med 

planer från Revit. Det finns nu en gedigen grund att fortsätta designarbetet med. 

2.5 Skissa och revidera 

Revidera skisserna med hjälp av anteckningar och insikter från utvärderingen i 

spelmotorn. Här börjar den iterativa- och repetitiva fasen av arbetsmetoden. 

Skisserna utvecklas och förfinas.  

Upprepa 2.2 – 2.5 

2.6 Detaljerad 3D-modellering 

När arbetsmaterialet är tillräckligt genomarbetat för att presentera för kund kan en 

mer detaljerad 3D-modell vara fördelaktigt (Heldal & Roupé, 2012). Något som 

uppdagades i samtal med arkitekterna är fördelen med att även presentera abstrakta 

konceptuella volymer för kunden, främst i tidiga skeden. Modelleringen kan med 

fördel ske i ett CAD-program som slutligen ska används för projektering, då data 
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som skapas i detta skede kan vara till nytta i framtiden. I studien fortsattes Autodesk 

Revit användas för detta ändamål. 

2.7 Utvärdera och presentera koncept 

Importera slutligen en konceptuell 3D-modell av den tänkta byggnaden för 

kunden i vald spelmotor. Byggnaden är nu representerad skissartat i dess rätta 

kontext. Beslut om projektet kan nu göras tillsammans med kunden som kan ta del 

av en intuitiv visualisering av projektet. 

3.5.3.3 Fallstudie 

Arbetsprocess 

Arbetsprocessen som tillämpas i fallstudien syns i Figur 42. Här kan man se en schematisk 

överblick av de tre arbetsdagar som dediceras till fallstudien, där arbetsmetoden utvärderas. 

Figur 40 Arbetsprocessen för fallstudie. 
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Dag 1 fokuserar på insamling av data. Här är målet att arbeta fram en färdig kontextmodell, redo 

att användas som underlag för designarbete. Dag 2 är helt ämnad för design och prototyparbete. 

Här används största delen av tiden för iterativt designarbete genom steg 2.2 till 2.5. Under dag 3 

bearbetas det mest lovande förslaget från dagen innan, för att ta fram ett detaljerat designförslag 

som är redo att presenteras för kunden. Projektets IVE förfinas för att kunna presenteras externt. 

Fallstudie: Saluhall – Stora torget, Sundsvall 

En fallstudie med fiktivt program tas fram under samma förutsättningar som föregående 

workshop. Målsättningen är att utifrån materialet som skapades under workshopen, fortsätta 

arbetet med att gestalta en lämplig saluhallsbyggnad i anslutning till Stora torget. Begränsningen 

är de tre dagar som arbetsprocessen kräver. 

Inspiration 

En studieresa till Östermalmstorgs tillfälliga saluhall i Stockholm genomfördes under våren 2019. 

Här samlades inspiration för och idéer för en eventuell saluhall på Stora torget i Sundsvall. Bilder 

från studiebesöket presenteras i Bilaga 6. 

Genomförande – Fallstudie 

Fallstudien utförs under tre dagar sommaren 2019 på Tyréns kontor i Sundsvall. Arbetsmetoden 

som är framtagen vid de initiala experimenten, vilken beskrivs tidigare i detta kapitel, tillämpas 

igen utan väsentlig variation under fallstudien. Skisser och bilder från arbetsprocessen presenteras 

i Bilaga 7. Avvikelse från den planerade tidplanen skedde främst vid steg 1.4 och 1.5, det vill säga 

användning av RMS, vilket beror på den stora variansen i tidsåtgång vid bearbetning av 

fotomaterialet.  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras data som samlats in under intervjuer, workshop och fallstudie. 

4.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes anonymt, vilket betyder att namnen på de deltagande arkitekterna byts 

ut till generiska namn: A1, A2 och A3. Detta betyder fortfarande att en enskild arkitekts svar kan 

bibehålla sitt sammanhang och tillåts refereras till. 

4.1.1 Sammanfattade intervjusvar 

Det som följer är en sammanfattning av vad som ansågs mest relevant från de intervjuer som 

genomfördes.  

4.1.1.1 Intro 

Deltagarna är samtliga erfarna arkitekter med 12, 19 och 35 års yrkeserfarenhet. Under deras 

karriärer har arbetsmomenten varierat mycket. Ingen av dem har tidigare kommit i kontakt med 

VR, än mindre fotogrammetri. Alla tre är generellt positivt inställda till teknik. De är inte först 

med att anamma ny teknik, men har inget emot förändring. 

Gemensamt för alla arkitekter är att de primärt skissar för hand initialt, gärna långt in i 

gestaltningsprocessen, men de presenterar däremot gärna en grov 3D-modell för kunden. En av 

arkitekterna upplever att beställaren i första hand använder sig av presenterade 3D-perspektiv för 

kommunikation, medan teknikkonsulter föredrar 2D-planer. När arkitekterna kommunicerar 

designförslag inom arbetsgruppen är teknikerna blandade. Ibland kommuniceras med hjälp av 

enkla skisser, ibland 3D-perpektiv. 

Arkitekterna upplever oftast att underlagsmaterial kan vara knappa och menar att noggrannare 

inmätningar kan vara av intresse. En arkitekt poängterar att det inte går att ersätta ett platsbesök 

med ett virtuellt besök, då många sensoriska upplevelser saknas med dagens teknik. Men 

beskriver att kontextmodeller och andra hjälpmedel kan vara effektiva om man har ett besök 

färskt i minnet. 

4.1.1.2 IVE1 

Arkitekterna blev till en början imponerade av kontextmodellen som presenterades. Alla nämnde 

att rumsligheten och byggnaderna kändes trovärdiga, men att grafiken var stundvis dålig. 

Kommentarer om upplevd närvaro, som: ”Nu är jag verkligen ute på stan!” (A2) och ”Det hade 

ju varit fantastiskt att illustrera en byggnad i det här läget, för en kund. Det hade ju varit magiskt 

bra!” (A1).  Samtliga arkitekter kommenterade att organiska geometrier, så som träd och buskar, 

i kontextmodellen såg underliga ut. Ord som ”spöklikt” och ”spökträd” användes bland annat. 

Arkitekterna var eniga om att detaljeringsnivån var tillräckligt hög för specifika ändamål. Den 

var hög nog för att tillämpas för skisser och jämföra volymer mot byggnader, men inte tillräckligt 

hög för att missta för verkligheten. Alla menar att högre detaljrikedom ändå alltid är intressant. 

Arkitekterna upplever att kontextmodellens kvalitet skiftar mycket. 

När arkitekterna ska nämna vad som saknas eller vad som är onödigt kommer återigen träden på 

tal, att de är lite för orealistiska. A2 nämner att ljud eventuellt skulle vara en intressant addition 

till en framtida IVE och återkommer till tankar kring platsbesök. A2 utvecklar att om med hjälp 

av sådana sensoriska intryck kan fånga essensen av platsen, kanske det på vissa sätt kan ersätta ett 

faktiskt platsbesök, i synnerhet om man arbetar på distans. 
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Vid frågan om hur de upplever byggnaden i sitt sammanhang, tillsammans med kontextmodellen, 

svarar två av arkitekterna, A1 och A2, med samma fras: ”fantastiskt” och utvecklar att det hade 

varit ännu bättre om fler detaljer var synliga. Arkitekterna håller alla med om att skalan inne i 

paviljongbyggnaden uppfattas som trovärdig. Arkitekterna upplever alla att den stora 

tornbyggnaden fungerar bra tillsammans med kontextmodellen, då skalan gentemot de andra 

byggnaderna är övertygande. Speciellt bra upplevs skalan uppe på ett av våningsplanen i tornet. 

A1 säger: ”Definitivt ger det ett effektfullt intryck av byggnaders läge och skala” - från ett av 

våningsplanen. 

A2 menar att denne känner en vilja att manipulera objekt direkt i modellen, gärna tillsammans 

med andra intressenter, så som beställare, konsulter och entreprenörer. A2 vill gärna befinna sig 

i samma modell som intressenterna för att diskutera och förändra projektet i realtid. 

A1 och A2 menar att verktyget på sikt hade varit intressant för att utvärdera volymer och 

rumsligheter i synnerhet. A2 menar att detaljrikedomen då inte alls är intressant, eftersom det är 

storleksförhållandet mellan volym och kontextmodell som är intressant. A1 ser ett värde i att 

också kunna visa hög detaljrikedom och lyfter upp önskemål om att kunna importera 

färdigprojekterade modeller i IVE för att kunna presentera för kunden. A3 återkommer till att 

vissa ofrivilliga former i IVE kan vara missvisande och att man måste vara försiktig med vad man 

visar, för att inte förvirra andra inblandade. Exemplet som lyfts är de missformade trädgrenarna i 

kontextmodellen som sticker in i paviljongbyggnaden, som kan tänkas uppfattas som ett 

byggnadselement, då formen är solid. 

A1 menar att det kommer ta lite tid innan alla inblandade har vant sig med den spektakulära 

sensationen med VR, men väl där kommer man se det som vardag och kunna fokusera på 

utformningen, vilket kommer att höja förväntningarna hos alla inblandade. Arkitekterna håller 

alla med om att kontrollerna är intuitiva och att det bara är en tidsfråga innan man lär sig hur 

programmet och tekniken ska användas. Även friheten i programmet är stor, då de kan förflytta 

sig överallt i kontextmodellen. 

Arkitekterna menar att de upplever hög designinspiration. Kreativiteten är hög inne i modellen 

och A2 skulle helst vilja stanna i en IVE för att designa från VR-miljön istället för att återvända 

till ett tredjepartsprogram och sedan importera det till en IVE. A3 beskriver en nyfikenhet som 

triggas när denne rör sig i modellen, bland annat när nya vyer undersöks. 

4.1.1.3 IVE 2 

Arkitekterna menar alla att kontextmodellen i IVE 2 är betydligt mindre övertygande. A2: ”Den 

första miljön kändes som jag var där, ute på gatan, men det här är som att titta på något animerat” 

A3: ”Man har färre referenspunkter…” och fortsatte: ”…är man i en stad får man hjälplinjerna i 

byggnaderna, här måste man göra dem själv.” Arkitekterna upplevde inte att kontextmodellen 

var omslutande på samma sätt i IVE 1. Samtliga arkitekter poängterade att det är mer grönska på 

tomten, vilket också gör det svårare att få en verklig representation. Trots detta, är arkitekterna 

intresserade av kontextmodellen. 

Arkitekterna upplever alla att tomten har en tydlig lutning, vilket är fallet, men att 

detaljrikedomen i kontextmodellen är för låg i de organiska formerna för att vara riktigt 

övertygande. Skalan av husen uppfattas som bra eller väldigt bra enligt samtliga arkitekter. 

Speciellt inuti bostadsbyggnaden där vyer från fönster kunde illustreras.  Avsaknaden av detaljer 

gjorde att arkitekterna snabbt påpekade detaljer som saknades, så som passbitar och partidetaljer. 

A1 och A3 menar att högre detaljnivå kan vara intressant i fall som detta. 
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Arkitekterna hade en blandad reaktion till materialhanteraren i programmet. Alla utryckte en 

åsikt att det är ett bra redskap att laborera med färger och material, men att de alla var skeptiska 

till hur nära verkligheten det egentligen var, så riktiga materialprov är att föredra. Arkitekterna 

”lekte runt” med materialhanteraren och uttryckte en stor frihet. 

A2 uttrycker en stor projekteringsfördel med att tydligt kunna illustrera för konsulter och byggare 

olika materialval och byggnadselement. Denne tycker att VR-miljön lättare kan förmedla 

exempelvis materialval på små detaljer, på ett intuitivt sätt som konventionella ritningar inte kan.  

A2 poängterar slutligen: ”Just det här med att förenkla kommunikationen för alla, det är det, det 

handlar om. Det är där man sparar pengar, att man inte får som man hade tänkt och i slutändan 

blir kunden besviken”. A2 påpekar däremot att materialhanteringen och alla små detaljer är av 

mindre vikt, jämfört med fördelen med att kunna jämföra olika grova volymer. Även användning 

av olika ljuskällor hade varit intressant menar denne. A2 förtydligar att det viktiga är att helheten 

visualiseras. 

4.1.1.4 Avslutning 

A2 beskriver en rädsla att arkitektyrket som det ser ut idag, riskerar att bli obsolet, eftersom 3D-

visualisering blir så lättillgängligt för allmänheten. Tidigare har människor förlitat sig på att 

arkitekter visualiserat- och slutligen förverkligat byggnader, vilket var kunskap unik hos 

arkitekten. Det blir folkligare och mer tillgängligt för byggare, som kanske beslutar att undvika 

konsultering av arkitekter, då visualiseringen blir trivial. 

A2 menar att effekten av att presenteras en IVE betyder att vi inte kommer kunna ljuga med 

perspektiv längre, något som är bra i slutändan. Avslutningsvis uttrycker A2 en oro att 

arkitektensroll riskerar att förminskas till att enbart förhålla sig till olika regleringar i BBR, 

Boverkets byggregler, som stämplar om entreprenörers ritningar. A3 har en skild åsikt om att 

yrket hotas och menar att det inte alls är fallet, menar att skissandet alltid kommer vara relevant. 

Arkitekterna håller alla med om att det kommer bli en del av deras arbetsprocess, men de 

presenterar olika inställningar om när det kommer ske. A1 menar att det är en teknik i framkant 

och att det finns en del förbättringar som måste ske med komforten och kvaliteten innan det blir 

riktigt tillgängligt och naturligt. A2 är optimistisk och hade använt tekniken så snart det finns 

möjlighet. A3 är också optimistisk och ser potential med att bedriva kvalitetskontroll mellan vad 

som ritas och vad som slutligen byggs med hjälp av tekniken. 

A3 poängterar att tekniken kan ge upphov till idéer som designer, som underlättar när denne 

ritar. Arkitekten menar också att det är användbart att se hur det är med staden i övrigt, då man 

arbetar med en stadsmiljö. 

Arkitekterna beskriver att den största anledningen att tekniken inte redan tillämpats i deras yrke 

idag är brist på kunskap och den begränsade tillgången. De håller alla med om att det är viktigt 

att tekniken ska vara lätt att använda, bland annat att det inte ska krävas allt för mycket manuellt 

arbete för att det ska fungera. A2 beskriver att denne vill fokusera mer på det den ser och ska 

jobba med och mindre på själva tekniken. A3 ser inget direkt hinder och menar att arkitekter 

idag är tillräckligt vana att arbeta med 3D-modeller att inlärningskurvan inte kommer vara särskilt 

hög. 

Arkitekternas uppfattning om vilket skede VR-tekniken kommer göra störst nytta skiljer sig 

tydligt. Det som presenteras är tre olika skeden: Tidigt i processen, projekteringsskedet och 

presentationsskedet. 
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A1 menar att arkitekter i regel har ganska klart för sig hur byggnaden kommer se ut och att det 

är få överraskningar, men att kunden kan dra stor nytta av att se huset presenterat i sitt slutgiltiga 

utförande i sin rätta kontext. A1 förespråkar alltså presentationsskedet.  

A2 menar, vilket denne har varit konsekvent med under hela intervjun, att styrkan med IVE 

ligger i den tydliga kommunikationen. A2 förklarar att denne först såg användning av VR i tidigt 

skede som det primära, men att åsikten skiftat under intervjun. Åsikten var nu att VR kan 

tillämpas under hela processen, inte minst projekteringen. Däremot är det inte aktuellt att ersätta 

skissande helt, möjligen om det blir intuitivt nog i VR-miljön att det känns som att skissa för 

hand, då kan det vara aktuellt att byta. A2 poängterar vikten av att hitta ett lämpligt interface 

mellan skissandet och IVE för att det ska kunna tillämpas effektivt. Arkitekten var inte lika 

övertygad om att använda det som presentationsmedium riktigt än, med argumentet att designen 

framstår som en slutprodukt och diskussionen kring utformning tar slut. Det är en fara att 

presentera något som framstår för konkret, vilket uppfattas som att det inte går att ändra på, till 

skillnad från en enkel skiss på ett skisspapper. Det är viktigt att vara försiktig med vad som 

presenteras för en kund, inte minst i tidiga skeden. 

A3 menar att VR har störst nytta i ett tidigt skede, men anser också att det även finns värden i 

projekteringsfasen, där materialval och detaljer kan studeras noggrant. Arkitekten lyfter även upp 

idén om att tillämpa IVE i ett förvaltningssyfte, då automatisering och BIM blir allt vanligare. 

A3 kommer fram till att VR har nytta genom hela skedet. 

Vid en följdfråga angående värdet av enkla volymer och deras plats i ett verktyg som detta, svara 

A2 att det har med erfarenhet att göra. Att som ung arkitekt, eller oerfaren beställare, kan det 

vara hjälpsamt att använda enkla blockfigurer. Som erfaren arkitekt behövs inte dessa hjälpmedel 

för att visualisera på samma sätt, utan det finns möjlighet att gå direkt till detaljer. Risken är där 

att inte presentera dessa detaljer för kunden i ett för tidigt skede, då denne lätt kan haka upp sig 

på dessa, utan att grundidén är helt genomarbetat. Kunden blir då istället förvirrad när byggnaden 

är helt förändrad, när den i själva verket är förfinad. A2 förespråkar därför att i första hand 

presentera skisser, för att sedan presentera en IVE när ett förslag har förankrats mer. Däremot bör 

olika beställare hanteras olika, där A2 jämför stora offentliga beställare med små privata beställare. 

Vid frågan huruvida arkitekten värderar att se byggnaden i sin rätta kontext, svarade bland annat 

A1 att det är det som är själva vinningen med att använda en IVE. Att det mest sannolikt skulle 

hjälpa denne med viss utformning av byggnaden, men återkom till att värdet primärt ligger hos 

kunden, som lättare kan uppskatta hur projektet kommer att bli. 

Avslutningsvis menar A2 att eventuella investeringskostnader i denna teknik, kontra det man får 

i gengäld, måste vara en tydlig vinst. Fortsätter att nämna hur effektiva projekteringsmöten skulle 

vara om varje enskild konsult kunde medverka, från olika håll, virtuellt. Det hade varit till 

arkitektens fördel, då lösningarna blir mer fokuserade på det visuella. 

4.2 Workshop 
Workshopen genomfördes i grupp och samma arkitekter som deltog i intervjuerna, A1-A3,  

deltog i workshopen. 

4.2.1 Sammanfattade kommentarer och svar från workshop 

Det som följer är en sammanfattning av vad som ansågs mest relevant från den workshop som 

genomfördes.  
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4.2.1.1 Workshop 

Det första som påpekas angående kontextmodellen är förekomsten av en rad skymmande träd 

mellan Stora torget och den undersökta tomten. Tomten är rensad från tidigare byggnader och 

är nu en slät yta, vilket gör att träden framstår ännu tydligare. Uppfattningen hos arkitekterna är 

att de tar mycket plats, något A1 och A3 specifikt påpekade. Möjligheten att även kunna 

manipulera dessa kommer på tal, något som arkitekterna hade önskat som en funktion. 

Arkitekterna hänvisar under workshopen, när de använder VR-utrustningen i synnerhet, hur de 

befinner sig i miljön. De använder fraser som: ”Nu står jag liksom i centrum” och ”Man går ju 

längst fasaden, på båda sidor, man går ju inte här!”. De utrycker hela tiden upplevelser i IVE som 

om de befann sig på platsen där och då. Arkitekterna hänvisar även till referenser i miljön som 

är lätt för en lokalbefolkning att relatera till. Exempelvis påståendet ”Man går ju på någon av 

gatorna, Storgatan eller Kyrkogatan”. 

A1 formulerar direkt en idé om en byggnadsvolym i samband med att denne får på sig VR-

utrustningen. A3 har en liknande upplevelse och fyller i att denne reflekterar mer över miljön 

och att nya tankar väcks till liv med hjälp av IVE, trots att A3 har bott i staden hela sitt liv. A3 

fortsätter och menar att perspektivet i IVE skapar kriterier som kan antecknas och tas med för 

användning framöver.  

Arkitekterna uttrycker att det är effektfullt att utvärdera stora volymer i IVE. Exemplet i 

workshopen är den 115 meter höga volymen, som ska representera en skyskrapa, som importeras. 

Reaktioner var direkt att se den från olika vyer och även uppleva den från dess högsta punkt. 

Konsensus om volymen är att den hade varit främmande i den nuvarande bebyggelsen och att 

den inte hade bidragit till stadsrummet på ett meningsfullt sätt. 

A3 utvärderar en importerad volym som denne skissat tidigare under workshopen, se Bilaga 5, 

och konstaterar att volymen försvinner bakom de tidigare nämnda träden. Arkitekten konstaterar 

att det inte hade varit lika uppenbart på en plan, effekten av hur träden skymmer volymen. 

Arkitekterna uttrycker tydliga fördelar med att se vyer av omkringliggande bebyggelse 

(kontextmodellen) inifrån den importerade byggnadsvolymen. A2 menar att verktyget i det här 

stadiet är väldigt bra för att utvärdera tänkta vyer från den tänkta byggnaden. A3 håller med och 

fyller i att staden i det här fallet blir som ett motiv i ett museum. Ur detta utvecklar A3 idéer om 

att programmet kan sträcka sig till att även fungera som expohall eller museum. A1 håller med 

föregående, men menar att kontextmodellen måste vara av högre kvalitet för att man riktigt ska 

kunna uppskatta värdet i vyerna som byggnaden åstadkommer. A3 bekräftar värdet i att kunna 

se de omkringliggande tornen från platsen där arkitekten står och använder IVE för att utvärdera 

siktlinjer. 

A1 och A2 uttrycker att det krävs en del förarbete innan VR-verktyget kan användas effektivt i 

en workshopmiljö. A2 menar att deltagare med fördel kommer förberedda med idéer som är 

redo att utvärderas i IVE, så att arbetet inte påbörjas från noll. A1 menar att behållningen än så 

länge är att kunna ta fram skisser i förväg, för att senare titta på dem i efterhand som en del av en 

utredande process. A1 säger att om det hade funnits fem olika byggnadsvolymer, hade dessa 

kunnat utvärderas med verktyget och även involvera kunden. A1 understryker slutligen, vilket 

är den samlade uppfattningen, att man i ett initialt skede skissar ett par skisser för hand, som sedan 

utvärderas i IVE. 

A2 nämner vissa nackdelar med att vara orealistiskt generös och förskönande i det här stadiet. 

Arkitekten poängterar att vyer från saluhallen kommer skymmas av föremål inuti byggnaden, 
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vilket denne menar ger en förskönad bild av verkligheten, men avslutar med, trots detta, är ett 

effektivt redskap i ett tidigt skede. 

A3 menar att verktyget har stor potential vid utveckling av koncept och kan tänka sig använda 

IVE i sådana. A2 menar att verktyget skulle vara användbart i ett VDC-arbetsflöde (Virtual 

Design and Construction). Arkitekten beskriver hur alla inblandade konsulter kan vara med när 

volymen skapas och har möjlighet att direkt komma med åsikter hur byggnaden kan tänkas 

konstrueras och synliggöra problem i väldigt tidiga skeden. A2 upplever att teknikkonsulter då 

kan visualisera projektet tidigt, trots att de saknar den formella träningen som arkitekter har för 

att skapa rumsliga upplevelser snabbt, vilket skapar djupare förståelse för alla inblandade. A3 

nämner att en workshopgrupp även skulle kunna expanderas för att inkludera beställare, för att 

låta denne vara delaktig i processen. 

Arkitekterna upplever att det är betydligt mer intressant att uppleva en byggnadsvolym i IVR 

jämfört med en utforskande VR-miljö på en skärm. A3 menar att hen var hjälpt av att kunna 

röra sig fritt i IVE och utvärdera byggnadsvolymen från flera olika håll. 

4.2.1.2 Avslutning 

Vid frågan om det är vettigt att arbeta med IVE och skisser parallellt, håller arkitekterna med om 

att det fungerar bra. A3 menar att det, i ett initialt skede, måste finns personer i verksamheten 

som behärskar tekniken tillräckligt bra för att workshopprocessen ska vara genomförbar, vilket 

syftar till den kompetens jag besitter, i egenskap av tekniskt kunnig och ledsagare under 

workshopen. Arkitekterna ser alla detta som ett naturligt verktyg i en framtida designprocess, 

men menar att ett stort hinder är just tekniken och kravet på viss förkunskap är kritiskt. 

Arkitekterna håller alla med när följdfrågan, om huruvida det finns en nytta i att spendera ett 

antal timmar i en workshop som denna för att utvärdera skisser, ställs. Men de menar att allt 

beror på projektets storlek och tidsåtgången att genomföra workshopen, sett till det förarbete 

som ligger i grund för att den ska kunna genomföras. 

Arkitekterna lyfter vikten av vissa funktioner som borde finnas i programmet. Möjlighet att 

kunna manipulera kontextmodellen är det vanligaste som nämndes under workshopen, då bland 

annat förekomsten av träd bredvid den undersökta tomten hade varit intressant att manipulera. 

A2 återkommer till idéer om att kunna manipulera volymer i IVE, men även värdet att ha en ett 

enkelt sätt att peka på objekt, som en laserpekare. 

En frustration lyfts fram av A1, som nämner hur arkitekter tränas i att förstå rum utifrån enkla 

handskisser och menar att man i det här läget blir bortskämd med ett färdigt perspektiv. A2 fyller 

i och återkommer till att arkitekter i framtiden kan bli obsoleta. A2 lyfter scenariot där en byggare 

presenterar en sådan färdig vy för dessa arkitekter som enbart behöver signera ritningen för att 

godkänna byggnaden. A3 är skeptiskt till den framtidsvyn och är mer övertygad om att 

arkitektens roll kommer förbli kritisk. A1 återkommer till att man hade kommit bort ännu mer 

från själva hantverket om man började gestalta i IVE, istället för att använda konventionella 

metoder, vilket de andra håller med om. 

Som följd av detta, frågas om fenomenet kan ses som en utveckling av arkitektrollen, som för ett 

antal decennier sedan, då intåget av CAD skedde. Arkitekterna håller med påståendet och menar 

att visualisering av 3D kommer vara mycket mer tillgängligt framöver, oavsett vilket formell 

utbildning personen har. Däremot lyfts vikten av att faktiskt kunna gestalta goda rum, vilket inte 

är något alla är tränade för. 
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A3 tycker att ett verktyg som detta, vilket möjliggör att ett par otränade ögon, kan se byggnader 

i sitt sammanhang, kan vara ett väldigt starkt säljgrepp. Arkitekten menar att de trotsallt är säljare 

i någon slags bemärkelse. A3 menar att de kan komma med nya infallsvinklar, på känsliga projekt 

som Stora torget, och låta folk bli lite förförda. A3 fortsätter att de naturligt kommer in på vilka 

kriterium de ska förhålla sig till, speciellt när det handlar om den omkringliggande 1800-

talsarkitekturen. Arkitekten beskriver det som att verktyget kan hjälpa till att lösa upp en knut, 

som uppstått på torget, vilket i sin tur kommer reflektera gott på hur vi på Tyréns har unika 

förutsättningar att lösa arkitektoniska problem på känsliga platser, vilket i sin tur kan generera 

fler jobb. 

A2 lyfter problematiken med att man för snabbt kommer in i detaljer, vilket beskrivs som kreativt 

hämmande. Byggnadsvolymen upplevs för ’färdig’ när den granskas i IVE. Arkitekten upplever 

att denne kommer bort från den stora skalan som skisser på papper erbjuder, vilket leder till att 

utformningen snabbt blir lokal i IVE. A2 trycker igen på att denne helst skulle vilja ha något mer 

konkret på papper innan det utvärderas i VR, men anser att det är intressant hur tekniken i sin 

tur ytterligare påverkar utformningen, som inte syntes på pappret. 

När frågan om hur arkitekterna skulle använda verktyget i sitt jobb skiljer sig svaren mellan 

deltagarna. A2 hade först arbetat analogt med skisser och sedan bjudit in teknikkonsulter att 

utvärdera olika 3D-volymer, för att se hur de olika konsulterna hade påverkats av utformningen. 

A3 menar att arbetet hade sett ut som på workshopen, med fokus på smått och stort, där målet 

hade varit att utvärdera rum i första hand, framför detaljer. Arkitekten håller med A2, men hävdar 

att tankar och idéer uppstår när denne befinner sig i IVE. A3 hade gärna arbetat med en beställare 

i ett workshopscenario, speciellt om beställaren är utbildad arkitekt som kan bidra med egna 

idéer och kommunicera dessa lätt genom IVE. A1 menar att tekniken har stor potential för 

distansarbete, vilket de övriga arkitekterna instämmer med. 

På frågan om vilket skede VR-tekniken har störst nytta fås, som under intervjuerna, tre distinkt 

olika svar. A1 menar att den nya tekniken är ett bra försäljningsverktyg. A2 hävdar fortfarande 

att det har störst nytta som kommunikationsverktyg under projekteringen och A3 står fast vid att 

tekniken lämpar sig bäst för utvärdering av koncept och tidiga skeden. A2 fyller i att, ett stort 

värde finns i att kunna kommunicera detaljerade instruktioner och idéer på distans. A1 menar att 

det är just den distansparametern som är intressant i framtiden, med reservation för att tekniken 

måste hinna ikapp och kontextmodellerna blir ännu mer förfinade. A1 säger att enkla foton inte 

täcker tillräckligt många perspektiv alla gånger, då hade detaljerade kontextmodeller varit en bra 

lösning. 

A1 avslutar med att poängtera att man måste ta hänsyn till att nya upplevelser som detta är väldigt 

effektfullt till en början, men att man inom en snar framtid är ännu mer kritisk till formen, snarare 

än presentationsmediet. Arkitekten menar att denne snabbt blivit normaliserad till tekniken och 

att det är rimligt att antaga att det kommer fortsätta ju mer tekniken används. 

A3 sammanfattar upplevelsen med: ”Reflektionen vi hade nu, allihop, när man stod där inne, 

taket vippar upp mot en hög fasad och man kan se nästan takavsluten på fasaderna bredvid. Det 

var en härlig känsla. Då exponerar man verkligen det här riksintresset, kulturvärdena och allt det 

där. Man var på gatan fast man var inne. Den upplevelsen tror jag inte vi hade fattat, om vi inte 

hade kommit in här” 
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4.3 Fallstudie 
Fallstudien är utformad för att testa arbetsmetoden som tagits fram, under tre dagar. I detta 

delkapitel presenteras resultaten från fallstudiens tre dagar. Arbetsmetoden presenteras i 

föregående metodkapitel, under rubriken 3.5.2.1 Arbetsmetod och följande rubrik 3.5.2.2 

Fallstudie, endast resultaten presenteras här.  

4.3.1 Sammanfattande kommentarer om fallstudien 

Det som följer är en sammanfattning av vad som ansågs mest relevant från den fallstudie som 

genomfördes.  

4.3.1.1 Dag 1 

Fotogrammetri och drönarfotografering är fortfarande relativt nytt för mig som genomförde 

fallstudien, vilket innebär att även de små delmomenten upplevdes som utmanande, i varierande 

grad. Drönarflygningen, vilket är första steget i att skapa kontextmodellen, genomfördes tidigt 

på morgonen under den första dagen av fallstudien. Hantering av drönaren är redan ett 

främmande arbetsmoment, vilket påverkades av den tidigarelagda arbetsdagen. För att minimera 

arbetsbelastningen under den första dagen hade planering av flygningen genomförts noggrant 

dagen innan. 

Flygningen genomfördes utan problem, bortsett från en oväntad störning i form av bristande 

initial batterikapacitet i drönaren. Detta gav effekterna att en av flygningarna behövde avbrytas 

under flygning, nya batterier behövde hämtas och följande flygningar behövde senareläggas. 

Detta påverkade bildmaterialet, då solens plats på himlen skiftat markant mellan flygningarna i 

samband med det oväntade avbrottet. Bilderna blev därmed ljusare på flygningarna senare på 

morgonen. 

Bildhanteringen i RMS initierades med hela det insamlade bildmaterialet, vilket var knappt 700 

bilder från totalt tre olika flygningar. 292 bilder från 60 meters höjd och två överlappande 

flygningar från 50 meter, med 198 respektive 201 bilder. När hela bildmaterialet bearbetades 

insågs snabbt att bearbetningen skulle vara oerhört tidskrävande för datorn som skulle bearbeta 

bilderna lokalt. Bildmaterialet begränsades därmed till de två överlappande flygningarna på 

knappt 400 bilder. 

Bildmaterialet georefererades till mätpunkter, som hämtats innan fallstudien tillsammans med 

geotekniker, och aerotriangulering för det första blocket genomfördes med en rad problem. Det 

första blocket betedde sig inte som väntat och stämde inte in med det angivna koordinatsystemet. 

Efter omfattande felsökning i programmet, med olika kombinationer av bildmaterial och 

mätpunkter, konstaterades att de mätpunkter som tagits inte var kompatibla med bilderna. 

Aerotriangulering med hjälp av GPS-metadata från fotografierna användes istället. 

Produktion av 3MX-filer och därefter FBX-filer skapades. Eftersom processen av rekonstruktion 

i RMS-program är tidskrävande köades en serie bearbetningar av olika bildmaterial upp för att 

genomföras under kommande natt. Tre huvudsakliga kontextmodeller skapades, med 

arbetsnamn hämtade direkt från ContextCapture: ”BLOCK_9” med det överlappande 

flygningarna, 399 bilder. ”BLOCK_11” med enbart 60 metersflygningen, 292 bilder. 

”BLOCK_13” med samtliga bilder. 

4.3.1.2 Dag 2 

Enligt arbetsmetoden skulle dagen helt ägnas åt skisser och utvärdering med hjälp av IVE. 

Missöden från Dag 1 gjorde att det återstod arbete med kontextmodellen innan den är redo för 
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användning i IVE. Första delen av dagen ägnades åt att redigering av kontextmodellen som 

producerats av RMS under natten. Redigering som krävdes i 3Ds Max var bland annat 

avskalning av överflödiga ytor som inte kommer synas i IVE, import och texturering av 

kontextmodellen som kommer uppdelad från ContextCapture och slutligen redigering av 

tomten där byggnaden ska placeras. Utöver detta utvärderades även polygonmängden mellan de 

olika blocken, vilket noterades vara betydligt högre än väntat. Det noterades att väldigt mycket 

manuellt arbete krävdes för import av den uppdelade kontextmodellen. 

Samtliga block utvärderades genom att importeras till Twinmotion efter redigering. Här 

konstaterades snabbt att BLOCK_13 hade för stort antal trianglar för att realistiskt kunna renderas 

i realtid för IVR. BLOCK_11 hade minst antal trianglar, men saknade kritiska fasaddetaljer. 

BLOCK_9 valdes slutligen, då de överlappande flygningarna var välplacerade för att fånga upp 

rätt mängd detaljer utan att generera för många trianglar. Uppfattningen är att erfarenhet kommer 

hjälpa till att minimera dubbelt arbete i framtiden, då flera separata kontextmodeller inte kommer 

behöva skapas för att veta vilken som är lämpligast. 

Under förmiddagen inleddes skissarbetet. Efter omfattande arbete med de olika 

kontextmodellerna var förståelsen för platsen hög, ytterligare insikt om torget fanns sedan den 

studerats under workshopen. Initialt för att påskynda inspirationen, importerades den slutgiltiga 

byggnadsvolymen från den tidigare workshopen, vilken utvärderades i IVE. Inspiration från 

studiebesöket och inspiration från workshopen låg i grund för de första skisserna som 

producerades. Utvalda skisser presenteras i Bilaga 7. 

Skissarbetet fortlöpte utan hinder och blandades kontinuerligt med 3D-modellering i Revit. De 

skapade byggnadsvolymerna importerades till 3Ds Max för placering på kontextmodellen. Alla 

3D-objekt importerades in i Twinmotion. Att genomföra de olika stegen noterades tidigt som 

ett arbetsamt moment, vilket löstes mot slutet genom att länka Revit-filen till 3Ds Max-filen 

genom assistans av en visualiseringsspecialist internt på Tyréns. 

Utvärderingen i Twinmotion var fokuserat kring hur byggnadsvolymens uppfattades utifrån, 

tillsammans med befintlig miljö, och hur befintlig miljö uppfattades inifrån byggnadsvolymen. 

Utifrån dessa kriterier gjordes minnesnoteringar och iterationer av skisser och byggnadsvolymen 

utfördes. Utvärderingen i IVE uppskattades vara mycket hjälpsam för att bilda en uppfattning 

om relationen mellan byggnaden och den omgivande miljön.  

4.3.1.2 Dag 3 

En speciellt lovande utformning uppkom under Dag 2 som arbetades med i mer detalj under 

Dag 3. Istället för att arbeta uteslutande i en CAD-miljö, tillämpades den iterativa metodiken 

från Dag 2 även här. Små justeringar i byggnadsvolymen genomfördes i Revit och utvärderades 

kontinuerligt i Twinmotion. Arbetsmetoden fångade upp olika små detaljer varje gång 

byggnadsvolymen utvärderades i en IVE. På det här sättet genomarbetades byggnadsvolymen 

gradvis igenom del för del, tills ett slutgiltigt tillfredställande resultat uppnåtts.  

Under arbetet som ledde fram till den slutgiltiga byggnadsvolymen noterades att robust och 

konsekvent materialhantering hade varit bra för en effektiv utvärderingsprocess. Mycket tid 

behövde användas för att länka materialtexturer till olika 3D-objekt. Detsamma gäller 

konsekventa insättningspunkter av byggnadsvolymen gentemot kontextmodellen, vilket löses 

om modellernas koordinatsystem länkas. 

I ett scenario där modellen skulle presenterats för kund, hade fallstudiens IVE varit redo för det. 

I studiens fall presenterades IVE för kollegor och fallstudien avslutades.  
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5 Analys 
I följande kapitel presenteras den analys som genomförts på studiens insamlade data. 

5.1 Mönstermatchning 
Här analyseras olika teman och mönster som hittades under datainsamlingen, mot teoretiska 

mönster, hämtade från genomförda litteraturstudier. Genom analys av det samlade datamaterialet, 

kan ett flertal teman kategoriseras till tre överordnade huvuddelar: Gestaltningsvärden relaterade 

till IVE, gestaltningsvärden relaterade till kombinationen av kontextmodeller och IVE, slutligen 

teman relaterade till arbetsmetoden med kontextmodeller och IVE. Dessa teman, som flera 

gånger upprepades under intervjuer, workshop och fallstudie, jämförs mot förväntade teoretiska 

mönster. 

5.1.1 Teman relaterade till IVE 

Den första studerade huvudkategorin innehåller teman som berör främst gestaltningsvärden 

direkt relaterade till IVE. De teoretiska och empiriska mönstren demonstreras i Tabell 2, samt 

huruvida de stämmer överens med varandra och konkreta exempel på mönstret. 

Tabell 2 Mönstermatchning: IVE. 

Teoretiskt mönster Empiriskt mönster Konkret exempel Match 

Samarbete och 
kommunikation 
underlättas vid 
användningen av 
IVE 

Användare 
uppfattade att 
kommunikationen 
underlättades med 
hjälp av IVE 

Arkitekterna kunde tydligt peka på objekt i 
IVE när de förklarade resonemang under 
intervjuerna. (A1-A3, Intervjuer) 
 
Arkitekterna presenterade idéer för varandra 
under workshopen, genom att gestikulera i 
IVE (A1-A3, Workshop) 
 
A2 återkommer ofta till ett potentiellt värde 
i att kunna genomföra projekteringsmöten i 
IVE. (A2, Workshop) 

Ja 

Inlärningskurvan är 
brant för nya 
användare 

Användare utryckte 
att inlärningen av 
den nya tekniken var 
det största hindret i 

nuläget 

A1 nämner att sensationen med VR är 
häftig till en början, men kommer 
normaliseras. (A1, Intervju, IVE1) 
 

A3 beskriver det största hindret till att 
tillämpa tekniken är bristen på kunskap och 
att det krävs specialkompetens för att 
använda tekniken idag (A3, Workshop) 

Delvis 

Viktigt att vara 
noggrann med vad 
som visas för 
kunden, då fokus 
kan hamna på fel sak 

Användare 
konstaterade att det 
finns en risk att 
presentera 
distraherande detaljer 
för kunden 

Vid presentation av IVE 2 i intervjuerna, 
distraherades arkitekterna av den ofärdiga 
inredningen och lyfte detta som en risk (A1-
A3, Intervjuer, IVE 2) 
 
Under intervju med A3 framkom att 
främmande organiska artefakter från 
kontextmodellen potentiellt kan förvirra en 
kund. (A3, Intervju, IVE 1)  

Ja 

Att presentera en för 
detaljerad IVE kan 
avbryta 
utformningen i 
förtid 

Användare uttryckte 
en oro för att 
utformningen 
bromsas upp av 
kunden vid 
presentation av en 

A2 hävdade att en för detaljerad 
byggnadsvolym kan uppfattas som ’färdig’, 
vilket riskerar att kundens vilja att utforska 
andra alternativ minskar (A2, Workshop) 
 

Ja 
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allt för detaljerad 
IVE 

A2 menar även att kunden lätt kan haka upp 
sig på tidiga idéer och sedan bli förvirrad när 
idéerna genomarbetats mer (A2, Intervju) 

Detaljerade IVE 
tillåter upptäckt av 
problematiska 
områden 

Användare upptäckte 
problematiska 
områden med hjälp 
av IVE 

Arkitekterna observerade snabbt avsaknaden 
av små detaljer i de importerade 
byggnadsvolymerna under intervjun (A1-
A3, Intervjuer) 
 
Under fallstudien observerades att 
avsaknaden eller förekomsten av viktiga 
detaljer lätt noterades (Egen obs., Fallstudie)  

Ja 

Det råder viss 
osäkerhet i vilket 
skede av 
gestaltningsprocessen 
IVE har störst nytta  

Användare uttryckte 
väldigt skilda åsikter 
om vilket skede i 
gestaltningsprocessen 
IVE har störst nytta   

A1 hävdar att IVE främst bör användas mot 
en kund, som ett presentationsmedium (A1, 
Intervju och Workshop) 
 
A2 hävdar att IVE främst bör användas i 
projekteringsskedet, som 
kommunikationsmedium (A2, Intervju och 
Workshop) 
 
A3 hävdar att IVE främst bör användas i 
tidiga utformningsskeden, för utvärdering av 
skisser (A3, Intervju och Workshop) 

Ja 

Beställare bör 

presenteras olika 
IVE, beroende på 
kompetens och 
erfarenhet 

Beroende på vilken 

typ av kund 
arkitekterna arbetar 
med vill de tillämpa 
olika former av IVE 

A3 uttrycker att IVE bör anpassas till 

kundens kompetens och projektets storlek 
(A3, Workshop) 
 
A2 menar att beställare måste presenteras 
olika IVE beroende om de är privata- eller 
offentliga beställare (A2, Intervju) 

Delvis 

 

Samarbete och kommunikation 

Det första teoretiska mönstret som väntades var, kopplat till användningen av IVE, att samarbete 

och kommunikation skulle underlättas vid användningen av IVE (Lo & Schnabel, 2018; Roupé, 

et al., 2016), vilket stämde väl överrens med det empiriska mönster som som framkom under 

intervjuer och workshopen med arkitekterna. Likt Lo & Schnabel (2018), menade arkitekterna 

att IVE underlättade att förklara specifika detaljer på ett pedagogiskt sätt. Arkitekterna 

gestikulerade intuitivt med handkontrollerna och presenterade sina idéer för varandra under 

workshopen, men även under intervjuerna då frågor angående speciella objekt ställdes. Det var 

även arkitekternas uppfattning, vilket även Roupé, et al. (2016) presenterar, att kommunikation 

kring desginproblematik skulle underlättas inom projektgruppen. En arkitekt återkommer 

frekvent till att tekniken kan användas effektivt inom projekteringsmöten, då beslut ska fattas om 

problematiska konflikter mellan konsulter.  

Information och kunskap 

Det andra teoretiska mönstret som väntades var att inlärningskurvan skulle vara brant för nya 

användare (Whyte, 2003), något som stämmer bra överens med det empiriska mönster som 

noterades under studien. Arkitekterna uttryckte konsekvent i intervju och workshop att det 

största hindret för att tillämpa verktygen är bristen på kunskap och information relaterat till mjuk- 

och hårdvaran. De uttryckte en slags ödmjukhet inför tekniken och menar att det krävs personer 

med specialkompetens för att detta ska börja användas runt om i landet. Slutligen menar 
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arkitekterna att även sensationen av IVE till en början är väldigt spektakulär, men även detta är 

något som normaliserades under studien. 

Vad som presenteras mot kund 

Det tredje och fjärde teoretiska mönstren som väntades var att användare måste vara noggranna 

med vad som presenteras för kunden, för att inte missleda denne (Heldal & Roupé (2012), 

Roupé, et al. (2016), Okeil (2010)), vilket matchar det empiriska mönstret som uppdagades 

under datainsamlingen. Arkitekterna menar, vilket är i linje med Roupé, et al. (2016) att en av 

de största riskerna med att presentera en verklighetstrogen och detaljerad IVE för en kund i ett 

för tidigt skede, är att kunden kan uppfatta utformningsprocessen som avslutad, vilket kommer 

försvåra introduktionen av förbättringar av designen. Arkitekterna menar att kunden då kan bli 

förvirrad när denne presenteras en ny byggnad, då i själva verket en förädling av utformningen 

har ägt rum. Heldal & Roupé (2012) menar att användare måste vara varsam med vad som visas 

för kunden i olika skeden av gestaltningsprocessen, vilket stämmer väl överens med arkitekternas 

uppfattning om att begränsa informationsflödet mot kunden under gestaltningsprocessen. 

Arkitekterna, likt Okeil (2010), menar att former borde förbli abstrakta under ett tidigt 

designskede, då krav på hög detaljnivå är låg och att tidiga förslag gentemot kunden borde 

presenteras tvetydigt, för att inte hämma utformningsprocessen. 

En arkitekt i synnerhet uppfattade att främmande organiska former i kontextmodellen, vilket är 

artefakter från RMS-bearbetningen, gav upphov till missvisande och permanenta former i IVE, 

vilket uppfattades som något som är viktigt att beakta innan IVE presenteras för en beställare. 

Arkitekterna distraherades även av ofärdig inredning i skissartade byggnadsvolymer under 

intervju i IVE 2, vilket noterades som en potentiell riskfaktor när kommunikation ska ske genom 

IVE, då alla små detaljer blir uppblåsta och synliga (Berg, et al., 2017). 

Exponering av problematiska områden 

Det femte teoretiska mönster som väntades var att IVE skulle underlätta exponering och 

hantering av problematiska detaljer i byggnaden (Berg, et al., 2017; Roupé, et al., 2016) vilket 

stämmer väl överens med fallstudien, intervjuerna och workshop. Under fallstudien 

oberserverades att oväntade detaljer snabbare exponerades efter interaktion med IVE, som sedan 

åtgärdades omgående i en CAD-miljö. Arkitekterna, som Berg, et al. (2017) och Roupé, et al. 

(2016), menar att problematiska områden i byggnaden lätt uppdagas i IVE, vilket leder till att 

problematik snabbt kommer till ytan, som annars hade överraskat projektgruppen i ett senare 

skede. Exempel på detta är köket som presenterades i IVE 2 under intervjuerna. Här reagerade 

arkitekterna insinktivt på avsaknaden eller förekomsten av olika detaljer. 

Ovisshet om hur IVE ska tillämpas 

Det sjätte teoretiska mönstret som väntades är att det råder en ovisshet om vilket skede IVE har 

störst nytta (Thabet, et al., 2002; Whyte, 2003; Shiratuddin, et al., 2004; Kitchens & Shiratuddin, 

2007) vilket återspeglades tydligt i det empiriska mönster som trädde fram i och med 

datainsamlingen. Redan från intervjuerna presenterade arkitekterna skilda meningar om vart IVE 

potentiellt har störst nytta. Dessa åsikter följde med in i workshopen och bestod mer eller mindre 

för respektive arkitekt. En arkitekt menade att IVE har störst nytta tidigt i gestaltningsprocessen 

för intern användning på kontoret. En annan arkitekt menade att den stora nyttan uppstod vid 

kommunikationen mellan konsulter och beställare under projekteringsfasen. Slutligen menade 

en tredje arkitekt att IVE bör användas som ett presentationsmedium gentemot kunden primärt. 
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Presentation av IVE för olika typer av kunder 

Det sjunde och sista teoretiska mönster som främst berör IVE, väntades vara att kunder med olika 

erfarenhet bör presenteras olika slags IVE (Okeil, 2010; Heldal & Roupé, 2012), vilket delvis 

stämmer väl överens med de empiriska data som samlades in i studien. En arkitekt menar att 

kunden borde presenteras olika IVE, beroende på om denne är en professionell- eller privat 

beställare. Arkitekterna hävdar, vilket överensstämmer med Heldal & Roupé (2012), att fler icke-

professionella beställare får tillgång till dessa verktyg, som kan uppleva det svårare att vara kritisk 

eller förstående till en presenterad IVE, vilket riskerar att kunden i slutändan blir förvirrad. En 

annan arkitekt menar, i linje med Roupé, et al. (2016) att presentation av IVE måste behandlas 

olika beroende på beställarens kompetens och projektets storlek. 

5.1.2 Teman relaterade till kontextmodeller och IVE 

Den andra huvudkategorin av teman berör främst gestaltningsvärden som kontextmodeller och 

IVE skapar då de används tillsammans. Teoretiska- och empiriska mönster presenteras i Tabell 

3, med tillhörande konkreta exempel och huruvida mönstren matchar. 

Tabell 3 Mönstermatchning: Kontextmodeller och IVE. 

Teoretiskt mönster Empiriskt mönster Konkret exempel Match 

Det är lätt att bilda 
en uppfattning om 
skala med hjälp av 
en IVE 

Användare var 
mycket hjälpta av 
den intuitiva 
uppfattningen av 
skala som erbjuds av 
IVE 

A1: ”Definitivt ger det ett effektfullt intryck 
av byggnaders läge och skala” (A1, Intervju, 
IVE 1) 
 
A2 menar att utvärdering av skalan är den 
absolut viktigaste fördelen med att använda 
kontextmodeller och IVE (A2, Workshop) 
 
A3 hävdar att tekniken framförallt bör 
användas för utvärdering av rum 
konceptuella former i tidiga skeden (A3, 
Workshop) 

Ja 

Detaljrikedom 
spelar en mindre 
roll vid internt 
gestaltningsarbete, 

men större roll 
gentemot kund 

Användare menar att 
internt 
gestaltningsarbete 
inte kräver hög 

detaljnivå på IVE, 
men att det kan vara 
viktigt i samband 
med presentationer 

A2 menar att materialhantering och alla 
mindre detaljer är av mindre vikt, framför 
grova volymer i ett tidigt skede (A2, 
Intervju, IVE 2) 

 
A1 lyfter fram potentiella fördelar med att 
kunna presentera en färdigprojekterad 
byggnad med hög detaljeringsnivå mot en 
kund (A1, Intervju, IVE 1) 

Ja 

Upplevd närvaro 
och inlevelsen är 
hög i en IVE 

Användare upplevde 
att trovärdigheten 
och närvaron av 
IVE var hög, med 
en detaljerad 
kontextmodell i 
synnerhet 

A2: ”Den första miljön kändes som jag var 
där, ute på gatan…” (A2, Intervju, IVE 2) 
 
A2: ”Nu är jag verkligen ute på stan!” (A2, 
Intervju, IVE 1) 
 
A3: ”Nu står jag liksom i centrum” (A3, 

Workshop) 

Delvis 

Användning av IVE 
är särskilt 
användbart för 
oerfarna beställare 
och oerfarna 
arkitekter 

Användare menade 
att nyttan med IVE i 
första hand är att 
hjälpa oerfarna 
beställare och 

Under fallstudien observerades att 
användningen av IVE underlättade mycket 
vid utvärdering av skala och perspektiv 
(Egen obs., Fallstudie) 
 

Ja 
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arkitekter att 
visualisera projektet. 

A2 hävdar att verktyget i första hand är 
användbart för otränade beställare och 
konsulter, men även oerfarna arkitekter 
(A2, Intervju) 
 
A1 lyfter fram fördelen att en kund, utan 
formell träning, enkelt kan visualisera hur 
projektet kommer se ut  

Kreativitet och 
designinspiration är 
hög vid användning 
av IVE 

Användare uttryckte 
att kreativiteten och 
designinspirationen 
var hög i IVE 

A1 formulerar och snabbt idéer om 
potentiella byggnadsvolymer då denne får 
använda VR-utrustning (A1, Workshop) 
 
A3 upplever att denne reflekterar mer över 
den omgivande miljön och att nya tankar 
väcks till liv med hjälp av detta (A3, 
Workshop) 
 
Under fallstudien observerades att idéer 
snabbt växte fram vid användning av IVE 
(Egen obs., Fallstudie) 

Ja 

- Användare anser att 
det finns ett stort 
värde i att se 
omgivande 

bebyggelse under 
gestaltningsprocessen 

Möjligheten att kunna se omgivande 
bebyggelse uppskattades vara mycket 
hjälpsamt, och blev en stor del av 
gestaltningsarbetet under fallstudien. (Egen 

obs., Fallstudie) 
 
”Reflektionen vi hade nu, allihop, när man 
stod där inne, taket vippar upp mot en hög 
fasad och man kan se nästan takavsluten på 
fasaderna bredvid. Det var en härlig känsla. 
Då exponerar man verkligen det här 
riksintresset, kulturvärdena och allt det där. 
Man var på gatan fast man var inne. Den 
upplevelsen tror jag inte vi hade fattat, om 
vi inte hade kommit in här” (A3, 
Workshop) 

 
A2 hävdar att IVE är väldigt bra för att 
utvärdera vyer i ett konceptuellt skede (A2, 
Workshop) 

Nej 

Användningen av 
IVE kommer 
sannolikt bli en 
naturlig del av 
branschen i 
framtiden 

Användare bedömde 
att IVE kommer bli 
en del av deras 
arbetsprocess i 
framtiden 

Arkitekterna menar att det kommer att bli 
en naturlig del av deras arbetsprocess i 
framtiden men har skilda meningar om när 
(A1-A3, Intervju) 
 
Arkitekterna hävdar att det finns tydlig nytta 
i att spendera tid att utvärdera gestaltningen 
i IVE under utformningsprocessen (A1-A3, 
Workshop) 

Delvis 

 

Rumsuppfattning och skala 

Det första teoretiska mönstret, med koppling till en kombination av kontextmodeller och IVE, 

som väntades var att det är lätt att bilda en uppfattning om rumslighet och skala med hjälp av 

IVE (Lo & Schnabel, 2018; Roupé et al., 2016; Berg, et al., 2017) visade sig stämma väl överens 
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med de empiriska mönster som observerats. En arkitekt menar att det är väldigt effektfullt att se 

byggnader i dess korrekta läge och skala i staden, vilket överensstämmer med Roupé, et al. (2016) 

som menar att IVR har en unikt användningsområdet att visualisera geometrier 1:1. En annan 

arkitekt menar att den absolut viktigaste fördelen med användning av kontextmodeller och IVE 

är att utvärdera skala, vilket även poängteras av Lo & Schnabel (2018). Slutligen hävdar en tredje 

arkitekt att möjligheten att i tidiga skeden kunna utvärdera rum och konceptuella former är av 

särskilt stort intresse, vilket Berg, et al. (2017) också poängterar i sin studie. 

Detaljrikedom  

Det andra teoretiska mönster som väntades var att detaljrikedom i IVE spelar mindre roll för 

internt gestaltningsarbete, men kan ha större vikt vid presentation mot kund (Heldal & Roupé, 

2012; Roupé, et al., 2016) vilket matchar de empiriska data som samlats in under studien. 

Samtliga arkitekter menade under intervjuer och workshop, att det är volymstudier med grova, 

detaljfattiga modeller var den huvudsakliga fördelen med att utvärdera skisserna i IVE. Det är 

skalrelationen mellan byggnaden och sin kontext som är intressant att studera, inte detaljer i första 

hand. Däremot hävdar arkitekterna, vilket understryks av Heldal & Roupé (2012), att det finns 

helt andra värden i att presentera en detaljerad modell gentemot en kund i presentationssyfte. 

Här skulle en hög detaljnivå hjälpa att stärka graden av realism, jämfört med gestaltningsskedet, 

då överdetaljerade modeller kan vara en distraktion. 

Upplevd närvaro 

Det tredje teoretiska mönstret som väntades var att den upplevda närvaron och inlevelsen är hög 

i en IVE (Roupé, et al., 2016), vilket delvis stämmer överens med de empiriska mönstren som 

observerades. I studien genomförd av Roupé, et al. (2016) upplever deltagare en tydlig 

sinnesnärvaro i modellen. På samma sätt reagerar deltagare i denna studie, då reaktioner på den 

virtuella representationen är instinktiv och agerandet är intuitivt. Exempel på detta är hur 

deltagarna i IVE hänvisar till geografiska platser, som om de står på den fysiska platsen och 

därigenom kan föra en naturlig dialog med de övriga deltagarna, förutsatt att de ha samma 

lokalkännedom. 

Oerfarna beställare och arkitekter 

Det fjärde teoretiska mönstret som väntades var att användning av IVE är särskilt hjälpsamt för 

oerfarna beställare och oerfarna arkitekter (Okeil, 2010; Berg, et al., 2017; Lo & Schnabel, 2018; 

Roupé, et al., 2016), vilket matchar de empiriska data som samlats in. Konsensus råder om att 

VR-teknik erbjuder personer, med mindre erfarenhet och därmed sämre förmåga att spatialt 

visualisera 3D-modeller, att föreställa sig den planerade byggnaden. Detta är sant för både 

oerfarna arkitekter som beställare. En arkitekt hävdar i studien av verktyget i första hand lämpar 

sig för just denna målgrupp, vilket är i linje med Okiel (2010), framför just mer erfarna arkitekter. 

En egen observation gjordes under fallstudien att användningen av VR-hårdvaran, tillsammans 

med kontextmodellen, väsentligt underlättade arbete med skala och volymer, något som även 

Roupé, et al. (2016) menar. Slutligen presenterar en av arkitekterna, likt Berg, et al. (2017), att 

kunder som saknar formell träning inom arkitektur fortfarande kan få en bra överblick över 

vidden av projektet, men även en insikt hur det faktiskt kommer se ut på plats, när projektet är 

färdigställt. 

Kreativitet och designinspiration 

Det femte teoretiska mönstret som väntades var att kreativitet och designinspiration är hög när 

en IVE tillämpas (Okeil, 2010; Lo & Schnabel, 2018), något som stämmer bra överens med vad 

som observerades under studien. De båda studierna genomförda av Okiel (2010) och Lo & 
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Schnabel (2018) pekar på att användare som låter sig använda VR-verktyg öppnar upp sig för 

nya designperspektiv och synsätt på gestaltningen, vilket observerades under intervjuer, 

workshop och fallstudie. Arkitekterna formulerade och presenterade snabbt designidéer samtidigt 

som utrustningen användes under exempelvis workshopen men även väcktes idéer när 

användarna virtuellt befann sig på platsen som utvärderades. En arkitekt påstod att denne 

reflekterar mer över omgivningen när denne står på plats, vilket i sin tur leder till nya tankar 

kring gestaltning av platsen.  

Omgivande bebyggelse 

Det sjätte empiriska mönster som trädde fram, som däremot inte fann stöd i den studerade 

litteraturen, var att visualisering av den omgivande bebyggelsen är användbart under 

gestaltningsskedet. Centralt i workshopen var möjligheten för arkitekterna att utvärdera vyer från 

den tänkta byggnaden mot den omgivande stenstaden, vilket uppfattades som väldigt hjälpsamt 

i utformningen av byggnadens omfattning och utsträckning. Detsamma gäller fallstudien, där 

väsentlig tid av designutredningen spenderades i att bedöma siktlinjer och vyer från den tänkta 

byggnaden. Detta hjälpmedel uppfattades under fallstudien som ovärderligt, när olika iterationer 

av byggnaden började jämföras och detaljer i volymen justerades. 

Naturlig del av arkitektrollen 

Det sjunde teoretiska mönster som väntades var att användningen av IVE och kontextmodeller 

kommer bli en naturlig del av arkitektrollen på sikt (Spaeth & Khali, 2018) vilket delvis stämmer 

överens med den empiriska data som observerats under intervjuer och workshop, men även 

fallstudie. Arkitekterna är alla övertygade om att IVE och kontextmodeller kommer bli ett av 

arkitektens alla verktyg framöver, men det råder skilda meningar om när detta kommer ske. 

Deltagarna presenterar varierande grad av skepsis gentemot verktygen, där en är redo att börja så 

snart som möjligt, med en annan gärna väntar tills tekniken mognat ännu lite mer. Den 

uppfattning som bildades efter fallstudiens genomförande, var att möjligheten att kunna utvärdera 

en BIM i sin rätta kontext är ovärderligt, jämfört med de trubbiga konventionella metoderna 

som används idag. 

5.1.3 Teman relaterade till arbetsmetoden för kontextmodeller och IVE 

Det tredje och sista huvudkategorin av teman är relaterade till en förväntad arbetsmetod för 

kontextmodeller och IVE. Teoretiska- och empiriska mönster presenteras i Tabell 4, tillsammans 

med konkreta exempel och huruvida en match uppstår. 

Tabell 4 Mönstermatchning:  Arbetsmetod. 

Teoretiskt mönster Empiriskt mönster Konkret exempel Match 

Manuellt 
gestaltningsarbete 
som skissande är 
fortfarande en 
viktig del i den 
kreativa processen 

Skalan och 
rumsligheter är 
trovärdiga, trots 
en låg detaljnivå. 
Arkitekterna 
menar att skiss 
kommer förbli 

viktigt i 
gestaltningen 

Arkitekterna är huvudsakligen bekväma med 
att manuellt gestalta med hjälp av skisser idag 
och ser det som en nödvändighet framöver 
(A1-A3, Intervju) 
 
A2 förespråkar att presentation gentemot kund 
först sker genom skisser, men att man 

presenterar genom ett IVE när förslaget 
förankrats mer (A2, Intervju) 
 
Parallellt arbete med analoga skisser och 
digitala miljöer föredrogs som arbetsmetod 
under fallstudien (Egen obs., Falltudie) 
 

Ja 
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Arkitekterna anser att det är lämpligt att arbeta 
med IVE och skisser parallellt (A1-A3, 
Workshop) 

Gestaltning direkt i 
IVE är fortfarande 
en svårighet 

Användare 
upplever att det är 
viktigt att 
förbereda 
modeller innan 
arbete i IVE. 

A2 utryckte en vilja att gestalta direkt i IVE, 
men begränsades av den enkla IVE som 
presenterades (A2, Intervju, IVE 1) 
 
Under fallstudien observerades stora opraktiska 
tillvägagångssätt att översätta manuella skisser 
till 3D-modeller som kan utvärderas i IVE 
(Egen obs., Fallstudie) 
 
Arkitekterna menar att mer sofistikerade 
interface mellan programvara måste finnas på 
plats innan storskalig användning av IVE kan 
äga rum (A1-A3, Workshop) 

Delvis 

Distansarbete drar 
stor nytta av 
kontextmodeller 
och IVE 

Användare menar 
att framtida 
arbetsflöden 
kommer tillämpa 
kontextmodeller 
och IVE 

A2 såg potentiella värden i att använda 
kontextmodeller och IVE för effektivt 
distansarbete mellan kontor inom koncernen 
(A2, Workshop) 
 
A1 menar att underlag som tillhandahålls idag 
kan vara bristfälliga och menar att 
kontextmodeller kan ge mer detaljerad 

information än exempelvis foton (A1, 
Workshop) 

Oklart 

En hybrid 
arbetsmetod är att 
föredra vid arbete 
med IVE 

Användarna 
förespråkar en 
hybrid 
gestaltningsprocess 
vid användning av 
IVE  

Under fallstudien observerade att en hybrid 
designmetod var effektiv, då den erbjuder ett 
iterativt arbetssätt, som lämpar sig väl för 
gestaltningsarbete (Egen obs., Fallstudie) 
 
A3 såg potential att tillämpa hybrida metoder, 
likt den som tillämpades under workshopen, i 
framtida projekt (A3, Workshop)  

Ja 

Det traditionella hantverket 

Det första teoretiska mönstret som väntades, relaterat till arbetsmetoden för kontextmodeller och 

IVE, var att traditionellt gestaltningsarbete, så som handskisser och fysiska modeller fortfarande 

är en viktig del i den kreativa processen (Al-Kodmany, 2002; Okeil, 2010; Lo & Schnabel, 2018) 

vilket stämmer överens med den empiri som observerats under studien. Arkitekterna 

presenterade tydliga åsikter om vikten av manuellt skissarbete, även sett till ett längre perspektiv 

kommer skisser bibehålla sin plats i gestaltningsprocessen. Likt Okeil (2010) uttrycker 

arkitekterna under studien att en hybrid arbetsmetod är att föredra, speciellt i det stadium 

tekniken befinner sig idag. Även workshopen och fallstudien visade att ett parallellt arbetssätt 

med analoga skisser och utvärdering i digitala miljöer var framgångsrikt. I linje med Lo & 

Schnabel (2018) visar sig arbete med VR tillgängliggöra perspektiv i designarbetet, som enbart 

analoga skisser inte hade erbjudit i samma utsträckning. Skisser, som Heldal & Roupé (2012) 

poängterar, vilket konfirmeras av de intervjuade arkitekterna, lämpar sig bra för att presentera ett 

tidigt förslag med låg abstraktionsnivå, medan en detaljerad IVE kan presentera ett mer förankrat 

och entydigt förslag med låg abstraktionsnivå. 

Interface 

Kopplat till det manuella skissandet, väntades ett andra teoretiskt mönster, nämligen att ett 

lämpligt interface mellan manuellt skissande IVE fortfarande saknas (Whyte, 2003; Heldal & 
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Roupé, 2012) vilket delvis bekräftas av studiens empiriska data. Arkitekterna uttryckte en 

frustration över att inte kunna manipulera IVE, som den frihet som erbjuds av penna och 

skisspapper. De menade, precis som Whyte (2003) hävdar, att det krävs ett naturligt interface för 

att tekniken ska kunna tillämpas fullt ut av arkitektskrået. Samma mönster observerades under 

workshop och fallstudie, något som även diskuteras av Heldal & Roupé (2012), där det blev ett 

stort och opraktiskt moment att översätta papperskisser till något digitalt som kan konsumeras i 

en IVE.  

Distansarbete 

Det tredje teoretiska mönstret som väntades var att distansarbete potentiellt kan dra stor nytta av 

användningen av IVE och kontextmodeller i en framtida arbetsmetod (Berg, et al., 2017; 

Germani, et al., 2012; Roupé, et al., 2016), vilket spekulerades kring, men aldrig kunde bekräftas 

empiriskt. Arkitekterna såg stor potential att i framtiden kunna ta del av kontextmodeller från 

andra delar av Sverige och potentiellt genomföra ett gestaltningsarbete utan att egentligen behöva 

befinna sig fysiskt på platsen. Detta skulle potentiellt kunna ge ett bättre gestaltningsresultat trots 

fysiska restriktioner. Inget av detta kunde styrkas i studien, utan verkliga experiment måste göras 

för att studera detta nogrannare. 

Hybrid arbetsmetod 

Det fjärde och sista teoretiska mönstret som väntades, relaterat till arbetsmetoden kopplat till 

kontextmodeller och IVE, var att en hybrid arbetsmetod är att föredra (Okeil, 2010), något som 

stämmer väl överens med den empiri som dokumenterades i studien. Under workshopen, vilken 

uteslutande tillämpade en hybrid arbetsmetod, uttryckte arkitekterna entusiasm kring 

arbetsmetoden, då det tillät en stor frihet i att enskilt skissa men dessutom gemensamt utvärdera 

i IVE. Även fallstudien, som också tillämpade en tydlig hybrid arbetsmetod, upplevdes dra nytta 

av detta. 
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6 Slutsatser 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser, alltså studiens bidrag till respektive 

forskningsfråga och forskningsfältet i stort. Slutligen presenteras även förslag på fortsatta studier. 

6.1 Studiens bidrag 
Nedan presenteras studiens bidrag till forskningsfrågorna. 

6.1.1 Mervärden genom implementation av IVE  

Studien visar, till viss del, att en serie mervärden skapas i den arkitektoniska gestaltningsprocessen 

när IVE tillämpas. Det visas att det fortfarande råder skilda meningar om vart dessa mervärden 

skapas, då användningen uppfattades vara olika effektiv i olika skeden av gestaltningsprocessen. 

Däremot råder konsensus om att det framförallt skapas värden inom kommunikation och 

samarbete, både inom projektgruppen och gentemot kund. Även observerades att användning 

av IVE hjälper användaren med identifiering av problematiska områden och detaljer, vilket 

gynnar projektet i slutändan. 

Det visar sig också finnas en hel del problematik vid implementering av IVE, speciellt i samband 

med bristande kunskap om tekniken. Även uppstår problematik när kunden presenteras 

vilseledande IVE som riskerar att avbryta utformningsprocessen ofullständig. Beroende på hur 

erfaren kunden är, bör alltså presentation av information gentemot denne ske varsamt. En viss 

normalisering, gentemot tekniken förväntas ske, då VR-upplevelsen initialt upplevs som 

spektakulär. 

6.1.2 Nyttan med kontextmodeller tillsammans med IVE 

I studien framgår att gestaltningsprocessen drar nytta av användning av kontextmodeller i 

samband med tillämpning av IVE. En stor vinning är bland annat förmågan att skapa virtuell 

närvaro med hjälp av den verklighetstrogna kontextmodellen. Närvaron är viktigt för att 

återskapa en omslutande VR-miljö, som i sin tur hjälper användaren att transporteras till den 

virtuella platsen. Även möjligheten att se den omgivande bebyggelsen, hjälpte 

gestaltningsprocessen, då information om skala och sammanhang blir uppenbart för användaren. 

Kreativitet och designinspiration visar sig också hjälpas vid användning av kontextmodeller och 

IVE. 

Kombinationen av kontextmodeller och IVE skapar alltså unika förutsättningar att i tidiga skeden 

skapa en uppfattning om proportioner och rumslighet, gentemot den föreslagna gestaltningen. 

Vikten av detaljrika IVE ansågs vara av mindre vikt i det interna gestaltningsarbetet, då 

visualisering av skala och rum är av största intresse. Däremot anses detaljrikedom vara av vikt då 

IVE presenteras mot en extern kund, då denne har svårare att bedöma spatiala kvaliteter och ser 

miljön för vad den är. Då kunden, oftast icke-professionella, i regel saknar formell utbildning 

inom arkitektur, anses de, tillsammans med oerfarna arkitekter, vara gruppen som drar mest nytta 

av användningen kontextmodeller och IVE. 

Det är uppfattningen att användningen av IVE kommer öka i användning, sett till hela branschen, 

där kontextmodeller anses vara en intressant pusselbit att undersöka i den utvecklingen. Men 

användningen kommer inte utan problematik. Missvisande former, som artefakter i 

kontextmodellen och stora tidskrävande arbetsflöden skapar viss skepsis hos användare. Det stora 

kunskapsgapet inom fotogrammetri och realtidsvisualisering hos arkitekter är idag stort och det 

krävs mycket arbete för att stänga det gapet, för att verktygen ska kunna används smidigt i ett 

verkligt arbetsflöde. 
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6.1.3 Arbetsmetod för kontextmodeller och IVE 

Konventionella arbetsmetoder, så som manuellt skissarbete, kommer inte att ersättas med intåget 

av kontextmodeller och IVE. Det som observerades var snarare att hybrida arbetsmetoder 

föredrogs av användare i studien. Detta är lämpligt, då tekniker för att i realtid kunna gestalta 

ohindrat i IVE, på ett sätt som önskas av studiens deltagare, idag är otillgängliga. Däremot anses 

det bara vara en tidsfråga innan något sådant är tillgängligt i branschen. 

Istället presenteras en arbetsmetod som att separerar arbetsflödet för en hypotetisk arkitekt, 

geotekniker, ingenjör och visualiserare, likt den arbetsmetod som presenteras i Figur 42, vilket 

tillämpar ett lokalt asynkront arbetsflöde. Arkitekten får tillgång till en kontextmodell och IVE-

verktyg, för att tillämpa en hybrid designmetod, utan att belastas med förkunskapskrav som ställs 

för att upprätta högkvalitativa kontextmodeller och IVE. Uppdelningen tillåter varje 

kompetensområde, inom förslagsvis ett teknikkonsultföretag, att dra nytta om varje enskild 

expertis. 

Under fallstudien synliggjordes nämligen tydligt brister med att enskilt genomföra samtliga 

moment. Moment som mätning, drönarfotografering och RMS-arbete, 1.2 till 1.5 i Figur 43, 

kan med fördel utföras av yrkespersoner som dagligen arbetar med geomatik. Att utan större 

erfarenhet försöka utföra detta arbete är ett slöseri på resurser, speciellt hos teknikkonsultföretag 

där flera discipliner kan samarbeta inom projektet. En genomförlig plan, 1.1 i Figur 43, måste 

utföras mellan disciplinerna och kommuniceras tydligt för att kontextmodellen ska innehålla det 

som efterfrågas av arkitekter och i förlängningen kunden. 

 

Figur 41 Utvecklad arbetsprocess. 

Arkitekten kan påbörja skissarbete frånskilt processen i övrigt, 2.1 i Figur 43, då den i regel är 

tidskrävande och väsensskild från de övriga tekniska momenten. Efter att en kontextmodell 
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producerats kan, förslagsvis ingenjörens, arbete ta vid, 1.6 och 1.7 i Figur 43. Denne kan granska 

kontextmodellen och redigera vid behov för att göra plats för en ny byggnadsvolym. När 

arkitekten är redo att utvärdera sina skisser kan ingenjören återskapa dessa i en CAD-miljö och 

slutligen utvärdera dem med arkitekten i en IVE, 2.2 och 2.3 i Figur 43, som nu innehåller 

kontextmodell och byggnadsvolymer. Eventuella utskrifter från IVE kan produceras och 

arkitekten kan återigen iterera sin design vid behov, 2.4 och 2.5 i Figur 43. Under processens 

gång kan teamet välja att inkludera kunden så tidigt som i 2.3 eller så förfinas byggnadsvolymen 

och presenteras för kunden i en detaljerad IVE, där objekt och texturer är väl genomarbetade, 

2.6 och 2.7 i Figur 43. Den utvecklade arbetsprocessen inkluderar fler tillgängliga resurser inom 

organisationen och drar nytta av dessa till fullo. 

Utöver denna lokala och asynkrona arbetsmetod, visar studien till viss del att IVE kan vara 

användbart vid synkront och asynkront arbete som utförs avlägset. 

6.2 Studiens bidrag till forskningsfältet 
Studien har belyst styrkor och svagheter med att kombinera nya tekniska verktyg som står till 

arkitektens förfogande. Två relativt skilda koncept, kontextmodeller och IVE har experimentellt 

tvingats att samverka för att förstå potentiella vinster som kan uppstå när dessa kombineras i en 

arkitekts gestaltningsarbete. 

Bidraget till forskningsfältet är främst en praktisk applikation och utvärdering av hur dessa 

tekniker kan tänkas användas i en arkitekts yrkesroll. Empiriska data på hur arkitekter interagerar 

med dessa verktyg har samlats in och jämförts med kända teorier på området. 

6.3 Fortsatta studier 
Eftersom arbetsmetoden enbart är formulerad och teoretiskt bevisad i studien, finns ett stort 

intresse att faktiskt tillämpa den praktiskt i ett verkligt projekt. I dagsläget saknar arbetsmetoden 

delvis helt praktisk förankring, vilket är problematiskt om ambitioner för att bevisa dess 

effektivitet finns. En fortsatt studie som tydligt kartlägger kvantifierbara värden som skapas i 

gestaltningsprocessen, hos en arkitekt- eller teknikkonsultfirma som väljer att tillämpa den 

förslagna arbetsmetoden, hade varit av stort intresse, då det potentiellt kan forma hur arkitekter 

i framtiden väljer att angripa en gestaltningsprocess. 

Utöver tillämpning i tidiga gestaltningsskeden, pekar tidigare studier, men även intervjuer och 

workshop, på att kontextmodeller och IVE dessutom kan tillämpas i senare skeden i arkitektens 

arbete, där projektering inom projektgruppen, visualisering i försäljningsändamål och dialog 

gentemot kund är återkommande aktiviteter. Alla dessa aktiviteter är lämpliga att utreda i fortsatta 

studier, då enbart gestaltningsskedet studerades i detta arbete.  

En annan problematik som uppdagades under studien var hur den framtida arkitektrollen skulle 

påverkas i samband med inträdet av kontextmodeller och IVE. En oro över att arkitektrollen 

skulle förminskas, i samband med att visualisering av tredimensionella rumsligheter blir allt mer 

folkligt, presenterades. Att det är en naturlig utveckling av arkitektrollen, likt den drastiska 

utveckling som skedde under 1900-talets slut (Spaeth & Khali, 2018), är ett motargument till att 

det skulle förminska rollen, då introduktion av exempelvis CAD snarare gav fler potenta verktyg 

till arkitekten att lyckas i sin yrkesroll. Långsiktiga effekter av introduktionen av dessa hjälpmedel 

kan vara intressant att studera.  
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7 Diskussion 
I följande kapitel presenteras en diskussion om studiens tillförlitlighet, metod, resultat, och 

sammanfattningsvis studiens bidrag till syftet och forskningsfrågorna. 

7.1 Studiens tillförlitlighet 
För att bedöma studiens tillförlitlighet, kan enligt Björklund & Paulsson (2012) tre olika 

parametrar bedömas: (1) Validitet, vilket avser utsträckning i vilken man mäter det man avser 

mäta. (2) Reliabilitet, vilket är graden av noggrannhet och tillförlitlighet mätinstrumentet 

(mätmetoden) uppnår, alltså huruvida samma data fås genom upprepning av undersökningen. (3) 

Objektivitet, vilket är hur utsträckningen egna värderingar påverkar studien. 

7.1.1 Validitet 

Målet var att mäta nyttan hos en viss typ av visualisering under specifika förhållanden, något som 

i viss mån uppfylldes. Intervjuerna behandlade introduktion till den tänkta visualiseringsmiljön, 

vilka deltagarna fick uttrycka sina reaktioner gentemot. Workshopen behandlade ett 

experimentellt praktiskt moment, där visualiseringen stod i centrum av arbetet. Fallstudien 

tillämpade slutligen en experimentell arbetsmetod, där visualiseringen tillämpades praktiskt. I alla 

delar av datainsamlingen har fokus legat på praktisk tillämpning av kontextmodeller och IVE, 

vilket är i linje med studiens syfte. 

I datainsamlingen finns däremot risk att studien i själva verket bedömer deltagarnas inställning 

gentemot den introducerade tekniken, istället för den faktiska tillämpningen. Även riskerar 

datainsamlingen att fokuseras deltagares individuella uppfattning om potentiella 

användningsområden, vilka inte är grundade i vetenskap, istället för att begränsas till den faktiska 

reaktionen hos deltagaren. 

7.1.2 Reliabilitet 

Noggrannheten och tillförlitligheten i studien bedöms som relativt låg, sett till den övriga 

forskning som genomförts på området, av ett flertal anledningar. En av dessa är den bristande 

initiala kunskapen på området vid studiens start. Mycket arbete gick åt att söka information om 

de olika praktiska momenten som krävdes för att genomföra datainsamlingen, vilka i slutändan 

inte har en påverkan på det vetenskapliga bidraget. I samband med att de praktiska momenten 

blev oförväntat tidskrävande, kunde mindre tid åsidosättas för den faktiska analysen, något som 

oundvikligen påverkar reliabiliteten negativt. 

En annan faktor som påverkar reliabiliteten negativt är det låga intervju- och 

workshopdeltagandet. Urvalet av deltagare begränsades till de arkitekter som arbetade på Tyréns 

Sundsvallskontor, vilket i nuläget är tre. Dessa hade med fördel varit betydligt fler, för att uppnå 

en högre grad av generaliserbarhet. Istället eftersträvades en triangulering av datainsamlingen med 

den begränsade urvalsgruppen, genom att kombinera intervjuer, workshop och fallstudie. Det 

studien däremot med hög noggrannhet undersöker, är hur en relativt homogen urvalsgrupp, 

skulle tillämpa kontextmodeller och IVE i sitt arbete, vilket är intressant för det studerade 

teknikkonsultföretaget, men förkastligt i ett vetenskapligt perspektiv.  

En tredje faktor till en lägre reliabilitet är kopplat deltagares relation till VR. Det var samtliga 

deltagares första interaktion med VR och kontextmodeller. Detta måste poängteras, då VR har 

en tendens att upplevas som spektakulärt initialt (Roupé, et al., 2016), vilket påverkar den 

objektiva bedömningen hos deltagarna påtagligt. För att mer tillförlitligt förbättra 

datainsamlingen, bör den genomföras på deltagare som är normaliserade till tekniken, då dessa 

med större sannolikhet är kritisk mot tekniken. Även faktumet att deltagarna intervjuades med 
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VR-utrustningen på, samtidigt som de utvärderade olika IVE, är en variabel värd att lyfta fram. 

Uppfattningen är att deltagarna reagerar mer instinktivt och beskriver exakt vad de känner just 

där i stunden, vilket är ett önskvärt beteende. Däremot riskerar de nya sensoriska intrycken 

överrumpla deltagaren under intervjun, vilket kan distrahera från de frågor som ställdes. 

Slutligen finns även en osäkerhet kring hur mycket deltaranas lokalkännedom påverkade 

uppfattningen av kontextmodellerna i IVE. Samtliga deltagare i studien anses ha stor 

lokalkännedom och kunde alla väl relatera till de platser som återskapats som kontextmodeller. 

Detta lyfter frågan om lokalkännedomen påverkar hur personen uppfattar kontextmodellen, en 

kan spekulera att hög lokalkännedom tillåter denne att ”fylla i mellan raderna” i kontextmodeller 

med låg detaljnivå, vilket ökar förståelsen för platsen mer än hos en person som saknar omfattande 

lokalkännedom. 

7.1.3 Objektivitet 

Eftersom delar av studien uteslutande genomfördes, så som fallstudien, och deltogs aktivt, så som 

workshopen, av mig i egenskap av student/forskare, måste objektiviteten i studien granskas 

kritiskt. Det är oundvikligt att egna värderingar inte påverkade den riktning som workshopen 

tog, men det är också en central del i den aktionsforskningsmetod som tillämpades, att presentera 

en potentiell metod och slutligen tillämpa den i verksamheten med studiens deltagare. Fallstudien 

genomfördes som ett enskilt gestaltningsprojekt, vilket medför att den i sin natur är präglad av 

egna värderingar. Däremot strävar analysen av fallstudien åt att vara så objektiv som möjligt, 

vilket i stor uträckning uppfylldes. Även analys av det insamlade datamaterialet bedöms ha 

genomförts objektivt. 

En annan parameter för objektivitet är deltagarnas objektivitet och värderingar, därmed också 

deltagarnas relation till mig som genomför studien. Alla deltagare är kollegor till mig, där samtliga 

sitter på seniora positioner gentemot mig, kan detta påverka studiens tillförlitlighet negativt. 

Deras svar kan därför i viss mån påverkats av deras uppfattning om vad som skulle gynna studien 

positivt, vilket inte är önskvärt. Detta hade i viss mån undvikits om studiens deltagare var externa 

konsulter, som inte hade haft en relation till mig. Objektiviteten kan därmed bedömas som hög 

i de genomförda analyserna, men relativt låg hos studiens deltagare. 

7.2 Studiens resultat 
Studiens resultat bedöms av graden syftet och forskningsfrågorna besvarades (Björk & Räisänen, 

1996), vilket kan sammanfattas i studiens bidrag till syftet och forskningsfrågorna.  

7.2.1 Studiens bidrag till syftet och forskningsfrågorna 

Syftet med studien var att analysera tillämpningen av kontextmodeller och IVE i 

gestaltningsskedet och det målet är att beskriva en arbetsmetod som kan tillämpas av arkitekter 

och teknikkonsulter i framtida projekt. 

För att uppnå målet formulerades studiens forskningsfrågor som följande: 

1. På vilka sätt kan kontextmodeller och IVE implementeras i den arkitektoniska 

gestaltningsprocessen? 

2. Vilka mervärden skapas genom att implementera kontextmodeller och IVE i 

gestaltningsprocessen? 

3. Hur ser en arbetsmetod som lämpar sig för arkitekt- och teknikkonsultföretag 

ut som baseras på kontextmodeller och IVE? 
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Studiens mål kan anses vara uppnått, då en godtycklig arbetsmetod presenterats, vilken är grundad 

i en vetenskaplig metod där två skilda koncept användes tillsammans för att utreda om 

gestaltningsvärden uppstod om dessa kombinerades. Den presenterade arbetsmetoden återstår 

fortfarande att tillämpas i ett projekt och därmed utvärderas, vilket betyder att den än så länge 

saknar verklig förankring. 

Även studiens syfte har uppnåtts, då ett antal mervärden som IVE skapar i gestaltningsprocessen 

har presenterats. Lika så har delar av den kombinerade nyttan av kontextmodeller och IVE 

redogjorts i studien.   
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Bilaga 1: Illustrationer från IVE 1, Hedbergska parken 

 

Figur 42 Designiteration 2, Hedbergska parken 

 

Figur 43 Designiteration 4, Hedbergska parken 
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Bilaga 2: Illustrationer från IVE 2, Villatomt Alnö (1/2) 

 

Figur 44 Vy av tomt med byggnader, Villatomt Alnö 

 

Figur 45 Vy från bostadshus, Villatomt Alnö 
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Bilaga 2: Illustrationer från IVE 2, Villatomt Alnö (2/2) 

 

Figur 46 Vy från bostadshus, Villatomt Alnö 

 

Figur 47 Vy från bostadshus, Villatomt Alnö 
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Bilaga 3: Frågeformulär - Intervju (1/2) 

Frågeformulär 

Intervjuperson:  Datum:  Tid:  

Vad intervjun handlar om 

Jag undersöker arbetsmetoden för fotogrammetri och VR. Hur detta kan implementeras effektivt 

i arkitektens designprocess och slutligen även användning som presentationsmedium. 

Programvaran som kommer användas är Twinmotion, genom Unreal Engine 4 och VR-

headsetet HTC Vive. 

Vi ska undersöka två VR-miljöer i olika kontext. Den första är en paviljongbyggnad i 

Hedbergska parken, den andra ett bygglovsärende på för en villatomt på Alnön. 

Totalt kommer detta ta drygt en timme och intervjun kommer att spelas in vid samtycke. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun. Inspelningen kommer 

enbart användas som stöd för mig att komma ihåg vad som sagts under samtalet. Inspelningen 

kommer hanteras konfidentiellt och referenser till intervjun kommer göras anonymt. 

• Samtycker du att jag kan spela in denna intervju? 

o Starta inspelning vid samtycke 

Frågor 

1. Introduktionsfrågor. 

a. Vad är jobbar du med på Tyréns? 

b. Hur lång är din arbetserfarenhet? 

c. Vilka arbetsmoment kommer du i kontakt med i ditt arbete? 

d. Vilken typ av projekt arbetar du huvudsakligen med? 

2. Dagens arbetsmetod för att visualisera byggnader 

a. Hur förmedlar du helst en tidig design inom arbetsgruppen? 

b. Hur förmedlar du helst en tidig design till en beställare?  

c. Hur föredrar du att visualisera designiterationer i ett tidigt skede? 

d. Upplever du att förståelse för platsen är begränsad med underlag som 

situationsplaner och bilder? 

3. Introduktion av Twinmotion och funktioner i programvaran. 

4. Introduktion av VR-utrustningen i en tom VR-miljö.  

5. IVE 1: Hedbergska parken. 

a. Utforska den tomma kontextmodellen. 

b. Hur upplever du miljön? 

c. Är detaljeringsnivån tillräcklig eller för detaljerad? 

d. Vad saknas och vad är onödigt i miljön? 
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Bilaga 3: Frågeformulär - Intervju (2/2) 

 

e. Introducera kameralägen 

f. Introducera Fas 0 – Fas 4 

g. Hur upplever du byggnaderna i sina sammanhang? 

i. Skala 

ii. Detaljrikedom 

iii. Intuition 

iv. Designinspiration 

v. Frihet 

h. Avslutande tankar om miljön och VR-miljön i editorn 

6. IVE 2: Villatomt Alnö 

a. Utforska den tomma kontextmodellen. 

b. Hur upplever du miljön? 

c. Är detaljeringsnivån tillräcklig eller för detaljerad? 

d. Vad saknas och vad är onödigt i miljön? 

e. Introducera kameralägen 

f. Introducera Fas 1 – Fas 2 

g. Hur upplever du byggnaderna i sina sammanhang? 

i. Skala 

ii. Detaljrikedom 

iii. Intuition 

iv. Designinspiration 

v. Frihet 

h. Avslutande tankar om miljön och VR-miljön i editorn 

7. Avslutande frågor 

a. Ser du detta som ett naturligt verktyg i designprocessen? 

b. Vad upplever du är det största hindret för att implementera detta i din yrkesroll 

idag? 

c. I vilket skede ser du störst nytta för VR? 

d. Övriga/avslutande kommentarer. 

8. Slut på intervju och inspelning. 
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Bilaga 4: Kartmaterial - Workshop 

Obs! Ej korrekt skala. 
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Bilaga 5: Designiterationer – Workshop (1/2) 

 

Figur 48 Skiss från workshop 

 

Figur 49 Importerad konceptuell volym, Stora torget 
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Bilaga 5: Designiterationer – Workshop (2/2) 

 

Figur 50 Importerad byggnadsvolym, Stora torget 
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Bilaga 6: Studiebesök – Östermalmstorgs tillfälliga saluhall (1/3)  

Figur 51 Vy av tak- och partidetaljer, Östermalmstorgs tillfälliga saluhall 
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Bilaga 6: Studiebesök – Östermalmstorgs tillfälliga saluhall (2/3) 

 

Figur 52 Vy av en av saluhallens serveringar, Östermalmstorgs tillfälliga saluhall 
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Bilaga 6: Studiebesök – Östermalmstorgs tillfälliga saluhall (3/3)

 

Figur 53 Vy av saluhallens stånd, Östermalmstorgs tillfälliga saluhall 

 

Figur 54 Vy av saluhallens huvudentré, Östermalmstorg, Stockholm 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (1/6) 

  

Figur 56 Tidig skiss av visuellt tungt tak, gräs 

Figur 57 Skiss av volym med tak tillgängligt från gatunivå 

Figur 55 Skiss av volym nedsänkt i marken 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (2/6) 

 

Figur 58 Skisser på olika organiska takutformningar 

 

Figur 59  Vy av byggnadsvolym 2, Stora torget, Sundsvall 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (1/6) 

 

Figur 60 Nordlig vy från byggnadsvolym 2 

 

Figur 61 Sydlig vy från byggnadsvolym 2 

 

Figur 62 Byggnadsvolym 1, från workshop 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (2/6) 

 

Figur 63 Byggnadsvolym 2 

 

Figur 64 Byggnadsvolym 3 

 

Figur 65 Byggnadsvolym 4 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (3/6) 

 

Figur 66 Byggnadsvolym 5 

 

Figur 67 Byggnadsvolym 6 

 

Figur 68 Byggnadsvolym 7 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (4/6) 

 

Figur 69 Byggnadsvolym 8 

 

Figur 70 Vy av byggnadsvolym 8 

 

Figur 71 Vy av byggnadsvolym 8 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (5/6) 

 

Figur 72 Vy av Hirska huset bakom byggnadsvolym 8 

 

Figur 73 Sydlig vy från Storgatan av byggnadsvolym 8 

 

Figur 74 Vy inifrån byggnadsvolym 8 
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Bilaga 7: Urval av skisser och illustrationer från Fallstudie (6/6) 

 

Figur 75 Vy inifrån byggnadsvolym 8 

 

Figur 76 Vy av Grahnska huset bakom byggnadsvolym 8 


