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Abstrakt 
Att skapa arkitektoniska 3D modeller i en animation eller ett spel som ser trovärdiga 

ut är ett avancerat och komplext arbete. Mycket har skrivits om hur man bygger 

verkliga arkitektoniska byggnader men väldigt lite om hur man bygger 

verklighetstrogna 3D modeller. I denna uppsats kommer syftet därför att ligga i att 

undersöka om de råd och tips som ges avseende hur man bygger verkliga 

arkitektoniska byggnader även kan tillämpas när man bygger arkitektoniska 3D 

modeller. Vad innebär en trovärdig arkitektur och vilka grundläggande principer bör 

man ha i åtanke när man skapar trovärdiga 3D modeller? Dessa frågeställningar 

kommer att besvaras genom en litteraturstudie följt av en empirisk studie  ”Science 

Fiction in Space”, där jag har använt mig av den information jag funnit. I arbetet 

framkom det att många av de råd och tips som ges avseende konstruktion av 

verkliga byggnader också bör tillämpas om man vill skapa verklighetstrogna 3D 

modeller. En större frihet att avvika från råden kan dock göras när man bygger upp 

3D modeller som skall placeras i en futuristisk miljö, dock måste man då tänka på 

att ha en historia som gör att den arkitektoniska 3D modellen känns 

verklighetstrogen i den miljön.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vad är egentligen arkitektur?  

Enligt Nationalencyklopedin [1]  är definitionen på arkitektur 

 

”arkitektu´r , byggnadskonst. Termen avser i vidsträckt betydelse allt mänskligt 

byggande…” 

 

”Arkitekturen förenar oåtskiljbart en praktisk, konstruktiv och funktionell sida med en 

estetisk, harmonisk och symbolisk.” 

 
Byggnader, en av grundstenarna i vårt moderna samhälle och ett kunskapsarv som 

ärvts ner genom flertalet generationer. Arkitektur, ett ord som fått många 

beskrivningar och klassificeringar genom olika epoker och kulturer, men som sedan 

renässansen setts som både en nödvändig ingenjörskonst och finkultur. 

Arkitektur är nu en del av vår vardag oavsett om man märker av det eller inte. För 

ett otränat öga är det som vilken byggnad som helst, men för den intresserade finns det 

ett hav av kunskap att förkovra sig i. Något som ibland kan tyckas vara 

överväldigande för de nyligen intresserade, speciellt de som arbetar inom 

nöjesindustrin. 

Hur kan man med tanke på de krav som ställs på en utbildad arkitekt ändå ha en 

möjlighet att skapa trovärdiga arkitektoniska modeller inom 3D? 

Med trovärdig avser jag inte att man behöver skapa en fotorealistisk arkitektur 

utan att i det här fallet avser jag att byggnaderna måste passa in i den arkitektoniska 

stil som man har valt att bygga upp. De objekt som skapas skall ha drag eller 

influenser som påminner om den arkitektoniska stil man försöker återskapa. Detta gör 

att man känner igen stilen och inte uppfattar den miljö man har byggt upp som något 

orealistisk. 

 

1.2 Problemformulering 

Fokus kommer att ligga på hur man kan skapa och återskapa en trovärdig arkitektur 

inom 3D,  med inriktning mot animationer och spel.   

Vilka fundamentala principer som man bör ha i åtanke när man bygger upp en 

arkitektonisk miljö kommer också att belysas. Olika exempel från spel och 

animationer kommer att presenteras i korthet och delge var skaparna till dessa fann sin 

inspiration ifrån.  

Jag utför även en empirisk studie där jag analyserar och skapar modeller till det 

fristående projektet ”Science Fiction in Space” där jag blandar klassisk arkitektur från 

Amerikanska vilda västern med futuristisk science fiction design. Genom detta vill jag 

visa hur man kan blanda två stilar, en existerande genre och en fiktiv sådan, för att 

skapa något nytt och unikt inom animation och spel. 
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1.3 Syfte 

I korthet är syftet: 

Samla och analysera information för personer som är intresserade av arkitektur 

inom 3D modellering men som inte har någon direkt arkitekturutbildning. Att ge 

personer en uppfattning om vad trovärdig arkitektur innebär och hjälpa dem skapa 

realistiska eller trovärdiga byggnader så att dessa passar in i den omgivning man 

arbetar med. Komma fram till vilka grundläggande principer som man bör ha i åtanke 

när man skapar en trovärdig 3D modell. Vilka skillnader och likheter det finns mellan 

byggnader inom visualisering, spel och animation kommer att kort presenteras liksom 

vilka olika praktiska användningsområden det finns för arkitektoniska 3D modeller. 

 

1.4 Frågeställningar 

Finns det några grundläggande arkitektoniska riktlinjer och principer som  ligger till 

grund för att kunna skapa en trovärdig 3D arkitektur? 

Vilka vanliga skillnader finns det mellan byggnader inom spel och animation? 

Vilka praktiska användningsområden av arkitektoniska 3D modeller finns det? 

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas inte de tekniska aspekterna som till exempel hur man gör för att 

modellera en byggnad utan bara beskriva metoderna om hur man går tillväga för att 

skapa en trovärdig arkitektur, även om jag behandlar grunderna för vad man bör tänka 

på när man börjar skapa en byggnad. Arbetet behandlar inte alla olika former av 

arkitekturer som existerar utan endast några som har med den empiriska studien att 

göra, eller är välkända från olika spel och animationer. I uppsatsen hittar man inte 

någon information om vilka program man kan tänka sig att använda för att skapa 

modeller eller de tekniska skillnader mellan dessa. Då detta är en uppsats för de som 

redan har förkunskaper inom 3D modellering, ljussättning och rendering finns det inte 

någon information om dylikt. 

 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2: Metod; går igenom valen för datainsamling och tillvägagångssättet som 

använts. Förklarar vikten av empirin, vilken ordning arbetet utförts och dylikt.  

 

Kapitel 3: Teoretisk bakgrund; litteraturstudier där tidigare forskning använts för att 

finna tillgänglig information och för att sålla ur de mest relevanta delarna. Här 

används både vetenskapliga texter, material från erkända professionella aktörer och 

liknande.  

 

Kapitel 4: Resultat; använder informationen som blivit funnen i föregående kapitel. 

Dokumentationen används för att ge konkret exempel på hur det kan användas vilket 

illustreras via de empiriska studierna.  

 

Kapitel 5: Slutsatser; besvarar frågeställningarna efter hur efterforskningen och 

resultaten har gått. Går kortfattat igenom vad som kommits fram till i de tidigare 

kapitlen.  
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Kapitel 6: Diskussion; Går igenom resultaten i olika perspektiv samt andra upptäckter 

som gjorts under arbetets gång. Ger även förslag på andra intressanta områden där 

forskning pågår. 

 

 

2 Metod 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Valet har varit att genomföra en litteraturstudie där jag har samlat och analyserat så 

mycket relevant information som möjligt från böcker, uppsatser, artiklar och en rad 

olika tillförlitliga informationssidor på internet. För att kunna verifiera och tillämpa 

den funna information har jag utfört en empirisk studie ”Science Fiction in Space” där 

jag har skapat 3D modeller som blandar existerande och fiktiv arkitektur design för att 

visa hur man kan arbeta gränsöverskridande för att skapa en egen stämning och stil. 

Jag har där noggrant angett vilka arkitektoniska fundamentala principer som har legat 

till grund för designen. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Genom att samla och analysera den information jag har funnit från olika källor. 

Informationen har hämtats från olika böcker, artiklar och från informationssidor på 

internet. Efter att ha sållat och plockat ut den relevanta information till de olika 

delarna av mitt arbete har jag tillämpat dessa på den empiriska studien ”Science 

Fiction in Space” där jag använt mig av de riktlinjer som ligger till grund för att skapa 

en trovärdig arkitektur. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Det har skrivits en hel del om hur man går tillväga för att bygga verkliga 

arkitektoniska byggnader men väldigt lite har skrivits när det gäller hur man bygger 

verklighetstrogna arkitektoniska 3D modeller.  Vilka är  de grundläggande principerna 

som ligger till grund när man skapar verkliga arkitektoniska byggnader?  

 

3.1 Arkitektur inom Antiken 

Vitruvius [2] text om arkitektur - De Architectura Libri Decem,  är den äldsta som 

finns bevarad.  I  Rowlands och Howes översättning  ”Ten Books on Architecture ” 

[3] kan man läsa om de krav Vitruvius ställde på en arkitekt. Han menade att en 

arkitekt skulle vara väl utbildad inte bara inom byggnadsteknik utan även ha en bred 

kunskap och förståelse inom sådana områden som aritmetik,  geometri,  filosofi,  

geografi,  geologi,  anatomi,  musik,  medicin,  historia samt teckning. För att nå riktig 

framgång var man enligt Vitruvius tvungen att ha både praktisk och teoretisk kunskap 

eftersom  

"The architect should be equipped with knowledge of many branches of study and 

varied kinds of learning, for it is by his judgement that all work done by the other arts 

is put to test" [3]. 

 

Hans verk var en guide för hur man utförde lyckade byggnadsprojekt under 

antikens dagar. Den täckte in nästan varje aspekt vad avsåg  romersk arkitektur. Den 

behandlade i detalj sådana ämnen som stadsplanering , byggnadsmaterial , estetik,  

musik, historia, vattenförsörjning m.m. 

Med tanke på omfattningen av allt det som hans verk inkluderade kan man i viss 

mån förstå att hans kravlista på en arkitekt var så omfattande. Men han hade också 

insikten att förstå att ingen enskild person till fullo kan uppfylla alla dessa krav, men 

han menade dock att de åtminstone skulle ha grundläggande kunskaper eftersom 

arkitekten hade det fulla ansvaret för hela byggnadsprojektet. 

Mycket av det som Vitruvius skriver kan verka passé idag men man måste förstå 

under vilken tidsperiod Vitruvius verkade. Under antiken var Rom en stormakt och 

konsten hade en framträdande roll i det romerska samhället. Vid utsmyckning av 

skulpturer och andra byggnadsverk infogade man gärna detaljer som påminde 

betraktarna om ärorika historiska slag eller andra betydelsefulla händelser i Roms 

historia. 

 

I den första boken, kapitel 2 [3] behandlar Vitruvius de fundamentala principer som 

ligger till grund för en bra arkitektur. 

 

Planering 

Man måste ha klart för sig vilka olika typer av byggnader som skall ingå i 

byggnadsprojektet. 

 

Placering 

Utplaceringen av dessa olika byggnader på sina rätta platser 

 

Proportioner 

En byggnads höjd skall vara anpassad till dess djup, och dess djup anpassad till dess 

längd. 

 

Symmetri 

De olika byggnaderna skall vara symmetrisk anpassade till  helheten. Precis som 

kroppens olika delar är symmetriskt anpassade till kroppen som helhet. 
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Han menade också att en byggnad skulle vara robust,  ha ett funktionellt syfte och vara 

estetisk vacker att beskåda. 

 

3.2 Arkitektoniska influenser 

För att kunna skapa en arkitektur som på ett trovärdigt sätt passar in i en omgivning 

bör man enligt Fletcher [4]  känna till de sex olika influenserna som bidrar till ett lands 

eller folks speciella arkitektoniska stil. 

 

Dessa influenser är enligt Fletcher: 

Geografiska 

Varje lands civilisation har till stor del bestämts av dess geografiska förhållanden. Ett 

lands karakteristiska egenskaper formar till stor del invånarnas levnadssätt och kultur. 

Ta till exempel Egypten som till största delen består av en sandig öken medan marken 

längs Nilen består av bördig jord. Det var längs stränderna till floden som stora delar 

av befolkningen bosatte sig eftersom den utgjorde en inkomstkälla. Det var här som 

man huvudsakligen byggde upp sina städer, tempel och pyramider. 

 

Klimat 

Klimatet spelar en avgörande roll på hur ett lands arkitektur är uppbyggd. I vissa 

länder där man har fyra årstider behöver man konstruera byggnader på sådant sätt att 

de ger skydd både mot värme och dåligt väder. I andra delar av världen där man till 

största delen har ett varm klimat behöver man enbart konstruera byggnader som 

tillhandahåller skydd mot värmen. Det finns ingen anledning att tillhandahålla skydd 

mot dåligt väder. Klimatets inverkan är således av stor betydelse när det gällde att 

utveckla arkitekturens egenskaper.  

 

Religion 

Prästerskapet har under olika epoker haft en mäktig och inflytelserik position. Överallt 

kan man se religionens påverkan på arkitekturen. Storslagna  kyrkor och tempel har 

uppförts till ära för gudarna. 

  

Social och politiska 

Tillgång till billig arbetskraft gynnade uppförandet av stora och viktiga byggnader. En 

regering som med sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder verkar för att driva igenom 

olika byggnadsprojekt påskyndar utvecklingen av olika arkitektoniska byggnader. 

  

Historiska 

Ett lands historia påverkar den arkitektoniska stilen. Ett land kan ha flera olika 

arkitektoniska stilar som tillkommit under olika tidsperioder i landets historia. I de 

delar av Spanien och Portugal som dominerades av morerna mellan åren 711 och 1492 

kan man se tydiga inslag av morisk arkitektur. Triumfbågen är ursprungligen ett 

romerskt monument som restes till ära för kejsarens miltära segrar. Triumfbågen i 

Paris som restes till minne av slaget vid Austerlitz 1805 har influerats av den romerska 

arkitekturen och gjort det till sitt eget. Den har en stil som vanligtvis inte förknippas 

med fransk arkitektur. 

  

 

När man känner till vilka influenser som har påverkat ett specifikt lands arkitektoniska 

stil kommer det att underlätta skapandet utav en verklighetstrogen arkitektoniks 3D 

modell som passar in i miljön. 
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3.3 Detaljernas betydelse 

I sin doktorsavhandling skriver Judith S. Donath, att när man bygger upp städer skall 

man alltid ha i åtanke att det skall vara lätt för invånarna att navigera sig runtomkring 

[5].   

 

Kevin Lynch skriver i sin bok ”The image of the city” [6] att en stad byggs inte för 

en enda människa utan för en mängd människor med varierande bakgrund, 

temperament, yrke och samhällsklasser. Kevin Lynchs undersökningar visar att det 

finns en stor variation i hur invånarna uppfattar och navigerar sig i sin stad. Han menar 

att en stadsplanerare måste tänka på följande: 

”The designer must therefore create a city which is as richly provided with paths, 

edges, landmarks, nodes, and districts as possible, a city which makes use of not just 

one or two form qualities, but all of them” [6] 

 

Både Kevin Lynch och senare också Stanley Milgram [7] bad invånarna i en stad 

att rita upp en karta över sin stad, deras mål var att förstå hur strukturen i staden 

uppfattades av invånarna. När man jämförde dessa kartor visade det sig att det var en 

mycket stor individuell skillnad över de objekt man hade ritat in. Denna variation 

byggde på personliga intressen och erfarenheter. Förutom att det var en stor 

individuell variation så fanns det också arkitektoniska och rumsliga element som var 

gemensamma för alla. En viktig slutsats från studierna var att läsbarheten i en miljö 

inte är detsamma som läsbarheten i exempelvis ett diagram. Istället var det baserat på 

minnesvärda strukturer om det fanns områden med distinkta visuella stilar. För att 

underlätta för invånarna att hitta i sin stad skall byggnader och områden ha sin egen 

speciella stil. 

 

3.4 Uncanny valley 

Begreppet ”uncanny valley” myntades av Masahiro Mori [8] professor inom 

robotteknik. Uncanny Valley  är en hypotes som säger att när man försöker göra en 

robot som nästan ser mänsklig ut så finner människor dem nästan 

motbjudande/kusliga. Moris hypotes säger att allteftersom en robot blir mer 

människolik i sitt utseende och sina rörelser, blir en människas emotionella respons till 

roboten mer positiv och empatisk, till en vändpunkt där reaktionen snabbt blir till 

kuslig. Men allteftersom utseende och rörelser blir mindre skiljbara från en mänskligt 

varelse blir responsen positiv igen. 

 

 

 
 

Fig.1. Uncanny valley [1] 
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Grafen kan tolkas genom att säga att ju mer människolik en robot är desto mer bekanta 

och bekväma blir vi med den. Den nedre kurvan visar dock att detta begrepp även kan 

tillämpas på statiska föremål till exempel dockor eller teatermasker. 

Jag anser att detta också kan tillämpas på sådana statiska föremål som 

arkitektoniska byggnader eftersom även de kan förmedla en specifik känsla eller 

stämning. Många byggnader förfaller med åren och kan hamna i det som Mori 

beskriver som uncanny valley. I vissa fall är det kanske just det man vill åstadkomma 

när man bygger upp en arkitektonisk 3D modell. 

 

3.5 Arkitektur i spel och film 

Allt oftare brukar spel och film använda sig av historiska och kulturella influenser som  

inspirationskällor för att på så vis få en mer trovärdig tyngd. Vilka olika arkitektoniska 

influenser som påverkat innehållet i vissa spel och filmer kommer att belysas genom 

exempel tagna från:  

 Star Wars  

 Mass Effect 
 

3.5.1 Star Wars 

I filmerna och spelen baserade på Star Wars [9], syns det tydliga förebilder från olika 

arkitekturhistoriska perioder. I filmerna ser vi många exempel på detta allt ifrån sand- 

och stenhusen på ökenplaneten Tatooine till metropolen Curoscant. Man har utgått 

från olika former av arkitektur som existerar i vår värld och lagt in dessa i en 

fantasivärld, där har man sedan lagt till/tagit bort delar för att få till något nytt. På så 

vis ger man publiken en känsla av igenkännande eller en undermedveten referens till 

något man tycks känna igen samtidigt som man presenterar något nytt som inte 

existerar i vår egen vardag och gör det trovärdigt. 

Nedan exemplifierar jag detta genom att ange några kända byggnader och 

omgivningar från Star Wars filmerna , den animerade serien och spelen. 

 

3.5.1.1 Cloud City, Bespin 

Den 16 kilometer breda Cloud City som ligger på planeten Bespin, som vi kan se i den 

andra filmen ”Star Wars Empire Strikes Back”(1980, 20th Century Fox) i franchisen, 

men som  numrerades som den femte delen i Star Wars sagan. Staden är en välutrustad 

lyxresort komplett med hotell och kasinon som överses av gestalten Lando Calrissian. 

Dessa tefatsformade byggnader är inspirerade av ”John Lautner Chemospehere 

House” som man kan hitta i Hollywood, Kalifornien. En byggnad som man dessutom 

kan se i den tecknade serien ”The Jetsons”.  

Den arkitektoniska stilen som användes för att skapa huset kallas för Googie [10] 

och var vanligt förekommande under 1940-1960 talet. Denna stil var till stor del en 

stor inspiration till serien ”The Jetsons” och säkerligen också till John Lautners hus 

[11]. John Lautner har skapat många byggnader men en av hans mest kända verk är 

”The Elrod House” Palm Springs, Kalifornien Man kan säga att Lautner var en av de 

större bidragsgivarna inom Googie stilen. Googie är en stil som har sitt ursprung i 

södra Kalifornien  och dess stil karakteriseras av uppsvepta tak, kurvor och 

geometriska former samt en mycket stor mängd av glas, stål och neonljus. Den är i sin 

tur  påverkad av bilkulturens atomic age [12] stil, som lätt kan beskrivas som eran då 

intresset för rymdteknologi och kärnteknologi var som störst.  
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Många arkitektoniska byggnader fick former som återspeglade rymdåldern, till 

exempel i form av flygande tefat, atomer och paraboler. De byggnader som då 

skapades med googie stil var allt från motell, bowlinghallar och kafeterior.       

 

 

  
Fig.2. Cloud City [2] 

 
Fig.3. Los Angeles International Airport [3] 

 

 

 

3.5.1.2 Coruscant 

Staden som täcker en hel planet och tar urbaniseringen till det extrema och realiserar 

visionen av den grekiska stadsplaneraren Constantinos Doxiadis [13] ecumonopolis, 

det vill säga en stad som har slukat upp andra städer. Skyskrapor täcker nästa hela 

markytan. De nedre delarna av skyskraporna bestod av en typ av arkitektonisk stil,  

därefter byggde man på ytterligare ett lager på skyskraporna som var av en helt 

annorlunda arkitektonisk stil än den föregående osv. Hela Coruscant är uppbyggd 

genom olika lager av arkitektoniska stilar där man har hämtat sin inspiration från 

storstäder såsom New York, Kuala Lumpur och Hong Kong.  

Den så kallade ”nya arkitektur” stil som finns i senatsområdet i Coruscant har 

hämtat sin inspiration från Manhattan skyskrapor och de skyhöga minareterna i Kairo 

och sammanflätat dessa till en helt ny stil. 

 

 
Fig.4.Coruscant [4] 

 

 
 

Många av de stora städerna blir allt större och större. Ytan är dock begränsad och 

man tvingas allt oftare bygga på höjden vilket gör att arkitekter och stadsplanerare 
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ställs inför nya utmaningar. Dessa utmaningar består inte bara i hur man skall lösa det 

byggnadstekniskt utan även hur de sociala aspekterna måste lösas för dess invånare. 

  Två städer som snart kan räknas som en megastad är New York och New Jersey. 

Dessa städer blir bara större och större och snart så kommer det inte finnas någon 

urskiljbar gräns mellan dessa två städer.    

I Star Wars 1313 (vars release har skjutits upp på obestämd tid) var det tänkt att 

spelaren skulle få besöka de nedre nivåerna i staden Coruscant. Ju längre ner man 

kommer i staden desto mer försvinner den fina ”Art Deco” arkitekturen som man 

finner på ytan av Coruscant. Övergången från ytan till 1313 är väldigt stor , inte minst 

genom den visuella förändringen från art deco till en mer mörk och smutsigt Las 

Vegas. Nivå 1313 ger spelaren en känsla av instängdhet. Ett ställe där kriminalitet 

frodas och där man helst undviker att vara ute på nätterna [14].       

 

3.5.1.3 Sandcrawler, Tatooine 

Tekniskt sett är detta inte en byggnad utan ett transportmedel för rasen som kallades 

Jawas. Även om det inte är en byggnad har den ändå en imponerande form och dess 

mångsidiga fasader ger Sandcrawler en byggnadsliknande närvaro. Fordonet i sig kan 

närmast jämföras med en mobil byggnad, där dessa små Jawas bor och verkar i. 

 

 
Fig.5.Sandcrawler [5] 

 

 
Inspiration från filmer ger även upphov till nya annorlunda arkitektoniska byggnader i 

det verkliga livet. Sandcrawler har varit en inspirationskälla för många arkitekter och 

dess verk kan man skåda på många platser. Se nedanstående exempel. 

 

  
Fig.6. Casa de Musica , Porto , Portugal [6] Fig.7. Hotel du Lac, Tunisien [7] 
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3.5.2 Mass Effect 

När det gäller science fiction inom spelvärlden har vi bland annat spelserien Mass 

Effect som utvecklats av spelstudion Bioware [15]. Även här kan man se att designers 

har inspirerats av verkliga upplagor när de har skapat sina byggnader och omgivningar 

för att sedan göra dessa mer futuristiska och utomjordiska. 

Nedan exemplifierar jag detta genom att ange några kända byggnader och 

omgivningar från spelen. 

 

3.5.2.1 The Citadel 

Representerar sätet för den galaktiska regeringen. Med stora svepande kurvor som 

sträcker sig längs vertikala linjer är denna byggnad ämnad till att definiera ”Mass 

Effect looken”. Den nuvarande designen är inspirerad av en skulptur som hade en ring 

och fem sidor. Utöver skulpturen så har de hämtat inspiration från Erich von Däniken 

illustrationer från 1987  (se fig.8. och fig.9. ) Inspiration behöver inte hämtas från 

verkliga arkitektoniska byggnader utan kan mycket väl hämtas från fiktiva verk. 

I spelet är varje sida (5 stycken) representerat av ett distrikt ungefär i storlek som 

Manhattan i New York, och där själva ringen i konstruktionen blev platsen där 

regeringen hade sitt säte. De lade senare till ett torn inne i ringen där alla Citadel 

rådsmedlemmar satt. Kanske lades tornet till för att ge en mer visuell känsla för 

spelaren eller så var den tänkt att ha ett syfte [16]. Under eventuella kriser kunde 

denna stad fällas ihop till form av en kon för att göra den mindre sårbar för bland 

annat kosmiska katastrofer. 

 

Fig.8. The Citadel, Mass Effect [8]                    Fig.9. Erich von Däniken's illustrationer [9] 

 

 

3.5.2.2 Omega Station 

Det ursprungliga konceptet av Omega var en mörk version av The Citadel. En stad av 

smuts och hög brottslighet. Formen på Omega fick sin inspiration efter det 

karakteristiska svampmoln som bildas vid vissa bombtester. Detta gav en mer 

aggressiv känsla till konstruktionen. Den övre delen av svampmolnet bestod av en 

urholkad asteroid, medan den nedre delen av svampmolnet utgjordes av en metallisk 

stavliknande konstruktion. Omega Station är en byggnad där man använts sig av de 

naturliga resurser som fanns tillgängliga i rymden och kombinerat dessa med 

konstgjorda konstruktioner. Interiören utformades med tanke på att ge känslan av att 

det har pågått en gruvdrift på asteroiden, därför utformades området med stora schakt 

som var sammankopplade med broar för att få fram den industriella känslan av att 

asteroiden först hade exploateras av gruvarbetare. Man vill få fram känslan av gamla 
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kolgruvor och förorenade industriområden.  Att bo och verka på Omega station var en 

hälsorisk. 

 

 

 
Fig.10.Omega station [10] 

 

 
Den första versionen förlitade sig för mycket på broarna men blev sedan skrotat 

för att skapa mer promenadvänliga områden ur bandesign och speluppläggs synvinkel. 

Neonbelysningen och rören på stationen utformades för att få fram en laglös känsla 

och liknar den cyberpunk [17] estetik som genomsyrar filmer så som Ridley Scotts 

Blade Runner (1982). På Omega finns också Afterlife en klubb med provokativ och 

vuxen underhållning, vars koncept har inspirerats från de lyx barer man kan hitta i 

bland annat Las Vegas [16].  

 

3.5.2.3 Sur'Kesh 

På planeten Sur’Kesh bor den utomjordiska rasen Salarians. Det är en grönskande, 

tropisk djungelplanet. Den arkitektoniska stilen kännetecknades av stora öppna ytor 

och böjande kurvor. Inspirationen till Sur’Kesh fick man från ett köpcentrum i 

Istanbul (se fig.11. och fig.12.) [16]. Det utmärkande är byggnadens rena och ljusa 

färger och den rikliga mängden vegetation som sträcker sig från golv till tak. Detta 

köpcenter i Istanbul blev tilldelad ”Cityscape Architectural Review Award” inom 

”Commercial Built” kategorin 2006. 

 

 

Fig.11. Kanyon, Istanbul [11] Fig.12. Sur'Kesh, Mass Effect [12] 

 



 

  12             

 

4 Resultat 

4.1 Empiriska studier av Science Fiction in Space 

4.1.1 Bakgrund 

Jag har alltid fascinerats av och beundrat hur man med enkla medel kan bygga och 

fullborda byggnadsprojekt som fortfarande går att beskåda till glädje för de som har 

möjligheten att besöka dessa och har fantasin att känna atmosfären som måste har rått 

under själva uppbyggandet. Att känna till en byggnads historia, de bakomliggande 

orsakerna till att den byggdes, under vilken tidsperiod och framför allt 

tillvägagångssättet ger byggnadsverket ytterligare en dimension, man kan nästan 

känna historiens vingslag när man betraktar byggnadsverket.  

När  jag läste CCG (Creative Computer Graphics) programmet på Högskolan i 

Gävle träffade jag en vän och tillika klasskamrat.  När vi satt och tittade igen olika 

speltrailers blev vi lite besvikna, för trailern hade väldigt lite att göra med själva 

spelet. Trailern i sig hade potential att bli något riktigt bra och vi ville se mer 

sammanhängande avsnitt. Men det finns tyvärr inte många sådana och kom fram till 

att om vi ville se mer av detta, var vi tvungna att göra det själva. Min vän hade under 

några år arbetat med att ta fram en karaktär och med mitt intresse för arkitektur, såg 

han en möjlighet att vi kunde förena våra intressen och bygga ett projekt. Vi 

diskuterade igenom olika idéer och lade grunden för ”Science Fiction in Space” 

(SFiS). Olika städer skulle byggas och som skulle återspegla olika arkitektoniska 

stilar. 

   

4.2 Planering 

Innan man börjar designa ett område måste man ha det tänkta områdets historia klart 

för sig.  Vilken typ av befolkning bor i området. I vilken omgivning skall området  

placeras. Vilken arkitektonisk stil skall området återspegla. Vilka byggnader skall ingå 

och varför. 

Även om alla sorters byggnader som byggs oftast passar in där de är tänkta att 

placeras ut, kan det ibland hända att de är designade på ett sådant sätt att ingenting 

matchas med resten av området. Det kan bero på att proportionerna på ett hus eller 

byggnadsmaterialen inte överensstämmer med de andra husen runtomkring. Att bevara 

trovärdigheten är av stor vikt för om byggnader inte passar in, inte känns 

verklighetstrogna eller liknande  lämnar det åskådaren i ett tillstånd där denne lättare 

kan uppfatta eller finna fel och brister.  Exempel på sådant kan vara: 

 

 Höjden på ett hus är dubbelt så högt som de övriga husen runtomkring  

 Om en stad byggs helt i trä och man införlivar en byggnad i glas och betong 

 

Även om man inom animation lättare kan bryta mot stilregler måste man inom 

spel mer strikt följa den design man redan har valt. Har man byggt upp en kyrka i goth 

stil bör man helst inte placera ut den i ett miljonprojekts område som oftast bara består 

av byggnader av grå betong med fönster.  

När man väl bestämt sig för vilken stil arkitekturen skall följa, gäller det att börja 

läsa på om de olika materialen som man skall avbilda, hur dessa kan bete sig och 

fungera, färgsättning och så vidare.  

Återger man en byggnad måste man tänka på detaljerna. En utsatt bjälke bör inte 

bara finnas där, den har antagligen någon form av funktion. Om inte så får man skapa 

känslan av funktion för trovärdighetens skull.  

Som tidigare nämnts är inte många 3D artister alltför insatta i arkitektur , 

funktionalitet med mera. Det räcker inte bara med att skapa en kub med snett tak och 
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fönster utan man måste ta ytterligare ett steg och lägga till detaljer för att skapa den 

känsla man försöker få fram. 

Det är först när man på ett verklighetstroget sätt kan återge stämningen eller 

tidsandan hos ett enskilt arkitektonisk objekt man har möjlighet att skapa ett 

verklighetstroget arkitektonisk still över helheten. Detta är något som jag själv 

försöker göra i det fristående projektet ” Science Fiction in Space” vars stil är en 

blandning mellan retro science fiction och vilda västern estetik. 

 

4.3 Laidback Town 

Denna stad var den första kompletta staden som blev färdig i idé format. Hur är staden 

byggd, var kommer staden att vara belägen, hur ser arkitekturen ut i staden var några 

av de frågor som dök upp i början. Jag ville få till känslan att byggnaderna var byggda 

med det material man hade tillgängligt i dess närområde. Då jag ville behålla vilda 

västern temat föll det sig naturligt att använda trä som en komponent av de 

byggnadsmaterial jag valde att ha med.  

Då tanken var att denna stad skulle vara en kolonistad tog jag ta lite inspiration 

från de gamla nybyggarna som anlände med sina träskepp. Men istället för träskepp 

anlände nybyggarna i Laidback Town med rymdskepp. Delar av rymdskeppen 

användes vid uppbyggandet av denna nybyggarstad.  

De flesta byggnaderna i Laidback Town som jag designade fick en blandning av 

trä och metalldelar som kom från skeppen. Mycket av arkitekturen i staden skulle se ut 

som den byggdes ihop på måfå, det vill säga ingen ritning över hur byggnaderna 

skulle se ut.  

Känslan jag ville förmedla var inte att det skulle ha atmosfären av en kåkstad även 

om de flesta byggnader i Laidback Town såg ut som ruckel och nog inte skulle stå 

kvar om en sandstorm blåste in.  Nybyggarna hade bristfälliga kunskaper i 

byggnadskonstruktion och bristen på material gjorde att man fick ta vad som fanns 

tillgängligt. Trots detta ville jag att alla byggnader oavsett skick skulle vara 

fungerande och beboeliga. 

Även om Laidback Town ursprungligen var en kolonistad har staden på senare tid 

blivit större med en landningsplats för rymdskepp kontrollerat av GUG (Governments 

of the United Galaxies). Stadslayouten av Laidback Town är ganska simpel. Tre in 

och utgångar till staden vilket ger skydd mot yttre faror såsom stormar och vilda djur. 

Staden är uppbyggt runt en T-korsning i klassisk vilda västern anda, inspirerat av 

nybyggarstäder och sådana som fanns under guldrushens dagar i Amerika där städerna 

byggdes upp kring en huvudgata. Det finns två ”distrikt” i Laidback Town. Ett distrikt 

för den arbetande klassen i staden och ett distrikt för de lite mer förmögna. Bortsett 

från alla normala byggnader i staden, skulle staden innehålla fyra viktiga byggnader 

som de flesta städer hade under vilda västern. En bar, ett hotell, en bank och ett häkte 

kombinerat med sheriffens kontor.      
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Fig.13. Grov modell layout över Laidback Town. 

 

 

 
Baren är en av byggnaderna man kommer få se mycket av i de första avsnitten av 

serien. Inspirationen till utsidan av baren är tagen direkt från gamla ”västern 

saloonerna”. För att få till en futuristisk känsla gjordes en del förändringar av dörren 

och  fasaden, dessutom lade jag till diverse små detaljer. 

För att ge byggnaden lite mer karaktär och få den att stå ut lade jag till en stor silo 

bredvid byggnaden.  Detta tvåvåningshus skulle bli den första anhalten för de flesta 

människor som anlände till staden, oavsett om de kom från rymdstationen, eller 

genom stadens ingångar.  

På insidan skall man mötas av en relativt liten men mysig bar, där man skall kunna 

ta sig en öl medan barens härliga musik spelas i bakgrunden. Designbeslutet att göra 

insidan av baren relativt liten var att ge den en känsla av värme och närhet. Mycket av 

inspirationen till interiören hämtades från retro matställen. Interiören skulle bestå av 

trädekor, elektroniska föremål blandat med den interiör man finner på insidan av ett 

rymdskepp.         

Banken är en av de få byggnader i staden vars fasad inte består av trämaterial. 

Detta för att ge den en känsla av säkerhet. Bankbyggnaden skall till utseendet påminna 

om utseendet av ett stort kassavalv med en massiv skyddsdörr som ingång. I och med 

att ge banken ett hårt utseende gentemot de övriga byggnaderna i staden ger den en 

känsla att staden inte är helt laglös och gjord för att hålla. 

De flesta av byggnaderna i staden skall vara byggda på samma sätt och med 

samma material. Men man kommer ändå att kunna se en klasskillnad mellan de rika 

och fattigas hus. 
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4.4 Andra städer 

Bortsett från Laidback Town har två andra städer på planeten blivit relativt klara 

idémässigt. 

 

4.4.1 Militärstaden 

Militärstaden är en av dessa två städer. Denna stad som dock inte har något namn än, 

är fullt kontrollerad av Governments of the United Galaxies. Byggnaderna i denna 

stad har en helt annan arkitektur gentemot arkitekturen i Laidback Town, vilket ger en 

stor visuell skillnad. Militärstaden har mer ren stil och en blandning av rundade och 

skarpa kanter. Byggnaderna kommer vara stora, byggda med metall och vara väldigt 

högteknologiska.  

Skillnaden mellan de båda städerna är att Militärstaden kommer ha färdigbyggda 

hus och prefabricerade delar som de har transporterats dit, så som baracker och 

liknande. Tanken är att staden ska vara en av de modernaste städerna på planeten, 

vilket innebär strikta regler satta av regeringen. För att komma in till staden krävs det 

att man har ett legitimationskort godkänd av GUG. 

Inspirationen till entrén är hämtat från Fallout: New Vegas (ett datorspel gjort av 

Obsidian Entertainment och publicerat av Bethesda Softworks 2010). Där staden New 

Vegas, en postapokalyptisk version av Las Vegas, skyddas av en enorm mur och 

vakttorn som kontrollerar personer innan de kommer in i staden.      

 

 

4.4.2 Skumraskstaden         

Den andra staden som för tillfället också är namnlös, här kallad Skumraskstaden. 

Denna stad kommer vara en stad fylld med kriminalitet och där ingen lag finns. 

Skumraskstaden är som en moderniserad trailerpark område där rymdskeppen som 

folk anlände i är deras ”husvagnar”. De flesta människorna i bebyggelseområdet bor i 

sina rymdskepp och där vissa har gjort utbyggnader till rymdskeppen, med hjälp av 

diverse byggnadsmaterial som de har hittat. Tanken bakom att denna stad skulle vara 

en trailerpark är att om något skulle hända Skumraskstaden kunde folk snabbt ta sig 

därifrån i sina rymdskepp. Den arkitektoniska stilen för Skumraskstaden består 

mestadels av olika typer av rymdskepp. Känslan är att få till ett husvagnsområde 

blandat med en kåkstadsatmosfär    
 

 

4.5 Att skapa modeller 

4.5.1 Proportioner och skala 

Innan jag börjar modellera min byggnad var det ett flertal punkter jag var tvungen att 

tänka på. Skalan på modellerna skulle överstämma med verkliga mått eftersom man 

ofta jobbar med stora byggnader. Många verkliga byggnader är oftast baserade på 

enklare geometriska former även om det finns undantag. Modellerna måste skapas 

med de korrekta proportionerna för att upplevas och verka trovärdiga, annars finns det 

risk att man inte bara förstör illusionen av trovärdighet utan även skapar något som 

inte ens är möjligt att återskapa i verkligheten. Däremot kan man oftare leka med 

proportioner och konstruktioner inom mer surrealistiska animationer eller spel genom 

att skapa omöjliga byggnader eller bara annorlunda arkitektoniska designer. Men då 

bör även resten av världen överensstämma med denna vision för att inte betraktaren 

skall uppleva det som inom filmbranschen kallas för ”uncanny valley” [8]. Det är när 

illusionen i en animation eller ett spel bryts och trovärdigheten försvagas så att 
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publiken istället kan börja upptäcka fel och brister i produktionen eller helt enkelt 

tröttna. 

 

 

4.5.2 Utgå från en kub 

För att återgå till geometriska former brukar många oftast börja med den vanligaste 

grundformen, kuben. Man kan sedan lägga till mer linjer och vinklar för att få till den 

form man vill ha, mjukare hörn, husknutar eller liknande. För att skapa en realistisk 

byggnad utgår man oftast sedan ifrån dessa former. För i ärlighetens namn är de allra 

flesta byggnader just utformade från kuber, antingen kvadrater eller rektanglar. Som 

det gamla uttrycket säger: ”Mellan hemmets fyra väggar, mellan golv och tak”. Sedan 

finns det även kända arkitekter som gärna bryter mot denna trend genom att skapa 

annorlunda formade byggnader. Men i många fall har även dessa utgått ifrån 

grundformen av en kub för att sedan förändra den. Det är en stabil form, enkel att dela 

in i rum och våningar och funktionell när det gäller att anlägga infrastruktur i ett 

samhälle [18]. 

 

 

 
Fig.14. Baren i Laidback Town, steg 1. 

 

 
Som man ser på bilden ovan har jag utgått från kuben grundform när jag har börjat 

bygga upp baren. 

 

 

4.6 Detaljers betydelse 

Mycket av själva modelleringen är baskunskaper som man redan bör ha, där man 

måste finna grundformer att jobba utifrån, skapa ordentliga meshes och så vidare. Men 

att arbeta med arkitektur och att bara göra en modell är dock inte riktigt samma sak 

även om de är snarlika. Många gånger skall eller kan man skapa något nytt eller i 

detalj återskapa något som redan existerar. Man måste tänka på vad det är för byggnad 

man jobbar med, skall det gå att både använda exteriören och interiören eller kommer 

de vara separata modeller? Är det till en animation eller ett spel du gör den? Vilka 

ritningar eller designer har du fått att följa? Funktioner? Att som designer eller 3D 

modellerare lägga till viktorianska detaljer på ett stilrent barock hus skulle kunna bidra 
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till både ”uncanny valley” och anakronism, det vill säga historisk felaktighet. Ibland 

märker publiken av det, andra gånger inte, men det är en risk oavsett om den är 

medveten eller ej. Däremot om det finns en historia som berättar varför en byggnad 

består av olika epokers kännetecken kan det vara intressant. 

Begreppet ”uncanny valley”  anser jag är ett begrepp som också gäller för 

arkitektoniska byggnader eftersom man kan påverka hur människor uppfattar en 

byggnad.   

 

Fig. 15, Hobbit House [13] Fig. 16, Jordkällare [14] 

 

 

 
Ovan ser vi två exempel på byggnader som är uppbyggda på samma sätt. I princip 

är det två jordhålor. Men genom detaljer, färgsättning och ljussättning ger man 

betraktaren två helt skilda emotionella reaktioner. 

Även i projektet Science Fiction in Space, tänkte jag på detaljernas betydelse. 

 

 

 
Fig.17. Baren i Laidback Town, steg 2. 

 

 
Baren har börjat få sin form med lite fler detaljer. Den futuristiskt utformade 

neonskylten med  barens namn  Diverse detaljer på verandan. Silon vars kub form har 

ersatts med en cylindrisk form med mera. 
När man skapar en virtuell miljö måste det alltid finnas något som gör att en 

spelare/betraktare kan uppleva scenen som realistiskt. Detta kan åstadkommas genom 

att använda välkända detaljer av berömda byggnader och införliva dessa i den virtuella 

scenen. 
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4.7 Renderingstid 

Byggnaderna i spelen bör även ha en låg polycount och lägre upplösning på texturer 

eftersom spelen inte kan lägga samma kraft på renderingar som en ren animation kan. 

Hårdvaran man använder kommer få jobba med en rad olika mjukvaror för att få 

spelen att flyta på problemfritt, ju högre detaljmängd och ju fler högupplösta texturer 

desto tyngre blir scenen. Och som alla som är vana inom ämnet 3D grafik vet, betyder 

tyngre scener längre laddningstider, något som få spelare har tålamod med idag. En 

del spel har löst detta med för-renderade bakgrunder, men detta begränsar 

interaktiviteten. En animation däremot behöver inte påverkas i samma utsträckning. 

Tyngre scener kan förekomma eftersom animationer inte är interaktiva och när 

renderingen är klar så är den klar. Det enda som man behöver tänka på när det gäller 

renderingstider inom animation, är att hinna möta deadline, vilket bör kunna undvikas 

om man arbetar efter ett tidseffektivt schema. 

Det man däremot bör tänka på i animationer är att man inte modellerar sådant som 

kameran inte kommer att visa, då det drastiskt ökar renderingstiden och kräver mer 

hårdvarukraft. Med animationer har man en större möjlighet att fuska. Man kan se 

vissa byggnader som enkla kulisser. Det publiken inte ser behöver inte heller finnas 

där, bara man presenterar det som syns tillräckligt bra så fyller betraktaren i resten 

själva med sin fantasi. Man har måhända kortare tid att övertyga publiken om att ens 

byggnad finns där, att den är ”äkta”, men man kan göra det med mer detaljerade 

modeller och med högre polycount än i spel. När det kommer till texturering brukar 

man se att animationer innehåller ”bättre” texturer än spelens motsvarighet. Tydliga 

exempel är licensspel, det vill säga spel som baseras på exempelvis en film. Man 

behöver inte jobba lika mycket med bump mapping eller med normals för att skapa 

illusionen av utbuktningar, bultar och dylikt. Även om man använder det i animering 

är det ännu mer utsträckt i spel för att enklare skapa djup i sprickor, utbuktningar och 

liknande. Som tidigare nämnts handlar det om renderingstid i branschen. Något som 

man aldrig ser i professionella animationer är fenomenet som kallas ”Pop up textures”, 

det vill säga att texturen inte laddas klart i en scen på en gång utan ”ploppar” fram 

under tiden, eftersom en animation är redan färdiganimerad och inte behöver ladda om 

texturen varje gång en scen förändras. Det är något som är vanligt i vissa spel och en 

orsak till att illusioner kan brytas. Det man brukar få se innan är suddiga färger där 

texturerna skall sitta. Ett problem som alltså är unikt inom spel om man jämför med 

animationer. 

För att få ner renderingstiden när jag skapade byggnaderna i Laidback Town, 

gjorde jag exteriören och interiören i separata scener, det vill säga om du ser 

byggnadens exteriör kommer du inte se interiören.  

 

4.8 Interiör och exteriör 

I animationer kan man lätt fuska till sig illusionen av att insidan av huset hänger 

samman med det yttre med olika tekniker, exempelvis kameraåkningar, klippningar 

och ren redigering i olika postproduktionsprogram. Det som visas är vad som visas 

och tricket är snarare att få publiken att tro på det. I spel kan man dessvärre inte 

maskera dessa faktum lika enkelt. Antingen har en byggnad en existerande interiör 

eller inte. Om man kan gå in i byggnaden utan laddningstider så har man oftast både 

interiör och exteriör. Annars brukar byggnaderna vara ”låsta”, man kan inte komma in 

i byggnaden. Detta är för att spara in på tyngden i scenen. På detta vis blir 

byggnaderna en del av omgivningen och som spelare får man bara se fasaderna. 

Många spel försöker idag att ha med åtminstone några byggnader med rum eller 

gömda skrymslen som man kan komma in i utan laddningstider. Laddningstiderna 
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sker oftast  när man  lämnar en nivå av spelet och kommer in i en annan nivå. I 

Rockstars spelserie ”Grand Theft  Auto” har man alltid kunnat gå in i vissa utvalda 

byggnader, men då genom att interagera med en markör varefter man slussas från 

gatan in i ett rum med en smärre laddningstid. I den fjärde delen av spelserien använde 

man sig av både denna tidigare metod och genom att fylla den New York inspirerade 

staden Liberty City med vissa byggnader med redan existerande interiörer där man 

fritt kunde gå in från gatan utan någon laddningstid. Laddningstiderna i sig är på både 

gott och ont. Genom att hoppa mellan områden sparar man in på kraften som krävs 

från grafik- och spelmotorn, men samtidigt påminner man spelaren om att denne just 

spelar ett spel, illusionen försvagas något och en viss frihet berövas. Det positiva är 

dock att interiör områden som man slussas till på detta vis kan vara mer detaljrika och 

skapa en känsla av äkta rum (ungefär som scen (exteriör) till scen (interiör) klippning i 

animationer) medan byggnader fulla med rum, trapphus och liknande med många 

möbler och saker ofta måste förenklas eller minimeras. 

Om vi utgår från speltitlar som ”Red Faction: Guerrilla” och ”Battlefield Bad 

Company”  har man utnyttjat byggnader som en del av spelupplevelserna. Detta 

genom att man i båda spelen får möjligheten att totalt förstöra byggnader. Detta leder 

då till ett måste med interiörer. Byggnaderna i ”Red Faction” spelen är inte bara 

placerad där för att se bra ut, utan de är placerad där av en anledning, byggnaderna får 

ett syfte och är en del av spelen.  

Bakgrundshistorien bidrar till varför byggnaderna ser ut som de gör och varför 

man valt en minimalistisk arkitektur baserad på baracker och rundade former för att 

skapa en futuristisk känsla. Sedan att man kan förstöra dessa innebär att man även fått 

skapa interiörer med möblemang, i detta fall på en minimalistisk designnivå.  

Aktieturen bidrar till känslan och modelleringsriktlinjer, funktionen att kunna 

förstöra byggnaderna bidrar även till att modellerna måste vara uppbyggda på ett visst 

vis och en viss teknik används för att simulera fysiken. En labyrint av olika punkter 

som måste fyllas i, arkitekturen påverkar modellen, modellen påverkas av fysikmotorn 

och funktionen att förstöra. Dessa funktioner måste man ta hänsyn till vid designen av 

byggnaden. På liknande sätt gick man tillväga under utvecklingen av Bad Company, 

även om alla byggnader där inte gick att förstöra i det spelet. 

Under arbetet med projektet Science Fiction in Space, arbetade jag en hel del med 

interiören. 

 

 

 
Fig.18. Interiör, Baren i Laidback Town, (work in progress). 
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4.9 Praktiska användningsområden av arkitektoniska 3D-modeller 

4.9.1 Husritningar och husmodeller 

När man bygger upp byggnader i en filmscen eller ett "visual set" (den omgivning där 

byggnaderna skall uppföras)  behövs det alltid ett projekt. Ett projekt är oftast 

uppbyggd med hjälp av en mängd olika dokument. Dessa dokument kan bland annat 

vara ritningar och tekniska skisser som går igenom mått, skalor och tekniska 

lösningar. Det gynnar och underlättar för byggmästare och byggnadsarbetare eftersom 

de slipper improvisera. Men vad händer om man bara vill ha en visuell presentation, 

där personer som inte är insatta i hur dessa tekniska skisser fungerar även kan få en 

uppfattning om slutresultatet? Hur kommer huset egentligen att se ut utanför alla dessa 

linjer och siffror? Sådana presentationer inriktas sig mot köparen, beställaren eller 

annan person som vill få en större inblick i arbetet men som saknar själva  kunskapen 

om de tekniska detaljerna. Detta kan exempelvis gestaltas med hjälp av ritningar av 

vattenfärg och airbrushes som är bland de äldsta traditionella sätten att visa en 

byggnad på. Men eftersom den ritas ut på papper visas huset bara i ett enda perspektiv 

per bild. Dessa presentationer kan se väldigt bra ut men är oftast dyra att skapa och tar 

lång tid att producera för varje enskild vinkel. Ett enklare sätt att gestalta detta på är 

därför genom 3D modeller där det också ges större möjligheter att göra ändringar i 

modellen och dessutom presentera modellen i en mycket rikare omgivning vilket man 

har bristande möjligheter till vid ritningar i vattenfärg. Presentationerna i sig kan bestå 

av bilder av hur huset kommer se ut i olika vinklar. Nuförtiden blir det allt vanligare 

att man skapar 3D modeller där man kan se både interiören och exteriören och där 

man visar upp olika rum och möjliga framtida möbleringar med mera. Detta används 

även allt oftare inom filmbranschen innan man börjar bygga upp scenografi och 

kulisser detta för att ge regissörer och producenter en klarare bild om att deras vision 

uppfylls. 

3D modeller av byggnader som skall konstrueras gör det är lättare för beställaren 

att i förväg  få en visuell blick för hur byggnaden kommer att se ut när den blir klar. 

De kan redan innan det första spadtaget har tagits kunna förändra vissa detaljer för att 

göra byggnaden mer estetiskt. Att en byggnad skall var vacker att beskåda var en av 

Vesuvius grundregler för en bra arkitektur. Vissa använder kanske bara en 

interiörmodell för att kunna planera hur de skall möblera rummen när byggnaden är 

klar. Likaså kan ett varuhus planera var det skall ha olika varor och liknande. Det 

sparar tid och förenklar för människor som inte är alltför insatta inom området. 

 

 

4.9.2 Spel och animationer 

Mediaformer som oftast speglar vår egen värld, eller tar en djup inspiration ifrån den, 

är exempelvis animering och spel. Arkitektur spelar även här en viktig roll, oftast 

viktigare än vi kan ana när det gäller att skapa en stämning eller känsla av realism. 

Men för att göra detta bör man även besitta en djupare insikt inom arkitektur utan att 

behöva en alltför lång utbildning.  

De som är skolade i 3D modellering har sällan en historia med husbyggen bakom 

sig, men ändå förväntas de kunna modellera ett hus i datorn som skall kunna sättas ut 

direkt i en animation eller ett spel.  

Second Life är ett spel där det förekommer en hel del arkitektoniska byggnader. 

Spelet  är som ett virtuellt andra liv där spelaren helt enkelt lever ett annat liv. I detta 

spel är arkitekturen till stor del i fokus, där spelutvecklarna vill förmedla känslor 

genom arkitekturen. 
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”buildings also have the potential to induce behaviour and influence our attitude, In a 

church, people start to whisper, but in a bar they’ll need to shout to be heard” [19]. 

 

 Skillnaderna mellan spel och verklighet suddas ut alltmer och inom spelindustrin 

ser vi redan idag exempel på detta i det som kallas ”oculus rift”[20] där spelaren har 

ett headset med skärm, vilket resulterar att spelaren rör kameran i spelet med hjälp av 

huvudrörelser och är i realiteten karaktären i spelet. 

4.9.3 Reklam 

Ett annat stort användningsområde för 3D modeller just nu är inom reklam och 

mediebranschen. Genom arkitektur visualisering kan man presentera sina byggnader 

med hjälp av 3D renderingar, 3D genomgångar av en stad eller en byggnad eller en 3D 

demo av en stadsplanering med mera. ”Architectural animation” [21] är en kort 

arkitektonisk film som presenterar ovannämnda exempel på ett tydligt och effektivt 

sätt. Datorgenererade byggnader skapas tillsammans med landskap, bilar och personer. 

Det brukar oftast vara bra att själv använda sig av datorgenererad omgivning, för att få 

en bättre känsla för trovärdighet och liv i filmen/animationen. Var befinner sig 

byggnaderna? Hur är klimatet? Landskapet? Hur påverkar det byggnaderna  

Dessa frågor är något man bör tänka på innan man påbörjar sitt projekt. Det är 

även något som används för att fånga köparen eller beställarens intresse istället för att 

bara visa några modeller. En metod som sedan länge varit vanlig inom filmbranschen 

där man presenterar filmerna genom simpla animatics, det vill säga storyboards som 

representerar historien under för-produktionen och visas upp som en enkel animation 

med preliminärt ljud, dialog och musik. Att dra en liknelse mellan de båda (arkitektur 

visualisering och animatics) är inte speciellt långsökt då båda egentligen har samma 

syfte. Att presentera projektet och sälja in det genom att man ger bilderna och 

modellerna ett lyft och indikerar hur slutresultatet kan komma att bli i framtiden. 

Några större företag och grupper som använder sig av 3D animationer och 

stillbilds-renderingsmetoder är bland annat de amerikanska företagen AIA (American 

Institute of Architects) och NAHB (National  Association of Home Builders). Men vi 

har även här i Sverige ett par företag och grupper som använder sig av 3D animeringar 

och stillbildsrenderingar. En av dessa är bland annat Rendervision [22]. 

Med hjälp av 3D byggnader som är skapade i stillbildsrenderings format och rörlig 

film kan dessa företag och grupper göra en visualisering av hus och andra byggnader 

för sina kunder som då lätt kan få en överblick över hur dessa specifika byggnader de 

har valt eller skulle vilja ha, kan tänkas se ut. 

 

 

4.9.4 Återskapning av historiska byggnader 

Att använda 3D modeller till att återskapa gamla historiska byggnader eller följa äldre 

ritningar utan att faktiskt återuppbygga dem rent fysiskt är ett annat 

användningsområde. 

Det är en metod som används av bland annat olika museum världen över för att 

visa upp förstörda tempel, förlista båtar eller förlorade städer. Genom att göra detta får 

inte bara arkeologer och museibesökare en starkare känsla av hur man levde på den 

tiden, utan även en djupare visuell insikt som vanliga stillbilder eventuellt inte kan 

förmedla till en lika stor grupp. För en del är det enklare att ta till sig en restaurerad 

byggnads rendering än att försöka fylla i luckorna på ett fotografi av ett halvt begravt 

väderslitet tempel. Det finns en hel del forskare som drar nytta av den nya tekniken 

som vi har tillgänglig idag och hjälper oss att återuppleva svunna tider från för länge 

sedan bortgångna generationer. Några exempel: 

 

 I Australien har man digital återskapat Brisbane historiska gator och infört dessa  
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  i en virtuellt miljö. 

 I Spanien har man digitalt återskapat ett palats i Gotisk - Renässans stil som tillhörde       

        ambassadör Vich och som förstördes under 1800–talet. 

 I Italien har man använt sig av 3D-tekniken för att kartlägga det arkeologiska området  

        Paestum 

 

 

5 Diskussion 

I denna uppsats har det bland annat framkommit att arkitektur i spel och film ofta fått 

inspiration från redan befintlig arkitektur från vår omgivning för att sedan bygga 

vidare och utveckla något nytt. Att detta var så vanligt förekommande var något som 

jag inte hade förväntat mig. 

Mycket av det som står skrivet under kapitel 3 har legat till grund när jag skapade 

de arkitektoniska 3D modeller jag har valt att ha med i mitt projekt. Då projektet är 

inriktat mot animation istället för spel har jag valt att arbeta mer inom vissa områden. 

Detaljernas betydelse är en av de viktigare områdena för att ge byggnaderna dess 

”trovärdighet”. 

Även den mest simplaste byggnad kan ge en känsla av charm eller det där lilla 

extra om det finns tillräckligt med detaljer på och runt omkring byggnaden. Fördelen 

med att detaljera en byggnad i animation är att man inte alltid behöver lägga ner så 

mycket arbete på de delar av byggnaden som inte kommer synas på skärmen. Detta 

leder då slutligen fram till kortare renderingstid. Renderingstid är något som bekymrar 

alla 3D animatörer, alla vill ha en relativt låg renderingstid men å andra sidan så vill 

man inte mista detaljrikedomen. 

De flesta av mina byggnader är byggda/konstruerade med tanke på hur interiören 

skulle kunna tänkas se ut även om den inte alltid visas. Detta genererade en massa 

idéer på diverse detaljer som man skulle tänkas ha på byggnaden, och det skulle även 

verka logiskt att ha dem där. Det jag gjorde när jag skapade byggnaderna var att göra 

exteriören och interiören i separata scener, det vill säga om du ser byggnadens exteriör 

kommer du inte att se dess interiör. Detta gjorde jag för att få ner renderings tiden på 

scenerna. 

Men för att få till realismen i byggnaderna är det alltid ett plus om åskådaren kan 

se in genom de möjliga fönster som finns, om nu fönstret inte har något material som 

gör så att man inte kan se igenom det. För att lösa detta problem finns det en hel del 

tekniska lösningar som gör att renderings tiden hålls nere. En metod jag använde mig 

av var att ta en bild av interiören exakt där fönstret sitter och sedan använda den när 

man visade exteriör scenen. 
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Resultatet efter att ha följt de råd och anvisningar som gavs i kapitel 3 blev resultat 

något liknande.   

 
Fig.19. Baren i Laidback Town - Exempel. 

 
Man kan spekulera kring framtida användningsområden inom 3D.  Många 

universitet bedriver forskning inom området holografiska projektioner. Att kunna 

återuppbygga gamla städer helt för interaktiva turer för intresserade i spelliknande 

miljöer där folk får undersöka olika föremål och byggnader och få information är 

något som kan få stor framtida betydelse. Konsekvenserna av en för stor exploatering 

av känsliga kulturhistoriska byggnader är de slits ner. Att kunna erbjuda besökarna en 

virtuell och verklighetstrogen guidetur är något som måste komma till för att spara 

vårt kulturhistoriska arv. 

Om man inte har de ekonomiska resurserna att besöka historiska platser och 

byggnader finns det ändå möjlighet att inhämta information och inspiration från olika 

informationssidor på  internet. Inte bara bilder av byggnader i 3D format utan även 

byggnadsritningar. Byggnadsritningarna ger oss information om skalor och mått som 

hjälper oss att få en känsla för en byggnads proportioner. Historien bakom en byggnad 

hjälper oss att skapa den rätta stämningen. 

På senare tid har arkitekturen i vissa spel blivit mer än bara utfyllnad av ett 

specifikt område. Om vi tar spelet Second Life som är en virtuell värld där spelaren 

online socialiserar sig runt i en stor stad bland andra personer, i detta spel har nästan 

varje byggnad en särskild roll att spela. Även om spelaren inte direkt kan interagera 

med byggnaden skapar den ändå någon sorts realism eller liv i spelet. Man kan säga 

att alla rum och byggnader i spelet har någon sorts historia att berätta, och att spelaren 

själv kan relatera sig genom olika minnen som de har. Allt detta gör att spelaren blir 

mer indragen i spelet. Skillnaderna mellan spel och verklighet suddas ut. Kanske är 

detta något som blir allt mer vanligare när man skapar framtida spel. Ett exempel vi 

redan idag kan se är det som kallas ”oculus rift”[22] där spelaren har ett headset med 

skärm, vilket resulterar att spelaren rör kameran i spelet med hjälp av huvudrörelser 

och är i realiteten karaktären i spelet.  
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6 Slutsatser 

Under det här projektet har arkitektoniska 3D modeller framställts och som ingår i det 

fristående projektet ”Science Fiction in Space”.    De arkitektoniska principer och 

riktlinjer som gäller vid skapandet av verklig arkitektur har tillämpats i den mån de har 

varit tillämpbara. Denna studie har kommit fram till att om man tar hänsyn till dessa 

riktlinjer och principer ökar det chansen att skapa en verklighetstrogen arkitektonisk 

3D modell. 

 

Denna undersökning har försökt svara på tre frågor: 

Finns det några grundläggande arkitektoniska riktlinjer och principer som  

ligger till grund för att kunna skapa en trovärdig 3D arkitektur?  

Litteraturstudien visar att redan under antikens dagar i Rom framställdes 

fundamentala regler och principer för hur en arkitekt skulle kunna säkerställa att ett 

byggnadsprojekt blev lyckat.  

Vitruvius  betonade vikten av planering. Att man har klart för sig vilka byggnader 

som skall ingå i projektet och vilken funktion och syfte de skulle ha. Att man 

placerade ut dessa på sina rätta plaster så att de fick en harmoni med helheten. 

Proportionerna på byggnaderna spelade en avgörande roll allt för att helheten skulle 

bli så estetisk vacker som möjligt. 

För att en arkitektonisk 3D miljö skall bli så trovärd som möjligt måste man även 

tänka på att  byggnaderna måste återspegla den arkitektoniska stil man vill återskapa. 

Fletcher tankar om vilka influenser som påverkat ett visst lands arkitektoniska stil 

gäller även inom arkitektonisk 3D modellering. Att känna till historien och 

bakgrunden till en viss arkitektonisk stil underlättar skapandet  av en trovärdig 

arkitektur.   

 När man skapar städer eller flera områden finns ytterligare andra aspekter att ta 

hänsyn till. Både Kevin Lynch och Stanley Milgram betonar vikten att varje område 

skall ha sin egen speciella stil eller kännetecken som skiljer det från andra områden, 

detta för att invånarna lättare skall kunna navigera sig omkring i sin stad. 

När man blandar olika arkitektoniska stilar eller helt enkelt skapar en ny stil är det 

viktigt att man har en historia som gör byggnaderna trovärdiga. Inom science fiction 

har man en större möjlighet att låta fantasin styra arkitekturen, viktigt är dock att hela 

scenen är enhetlig och att det finns en historia som gör den trovärdigt. 

Att infoga detaljer från existerande arkitektoniska byggnader i sin arkitektoniska 

3D miljö hjälper till att göra arkitekturen mer verklighetstrogen.  Att ha klart för sig 

vilken känsla eller stämning man vill förmedla är också viktigt. Detta kan 

åstadkommas med rätt val av textur och ljussättning. 

 

Vilka vanliga skillnader finns det mellan byggnader inom spel och animation?  

Byggnaderna i spelen har en lägre  polycount och upplösning på texturerna 

eftersom spelen inte kan lägga samma kraft på renderingar som en ren animation kan 

göra. I animationer bör man inte heller modellera sådant som kameran inte kommer att 

visa, då det markant ökar renderingstiden. Animeringar har oftast mer detaljerade 

modeller än spelens motsvarighet. I animationer kan man lätt fuska till sig illusionen 

att en byggnads interiör hänger samman med dess exteriör. I spel kan man dessvärre 

inte maskera detta lika enkelt. Antingen har en byggnad en existerande interiör eller 

inte. Många spel i dag har åtminstone några byggnader med rum som man kan komma 

in i utan laddningstider. Det positiva i de fall det förekommer laddningstider är dock 

att interiör områden som man slussas till kan vara mer detaljrika och skapa en känsla 

av äkta rum, ungefär som scen (exteriör) till scen (interiör) klippning i animationer. 

 

Vilka praktiska användningsområden av arkitektoniska 3D modeller finns det?  

Studien har visat att det finns många praktiska användningsområden av 

arkitektoniska 3D modeller. Exempel på dessa användningsområden är: 
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 Visualisering av husritningar och modeller, interiör/exteriör.  

 Återskapa äldre byggnader och historiska områden 

 Bygga upp en känsla och funktionalitet i spel och animation 

 Reklam- och mediebranschen 
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