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Abstrakt 
Visualisering har länge använts för att presentera information, och med 3D-

programvarors utvecklande har digitalt prototypskapande, både för byggnader och 

mindre objekt, växt fram. Syftet med denna studie var att finna den bästa metoden 

för att skapa en 3D-visualisering av stiftelsen Rapatacs nyöppnade aktivitetscenter 

för ungdomar, på Nordost i Gävle. Först genomfördes en litteraturstudie för att ta 

reda på vad som är god praxis inom designvisualisering i 3D, därefter samlades 

referensmaterial in för att utifrån detta producera en 3D-modell. Tre olika grafiska 

uttryck; fotorealistisk, skissartad och cartoon, skapades för att genomföra en 

enkätundersökning bland Gävles ungdomar om vilket grafiskt uttryck som de tyckte 

var mest tilldragande. 193 ungdomar tillfrågades och resultatet visade att det 

fotorealistiska uttrycket tilltalade ungdomarna mest. En fotorealistisk film 

renderades ut och levererades till en nöjd beställare och slutsatsen som kunde dras 

av detta var att metoden som använts var mycket lämplig för produktionen av just 

denna 3D-visualisering. 
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1 Inledning 

Visualisering har länge använts som en metod för att förmedla information, bland 

annat vid skapandet av en produkt eller vid presentationen av en undersöknings 

resultat, och utvecklades enormt i och med skapandet av datorgrafiken [1]. 

Stiftelsen Rapatac grundades av Moussa N’Diaye och verkar för att: ”ge barn och 

ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt genom att 

erbjuda hjälp med skolarbete, möjlighet till stimulerande fritidssysselsättningar samt 

att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar” [2]. 

Då Rapatac den tjugonde april öppnade ett aktivitetscenter i stadsdelen Nordost i 

Gävle vill de att en 3D-visualisering av lokalen skapas. Detta för att kunna visa upp en 

film på sin hemsida och på så sätt intressera och engagera ungdomar i verksamheten.  

Att visualisera byggnader på detta sätt är inget nytt fenomen inom datorgrafiken. 

Rapatac har till exempel redan tagit fram en visualisering av ett aktivitetshus i större 

format [3]. Då denna lokal av kostnadsskäl inte kunde uppföras har stiftelsen nu behov 

av att en ny visualisering skapas för att visa upp de nya lokalerna. Denna nya lokal har 

dock aldrig visualiserats och problem och lösningar unika för just det här projektet 

kommer att behandlas i denna studie.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att producera ett animationsklipp som stiftelsen Rapatac 

kan använda på sin hemsida för att locka ungdomar till aktivitetscentrets lokaler. Detta 

inkluderar även att se hur ungdomarna, som ju är målgruppen, vill att denna film ska 

se ut för att den ska bli så lockande som möjligt att ha på hemsidan. 

 

1.2 Frågeställning 

Vilken är den bästa metoden att visualisera Rapatacs aktivitetscenter på Nordost i 

Gävle? 

 Vad är god praxis inom designvisualisering i 3D? 

 Vad vill beställaren uppnå med visualiseringen? 

 Hur kan filmen göras så tilldragande som möjligt för aktivitetscentrets målgrupp, 

ungdomar i Gävle? 

 

1.3 Avgränsningar 

Då ett sådant här arbete kan göras mer eller mindre avancerat beroende på tiden som 

finns avsatt och andra faktorer så som materialtillgång, budget och liknande så är det 

viktigt att från början fastställa projektets avgränsningar.  

3D-modellen som kommer skapas begränsar sig till insidan av fastigheten då 

lokalen redan existerar, men renoveras efter stiftelsens behov. Då beställarens syfte 

med denna produktion är att locka ungdomar till sin verksamhet är det inte heller 

prioriterat att visa upp exteriören då denna inte bidrar till att visa vad verksamheten 

har att erbjuda.  

Lokalens interiör kommer inte att visualiseras i sin helhet. Utrymmen så som 

förråd, kök och toaletter kommer inte att färdigställas eller visas upp då detta inte är 

relevant för ungdomarnas uppfattning av verksamheten.  
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Då tiden för detta arbete är mycket begränsad, större delen av 3D-modellen skall 

färdigställas på enbart tre veckor, kommer vissa detaljer inte att inkluderas i modellen. 

Beställaren har även önskemål om vissa produktionsdetaljer, så som animerade 

människor i modellen och interaktiv visning, som har fått ignoreras på grund av de 

snäva tidsramarna. 

De olika grafiska uttrycken som kommer produceras begränsas till tre stycken, 

för att göra den planerade enkätundersökningen smidigare och mer hanterbar. Dessa 

tre grafiska uttryck kommer inte alla att produceras i Autodesk Maya då tiden för 

rendering kommer bli för lång. Därför skapas enbart en fotorealistisk version i detta 

program för att sedan läggas in i postproduktionsprogrammet Adobe After Effects där 

olika filter och effekter  kan användas för att uppnå de olika grafiska uttrycken med 

mycket kortare renderingstid. 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 3D-Grafik 

3D-grafik, att representera virtuella tredimensionella objekt i två dimensioner på en 

skärm eller ett papper, ska inte förväxlas med stereoskopiska bilder [4].  

Det som i dagligt tal kallas för 3D-film på biografer och angående TV-apparater 

är inte samma sak som 3D-grafik utan en separat gren inom datorgrafiken kallad 

stereoskopisk 3D. Stereoskopisk 3D definieras av att ögonen ser två olika bilder vilket 

hjärnan sedan tolkar som en enda bild med ett djup i [5]. Denna studie kommer enbart 

att behandla 3D-grafik, virtuella tredimensionella objekt, och dess implementering vid 

visualisering av objekt, och inte inkludera stereoskopiska bilder och deras 

problematik. 

2.1.1 Modellering 

Den vanligaste metoden för att representera objekt i 3D-modelleringsprogram är 

genom polygoner [6]. Dessa polygoner definierar M. E. Mortenson som: ”a many-

sided two-dimensional figure bounded by a circuit of straight-line segments joining 

successive pairs of points” [7]. Alltså en flersidig tvådimensionell figur avgränsad av 

raka linjer som binder samman ett par av punkter. Där linjerna kallas för edges och 

punkterna för vertices. Polygonerna kan vara både plana, om alla vertexpunter ligger i 

samma plan, och skeva, om någon eller några punkter ligger i olika plan. Polygoner 

har alltid samma antal vertices som edges, men detta antal kan variera från tre upp till 

ett närmast oändligt antal. Detta gör det lätt att återskapa objekt i 3D-

modelleringsprogram genom att utnyttja de olika former och storlekar en polygon kan 

anta [7].  

Dock kan virtuella modeller skapade av polygoner snabbt bli väldigt 

beräkningskrävande då större och mer komplexa objekt skapas av många separata 

polygoner. Detta är framförallt fallet vid skapandet av böjda ytor där polygonerna, 

eftersom de enbart har raka kanter inte kan beskriva en krökt yta. Det krävs flera raka 

polygoner för att approximera en böjd yta, vid skarpare krökning krävs fler polygoner 

än vid mindre krökning [6]. 

Det är därför viktigt att polygonantalet i en 3D-scen eller ett objekt hålls nere för 

att inte programvaran eller datorn som projektet ligger på ska krascha under sina 

beräkningar. 

2.1.2 Texturering och rendering 

Även texturering och ljussättning, särskilt fotorealistisk sådan skapar hög belastning 

när de ska beräknas vid rendering på grund av att fotorealistiskt ljus och texturer 

kräver många olika separata beräkningar som läggs ihop för att slutresultatet ska 
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upplevas som just fotorealistiskt. Dessa beräkningar inkluderar bland annat Global 
Illumination, Caustics och Ambient Occlusion. 

Global Illumination simulerar hur ljus studsar mellan objekt. Caustics simulerar 

också hur ljus studsar mellan objekt, fast här simuleras ljus som studsar men 

fortfarande behåller sin skärpa så som reflektioner från vattenytor. Ambient Occlusion 
simulerar de områden i en bild som blir mörkare då de har något som blockerar ljuset i 

närheten, så som ett hörn eller att de ligger under ett objekt [8]. 

För att sedan representera 3D-objektet som en tvådimensionell bild beräknar 

programmet hur detta ska ske i en process som kallas rendering [6]. 

2.1.3 Animation 

För att skapa illusionen av rörelse visas flera bilder, så kallade frames, i en snabb 

följd. Motivet ändras marginellt från bild till bild och bilderna spelas upp så snabbt att 

det mänskliga ögat inte hinner uppfatta att det är separata bilder utan ser det som rörlig 

film. Det lägsta antalet bilder som kan visas per sekund, så kallad frame rate, som 

ändå uppfattas som rörelse är 15 frames per second (fps), alltså bilder per sekund. Det 

finns olika standard för vilken fps som används beroende på i vilket medium som 

filmen ska spelas upp eller skapas i. Dessa inkluderar 30 fps för visning på datorer, 

29.97 fps för NTSC, tv-standarden i framförallt USA, 25 fps för tv-standarden i 

Europa och 24 fps för filmkameror och projektorer [4] [9]. 

2.2 Designvisualisering 

Dessa principer används för skapandet och presentationen av 3D-objekt i 3D-

programvara så som Autodesk Maya. Bland annat för att simulera arkitektur i 

planeringsstadiet så att kunder ska kunna uppleva och utforska objektet och komma 

med synpunkter innan den dyra byggnadsfasen inleds [10]. Samma principer används 

även vid skapandet av prototyper till produkter, där en digital prototyp kan spara 

företag de pengar det kan kosta att ta fram en reell prototyp och göra ändringar på 

denna [11] [4] [12] [13].  

   Designvisualisering med 3D-grafik har även medicinska användningsområden då 

man kan visualisera en patients kroppsdelar för att beräkna krafter som verkar eller 

skapa produkter baserade på en enskild persons behov. Detta kan nyttjas vid bland 

annat knäoperationer och skapandet av inläggssulor till skor [14] [15]. 

2.2.1 Byggnadsvisualisering 

Fokuset i den här studien ligger i att visualisera arkitektur utifrån befintliga ritningar 

för att kunna visa upp objektet på bästa sätt för beställaren. Detta har behandlats i 

bland annat ett examensarbete av Ljungberg och Andersson [16] vid Lunds 

Universitet där ett hus modellerats i programmet AutoCAD för att visa upp de olika 

byggnadselementen. Då detta projekt utförts av studenter på ett byggnadstekniskt 

program ligger fokus på hur huset är byggnadstekniskt uppbyggt, med väggarnas 

bjälkar med mera, vilket är programmet AutoCADs huvudfunktion. Inte som fokuset i 

denna studie ligger på; designen och det grafiska uttrycket. Men intressanta slutsatser 

ur designsynpunkt kan ändå dras från detta projekt. Då varje objekt i en scen tar upp 

lagringsutrymme på datorn kommer en scen med många objekt snabbt att bli väldigt 

stor och bli problematisk vid arbete eller rendering. För att kringgå detta drar 

författarna slutsatsen att objekt som inte kommer vara synliga i så stor utsträckning 

kan modelleras utan att alla detaljer inkluderas [16]. 

Det faktum att betraktaren inte kan se alla detaljer och att fler detaljer, alltså 

polygoner, gör att scenen renderas långsammare har till och med inspirerat till 

skapandet av ett system där renderingen baseras på det faktum att betraktaren 

fokuserar på mitten av en bild och därför inte behöver samma mängd detaljer i 
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periferin. Genom att exkludera onödiga detaljer kan systemets renderingsprocess 

snabbas upp [17]. 

Ett annat hjälpmedel vid visualisering av byggnader är 3D-scanning där en laser 

scannar av ett objekt eller en byggnad för att skapa ett så kallat point-cloud där 

mängder av punkter, upp till flera miljoner, används för att representera objektet. 

Dock ger den stora mängden data i dessa punktmoln ofta upphov till stora problem då 

datorkraften som behövs för att hantera dem är mycket stor. Det kan även bli problem 

då punktmolnet ska översättas till en 3D-modell på grund av att data kan saknas på 

vissa ställen eller inte vara tillräckligt högupplöst på ställen med stor detaljrikedom 

[18] [19]. 

2.2.2 Process för att visualisera byggnader i 3D 

Företaget Archiform 3D specialiserar sig på designvisualisering av byggnaders 

interiör och exteriör och har en fastslagen process för hur deras visualisering skapas i 

nära kontakt med kunden. Efter kundens överlämnande av ritningar och en eventuell 

CAD-fil där byggnaden är visualiserad ur det byggnadstekniska perspektivet 

framställs en 3D-modell över byggnadens fasta objekt, så som väggar, tak, golv, 

dörrar och fönster. Kunden har även valt möbler till inredningen från ett bibliotek av 

möbler som företaget redan har färdigställt. Dessa placeras in i scenen så fort 

beställaren har godkänt byggnadens skal, väggarna, dörrarna och taket med mera. 

Efter detta så textureras, ljussätts och renderas scenen så att ett fotorealistiskt resultat 

produceras. Det sista steget är att animera en så kallad fly-through, genomflygning, 

där scenen, alltså det visualiserade objektet visas upp på bästa möjliga vis. Detta 

genom att låta en virtuell kamera i 3D-programmet åka genom scenen och stanna till 

och visa upp viktiga delar. När animationen är färdig renderas ett filmklipp ut för att 

levereras till kunden. Även fast företaget har tillgång till en renderfarm bestående av 

flertalet datorer med enda uppgift att rendera bilder kan deras renderingar ta allt från 

en dag till över en vecka. Detta för att fotorealistisk ljussättning och texturer tar tid att 

beräkna vid renderingen [20]. 

Detta är bara ett företags utförliga process för att skapa arkitekturella 

visualiseringar men många fler företag [21] [22] [23] inom både arkitekturell 

visualisering och prototypvisualisering följer, i åtminstone grova drag, denna process 

med tät beställarkontakt och utgång från ritningar för att sedan modellera, texturera, 

animera och sedan rendera ut en slutprodukt som levereras till kunden.  

2.3 Hur människan uppfattar 3D-design 

En människa som ser en bild kommer alltid att individuellt välja att tolka och behandla 

bilden mentalt. Det är då upp till varje person vad som kommer att utläsas från bilden, 

men beroende på vilka olika uttryckssymboler som finns i bilden kommer personens 

tolkning att kunna styras i en viss riktning. Speciellt vid kommunikation av 

information är detta viktigt att tänka på och samtidigt undersöka vad målgruppen 

faktiskt uppfattar från bilderna som de visas [24]. 

Människan kan genom sina två ögon uppfatta djup då vänster och höger öga ger 

två olika bilder som analyseras i hjärnan för att förstå djupet på objekt. I 

tvådimensionella bilder funkar inte den här metoden och där kan iställlet saker som 

skuggning, storlek och perspektiv användas för att lura hjärnan att det finns djup i 

bilderna [25]. 
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En undersökning som gjorts av Elin Haraldsson [26] angående elevers 

uppfattning av 3D-visualisering av molekylmodeller visar på att elever i det stora hela 

har lättare att förstå molekylers uppbyggnad när de kan ses från flera olika vinklar. 

Studien visar på skillnaden mellan hur 2D-bilder och 3D-visualisering uppfattas vid 

inlärning [26]. 

Men för att förstå vad människor tycker om material som producerats inom 3D 

behövs ofta relativt stora urvalsgrupper för att kunna få ett säkert resultat om gruppens 

preferanser. Detta blir ofta tidskrävande och resurskrävande och därför försöker 

Cheng, Firouzmanesh och Basu [27] definera faktorer som kan vara viktiga inom 

människans bedömning av en 2D-bild eller 3D-modell. De försöker också reda ut om 

tekniska subjektiva bedömningar kan göras och användas istället för de 

resurskrävande studierna på stora urvalsgrupper [27]. 

3 Metod och Genomförande 

3.1 Metod 

För att få en stadig grund att stå på i det fortsatta arbetet och besvara forskningsfrågan 

”Vad är god praxis inom designvisualisering i 3D?” kommer som första steg i den här 

studien en litteraturstudie att genomföras.  

Efter utförandet av litteraturstudien kommer data att samlas in för att ligga till 

grund för den fortsatta produktionen. Denna data kommer till stor del svara på frågan 

”Vad vill beställaren uppnå med visualiseringen?” då den till största delen består av 

diskussioner med beställaren om vad som skall inkluderas i slutprodukten. 

För att sedan skapa en 3D-modell över lokalen och dess möblering utifrån den 

insamlade datan kommer programmet Autodesk Maya att användas. 

Då denna modell är färdig och har producerats i tre olika grafiska uttryck 

kommer en komparativ studie via ett frågeformulär att genomföras. Detta för att svara 

på frågan ”Hur kan filmen göras så tilldragande som möjligt för aktivitetscentrets 

målgrupp, ungdomar i Gävle?” 

Datan från denna studie kommer att sammanställas och resultatet kommer ligga 

till grund för den slutliga produktionen. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Litteraturstudie 

Information hämtades från läroböcker som behandlar 3D-grafik, vetenskapliga artiklar 

samt internetkällor. Framförallt det sistnämnda fick ligga till grund för vad som är god 

praxis inom designvisualisering i 3D då mycket av informationen finns hos företag 

och personer inom branschen och inte i forskningsrapporter. Mycket matnyttig 

bakgrundsinformation om 3D kunde insamlas från läroböcker och vetenskapliga 

artiklar, men för att fokusera på den del av designvisualiseringen som är av intresse 

för denna studie så var det främst internetkällor från diverse företag som var 

intressanta. 

3.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av ritningar, mått i lokalen så som takhöjd och liknande, foton 

och diskussioner med beställaren om önskad utformning. 

 Denna typ av datainsamling skedde till stor del i två omgångar genom att vid 

besök i lokalen fotografera utrymmen och objekt för att sedan kunna reproducera 

deras utförande i mjukvaran. Under det första besöket i lokalen genomfördes 

fortfarande renoveringar av lokalen och framförallt utformandet av dörrar, fönster och 

andra fasta objekt kunde studeras då inga möbler fanns i lokalen.   
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Vid det andra besöket i lokalen hade renoveringen färdigställts och lokalen 

möblerats så fokuset låg här på möblernas utformning och placering. I detta läge lades 

även stor vikt vid lampornas placering så att en rimlig efterlikning av ljussättningen 

skulle kunna skapas i 3D-programvaran.  

Mycket stor vikt lades vid beställarens önskemål och tankar om hur lokalen 

skulle framställas. Kontakten  med beställaren och datainsamlingen i lokalen var en 

kontinuerlig process genom hela arbetet då ändringar skedde i lokalen, problem 

uppstod och nya idéer framkom. 

3.2.3 Produktion 

För att producera 3D-materialet till denna studie har programvaran Autodesk Maya 

2012 använts. Det tvådimensionella materialet så som texturer och fotoredigering 

genomfördes i Adobe Photoshop CS5, medan efterbehandling och skapandet av de 

olika grafiska uttrycken skedde i Adobe After Effects CS5. 

3.2.3.1 3D-produktion 

Först användes Autodesk Maya för att modellera lokalens väggar efter de ritningar och 

mått som samlats in, därefter lades fasta objekt så som dörrar, fönster, golv och tak 

till. Nästa steg blev att modellera aktivitetscentrets möbler och inredning och sedan 

texturera hela lokalen och dess möblering. Detta skedde genom att ett rum i taget 

texturerades för att på så sätt få en rendering av ett rum godkänt av beställaren så den 

kunde användas i den komparativa studien, det första rum som färdigställdes var 

studie- och konferensrummet. Denna metod att dela upp lokalen i mindre delar gjorde 

även textureringsarbetet mycket mer lätthanterligt.  

Bilderna som använts till texturerna har skapats både genom eget fotograferande 

och bearbetning av bilder hämtade från internet. 

Sist animerades en kamera för att visa upp lokalen och alla dess utrymmen och 

denna kameraåkning renderades ut för att skapa en bildsekvens som kunde sättas ihop 

till ett filmklipp. Då vissa objekt i lokalen, så som sponsorskyltar, saknades när resten 

av modellen var färdig renderades vissa sekvenser medans arbetet med att färdigställa 

sponsorskyltarna med hjälp av Adobe Photoshop fortfarande pågick. Renderingen 

skedde på fyra fristående datorer samt Creative Computer Graphics renderfarm där 34 

datorer finns tillgängliga för enbart renderingsjobb. 

3.2.3.2 Efterbehandling 

I programmet After Effects lades sedan den renderade bilden av studie- och 

konferensrummet in för att skapa de olika grafiska uttrycken. Genom en kombination 

av olika inbyggda effekter i programmet, bland annat en specifikt skapad för att göra 

en cartoon-känsla, skapades de två andra grafiska uttrycken.  

Dessa effekter applicerades på var sitt så kallat Adjustment Layer som i 

lagerstrukturen ligger ovanför de andra lagren med bilder i och påverkar dem med sina 

effekter medans lagret i sig är tomt. Detta för att enkelt kunna byta ut bilderna som 

effekterna ska appliceras på samt lägga till hela bildsekvenser. När sedan alla 

bildsekvenser till filmen var färdigrenderade lades de in i Adobe After Effects för att 

genomgå postproduktion och slutligen renderas ut till ett filmklipp.  

 

3.2.4 Komparativ studie 

Aktivitetscentrets målgrupp är ungdomar i åldern 7-18 år bosatta i Gävle, det är även 

främst tänkt att elever på Nynässkolan och Internationella Engelska Skolan är de som 

besöker aktivitetscentret. Då dessa två skolor är grundskolor planerades även 

gymnasieskolan Vasaskolan att tillfrågas om studien kunde genomföras där, detta på 

grund av skolans läge mycket nära aktivitetscentret.  
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Det planerade upplägget på studien var att tillfråga 60 ungdomar per åldersgrupp 

om vilket grafiskt uttryck de föredrog. Dessa åldersgrupper var uppdelade så att 

lågstadieelever hamnade i en åldersgrupp, mellanstadieelver i en annan och så vidare. 

Planen var att fråga låg- och mellanstadieelever på Nynässkolan, högstadieelever på 

Internationella Engelska Skolan samt gymnasieelever på Vasaskolan för att få en bra 

spridning på åldersgrupperna. 

Enkäten var upplagd så att ungdomarna ombads kryssa för om de var kille eller 

tjej, vilken åldersgrupp de tillhörde samt vilket av de tre grafiska uttrycken de 

föredrog. Se den fullständiga enkäten i bilaga 1.  

Först tillfrågades rektorn på Vasaskolan om det fanns möjlighet att genomföra 

studien bland skolans elever och det godkändes under förutsättning att det inte skedde 

på lektionstid. Alltså genomfördes undersökningen i skolans matsal under elevernas 

lunchrast och 60 personer tillfrågades om vilket grafiskt uttryck de föredrog.. 

Dock blev det problematiskt med att genomföra studien som planerat då 

Nynässkolans rektor inte ville tillåta att skolans elever svarade på enkäten under 

skoltid. Detta på grund av vissa konflikter med stiftelsen Rapatac. För att ändå kunna 

få någon data tillfrågades 60 av de ungdomar som under en eftermiddag besökte 

Rapatacs aktivitetscenter.  

Även Internationella Engelska Skolan tackade nej till undersökningen med 

hänvisan till att för många förfrågningar inkommit och att man för nuvarande hade ett 

fullständigt stopp för enkätundersökningar på skolan. 

Då genomförandet i aktivitetscentret gav en större spridning på åldersgrupperna 

än först planerats gjordes ett till försök med att kontakta en skola för 

enkätundersökning. Detta för att kunna kontrollera åldersgrupperna och på så sätt få 

en jämnare spridning för att få ett bättre underlag att dra slutsatser ifrån.  

Den nya låg- och mellanstadieskolan som då kontaktades var Andersbergsskolan 

där två klasser, sammanlagt 32 ungdomar, i mellanstadiet kunde ingå i studien. 

Undersökningen genomfördes i klassrummen där eleverna fick enkäterna utdelade och 

kunde ställa frågor om de undrade över något. 

För att få svar även från lågstadie- och högstadieungdomar genomfördes även 

undersökningen på Lilla och Stora Sätraskolan där en klass på varje skola, 25 

lågstadieelever och 15 högstadieelver, besöktes och ingick i studien. 
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4 Resultat 

4.1 Datainsamling 

Första steget i datainsamlingen var att få en ritning att utgå ifrån. Detta tillhandahölls 

snabbt av beställaren, se figur 1, och fick sedan ligga till grund för de första stegen i 

produktionen. 

 

 

Figur 1. Ritning över lokalens utformning. © Arkitektkopia, 2012. 

Annan data som insamlats inkluderar takhöjd i de olika rummen, storlek på dörrar och 

fönster samt en stor mängd foton som använts för att återskapa lokalen i 3D.  

Under de diskussioner som har hållits med beställaren har de uttryckt en vilja om 

en fotorealistisk version av filmen, en cartoon-känsla samt en skissartad version så 

dessa grafiska uttryck är de som kommer att produceras. Detta görs för att kunna locka 

ungdomar med olika tycke och smak till lokalen genom filmen, det som främst har 

nämnts är att yngre barn kanske uppskattar en film som har en cartoon-känsla mer än 

en som är fotorealistisk. Därför ska det finnas möjlighet att ha olika filmer för olika 

åldrar eller andra grupperingar.  

De har även varit noga med att de sponsorskyltar som finns med i lokalen visas 

upp i filmen som skapas, då aktivitetscentret inte varit möjligt att bygga utan 

sponsring. 

Därutöver har författaren getts mycket fria händer i skapandet och presentationen 

så länge som slutresultatet överensstämmer med lokalens utseende. Detta i första hand 

för att det är författaren som har det tekniska kunnandet och vet vad som är möjligt att 

göra och framförallt vad som är möjligt inom tidsramen för projektet. 
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4.2 Produktion 

4.2.1 3D-produktion 

Första steget i produktionen, att modellera väggar, golv, fönster, lampor och dörrar 

genomfördes efter författarens första besök i lokalen och medförde inte några större 

problem då gott om referensmaterial fanns att tillgå, se resultatet av detta i figur 2. 

 

Figur 2. Första steget i produktionen, väggar golv, fönster, dörrar och taklampor 

modellerade.  

En första preliminär ljussättning genomfördes också innan möbleringen i lokalen 

var fastställd. Ljussättningen fick därefter självklart anpassas efter att möbler 

tillkommit, men gav ändå en god grund att utgå ifrån.  

Dock medförde ljussättningen stora problem då först skuggorna inte syntes och 

därefter hela filen som projektet sparades i blev korrupt och medförde att alla ljus blev 

väldigt intensiva. Ljusen kunde inte som vanligt sänkas i sin intesitet, när 

inställningarna ändrades skedde ingen skillnad i intensiteten, utan orsakade att alla 

renderade bilder blev  väldigt ljusa och nästan vita. Den enda lösningen på problemet 

var att återgå till filer som sparats ett antal dagar tidigare och göra om textureringen 

som gjorts i de korrumperade filerna. 

Renderingstiden blev cirka 50 minuter per frame när bilderna skulle renderas ut 

och det första aktivitetsrummet som färdigställdes i 3D-modellen var studie- och 

konferensrummet. Efter godkännande av beställaren kom den utrenderade bilden från 

detta rum att användas i enkätundersökningen. Därefter färdigställdes 

aktivitetsrummen och mingeltorget ett efter ett. 

 

4.2.2 Efterbehandling 

Resultatet av de olika grafiska uttrycken som skapades i Adobe After Effects och 

sedan godkändes av beställaren kan ses i figur 3. De grafiska uttrycken tog cirka en 

sekund per bild att rendera ut från After Effects vilket gör det mycket snabbare än 

renderingarna från Maya. 

Dessa olika grafiska uttryck renderades sedan ut för att användas i den 

komparativa studien där ungdomarna i Gävle fick tycka till om vilket grafiskt uttryck 

de tyckte var mest tilldragande. 
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Figur 3. De olika grafiska uttrycken. Uppifrån och ner: fotorealistisk, skissartad och 

cartoon. 
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4.3 Enkätsvar 

Sammanlagt 193 ungdomar tillfrågades i studien varav 86 var tjejer, 103 var killar, två 

personer inte uppgav kön och två personer uppgav både tjej och kille. De fyra svar 

som inte samstämmer med de övriga i form av könstillhörighet kommer att bortses 

ifrån då de inte kan jämföras rättvist med de övriga resultaten. Åldersfördelningen 

bland de tillfrågade ungdomarna såg ut så som figur 4 visar. 

 

 

Figur 4. Åldersfördelningen bland studiens deltagare. 

Sammansällningen av de valda grafiska uttrycken visar att den fotorealistiska bilden 

har fått mer än hälften av rösterna, cartoon näst flest röster och den skissartade minst. 

Det exakta resultatet visas i figur 5. 

 

 

Figur 5. Det föredragna grafiska uttrycken bland studiens deltagare. 
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För att få en uppfattning om hur ungdomarna i de olika åldersgrupperna tyckte om de 

olika grafiska uttrycken och se om det var stor skillnad mellan åldersgruppernas 

preferenser presenteras andelen av åldersgrupperna som föredrog ett specifikt grafiskt 

uttryck i figur 6. 
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Figur 6. Föredraget grafiskt uttryck bland de olika åldersgrupperna. 

 

Även könsfördelningen på de olika alternativen är intressant att se, därför visas 

andelen av könen som föredrog ett specifikt grafiskt i figur 7. 
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Figur 7. Andel av könen  som föredrar ett specifikt grafiskt uttryck. 
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4.4 Slutresultat 

Då den komparativa studien visar på att det grafiska uttryck som tilltalar ungdomarna i 

Gävle mest är den fotorealistiska producerades filmklippet som fotorealistiskt. Filmen 

visar upp lokalen genom en fly-through där den virtuella kameran flyger genom 

lokalen för att visa upp lokalens olika utrymmen. Kameran rör sig ganska fort mellan 

de olika aktivitetsrummen för att sedan stanna upp och visa rummen en längre stund 

genom en stillbild av rummet. Det enda rum som inte visas på detta sätt är 

dansrummet där kameran åker runt långsamt i rummet för att sedan fortsätta vidare. 

Hela filmklippet bifogas elektroniskt till denna uppsats och här nedan visas ett fåtal 

bilder som representerar klippet. 

Kameran börjar vid lokalens entré för att sedan vinkla åt höger och visa upp 

mingeltorget och cafèet som visas i figur 8. 

 

 

Figur 8. Lokalens café och mingeltorg. 

Därefter fortsätter kameran till vänster sett från figur 8 och visar upp 

datorutbildningsrummet, musikstudion samt biblioteket, vilket kan ses i figur 9. 

 

 

Figur 9. Lokalens bibliotek. 
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Efter biblioteket vänder kameran och passerar mingeltorget för att visa upp 

sponsorskyltarna som sitter på väggen på väg mot förrådet. Därefter åker kameran i 

sidled och visar upp väggen där stiftelsens logga finns som en tapet, samt visar upp 

mer av mingeltorget. Sedan fortsätter den in i spelrummet som visas i figur 10. 

 

 

Figur 10. Lokalens spelrum 

Efter spelrummet åker kameran in i dansrummet och visar upp detta för att sedan 

fortsätta över mingeltorget och fram till teknikrummet. Detta kan ses i figur 11. 

 

 

Figur 11. Lokalens teknikrum. 

Efter att detta har visats upp fortsätter kameran till studie- och konferensrummet där 

filmen avslutas genom en fade out. 

Efter vidare diskussion med beställaren lades ingen titelsida, musik eller annat 

ljud till. Detta är istället något som de själva lägger till efter behov. En fade from black 

lades in i början av klippet och en fade out till en creditpage i slutet av filmen lades till 

och filmklippet renderades sedan ut i mp4-format för att levereras till beställaren. 

Vissa saker har tillkommit och flyttats i lokalen efter det att renderingarna 

påbörjats och beställaren vill därför att vissa smärre justeringar görs innan filmen kan 

publiceras på deras hemsida, men är i övrigt mycket nöjda med slutresultatet. 
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5 Diskussion 

5.1 Litteraturstudie 

Genomförandet av litteraturstudien och de slutsatser som dragits därifrån går alltid att 

diskutera då de källor som använts kan vara mer eller mindre pålitliga. I den första 

delen av litteraturstudien som behandlar 3D-grafik är informationen som inhämtades 

till stor del allmänt vetande och ett flertal olika läroböcker inom 3D-grafik påstår 

samma saker så det måste anses vara bekräftad information.  

Det kan då argumenteras emot att ta upp sådana här grundläggande fakta i den 

teoretiska bakgrunden och att referera till sådant som klassas som allmänt vetande. 

Men samtidigt måste en introduktion till arbetet göra att de som läser rapporten förstår 

bakgrunden och sammanhanget och det som är självklart för en person som är insatt i 

3D-grafik är ofta oförståeligt för en utomstående. 

Då projektet utförs åt en utomstående beställare som inte själva kan något om 

3D-grafik är det viktigt att klargöra begrepp och teorier så att de kan läsa rapporten 

och förstå vad ämnet innebär. 

Den andra delen av litteraturstudien som är inriktad på designvisualisering och 

hur man kan använda 3D-grafik inom olika områden har inte ett lika solitt 

referensmaterial då denna del inte ofta behandlas inom läroböcker eller vetenskapliga 

artiklar. Här har dock flertalet internetkällor använts och de följer alla en gemensam 

linje i sina uttalanden. En internetkälla är ju aldrig så genomarbetad som en granskad 

och publicerad vetenskaplig artikel, men inom detta ämne är det just de företag och 

personer som jobbar med området dagligen som har mest erfarenhet och kunskap.  

Då samtidigt flera oberoende företag och personer har samma tankar och idéer 

stärker ju detta deras tankegång och ger en bra grund till att dra slutsatser ifrån. Den 

process som beskrivs av företaget Archiform 3D och bekräftas av andra verkar 

besvara frågan ”Vad är god praxis inom designvisualisering i 3D?” på ett 

tillfredsställande sätt och har varit det sätt som arbetet i detta projekt har genomförts 

på. 

 

5.2 Frågeställning 

Frågeställningen är alltid svår att formulera så att ett lagom område att studera 

framkommer, för allmänna forskningsfrågor och projektet går inte att begränsa, men 

för snäva frågor och det finns kanske inte utrymme att utforska det som planerats. 

Mycket i detta arbete handlar om en enskild persons eller en grupp individers 

personliga uppfattning om vad som är snyggast. Detta skapar då självklart problem då 

det en person uppfattar som mycket bra kan uppfattas som fult och konstigt av en 

annan.  

Förhoppningen här var att ett tillräckligt stort urval till den komparativa studien 

kunde göras för att detta urval skulle kunna representera en grupp, ungdomar i Gävle, 

på ett tillfredsställande sätt. Självklart är personliga uppfattningar alltid olika, men det 

måste samtidigt gå att generalisera vid sådana här tillfällen. 

Även bland beställaren har det funnits olika uppfattningar om vad som är bäst att 

genomföra och att kombinera allas åsikter med vad som är möjligt inom tidsramen för 

detta projekt har varit en utmaning. Det kan tyckas att detta arbete är baserat på folks 

personliga åsikter i för hög utsträckning, men inom detta område med 

designvisualisering i 3D är det framförallt vad kunder och betraktare anser om det 

färdiga resultatet som är viktigt och inte vetenskapen bakom det hela. 
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5.3 Produktion 

Byggnaden i detta projekt valdes att modelleras och inte laser-scannas in i 3D av flera 

olika anledningar. Först och främst var inte lokalen färdigställd vid påbörjandet av 

detta arbete och enbart detta gör det omöjligt att genomföra en scanning. En annan 

faktor är att denna process kräver speciell utrustning som författaren inte har tillgång 

till, samt inte har utbildning i att sköta, varken under själva scanningen eller i 

efterbehandlingen där punktmolnet omvandlas till en 3D-modell. 

Produktionen av 3D-materialet till denna studie har medfört problem som 

självklart har påverkat slutresultatet. Framförallt är det ljussättningen som medfört 

problemen då mycket har gått oförklarligt fel och filer har blivit korrupta. Även 

renderingstiden på projektet har blivit lång, uppemot 50 minuter per bild, vilket gjorde 

att produktionsfasen var tvungen att hållas nere för att kunna leverera en färdig film i 

tid. Renderingstiden kan ju självklart påverkas av att sänka inställningarna och därmed 

kvalitén på de renderade bilderna. Men då ändringar i utseende inte ville göras så var 

detta det enda alternativet. En annan anledning till att inga ändringar i detta gjordes 

var det korrupta ljuset, hade det tagits bort och skapats igen, hade renderingstiden 

kunnat hållas nere. Men då det tyvärr inte fanns tid till att göra om hela ljussättningen 

så fanns det inget alternativ till en lång renderingstid. 

Hade allt ljus fungerat som det skulle hade mer tid kunnat läggas på att arbeta 

istället för att felsöka och bättre slutresultat hade kunnat uppnås.  

Detta är även fallet med de sponsorskyltar som finns i lokalen, då dessa fanns i 

digitalt bildformat skulle de levereras till författaren så att skapandet av dess virtuella 

motsvarigheter skulle bli lättare. Men då det försenades många gånger om fick tid 

läggas på att producera dessa i bildredigeringsprogrammet Photoshop istället. Den tid 

som gick åt till detta hade mycket väl kunnat användas till att arbeta med smådetaljer i 

scenerna istället.  

Det finns självklart detaljer som kan förbättras i den färdiga filmen, det är sällan 

ett projekt inte kan förbättras, men samtidigt har projektet varit mycket stort och 

innehållit mycket detaljer och problem, så med tanke på detta har resultatet blivit 

tillfredsställande. 

Beställarkontakten under produktionen kunde varit något tätare för att undvika 

missförstånd och fel som upptäcktes först efter att filmen renderats. Då Rapatac under 

denna produktionsfas arbetat med att renovera, öppna och driva lokalen så har det inte 

alltid funnits tid till djupare diskussion över val och annat i produktionen där 

beställarens tankar var önskvärda vilket är mycket synd.  

Att det även har varit tre personer som har varit övergripande ansvariga för att 

hjälpa till och komma med synpunkter under denna produktion har det ibland varit 

svårt att få något konkret och konsekvent svar på funderingar som uppstod under 

arbetets gång. Det hade varit lättare om det varit en enskild person som från 

beställarens sida kom med synpunkter och idéer. Dock har den övergripande 

kontakten och diskussionen varit tillfredsställande och nyttig för projektet. 

 

5.4 Komparativ studie 

5.4.1 Genomförande 

Det var olyckligt att så mycket problem uppstod med den komparativa studien 

och det önskvärda hade ju självklart varit att den kunde genomföras som planerat på 

de utvalda skolorna. Att genomförandet var planerat att förläggas till skolorna var för 

att det då skulle vara lättare att kontrollera vilka åldersgrupper som svarade på 

undersökningen och på så sätt få en jämn åldersfördelning, samt av praktiska skäl då 

det annars kan vara svårt att få kontakt med tillräckligt många ungdomar att tillfråga i 

studien. 
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 Åldersfördelningen bör hållas jämn för att kunna dra slutsatser om vad 

ungdomar i allmänhet ansåg om de grafiska uttrycken; om det är mycket stor andel 

ungdomar i åldern 16-18 år kommer de i sammanställningen påverka slutresutatet mer 

än de som är i t.ex. åldern 7-9 år vilket gör att resultatet blir skevt. Att dra slutsatser 

från ett resultat som inte bygger på ett bra genomförande blir inte korrekt och kan inte 

anses gynna en studie. Snarare visar författaren då okunskap om vetenskapliga 

metoder om slutsatser dras från sådana resultat.  

Inte enbart åldersfördelningen kan påverka slutresultatet, ännu en anledning till 

att den komparativa studien planerades genomföras i skolorna var att man där får 

kontakt även med ungdomar som inte annars planerar att befinna sig i 

aktivitetscentrets verksamhet. Tillfrågar man enbart ungdomar som besöker 

aktivitetscentret så har man ju inte undersökt vilket grafiskt uttryck som är mest 

tilldragande för ungdomar i Gävle, utan man har bara undersökt vad som är mest 

tilldragande för  ungdomarna som besöker aktivitetscentret. Detta i sig är ju inte något 

fel, men frågeställningen i den här studien var inte hur filmen kunde göras så 

tilldragande som möjligt för aktivitetscentrets besökare, utan för ungdomar i allmänhet 

i Gävle.  

Utifrån detta kan det ju tyckas att det första valet av skolor, centrets 

målgruppsskolor, var felaktigt. Men samtidigt måste en viss avgränsning göras och det 

finns ett större intresse av att ta reda på vad den främsta målgruppen tycker om de 

grafiska uttrycken än vad andra ungdomar tycker. Det är alltid svårt att göra ett urval 

så vetenskapligt korrekt som möjligt, i teorin skulle helst alla ungdomar i staden 

tillfrågas, men då detta inte är möjligt måste tyvärr avgränsningar göras.  

Även själva genomförandet av undersökningen kan diskuteras då den 

genomfördes på olika sätt vid de olika tillfällena, detta kan ju självklart påverka 

utfallet. Vid det första tillfället genomfördes undersökningen i en matsal när 

ungdomarna åt lunch, detta gjorde att de i lugn och ro kunde titta igenom enkäten och 

fundera över sitt svar. Vid det andra tillfället där ungdomar tillfrågades i Rapatacs 

aktivitetscentrum befann sig författaren vid ingången och frågade de som kom in om 

de kunde stanna en stund och svara på en kort fråga. Då de flesta då var helt inriktade 

på att utnyttja centrets aktivitetsmöjligheter var det vissa som inte tog särskilt lång tid 

på sig för eftertanke.  

Det var även så att vissa personer när ungdomarna kom i grupp svarade samma 

sak enbart för att en person ”bestämde” vilken bild som var snyggast och därefter 

påverkade de andra i gruppen. Detta kan både ha varit ett resultat av hur 

undersökningen genomfördes just där och även ett resultat av att dessa ungdomar var 

yngre än de som tillfrågades i matsalen där det också förekom grupperingar men där 

samma beteende med att välja nåt bara för att en annan person ”bestämde det” inte 

uppmärksammades. 

Under utförandet av undersökningen i Andersbersskolan samt Lilla och Stora 

Sätraskolan genomfördes det på ännu ett sätt genom att ungdomarna befann sig i sina 

klassrum och i ännu större lugn och ro kunde bedöma de grafiska uttrycken. Det 

uppmärksammades att det i genomsnitt lades större tid på att titta på och fundera över 

bilderna i denna situation än i de andra.  

Det hade varit önskvärt om undersökningen hade kunnat utföras på samma sätt 

vid alla tillfällen för att skapa större jämnlikhet mellan tillfällena. Men då det inte var 

möjligt kan man hoppas att bedömningstiden inte har spelat allt för stor roll på utfallet 

av studien.  

Urvalsgruppen har varit relativt stor för att i möjligaste mån säkerställa studiens 

riktighet och minska på felkällorna. 

Problemen med skolornas samarbete gjorde att undersökningen drog ut på tiden, 

främst genom att de hänvisade till att prata med en rektor som inte befann sig i skolan 

för tillfället eller att förfrågan om ett genomförande av studien skulle tas upp på möten 

senare. Detta gjorde att mycket låg i andras händer och inte kunde påverkas av 
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författaren själv. På grund av detta kunde inte så många ungdomar som önskat 

tillfrågas och framförallt åldersgrupperna 7-9 år och 13-15 år blev lidande.  

Då genomförandet av undersökningen på skolorna i Sätra, Lilla och Stora 

Sätraskolan, hade den externa beställaren Rapatac lovat att sköta kontakten med 

rektorn för att klargöra detaljer angående studien och få ett godkännande för 

undersökningen. Detta för att stiftelsen, främst genom grundaren Moussa N’Diaye, har 

mycket god kontakt med dessa skolor sedan tidigare genom fritidsaktiviteter så som 

basket samt besök i skolorna.  

Då undersökningen väl skulle genomföras visade det sig istället att rektorn inte 

alls hade kontaktats i förväg och diverse improviseringar fick göras för att kunna 

genomföra studien inom den tidsram som fanns. Rektorn var dock mycket hjälpsam 

och letade under sin egen lunchrast reda på klasser där det fanns möjlighet att 

genomföra studien vilket gjorde att två klasser ändå kunde tillfrågas. 

Vid genomförandet av undersökningen på Stora Sätraskolan var den klass som 

det med så kort varsel fanns möjlighet att genomföra studien på en niondeklass. Detta 

gjorde att många i klassen redan hade hunnit fylla 16 och därför inte kunde göra så att 

åldersgruppen 13-15 där det fanns få svar kunde få mera data. Hade det funnits 

möjlighet att tillfråga en åttondeklass hade det antagligen blivit en mer fördelaktig 

åldersfördelning. 

Även själva enkätens utformning går att diskutera då bilderna 1 och 3, 

fotorealistisk och cartoon ofta uppfattades som likadana innan en noggrannare titt 

togs. Detta hade kunnat undvikas genom att ha större och tydligare bilder att visa. 

Anledningen till att bilderna gjordes i den storleken var för att de skulle få plats på 

samma sida, både för att rent praktiskt kunna ha ett papper med info på en sida istället 

för att behöva ha antigen två papper eller ett dubbelsidigt.  

Det kan vara svårt att jämföra de olika grafiska uttrycken rättvist om de inte kan 

beskådas samtidigt alla tre, möjligtvis hade det kunnat vara mindre text på enkäten för 

att skapa mer utrymme till bilderna. Men samtidigt kändes det fel att lämna ut en enkät 

utan någon som helst info om varför den utförs och vad det faktiskt handlar om, det 

kanske hade varit möjligt att korta ner på texten lite utan att förlora innehållet men det 

är en svår avvägning. 

Vid undersökningen i Vasaskolans matsal var det två ungdomar som inte 

kryssade i om de var tjej eller kille. Om detta berodde på att enkäten var dåligt 

utformad så det var lätt att missa de alternativen, eller om det berodde på att de inte 

ville identifiera sig som varken kille eller tjej går ju självklart inte att veta i efterhand. 

Men det är ju självklart synd om det var enkätens utformning som skapade problemet. 

Vid undersökningen i aktivitetscentret var det även vissa som missade att fylla i denna 

ruta men då författaren hela tiden såg vad som skrevs kunde det lätt påpekas och 

korrigeras.  

Då de två personer som inte följde normen med könstillhörighet genom att kryssa 

för båda alternativen inte kan jämföras rättvist med övriga resultat kommer de att 

bortses ifrån. 

Man kan ju även diskutera om det att enkäten har visat en stillbild har påverkat 

något och att ett annat resultat kanske hade fåtts om ungdomarna visades ett filmklipp 

där en bättre uppfattning om de olika grafiska uttrycken kunde ges. Anledningen till 

att studien gjordes med stillbilder var helt enkelt av praktiska skäl då stora problem 

skulle komma att uppstå om tre olika filmklipp skulle visas upp för att sedan bedömas 

om ungdomarna besöktes i t.ex. en skola.  

Då är också frågan om valet av bild, studie- och konferensrummet, för att 

representera de olika grafiska uttrycken har påverkat undersökningen på något sätt och 

om ett annat resultat hade uppstått om ett annat aktivitetsrum hade använts. 

 Förhoppningsvis har motivet i bilden inte så mycket med bedömningen av det 

grafiska uttrycket att göra då ingen tanke lades på detta problem vid skapandet av 

enkäten. Det var enbart det rum som färdigställdes först som användes, och att det 

blev studie- och konferensrummet var enbart en slump. Det borde inte ha gett någon 
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större skillnad i resultatet om ett av de andra rummen använts då de har samma stil 

och liknande ljussättning, men det är ändå värt att nämna. 

Enkäten hade mycket väl kunnat utföras på nätet där det lättare hade kunnat visas 

filmklipp på varje deltagares egna villkor. Problemet med en internetstudie kan dock 

vara att det blir svårt att nå ut till de tänkta åldersgrupperna i den omfattning som 

önskats. Det kan även bli svårt att garantera att ungdomarna i sådana fall faktiskt har 

tittat igenom och tänkt över svarsalternativen innan de svarar. Det kan vara lättare att 

inte engagera sig i studier som genomförs på nätet, speciellt när de innebär att titta 

koncentrerat på flera olika filmklipp. 

5.4.2 Resultat 

Resultatet av den komparativa studien blev alltså att den fotorealistiska varianten fick 

flest röster av de ungdomar som tillfrågades. Frågan är då kan man utifrån detta säga 

att ett fotorealistiskt uttryck gör filmen så tilldragande som möjligt för ungdomar i 

Gävle?  

Eftersom att åldersfördelningen i undersökningen var skev och även könsfördelningen 

är något skev, om än inte så mycket, kan man tycka att slutsatser dragna från detta kan 

bli skeva. Dock var det en ganska stor undersökning där resultatet möjligen 

representerar Gävleungdomarnas övergripande tycke i frågan. 

För att återgå till åldersfrågan så visar figur 6 att samtliga åldersgrupper föredrog 

det fotorealistiska uttrycket, förutom de som var sex år eller yngre, som hade lika 

mellan fotorealistisk och cartoon. Då dessa enbart var fyra personer kan de inte räknas 

in som något som i stor utsträckning kan påverka slutsatserna. Det var i övrigt bara 

gruppen 13-15 år som hade färre än 50% som föredrog det fotorealistiska alternativet 

så det känns säkert att säga att Gävles ungdomar i det här fallet föredrar en 

fotorealistisk film framför en skissartad eller cartoonaktig. 

Vad som annars är intressant att se är att cartoon-uttrycket inte har någon mycket 

stor skillnad i populäritet mellan de olika åldersgrupperna, det är alltså inte mycket 

populärare bland de yngre ungdomarna som beställaren först trott när de antog att 

mindre barn skulle föredra en version som påminner om tecknad film. 

Det minst populära uttrycket, det skissartade, visade sig vara mycket mer 

populärt bland killar än bland tjejer. 17% av killarna föredrog detta uttryck medans 

enbart 5% av tjejerna gjorde det och frågan är ju vad detta kan bero på. Mängden 

röster på cartoon är nästan helt jämn mellan tjejer och killar, enbart en procentenhet 

skiljer dem åt, så tjejerna föredrar i större utsträckning det fotorealistiska uttrycket än 

killarna. 

Könsskillnader i samhället kan ju bero både på faktiska genetiska skillnader 

mellan killar och tjejer eller rent inpräntade åsikter där tjejer och killar förväntas tycka 

och tänka vissa saker enbart pågrund av sitt kön. Hur det ligger till i detta fall är ju 

omöjligt att veta, men det som är säkert är att av de som föredrog det skissartade 

uttrycket är hela 81% killar. 

5.5 Slutresultat  

Filmklippet producerades alltså som fotorealistiskt för att göra det så tilldragande som 

möjligt för Gävles ungdomar. Hur filmen lagts upp är ju självklart möjligt att diskutera 

ur många olika synvinklar och här följer ett försök till att förklara varför saker gjordes 

som de gjorde.  

Filmen skapades med scener mellan de olika aktivitetsrummen där kameran rör 

sig fort och sedan med stillbilder som visar upp rummen en längre stund. Detta 

gjordes som en reaktion på den långa renderingstiden som uppstod och gjordes för att 

kunna behålla bildernas utseende och alltså renderingsinställningar som gjorde det 

långsamt, men samtidigt kunna producera ett filmklipp som visar upp alla 

aktivitetsrum samt mingeltorget innan den utsatta deadlinen. Då dansrummet inte har 
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någon särskild möblering visas detta rum istället upp genom att kameran flyger 

igenom det, detta visar bättre upp rummets karaktär så kamerarörelserna har anpassats 

efter varje rums utseende. 

De bitar av klippet där kameran rör sig mellan två rum och det enda som finns att 

se är en tom vit vägg är inte heller särskilt intressant för ungdomarna att se på och 

därför inte nödvändigt ur marknadsföringssyfte. Därför har dessa delar prioriterats 

bort för att istället kunna visa mer av lokalens inredning och funktioner. 

6 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från projektet är att god praxis inom designvisualisering 

innefattar tät beställarkontakt och ett metodiskt arbetssätt, beställaren i detta fall var 

ute efter en visualisering som representerar deras lokal för marknadsföringssyfte samt 

att ungdomarna i Gävle tycker att filmen blir mest tilldragande om den är 

fotorealistisk och inte skissartad eller cartoon. 

Som slutord kan sägas att i detta fall har arbetssättet och  metoden som använts  

för att visualisera aktivitetscentret varit mycket lämpligt. 
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