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Abstrakt 
Virtual Reality och 3D-visualisering är en snabbt växande teknikområde som 

använder sig av datorgenererade världar för att simulera verklighet och interaktion. I 

Fiskefunktionen på Länsstyrelsen Gävleborgs projekt ”Återskapa fiskvandring i 

Gästrikland” (ÅFiG) fanns efterfrågan om en 3D-visualisering och hur den kan 

användas för ökad förståelse av den tilltänkta återställningen av fiskvandringen i 

Gavleån och Testeboån. En 3D-modell skulle utvärderas inför planering av 

beslutsunderlag inför ombyggnation av dammarna vid Forsbacka Järnverk samt 

visualisering av hur väl kulturminnesområdet bevaras. Dock lades ÅFiG-projektet 

på is, så resultatet kom ej till användning för beslutsunderlag, men ett arbete har 

gjorts som förstudie inför modellutveckling i framtiden.  

För utvärdering av metoden skapades en 3D-modell i Autodesk Maya 2013 som 

avbildar Rörverksholmen vid Forsbacka Järnverk, med 2D-bilder renderade från den 

färdiga 3D-visualiseringen som teoretiskt kan användas som presentationsmaterial. 

Detta empiriska material diskuteras med hjälp av vetenskapliga artiklar om tekniska 

lösningar och metoder hur VR har tillämpats i andra projekt samt information om 

andra program. Uppsatsen ger en god genomgång för de som vill göra liknande 3D-

visualiseringar och bygger upp en teoretisk modell med riktlinjer för programval, 

vilken slutligen analyserar lämpligheten i att göra arbetet med Autodesk Maya. 
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1 Introduktion 

Idag saknas det lösningar på de flesta kraftstationsanläggningar kring Östersjön för 

fiskvandring både uppströms och nedströms. Detta kan te sig vara viktig för fram-

tidens fiskvandringsproblematik inom Europeiska Unionen kring Östersjön samt bidra 

till att rädda den utrotningshotade ålen.  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län vill göra det möjligt att med ny teknik lösa fiske-

vandringsproblemet för både uppströms- och nedströmsvandrande fisk. Därför har 

enheten Fiskefunktionen i Länsstyrelsen Gävleborg startat projektet ”Återskapa fisk-

vandring i Gästrikland” (härefter benämnt: ÅFiG) där de ska testa två olika teknolo-

giska lösningar för fiskvandringsvägar i Gavleån och Testeboån. Det finansieras 

genom ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, vars fond ”Bra Miljöval” bevil-

jade 4,65 miljoner kronor i bidrag till projektet 2012, Gävle Energi (1720 tkr) och 

Nilsson Kraft (800 tkr), för en slutlig projektbudget på 7,2 miljoner kronor. Projektets 

fokus är att skapa en möjlighet till migration och reproduktion av vandrande fisk, samt 

bevara den naturliga miljön i närområdet. Med nya lösningar ska passager underlätta 

för nedströms vandrande fisk förbi vattenkraftanläggningarna vid Gamla Forsbacka 

kraftstation i Gavleån och Strömsbro kraftstation i Testeboån.[1]  

 

1.1 Bakgrund 

Inför den planerade utbyggningen av Forsbacka kraftstation i mellanfåran i anslut-

ning till mellandammen vid Gamla Forsbacka Järnverk, vill Länsstyrelsen i Gävle-

borgs län ansöka om uppbyggnaden av en ny naturlig fiskväg för att kunna behålla ål- 

och fiskebeståndet i Gavleån. Fiskvägens utformning är av stor vikt, inloppet måste 

ligga i anslutning till kraftstationens utlopp då fisken söker sig till den plats där vattnet 

strömmar. Vidare måste det i största möjliga mån tas hänsyn till byggnaderna för att 

bevara kulturmiljön, då Gamla Forsbacka Järnverk, inklusive Rörverksholmen där 

kraftstation ska byggas, är ett viktigt kulturminnesområde.  

För denna ansökan behövs beslutsunderlag för att avgöra om de nya byggnation-

erna kan smälta in i omgivningarna, varefter Fiskefunktionen utlyste ett EX-jobb på 

Högskolan i Gävle (HiG) för ändamålet att skaffa presentationsunderlag inför detta. 

Uppdraget var att göra en 3D-visualisering av ett projektområde för att Länsstyrelsen 

skulle kunna utvärdera möjligheterna med att använda denna teknologi. Modellen 

skulle på ett visuellt detaljerat sätt visa hur kulturmiljön kan komma påverkas av den 

tilltänkta naturligt formade fiskvägen. Med hjälp av 3D-modellen skulle Länsstyrelsen 

senare presentera idén, så bygden och nämnder i fråga kan se vad som komma skall 

och lättare ta ställning till projektets framtid. Den skulle även kunna användas för att 

visa framtida samarbetspartner och finansiärer hur det egentligen kan se ut i verklig-

heten utan att besöka platsen.  

Under arbetets gång lades dock ÅFiG-projektet på is, varför materialet inte kunde 

färdigställas för att användas som beslutsunderlag. Men uppsatsen kommer fortfarande 

att kunna medföra en bättre förståelse hur detta påverkar kulturmiljön i Forsbacka, då 

projektet förväntas tas upp igen efter arkeologiska provutgrävningar i området. Detta 

inte främst då modellen är gjord och lätt kan modifieras när förslag är utformade, utan 

då denna uppsats visar hur 3D-presentationer för beslutsunderlag kan utformas. 
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Resultatet kan därmed även bidra i framtida projekt för upprättande av fiskvandrings-

vägar i anslutning till små och medelstora kraftstationer. 

 

1.2 Syfte 

Uppdraget från Länsstyrelsen i Gävleborg var att framställa en 3D-visualisering av 

hur en fiskvandringsväg vid Forsbacka Järnverk skulle kunna se ut och hur den skulle 

påverka omgivningen. Genom att göra en VR-visualisering av Forsbacka kraftstation 

med närområdet och fiskvägen på ett visuellt detaljerat sätt, går det att i förväg se hur 

kulturmiljön kan kombineras med fiskvägen.  

Idag används 3D-tekniken till allt fler områden och målet i detta arbete är att uppnå 

ett adekvat resultat som visar de framtida möjligheterna av området med en 3D-

modellerad visualisering. Syftet med detta är därmed även att visa vad VR är och hur 

det kan bidra till bättre kommunikation och förståelse för planeringar av framtida 

kulturmiljöprojekt. 

För att kunna utvärdera arbetsmetoden korrekt gjordes detta arbete som ett reellt 

projekt, ett ”skarpt läge” med anknytning till verkligheten och inte en fiktiv situation, 

där mitt resultat skulle komma till användning som utvärderingsunderlag. Detta för att 

få erfarenheten av att arbeta i ett reellt projekt från början till slut. Då projektet upp-

sköts under arbetets gång gjordes dock ingen sista bearbetning för presentation, men 

arbetsgången blev i övrigt densamma. Modellen är gjord och kan modifieras för 

användning om projektet öppnas upp igen. 

 

1.3 Problematisering 

För att utvärdera hur framtida visualiseringar kan komma utformas har jag under-

sökt hur en adekvat visualisering till mina uppdragsgivare kan göras. Detta för att 

påvisa om det finns ett mervärde för 3D-visualiserade presentationer i samband med 

sådana projekt som ÅFiG, och visa lämpliga metoder för att skapa en Virtual Reality 

(VR) modell.  

 

1.3.1 Målsättningar 

Målsättningen med forskningen är därmed: 

1. Att skapa en adekvat och tilltalande modell av området vid 

Kraftanläggningen i Forsbacka i Autodesk Maya 2013. 

2. Att kunna producera 2D-bilder bilder av modellen ur olika vinklar, som visar 

en fiskvandringsväg integrerad i omgivningen, teoretiskt möjliga att 

användas som presentationsmaterial i ÅFiG-projektet. 

3. Att få empiriska data genom att beskriva erfarenheter, problem och funna 

lösningar i projektet, för att bidra till ökad förståelse av arbetsprocessen inför 

framtida projekt. 

4. Med hjälp av referensmaterial och empiriska data föra en diskussion för hur 

arbetsplaneringen i 3D-modelleringsprojekt kan utvecklas. 
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Genom dessa målsättningar utvecklas en diskussion med förståelseinriktat syfte 

som leder till en strukturering av de funna insikterna inom området. Detta görs genom 

teoriutveckling av riktlinjer för planering som generaliseras från tolkningar av 

kvalitativa data från erfarenheter och referensmaterial. 

 

1.3.2 Frågeställning 

För att med empiriska data från den process som krävs för att skapa en visualise-

ring av ett byggprojekt föra en diskussion för hur arbetsprocessen kan förbättras, 

behöver problematiken förstås. För att utveckla kunskap och arbetssätt som finns 

måste de först definieras, där i detta fall arbetssätt ofta handlar om vilket program som 

används för visualiseringen.  

Att avgöra vilka dataprogram som ska användas för produktionen av presenta-

tionsmaterial är därmed en grundläggande fråga inför projekt som ÅFiG. Att genom 

induktion generalisera erfarenheterna till en teori med riktlinjer för programval, bör 

därför vara väl användbart inför framtida projekt. För att precisera en formulering som 

definierar denna analys kan därmed följande frågeställning tillämpas: 

 

Vilka aspekter bör tas i åtanke vid val av 3D-program för skapande av 

presentationsmaterial inför visualisering av planritningar? 

 

Även om riktlinjer kan tas fram genom ovanstående analys bör dock dessa genera-

liseras till sådan nivå att specifika program inte tas upp som kriterier då den tekniska 

utvecklingen går snabbt framåt. Sådana riktlinjer kan istället appliceras i utvärde-

ringen av olika program inför varje projekt.  

Då det empiriska materialet handlar om användning av Autodesk Maya 2013 i 

ÅFiG-projektet, för att se om en fiskvandringsväg integrerad i omgivningen stör 

kulturmiljön, behövs därför en ytterligare problematisering. Ovanstående analys blir 

därmed ett steg på vägen, där dessa riktlinjer används för att bedöma lämpligheten i 

användandet av 3D-modelleringsprogrammet i arbetsprocessen. För att bedöma detta 

görs den slutliga analysen enligt denna frågeställning:  

 

Är Autodesk Maya 2013 är ett lämpligt 3D-program för att skapa presentations-

material, genom utrendering av 2D-presentationsbilder, inför projekt som 

”Återskapa fiskvandring i Gästrikland”? 

 

 

1.3.3 Avgränsningar 

Min målgrupp för de tekniska delarna av denna uppsats är 3D-modellerare samt 

studenter inom datavetenskap med inriktning mot 3D-modellering. Facktermer för 

funktioner i datorprogrammen som används i detta arbete har därmed lämnats oöver-

satta, då dessa är svåra att med förståelse översättas, samt att det annars även blir svårt 

att hitta funktionerna för de som försöker replikera resultaten.  

Inget av de förslag som presenteras i denna uppsats är officiella förslag för hur 

fiskvandringsvägen skall gå. Att göra beslutsunderlag är inte möjligt för tillfället, då 
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Fiskefunktionen ej har framtagit alternativ att presentera. Då inga specifikationer på 

mått och utseende har presenterats, har endast ett eget förslag på fiskvandringsväg 

lagts in för att användas som arbetsexempel i modellen. Detta arbete är inte gjort för 

att göra beslutsunderlag för fiskvandringsvägar, utan är endast ett förarbete som utvär-

derar arbetsprocessen för 3D-visualisationens konstruktion.  

Då fokus lagts på arbetsprocessen istället för användbarheten av resultatet som 

beslutsunderlag kommer inte lämpligheten av det skapade materialet för detta att 

utvärderas i denna uppsats. Då vad som är lämpligt varierar enligt situationen och 

beställares önskemål diskuteras istället vad som kan göras för att förbättra resultatet. 

Diskussion för bättre presentationsanvändbarhet förs därför istället om flexibilitet i 

tekniska möjligheter för att utforma förbättringar och lösningar som passar en beställa-

res uttryckta behov. Detta resonemang utvecklas ytterligare i 2.2.4 nedan. 

Projektet är geografiskt avgränsat till visualiseringen av det området där fiskvand-

ringsvägen är tänkt att passera. Däremot avbildas inte allt som finns på platsen i 

Forsbacka utan endast de mest vitala delarna. Saker som skräp, bräder och viss 

vegetation som kan anses oväsentlig togs inte med i visualisering, allt med samspråk 

med uppdragsgivarna.  

 

1.4 Disposition 

I kapitel 1 Introduktion har ÅFiG-projektets och EX-jobbets bakgrund och syfte 

beskrivits, med målsättningar, frågeställning och avgränsningar. 

Metodologin beskrivs i kapitel 2 Metod, där ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

kvalitativ analys och induktiv metod förklaras, litteraturstudie presenteras, och andra 

aspekter av arbetsgången framställs. 

Redovisningen av arbetet med skapandet av 3D-visualiseringen läggs fram i 

kapitel 3 Genomförande. Då detta arbete görs genom induktion visar detta både 

metod och resultat, då beskrivningen av arbetsgången ger referenser från verkligheten 

som är en del av studiens empiriska material. 

Resultatet av modelleringsarbetet presenteras i kapitel 4 Resultatdiskussion. Här 

diskuteras den färdiga 3D-modellen och hur den kan förbättras, beroende på vilka 

specifikationer som fås från uppdragsgivaren, samt lärdomar inför liknande projekt. 

Analys av det empiriska materialet från de två föregående kapitlen görs i kapitel 5 

Analys och slutsatser. Med hjälp av referensmaterial diskuteras hur framtida projekt 

kan utföras samt faktorer att tänka på i planerandet i val av 3D-modelleringsprogram. 

Ur diskussionen generaliseras en teoretisk struktur för tre planeringsstrategier som 

används för analys enligt frågeställningen. 

Därefter avslutas uppsatsen med en sammanfattning av kapitlet för att klargöra de 

slutsatser om råd inför framtiden som framkommit genom frågeställningens 

besvarande, inklusive förslag på framtida studier. 
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2 Metod 

Det här kapitlet tar först upp socialkonstruktivism, kvalitativ metod och 

induktion. Här finns även en litteraturstudie av VR-teknologi, samt beskrivning av 

datainsamlingen av de vetenskapliga artiklarna, information från uppdragsgivaren, och 

övrigt material. 

 

2.1 Ansats 

Detta arbete görs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med kvalitativ 

datainsamling, med en induktiv ansats. 

 

2.1.1 Hermeneutisk socialkonstruktivism mot Positivism 

Det finns två perspektiv som används inom forskning för att definiera vad som är 

kunskap och hur uppfattningen om verkligheten bildas, som är i motsats till varandra: 

Positivism och Hermeneutik/Socialkonstruktivism.[2, 3] 

Positivism bygger på formell logik och fakta genom mätning. Kunskap är objektiv 

och det som inte kan vägas, mätas eller förutsägas med exakthet är mindre intressant. 

Den positivistiske forskaren försöker beskriva världen med noggranna definitioner av 

objektiva värden och kommer till slutsatser med logiska resonemang, experiment och 

statistiska metoder.[3] 

Hermeneutik kommer från att tolka ordens betydelser, då kunskap är mänskliga 

mentala konstruktioner som är subjektiva där innebörder kräver tolkning. Detta har 

utvecklats till Socialkonstruktivism som även inkluderar handlingar, socialt beteende, 

normer, värdemönster etc. Grundtanken är att kunskap skapas genom individens 

upplevelser, vilka skapar en verklighet som kan tolkas av andra. Socialkonstruktivist-

en söker förståelse och insikt genom att tolka människors uppfattningar, ibland genom 

att själv uppleva dem.[2, 3] 

Då detta arbete baseras på egna erfarenheter där arbetsmetoden är fokus och 

användbarheten av resultatet är beroende på estetik och värderingar, är det empiriska 

materialet baserat på subjektiva uppfattningar. Målet är även att nå större förståelse av 

projektarbetet för att utveckla kunskap inför framtida projekt. Därför har jag valt att 

använda ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Ifall arbetet handlade om objektivt mätbara kriterier vore en positivistisk ansats 

mer lämplig. Till exempel om syftet var att utvärdera om det går att använda 

programmen på långsamma datorer, så skulle effektivitet kunna mätas i renderingstid 

relativt antal polygoner, för uppskattning av utnyttjande av systemresurser.  

 

2.1.2 Kvalitativ mot Kvantitativ datainsamling 

Information kan vara ”mjuk” som verbala uppgifter vilka kan vara mycket nyans-

erade, alternativt vara ”hård” information med numeriska eller precisa definitioner. 

Eller en blandning däremellan. Den ”mjuka” informationen kan tas fram med Kvalita-

tiv metod, genom intervjuer och observationer. De får fram information om betydelse, 

mening, beslut, värderingar och dilemman, som redovisas genom citat, berättelser och 
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fallbeskrivningar. Sådan information analyseras bäst med ett hermeneutiskt/social-

konstruktivistiskt perspektiv.[2, 3] 

”Hård” data kan tas fram med Kvantitativ metod. Detta görs genom enkäter, arkiv-

sökning och intervjuer där bestämda egenskaper och fasta värden fås fram, vilka kan 

behandlas med statistik och redovisas i tabeller, grafer och diagram. Då detta får fram 

mätbara värden används denna ofta med Positivistiskt perspektiv.[3] 

Då målsättningen i detta arbete handlar mer om förståelse och insikter än om mät-

bara fakta, används främst en kvalitativ datainsamlingsmetod genom observation av 

arbetsprocessen. Därför beskrivs genomförandet av arbetet kronologisk och nästan i 

berättelseform i kapitel 3 Genomförande, så läsaren kan sätta sig in i situationen för att 

kunna tolka informationen i dess kontext. Detta görs inför användandet av de kvalita-

tiva data från erfarenheterna som redovisas i Genomförande- och Resultatdiskussions-

kapitlen som ett empiriskt material i analysen. 

 

2.1.3 Induktiv mot Deduktiv ansats 

Inom vetenskapsvärlden finns det två angreppssätt att forska med anknytning till 

verkligheten, Deduktivt och Induktivt:[2, 3] 

 

 Deduktiv ansats är att utifrån teori ange premisser som är testbara påståenden 

om verkligheten (hypoteser). Genom logisk analys av empiri (observationer) 

fås slutsatser som är mätningar/tolkningar av verkligheten. [3]  

 

 Induktiv ansats, vilken föredras av Hermeneutiker/Socialkonstruktivister, är att 

från empiri (mätningar/fenomen/sinnesupplevelser i verkligheten) genom gene-

ralisering av verkligheten komma fram till teorier/modeller för ökad förståelse 

av området. [2, 3] 

 

Positivister kan också använda sig av Induktivt angreppssätt, men anser att detta 

inte tar med alla möjliga variabler eller parametrar, varför undantag och variationer 

kan uppstå. De föredrar därför Deduktion eller en kombination av angreppssätten när 

de studerar empiri:[3] 

 Hypotetiskt deduktiv ansats, där teoretiska premisser testas som hypoteser 

genom induktivt angreppssätt, då de prövas empiriskt och med logisk 

deduktion bevisas eller falsifieras.[3] 

 

Dessa tre angreppssätt listas i Figur 1 nedan, där sambanden illustreras genom 

avbildning av en modell beskriven av Lars-Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-

Paul[2], som modifierats genom tillägg av den Hypotetiskt deduktiva ansatsen. 

 

Denna studie är gjord för att nå förståelse utifrån empiriskt material som insamlats 

genom en fältstudie i form av ett projektarbete, för att utveckla riktlinjer för framtida 

liknande projekt, vilket är en Induktiv ansats. Med det induktiva angreppssättet har 

erfarenheter och resultat tolkats och diskuterats, varefter slutsatser generaliserats från 

verkligheten till en teoretisk modell som används för att besvara frågeställningens.  
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Figur 1. Visualisering av olika forskningsansatser 

 

2.2 Kritisk granskning av metoden 

För att säkerställa relevans av materialet och dess analys har flera ansatser gjorts 

för val av metod, samt för att definiera och bemöta metodologiska problem i under-

sökningen såväl som i teorimodellens utveckling. Dessutom utvecklas istället 

avgränsningen från utvärderande av vad som är lämpligt beslutsunderlag, till en 

definition av underlagskvalitet på teknisk grund. 

 

2.2.1 Lämplighet av metodval 

Då datavetenskap ofta görs ur ett Positivistiskt perspektiv är Induktiv ansats 

ovanlig inom området, men har bedömts vara effektiv även här i ett experiment av 

Jiwen Hup och Wm Cowan. De fann att sannolikheten att ha fel genom missuppfatt-

ning eller förbiseende av faktorer i deras studie var under 10 %, samtidigt som den 

induktiva metoden gav god förståelse med begränsad mängd data.[4] 

Att detta arbetes metod baseras på att göra ett projekt med anknytning till verklig-

heten är inte endast fördelaktigt för att få ett relevant empiriskt material, utan även ett 

sätt att få djupare insikt i en arbetsprocess genom att själv utföra det. Det empiriska 

materialet i detta arbete är därmed insamlat genom Problembaserat Lärande (PBL), 

vilket är ett effektivt sätt att få insikt i vad som görs och varför[2]. Att ha en induktiv 

ansats är specifikt lämpligt i detta fall, då PBL befrämjas av Induktiv metod, då det 

induktiva lärandet är det naturliga sättet att nå nya insikter[5]. 

 

2.2.2 Validitet och Reliabilitet? 

Att den teoretiska modellens konstruktion baseras på relevant information är 

viktigt. Men då den även ska användas för att analysera materialet och därigenom testa 

att modellen kan appliceras, ökar då vikten av god validitet och reliabilitet? 

Validiteten är att mäta det som det ska mätas. Svaren som ges ska vara trovärdiga, 

samt täcka alla relevanta aspekter och inga andra. Reliabiliteten handlar om att få till-

förlitliga och stabila utslag av mätmetoderna. Andra undersökare ska kunna komma 

till samma resultat med samma angreppssätt. Detta görs vid operationalisering av 

teorier för att mäta empiriska data.[2] 

Deduktiva ansatsen 

Hypoteser Observationer  

Teoretisk modell      Verkligheten  

Generalisering Observationer 

Induktiva ansatsen 

 

Hypotetiskt deduktiva ansatsen: 

Hypoteser  Empirisk prövning med logisk deduktion  Bevisning/Falsifiering 
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Dessa termer är dock problematiska att användas med en hermeneutisk ansats, då 

det är svårt med vetenskapliga mätbarheten av kvalitativa data vid tolkande av empiri. 

Dessa termer bör därmed inte vara lika lämpliga i en socialkonstruktivistisk uppsats 

som denna i samma grad som i en med positivistisk ansats.[2] 

Som exempel kan nämnas att det kan vara ett problem för reliabiliteten att det 

empiriska materialet är baseras på en enda individs upplevelser. Detta dels genom ett 

för litet urval för att kunna säga något definitivt för en hel industri; dels genom att 

materialet är subjektivt. Detta är inte relevant inom socialkonstruktivistisk analys, dels 

då den försöker förstå istället för beskriva; dels då det handlar om tolkning från 

kvalitativa data, vilka av naturen är subjektiva. Den induktiva tolkningen som görs 

skapar riktlinjer som kan hjälpa, inte valkriterier som måste uppfyllas för bra resultat. 

För att basera studien på relevant material och tolka insamlad data korrekt används 

istället andra definitioner av problematiken, vilka beskrivs nedan i 2.2.3. 

 

2.2.3 Teorimodellsutveckling 

Genom den induktiva analysen ska en teoretisk modell formuleras som sedan ska 

användas för att analysera frågeställningen om Autodesk Maya 2013 är ett bra 

program att använda i detta fall. Då båda frågeställningarna drar sitt empiriska materi-

al från samma källa, erfarenheterna från projektet, har därför den teoretiska modellen 

generaliserats för att täcka hela området, istället för bara Autodesk Maya. Därmed 

görs inte en diskussion som förstärker diskussionen i att en modell utvecklas ur ett 

material enbart för att utvärdera materialet.  

Att den teoretiska modellen abstraherats till en hög generaliseringsnivå är inte ett 

problem. Förenkling syftar att renodla den analytiska strukturen i en situation och kan 

göra att vi ser mer till följd av förenklingen. Den behöver inte vara komplex och verk-

lighetstrogen, då alla teorimodeller ändå är felaktiga i den mening att de inte inne-

håller alla eller kanske ens några egenskaper som finns i den verklighet där de ska 

fungera. Det viktiga är att modellen skall kunna användas för de ändamål de är 

avsedda för.[2] 

Genom att stärka underlaget för den teoretiska modellen kan teorin generaliseras i 

sådan grad att den har underlag för att kunna appliceras på andra program än Autodesk 

Maya 2013. Referenslitteratur och information om program och filformat från sekun-

därkällor har samlats in, speciellt om de program som påträffats under arbets-

processen, så analysen inte endast är bunden till det empiriska materialet. Ytterligare 

referenser har även tagits fram genom en mindre empiriinsamling av erfarenheter från 

av andra dataprogram inom området. Genom detta fås en översikt inom området som 

ger stöd för en mer holistisk teoribildning. 

För att slutligen kunna applicera den teoretiska modellen i en utvärdering av det 

empiriska materialet redovisas detta detaljrikt. Förutom att redovisningen ger en grund 

för andra att kunna komma till samma slutsatser separeras även utföraren som källa till 

empirin, till dennes roll som utvärderare av materialet. Genom att först redovisa och 

sedan i efterhand återvända till redovisningen för en utvärdering, möjliggörs större 

objektivitet genom distansering från det egna arbetet. Detta arbetes metod, att i en 

kvalitativ studie analysera egna erfarenheter av sitt eget arbete, används även av andra 

inom datavetenskapsområdet. Detta visas till exempel av studien gjord av Rob 

Lintern, Jeff Michaud, Margaret-Anne Storey och Xiaomin Wu, där de analyserar sina 
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erfarenheter i ”Plugging-in Visualization: Experiences Integrating a Visualization 

Tool with Eclipse”.[6] 

 

2.2.4 Kvalitetskriterier för presentationsmaterial 

Hur ett uppdrag först definieras är beroende på uppdragsgivarens syfte och före-

ställningar om projektets krav och möjligheter. Första fasen handlar därför om att 

uppdragsgivaren och uppdragstagaren måste bli överens om uppdraget och de 

problemställningar som det skall behandla. Genom diskussioner ska uppdragsgivaren 

förmedla sina behov och förhandla fram villkor som uppdragstagaren kan acceptera. 

Uppdragstagaren kan i dessa diskussioner komma med förslag på bättre lösningar 

samt ge exempel på vad som kan göras, men i slutändan har uppdragsgivaren det sista 

ordet om vad som ska göras.[7] 

Vad som bedöms vara hög kvalitet på presentationsmaterial för användning som 

beslutsunderlag i projekt liknande ÅFiG bestäms därmed av uppdragsgivarnas upp-

fattningar och önskemål. Därmed är det viktigt att diskutera med uppdragsgivare vad 

de vill ha innan 3D-modellen byggs, samt följa upp med denne inför presentations-

tillfället om materialet är tillfredsställande samt om förbättringar önskas. Att veta vilka 

möjligheter som finns är därmed viktigare än att veta vad ”ett bra beslutsunderlag” 

borde vara, eftersom det varierar beroende på situation och mottagare. För även om 

det efterfrågade materialet inte skulle uppfylla uppdragsgivarnas behov så bidrar det 

positivt till beslutsfattande genom att reducera osäkerhet, speciellt om exempel på 

alternativ kan framläggas[3]. 

Inför projekt ÅFiG efterfrågade Fiskefunktionens representanter 2D-bilder av en 

3D-modell av Rörverksholmen, som ur olika vinklar visar fiskvandringsvägen integre-

rad i områdets kulturmiljö. Efter en diskussion var detta det som blev avtalat, varför 

det är inkluderat som punkt två bland målsättningarna i kapitel 1.3.1 ovan.  

De möjliga förbättringar och utvärderingar av 3D-modellens användbarhet för 

produktion av presentationsmaterial som diskuteras i kapitel 4 utgår därmed från 

denna uppdragsdefinition. Detta arbete fokuserar därmed på att visa på tekniska 

möjligheter som finns tillgängliga för flexibilitet inför uppdragsgivares krav, än att 

undersöka vad för krav de borde ha. 

 

2.3 Litteraturstudie 

Användningsområdet för Virtual Reality ökar hela tiden, speciellt då teknologin för 

att skapa VR-modeller blir allt tillgängligare. Genom en litteraturstudie av ett flertal 

vetenskapliga artiklar om hur olika digitala tekniker använts i virtuella 3D-miljövisua-

liseringar, samt för hur vederbörande kan skapa virtuella modeller i 3D för liknade 

projekt, ges här en överblick av alternativa metoder och tekniker. 

 

2.3.1 Sökmetod 

För att starta arbetet med projektet gjordes en litteraturstudie för att få en ökad för-

ståelse av olika tekniker och visualiseringsmetoder. Informationssökandet till den här 

studien omfattades mestadels via nätet på ACM digitala bibliotek. En databas för 



 

10 

 

vetenskapliga artiklar som finns tillgänglig genom HiGs digitala resurser på biblio-

teket. Där finns det en intressegrupp som heter Siggraph, vilket var den mest givande 

med hämtandet ett flertal vetenskapliga artiklar i fulltext.  

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till undersökningen användes sökord 

som: Virtual Reality, 3D-visualization, Virtual Environments, Landscape Modeling. 

Vid sökningar som gav alltför många träffar användes även booleska sökoperatorerna 

AND, OR och NOT, vilket Eastman och Jansen rekommenderar för att effektivisera 

sökresultaten[8]. Efter läst abstrakter från de artiklar vars titlar verkade vara relevanta 

gjordes en utgallring för att hitta de artiklar som kunde vara användbara för projektet. 

Därefter granskades artiklarna genom läsning för att bedöma vilka som kunde för-

djupa förståelsen av olika tillvägagångssätt i litteraturstudien, vilket lämnade fem 

artiklar kvar av intresse och relevans. 

 

2.3.2 3D-simuleringar av historiska områden 

Ett användningsområde för Virtual Reality som visar dess mångsidighet beskrivs i 

en intressant artikel av Gaitatzes, Christopoulos och Roussou, ”Reviving the past: 

Cultural heritage meets virtual reality"[9], där det beskrivs hur de gjort en utställning 

i Aten Grekland vid Foundation´s Cultural Center. Där kommer besökaren in i en 

virtuell värld och får uppleva antikens huvudstad i Grekland Bysantin. Denna värld 

använder spelmotorer som interaktivt instrument, med många olika effekter som 

stereoskopiska miljöer och virtuella karaktärer som guidar dig fram, för att styra besö-

karen i olika utbildningsmoment och ge en bättre upplevelse. Med hjälp av digital 

visualisering av gamla tempel och miljöer kan arkitekturen studeras på ett mer inter-

aktivt sätt, vilket visar på en kreativ innovation av de virtuella teknikerna.  

Ett annat exempel på hur 3D-visualisering kan bidra inom arkeologin är hur en 

utgrävning i staden Petra i Egypten visats upp, beskriven i Acevedos, Laidlaws och 

Joukowksys artikel "Archaeological data visualization in VR: Analysis of lamp finds 

at the great temple of Petra, a case study"[10]. En realistisk tredimensionell (3D) 

modell av det stora Templet i Petra skapades som en Virtual Reality där forskare och 

arkeologer tillika kunde navigera sig runt inuti. Detta gav forskarna en holistisk syn av 

utgrävningen. Alla de funna arkeologiska artefakterna representeras med olika färger 

och texturer för lättare kunna katalogiseras. I den virtuella modellen kunde forskarna 

undersöka och hitta olika avvikelser och mönster vilket de kunde skapa nya hypoteser 

som skulle vara omöjligt i traditionella analyser.  

 

2.3.3 Högkvalitativ 3D-generering med algoritmer 

Det finns många olika digitala tekniker för att gestalta ett geografiskt område i tre-

dimensionella virtuella miljöer. En intressant teknik är att använda satellit- eller flyg-

foton, för att förhöja den visuella detaljrikedomen av marktexturen, som beskrivs i 

Roupés och Johanssons artikel "Visual quality of the ground in 3D models: Using 

color-coded images to blend aerial photos with tiled detail-textures".[11] 

De visar hur olika delar av ett område kan färgkodas för att delas upp i olika skikt 

som kan sorteras för bearbetning i bildbehandlingsprogram som Adobe Photoshop 

eller Gimp (det senare är gratis). Denna färgkodsteknik förenklar kombinationen av 
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flygfoton med detaljerade texturer. Effekten av detta blir högre kvalitet på texturerna 

och en bättre verklighets känsla i stora 3D-modeller.[11] 

 

2.3.4 2D till 3D-konvertering 

Det finns sätt att göra enkla 3D-modeller direkt från 2D-bilder, som Zheng, Zhang 

och Guo beskriver i artikeln "Buildings modeling from a single image applied in 

urban reconstruction". Författarna visar där en effektiv metod att från en enkel bild 

matcha och beräkna mellan konturer i bilden och skapa en projektion av tre-

dimensionella modeller. Denna metod fungerar bäst i städer eller bebyggelse. Metoden 

använder sällan tunga algoritmer och förenklar processen att snabbt kunna blocka upp 

en stads miljö. Bilder kan sedan återanvändas till byggnadernas texturer. Nackdelen är 

att det endast kan appliceras på enklare former av byggnader. För mer komplicerade 

byggnader behövs en tyngre algoritm.[12] 

I artikeln "Interactive 3D architectural modeling from unordered photo 

collections" tar Sinha, Steedly, Szeliski, Agrawala och Pollefeys upp en mer 

avancerad metod att beräkna utifrån fotografier. De har skapat ett automatiserat 

system med algoritmer som kan producera 3D-modeller från fotografier effektivt.[13]  

 

2.3.5 Laserskanning  

En av de mer avancerade mätmetoder som kan utföras är laserskanning. Visintini, 

Spangher och Fico beskriver i artikeln "The VRML Model of Victoria Square in 

Gorizia (Italy) From Laser Scanning and Photogrammetric 3D surveys”, en lovande 

teknik baserad på laserskanningsdata och fotogrammetri för att skapa 3D-modeller av 

städer. Detta kräver viss utrustning i form av en laserkamera och ett lasersystem som 

producerar ett punktmoln över ett objekt, byggnad eller landskap. Punktmolnet består 

av miljontals punkter som läses in i flera dimensioner, därefter mäts alla punkter i 

förhållande till varandra och kan uppnå en millimeternoggrannhet.[14] 

Laserdata finns i Sverige att beställa sedan 2009 t.ex. från Metria eller Lantmäte-

riet. Dessa lantmäterimätningar från laserskanning via flygplan har dock mindre 

exakthet än laserskanning gjord med laserkamera på stativ.[15] 

 

2.4 Datainsamling 

Arbetsplanen var att efter insamling av all data som behövdes, använda ett 3D-

program för modellering och texturering av den virtuella scenen, samt därefter rendera 

ut bilder av modellen för överlämning till uppdragsgivaren. Länsstyrelsen i Gävleborg 

skulle enligt plan tillhandahålla alla digitala referenser, kartor, bilder och ritningar.  

 

2.4.1 Material från uppdragsgivare 

Datainsamling för projektet började efter ett möte med länsstyrelsen, där det förkla-

rades mera om deras önskemål. De tillhandahöll ett par ortografiska utskrifter på 

området med olika teoretiska förslag hur fiskvägarna skulle kunna dras, samt en folder 
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om projektet ÅFiG vad det var för något och deras målsättning med visualiseringen. 

Det slutliga förslaget som skulle läggas in i 3D-modellen för beslutsunderlag var dock 

inte bestämt. Vidare efterfrågades mer data över området i form av ritningar, mått av 

husen samt dammbygget, men Länsstyrelsen hade varken information om det eller 

visste vart den informationen skulle kunna återfinnas. 

En grundkarta över området införskaffades av Gävle Kommuns GIS-enhet i form 

av en DWG-fil som skulle kunna öppnas i Autodesk Maya. De kunde inte ge ut några 

flygfoton eller satellitbilder för dessa var skyddade av Lantmäteriet. Vid kontakt med 

Lantmäteriet om flygfotona hänvisades jag till att HiG har en egen tjänst via internet 

med Lantmäteriet för att ladda ner olika sorters data. Den tjänsten visade sig senare 

vara av liten nytta, då filerna var av ett format som behövde ett licensbelagt ArcGIS-

program för full användbarhet av informationen i dem, vilket inte fanns tillgängligt. 

Den information som gick att få ut från bilderna i den programvara jag hade tillgång 

till var av för låg upplösning och kunde inte användas i projektet.  

 

2.4.2 Fotografitexturer 

Planen ändrades eftersom insamlat material från kartor var otillräckliga, varefter 

alternativet blev till att ta fotografier över området för att ha något att utgå ifrån under 

3D-visualisationen. Fotografering av Rörverksholmen gjordes med en Canon HD-

kamera för RAW-bildformat, med stativ, för hög bildkvalitet. 

Ett RAW format beskrivs enligt Nationalencyklopedin[16] användas för att kunna 

avbilda och spara bilder med en minimerad informationsförlust, vilket ofta kräver en 

HD-kamera. Detta kan jämföras med en JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

som är ett komprimerat format vilket utnyttjar det mänskliga ögats svagheter för att ta 

bort färginformation i bilderna och därmed kunna skapa mindre filstorlekar. Till 

skillnad från RAW är JPEG ett destruktivt format då JPEG formatet tar bort informa-

tion som inte går att återfås och kvalitet och skärpa förloras för varje gång den ändras 

och sparas. 

Det finns många olika fördelar med RAW som att det alltid går att återgå till origi-

nalbilden utan förlora bildkvalitet. Den har ett högre omfång av information jämfört 

med komprimerad format samt goda förutsättningar att behandla bildens exponering, 

kontrast, färgmättnad och vitbalans i ett bildredigeringsprogram som Adobe 

Photoshop CS 5.5.  

 

2.5 3D-modellbyggande 

Programmen som använts var Autodesk Maya 2013 Extension 64-Bit, Mental Ray 

(en renderingsmotor till Maya), Adobe Photoshop CS 5.5 för bildredigering och textu-

rering samt Adobe After Effects CS 5.5 för postproduktion och bildkomposition.  

I paritet med kartor kan 3D-modeller skapas med olika höga LOD (levels of detail). 

Enligt Lange[17] kommer ett högre LOD att göra visualisering ser mer verklig ut i 

utbyte av att modellen kommer ta mer tid att producera, samt vara mer krävande för 

mjukvaruprogrammen och ta längre tid att rendera.  
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För att inte själva projektet ska ta alltför lång tid begränsas 3D-modellerna i detta 

projekt till enkla lågpolygon-objekt, med texturer för att inte förlora för mycket detalj-

rikedom (LOD).  

 

2.6 Informationsinsamling om andra 3D-program 

Även om planen redan från början var att använda Autodesk Maya 2013 har jag 

testat några program som proklamerade att kunna konvertera 2D-bilder till 3D-objekt. 

Detta genom en metod att sätta ut olika punkter skulle programmen scanna och räkna 

ut formen på bilderna för sedan skapa en ’mesh’ och linda bilden runt den som en 

textur. Mina slutsatser av att testa dem var att inget av dem kunde skapa en lyckad 3D-

modell som kunde tillämpas i ett projekt som mitt.  

Det dåliga resultatet kan ha flera olika anledningar. Till att börja med kanske funk-

tionerna inte fungerade i testversioner och endast gratis- och testversioner av 

programmen Make3D, Photo_to_3D, Scannerkiller, Insight_3D och 3D_scanner och 

ArcGIS granskades. Då jag inte har någon tidigare kunskap om ville jag veta hur svårt 

det var använda sig av dem, men då den korta tid jag spenderade på testen inte räckte 

till för att lära mig funktionerna, så de negativa resultaten kan bero på för kort test-

körning. Förutom det kanske det var så att materialet jag använde inte innehöll 

tillräckligt med data för programmens behov.  

Utöver detta har information om SketchUp Pro[18] och ArcGIS 3D Analyst[19] 

fåtts från företagshemsidor. Då jag stött på dessa under arbetets gång visar detta på 

alternativa program som används inom branschen för liknande projekt som ÅFiG. 

 

 



 

14 

 

3 Genomförande 

Här beskrivs hur arbetsgången har gått och vilka problem som påträffats. Detta ger 

både detaljerad information för framtida 3D-modellerare såväl som redovisar referen-

ser från verkligheten inför analysen av detta empiriska material. 

 

3.1 Datainsamling 

Inför starten med att arbetet samlades data in vilket bland annat har bestått av en 

grundkarta från GIS-enheten på Gävle Kommun samt egen fotografering av området. 

Från Fiskefunktionen gavs ortografiska bilder, projektinformation och olika förslag på 

fiskvandringsvägsalternativ, varav ett gjort i SketchUp Pro visas i Figur 2 nedan. De 

alternativ som visades var dock inte något slutligt förslag, varför ytterligare material 

om fiskvandringsvägar söktes upp för referensmaterial till modelleringen. 

 

 

Figur 2. Preliminär sketch gjord i SketchUp Pro av personal på Länsstyrelsen Gävleborg. 

 

3.1.1 Området 

Området modellen beskriver är Rörverksholmen på Gamla Forsbacka Järnverk. 

Detta område är 60 m x 110 m, med två större byggnader, två mindre och murar längs 

vägen fram till brodammen, förutom en hel del andra moment som vattenflöden och 

vegetation. Ett ortografiskt foto (ortofoto) av området kan ses i Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Ortografiskt foto från Lantmäteriet med området markerat. 

 

3.1.2 Problem med 3D-format 

Efter den första datainsamlingen påbörjades bearbetning av grundkartan, som 

anskaffades från GIS-enheten på Gävle kommun. Men när materialet skulle läggas in i 

Autodesk Maya för att kunna påbörja modellerandet av objekten i scenen stötte jag på 

problem. Grundkartan var en DWG-fil, vilket är ett annat format än vad Autodesk 

Maya 2013 använder sig av.  

En DWG-fil[20] är en av det vanligaste förekommande filformatet för Autodesk 

CAD program. CAD program (Computer Aided Design) är liksom Autodesk Maya ett 

2D/3D-ritningsprogram som skapades i början av 80-talet, och fram till dags dato har 

det funnits 19 olika versioner av DWG-filer. CAD används än idag av ingenjörer och 

formgivare för framställningen av tekniska ritningar.[21] 

Problem som kan förekomma vid import av 3D-filer är till exempel att de kan bli 

korrupta, få fel skala, sakna textur, sakna polygoner och/eller bara vara svåra att arbeta 

med. 3D-filformaten är mycket komplicerade då många program har egna 3D-contain-

rar. Lösningar på detta har inte varit helt framgångsrika, där som exempel kan nämnas 

Berthelots, Royans, Duvals och Arnaldis försök att lösa problemet med en speciell 

3D-container för kompabilitet mellan olika program.[22] 

Importeringen av filer från andra format kan bli problematiskt, vilket ofta beror på 

skillnader i kodspråk eller hur 3D-applikationsprogram utläser data. Då Autodesk 

Maya och Autodesk Auto CAD tillhör samma koncern borde programmen inte ha så 

stora kompabilitetsproblem; men DWG är inte är en öppen källkod och Autodesk har 

försökt att försvåra för andra program och konkurrenter att kunna använda deras filer 

utan rätt Autodesk-licens.[21] 

 

3.1.3 Lösningar på 3D-formatsproblemen 

Det var utan surpris att DWG-filen från GIS-enheten på Gävle kommun inte funge-

rade problemfritt. När filen öppnades upp i Autodesk Maya så syntes ingenting i 

’Workspace’. Lösningen på detta gjordes genom att ändra måtten i ’settings’ från 

centimeter till meter, varefter modellen uppvisades på skärmen. Bilden flimrade dock 
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fortfarande när jag orienterade mig runt i den, vilket fixades genom att justera ’Near 

clip’- och ’Far clip’-värdena på ’kameran’ i Autodesk Maya ’Workspace’.  

Nästa problem blev att ’meshen’ saknade en ’UV-map’ och kunde inte konverteras 

till något mer hanterbar polygonobjekt, speciellt då vissa geometrier verkade över-

lappa varandra. Efter ett flertal olika försök att få DWG-’meshen’ att fungera, ändrade 

jag taktik och kringgick problemet, där lösningen var att ge polygon-’meshen’ en 

’Lambert Shader’ och projicera en ’Ramp Shader' på materialet, där topp-värdet 1 

ändrades till vitt och botten-värdet 0 till svart. Därefter kommer den renderas rakt 

ovanifrån efter viss justering av ’rampen’ med ’Interactive Placement’ i Y-axeln, för 

att sparas ut till en bild, varpå vi kan använda bilden som en ’Displacement Map’ på 

ny ’mesh’ i en ’scen’ där projektet kan fortgå.  

Anledning till denna metod var för att kunna skapa en ny ’scen’ i Autodesk Maya 

där jag kan dra nytta av informationen av den renderade bilden. I och med de framtida 

problemen som kan uppstå utifall DWG-filen är korrumperad, vill jag undvika att ha 

den i ’scenen’ jag arbetar i.  

 

3.1.4 Egen fotografikomplettering 

Eftersom fiskeenheten på Länsstyrelsen inte hade full insikt om vad som krävdes 

för att göra en 3D-visualisering reflekterades över materialet de tillhandhöll. Under 

våra första möten diskuterades som skulle göras och vilken data över området och 

dess byggnader som behövdes, men de kunde då inte få fram de skisser och ritningar 

jag ville ha. Därpå visade en av uppdragsgivarna på Länsstyrelsen fotografier de tagit 

under sina besök på Gamla Forsbacka Järnverk för rekognoscering och erbjöd även att 

ta fler bilder när han skulle dit igen. Fotografierna gav inte tillräcklig med information 

för ändamålet, erbjudandet avböjdes med förklaringen att jag själv kunde åka ut och 

fotografera eget material, och då bättre anpassa resolution, sidor och vinklar. 

Området vid Gamla Forsbacka Järnverk fotograferades en söndagseftermiddag med 

en HD-kamera av märket Canon EOS 50DS, med stativ. De allra flesta kameror har 

ofta automatiska inställningar för att underlätta för fotograferna men de kan ofta vara 

inbyggda filter eller har ökad färgmättnad och kontrast från början. För att få en så 

okorrigerat fotografi som möjligt stängdes autofunktioner och filter av, därefter valdes 

HD-upplösning i RAW-format över JPEG-formatet.  

 

 

Figur 4. Elverkshus på Rörverksholmen, tagen 2013-04-20. 
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Därefter gjordes arbetet med att sortera och namnge bilderna innan importering av 

bilderna för redigering i Adobe Photoshop CS 5.5. I Figur 4 ovan är ett exempel på 

bilderna som togs, som nedan används som löpande exempel av teknikerna. 

3.2 Modellering 

Efter importen av de flesta av bilderna övergick arbetet från bearbetning i Adobe 

Photoshop till att arbeta i 3D-modelleringsprogram. I litteraturstudien finns beskriv-

ningar av flera olika metoder som skulle kunna användas, såsom avancerade algorit-

mer och tekniker för att underlätta arbetet med modellering och texturering. Drygt en 

arbetsdag spenderades att testa andra program för referenser att jämföra med, varefter 

arbetet fortsatte i Autodesk Maya 2013. 

 

3.2.1 Skalberäkning 

Det stora problemet med modelleringen för det här projektet var skalorna på områ-

det och objekten. Arbetet har utgått från fotografier tagna där på stället och inga 

ritningar eller mått på vare sig hus, byggnader eller konstruktioner fanns att tillhanda-

hålla. I och med att tidigare försök att få tag på flygfoton och satellitbilder inte gav 

resultat, testades Google maps för att få en korrekt avbildning i förhållande till verk-

ligheten. Upplösning var för dålig då kartorna i bästa fall kunde användas som en mall 

att blocka in modellerna genom att visa hur byggnaderna ligger i förhållande till 

varandra.  

I min avsikt att reproducera en så korrekt modell som möjligt har jag tillämpat 

teorierna om 2D- till 3D-konvertering beskrivna i avsnitt 2.3.4 i litteraturstudien[12, 

13] för att beräkna 3D-objekt utifrån fotografierna. Detta har använts för att beräknat 

en acceptabel uppmätning av skalan på objekten i bilderna, dels med hjälp av en funk-

tion i Adobe Photoshop som heter ’Vanishing Point’ (gränspunkt), dels med en enkel 

matematisk formel. ’Vanishing Point’ kan användas som ett verktyg för att utvinna 

geometriskt information genom att mäta de olika objekten i bildernas perspektivplan, 

vilket användes när det fanns ett referensföremål vars mått var kända. 

När annat referensmått varit känt har jag istället använt mig av formeln [S = b/f ] 

(Skalan = bildens längd / föremålets längd i verkligheten) för att beräkna skalan på 

olika objekt i bilderna. 

 

3.2.2 Tillagda strukturer 

Efter byggnader och terräng beräknats och modellerats lades ett eget förslag på 

ombyggnation av området med en fiskvandringsväg in. Då projektet fortfarande var i 

planeringsstadium fanns inga konkreta förslag på exakt hur det skulle se ut när jag tog 

på mig uppdraget, vilket fortfarande var fallet när det var dags att lägga in modellen av 

fiskpassagen. Då jag inte fått någon information på hur fiskvandringsvägarna ser ut 

eller konstruerats från Länsstyrelsen, utformades ett eget förslag på hur en fiskvand-

ringsväg skulle kunna se ut, baserat dels på preliminära skisser (bifogat som Figur 5 

nedan) och en jämförande studie från ett projekt i Tierp[23]. 
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Figur 5. Preliminära idéer för upplägg av fiskpassagen från Länsstyrelsen Gävleborg. 

 

Genom att studera hur fiskvägsbygget planerats i Karlsholms bruk i Tierps 

kommun, som visas i Figur 6 nedan,[23] införskaffades de olika data som behövdes 

om bredd, djup, längd och utseende. Baserat på detta och de tidigare förslagen som 

kommit från Länsstyrelsen framställdes den alternativa väg som finns i modellen. 

 

Figur 6. Upplägg av fiskvandringsvägsbygge i Karlsholms bruk. 

 

Modifieringarna gentemot verkligheten som gjorts utöver tillägget av fiskvand-

ringsvägen är: en röjning av bråte från området, i form av slaggsten, järnskrot, virke; 

borttagning av två ”statyer”; en asfalterad väg mellan två broar; samt de två broarna 

själva som finns i anslutning till rörverksholmen. Dessutom har för enkelhet och 
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systembesparing inte lagts in animering av högt vildvuxet gräs, utan en grön gräs-

fältstextur lagts in för att visa upp en kortklippt gräsmatta.  

Träden har ersatts av två olika trädmodeller, ett för lövträd och ett för barrträd, där 

egna 3D-trädmodeller gjorts istället för att använda andras modeller, använda ’Paint 

Effects’ i Autodesk Maya, eller bara lägga in stavar med gröna bollar på. De har där-

efter kopierats och förstorats eller skalats ner för variation och placerats ut för att 

representera träden från verkligheten. 

 

3.2.3 Polygoner 

En förutsättning för modellering är att planera vilka objekt som är viktiga och hur 

jag vill gå till väga för att lösa de uppgifterna på ett effektivt sätt. I och med tiden är en 

faktor valdes att minska på geometrin och komplexiteten genom modellering av poly-

goner med färre ’Vertexpunkter’, för att hinna klart med projektet inom tidsgränsen. 

Polygonerna kan optimeras för att ha mindre mängd polygondata i objekten, men att 

göra detta är ett tidskrävande arbete som nedprioriterades. 

 

 

Figur 7. Forsbacka Elverkshus-modell wireframe – visar resolution av ’Edges’. 

 

Husens stomme modellerades så de endast består av två pentagoner, det vill säga 

10 ’vertexpunkter’ med en ’mesh’ mellan dem, och taket är en platt rektangulär sex-

sidig polygon. Strukturen med ’vertexpunkter’ och de ’Edges’ de bygger upp kan ses i 

exempelbilden i Figur 7 ovan, och de färdiga ’ytorna’ i Figur 8 nedan. På dessa läggs 

texturer från fotografierna, varför det till exempel inte går att se genom fönstren. Om 

vederbörande önskar polygoner med mer detaljerade geometrier som för fönster och 

dörrar, går det att bygga på det allteftersom, även om det inte kommer ha en stor 

påverkan av funktionen för projektet utan mest vara ögongodis för oss som gillar 3D. 

Istället för att lägga mer tid på en sådan fysiskt korrekt modellering, är det texturen 

från bilderna av fönstren och dörrarna som kommer pryda ’meshen’.  
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Figur 8. Forsbacka Elverkshus-modell polygon-ytstruktur 

 

3.3 Texturering 

I och med jag har använt fotografier som texturer har det även blivit en ansenlig 

mängd bildredigering. Det har varit allt från helt avsaknad av information till oönsk-

ade föremål i bilderna som har redigerats bort med Adobe Photoshop och verktyg som 

’Clone Stamp’ eller liknande. Materialet till textureringen har därför bestått av eget 

fotograferade bilder samt vissa texturer som laddats ner från nätet för att fylla igen de 

luckor som uppstått där fotografierna inte kunnat kartlägga. Detta arbetssätt optimerar 

arbetstiden genom att fokusera på de texturer som syns bäst och använda standardise-

rade texturer på andra ’ytor’. 

 

 

Figur 9. Forsbacka Elverkshus-modell med texturer. 

 

3.3.1 Bildbehandling 

I det här projektet har jag i stort sett fått fria händer över bildbehandlingen och 

färgkorrigeringen. Under själva bildbehandlingen har jag arbetat med ökat kontrasten 

för att ge bilden liter mer karaktär och känsla samt minskat lite på exponering för att ta 

ner ljuset lite. Eftersom bilderna är tagna tidigt på våren fanns det inte så mycket 

färger i omgivningen så för att kompensera det har jag justerat för att trycka på de 
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färger som finns extra och ökat färgmättnaden för att skapa en bättre dynamik i bilden. 

Detta visas i Figur 9 ovan. 

 

3.3.2 Texturhantering 

Det finns många saker att betänka på under texturering. Jag har strävat att försöka 

behålla så hög kvalitet på ursprungliga materialet som möjligt utan att det får tynga 

ner scenen alltför mycket. Efter jag byggt upp en ’UV-mapp’ och ’snapshot’ i Adobe 

Photoshop kommer ett avvägande mellan kvalitet och prestanda, där jag inte längre 

vill använda ett RAW-format utan spara i ett mer komprimerat format (.JPG och .PNG 

för mindre storlek, .TARGA och .TIFF vid behov av bättre bildkvalitet) för annars 

kommer det bli svårt att arbeta med scenen. Därefter när allt är klart går det att 

uppgradera kvalitén igen om behov bedöms finnas. 

 

3.4 Rendering 

Jag skapade en HDRI bild (High Dynamic Range Image) i Adobe Photoshop från 

bildmaterialet och använde sedan den i Maya som en IBL (Image Based Lighting) 

som reflekterade bildens färg mot objekten i scenen för mer realistiska resultat och lite 

mer djup i renderingarnas färger. Denna användes även istället för en ’Ambient Light’, 

då den har liknande effekt. Därefter användes ’Maya Directional Lights’ för att 

simulera solljus. Jag valde att inte använda en ’preset’ som ’Physical Sun And Sky’, 

då en sådan tar mycket kraft på renderingar och kan skapa oönskade artefakter i 

bilderna. Med korrekt justeringar av en ’Directional Light’ och en ’Area Light’ uppnås 

goda resultat som även sparar in på renderingstiden. 

När scenen är klar placeras (i Autodesk Maya) ’kamerorna’ i 3D-modellen i de 

olika vinklar som bedöms estetiskt tilltalande såväl som lämpliga för att kunna använ-

das som presentationsmaterial av uppdragsgivarna. Därefter görs inställningar i rende-

ringsprogrammet ’Mental Ray’ för att rendera ut två olika lager: En vanligt renderad 

bild samt ett ’Ambient Occlusion-lager’. Därefter görs en ’Compositing’ av de två 

lagren i Adobe Photoshop, där ’AO-lagret’ förstärker kontaktskuggorna mellan objekt 

och höjer kvalitén på scenen, varefter en sista postproduktion görs.  

 

 

Figur 10. Utrenderad vy över trappan och dammen, med Forsbacka Elverkshus till vänster. 
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3.5 Postproduktion för presentation 

I postproduktionen sker den sista justeringen med ’Color Correction’ och 

’Adjustment Layers’ av 2D-renderingarna i Photoshop. Detta görs i postproduktionen 

då det är enklare att lägga in en himmelsbakgrundsfärg i Photoshop än i Autodesk 

Maya, vilket även skulle öka renderingstiden markant. 

Planen var att först rendera ut några bilder ur olika kameravinklar redigerade enligt 

eget tycke för att presentera för uppdragsgivarna, för att senare i samspråk med dessa 

göra modifieringar och nya renderingar inför presentationen av ett slutgiltigt resultat 

som beslutsunderlag. Då projektet lades på is gavs inte möjlighet till detta stadium, 

varför den slutliga postproduktionen inför skapande av beslutsunderlag ej gjordes.  

Som exempel visas i Figur 10 ovan och Figur 11 nedan två bilder utrenderade från 

3D-modellen. I dessa visas Elverkshuset i två utvalda kameravinklar efter preliminär 

postproduktion, med det estetiska valet att fokusera på andra objekt i modellen. 

 

 

Figur 11. Utrenderad vy över skogen med Forsbacka Elverkshus på höger sida. 
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4 Resultatdiskussion 

Här presenteras resultatet av arbetet: den färdiga 3D-modellen. Därefter diskuteras 

hur resultatet kan förbättras, samt lärdomar inför liknande projekt. Dessa diskussioner 

är en del av det empiriska material som fåtts genom erfarenheten av arbetets 

utförande. 

4.1 Resultatet 

Scenen som har modellerats upp består av 50 3D-objekt, där vissa objekt består av 

flera olika delobjekt. Dessa är Forsbacka Elverkshus bestående av två byggnader och 

ett torn (7 delobjekt), åtta olika murar (8 delobjekt), en trappa med tillhörande betong-

struktur (26 delobjekt), Bro med räcke (15 delobjekt), Lyshuset (2 delobjekt), Damm-

konstruktionen (20 delobjekt), flodfåran med stenskoning (9 delobjekt), en väg med 

vägskyltar (5 delobjekt), två markplaner (2 delobjekt), vattennivå (1 delobjekt), den 

nya fiskvandringsvägen (11 delobjekt), samt ett trettiotal tallar och björkar (622 del-

objekt respektive 497 delobjekt inklusive kopior, där varje tall består av 2968 vertex-

punkter och varje björk av 2313.) En översikt över modellen som visar en god över-

blick hur det slutliga resultatet ser ut kan ses i Figur 12 nedan. 

Den slutliga modellen innehåller 81950 ’Vertexpunkter’, med 97819 ’Edges’ som 

håller ihop dem, som bildar 32424 ’Faces’ i de 110 polygonobjekten som skapats, 

vilket då uppkopiering av trädobjekt ger en slutsumma av 1225 polygoner i modellen. 

Detta sammanfattas i Figur 13 nedan. 

 

 

 

Figur 12. Utrenderad översikt över 3D-modellen av Rörverksholmen. 

 

 

Figur 13. Listning av polygondata i den färdiga 3D-modellen. 

Objekt (3D-föremål i modellen) 50 

Modellerade Delobjekt (3D-polygoner de består av) 110 

Delobjekt inklusive trädkopior (3D-polygoner de består av) 1225 

Vertexpunkter (Verts) 81950 

Kanter (Edges) 97819 

Ytor (Faces)  32424 



 

24 

 

 

4.2 Diskussion om 3D-modellen 

Denna 3D-modell är av en relativt simpel konstruktion utan avancerade algoritmer 

eller programvara för dess konstruktion. Dock är arbetssättet tidskrävande, varför 

vissa saker som skulle kunna gjorts har nedprioriterats. 

Även om nedanstående åtgärder är enkelt gjorda, skulle de dock öka både arbetstid 

och renderingstid per bild. Det var därför något jag ansåg onödigt i ett preliminärt 

stadium som detta, innan egentligt förslag på ombyggnation gjorts. 

 

4.2.1 Bildkvalitet 

Texturerna skulle kunna uppgraderas från standardiserade texturmappningar till 

fler fotografitexturer. Att använda standardiserade texturer har dock sparat mycket tid, 

och är en prioriteringsfråga. 

Att också göra en ’Bump Mappning’ på alla texturer skulle göra bilderna mer 

realistiska. Detta skulle ge en illusion av ett djup i texturen, men behöver göras för 

varje yta separat, och är därmed även det en tidsfråga. 

 

4.2.2 Objektkvalitet 

Kanterna på polygonerna är för skarpa vilket gör att byggnaderna ser mindre 

realistiska ut. Detta kan åtgärdas genom att läggas till fler ’vertexpunkter’, för mjukare 

kanter på byggnader och murar. Detta skulle dock inte bara ge längre renderingstid, 

utan även betyda mer tid för texturmappning, då texturer ska läggas runt kanter utan 

förvrängningar. 

 

4.2.3 Färg och ljussättning 

Just nu är bilderna renderade med mycket färgmättnad och svart bakgrund, vilket 

gör att de ser något orealistiska ut. För bildredigering finns det egentligen inte något 

rätt eller fel utan mer än frågan om smak eller riktlinjer att begrunda. Det finns mycket 

som kan sägas med färg och bild, och det är en hel vetenskap i sig hur det endast med 

färgmodifikationer går att förändra bild väldigt mycket. Enligt en studie av Boust, 

Chouikha, Alquie, Chahine, Vienot och Brettel[24] föredrar majoriteten naturliga 

färger om vederbörande såg till saker som gräs, hudtoner och himmeln. (Denna 

gjordes genom att två experter fick åtta bilder var att förbättra efter egna preferenser, 

därefter granskades av ovana personer.)  

Därmed är det viktigt att ta i beaktning vilken målgrupp som arbetas mot och skapa 

en balansgång mellan mig som artist, uppdragsgivaren och betraktaren över det slut-

giltiga resultatet. Att visa preliminära bilder för uppdragsgivaren och diskutera dessa 

innan modellen presenteras som beslutsunderlag är därmed del av processen. 
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4.2.4 Skala och korrekt avbildning 

Att beräkna och färdigställa en 3D-modell från fotografier och beräkningar utifrån 

referenser på det sätt som beskrivs ovan i 3.2.1 Skalberäkning gör att det kan finnas 

mindre felaktigheter i modellen, med en modelleringsmarginal som kan vara upp till 

flera centimeter från verkligheten. Att använda exakta ritningar eller laserskanningar 

från markkamera skulle ge en mer exakt avbildning[14], men metoden bör ändå vara 

ungefär lika exakt som en avbildning från laserskanning från flygkamera som bör ge 

en differens på mindre än en decimeter.[15] 

 

4.2.5 Vad mer behövs i bilden? 

Denna 3D-modell som byggts är ännu ej redo för att användas som beslutsunderlag 

för fokusgrupper, då det behövs mer information och diskussion med uppdragsgivaren 

om hur det slutgiltiga förslaget skall se ut. 

Frågor som kan tas upp vid en sådan diskussion är: 

 Hur kanalerna ska se ut, med olika alternativ samt deras färg och form? 

 Hur kommer kraftverkstillbyggnaden se ut? 

 Nya asfalterade/grusvägar, med småbroar över kanalerna? 

 Lägga in broarna från sidorna i modellen, med ombyggnad i olika förslag? 

 Vad ska göras med statyerna? 

 Är slaggstensruinerna kulturarv eller bråte? 

 Behövs 3D-modeller även av de angränsande områdena till Rörverkholmen 

för att se resultatet bättre? 

 

4.3 Möjliga förbättringar inför presentation 

Även om vissa grafiska moment kan göras bättre, bör dock vad som är kraven 

diskuteras med uppdragsgivaren för att kunna prioritera både resurser bättre som ge 

kvalitet enligt behov.  

Andra förbättringar som skulle kunna göras är att lägga in multipla förslag på flera 

olika alternativ av fiskvandringsvägar, vilka kan läggas in i modellen och placeras in i 

individuella lager. Detta bidrar positivt till beslutsfattande då det minskar på oklar-

heter även ifall inte något av alternativen skulle antas[3]. Även om uppdragsgivaren 

endast tänkt visa upp ett alternativ, skulle detta enkelt kunna ge möjlighet att visa upp 

flera olika alternativa vägarna ifall sådana förslag kan utarbetas. Genom att visa de 

olika lagren var för sig går det att få en bättre övergripande bild på hur fiskvandrings-

vägarna kan byggas och jämföra de olika förutsättningarna mot varandra, eller till och 

med att se flera lager samtidigt om nu vederbörande vill det. 

För ytterligare attraktivitet och realism till modellen skulle den kunna visualiseras 

genom en filmanimation istället för endast med ”fotografier” från ’kameror’ i 3D-

modellen. Detta skulle dock ta mycket renderingstid i en datafarm att få ut, förutom 

bearbetning i ett filmredigeringsprogram som Adobe Premiere.  
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För att presentera modellen för ännu större överskådlighet skulle den även kunna 

läggas in i en spelmotor, så åskådarna skulle kunna ”gå omkring i den” och själva 

välja perspektiv på ett dynamiskt interaktivt sätt. Detta är dock något mer komplicerat 

än utrendering av bilder och det går då inte att utföra postproduktion på resultatet så 

ljussättning och bakgrundsbilder utanför modellen behöver läggas in i den. 

 

4.4 Lärdomar inför liknade projekt i framtiden 

Som ytterligare empiriskt material sammanfattas här erfarenheter från arbets-

processen. Till skillnad från kapitel 3 beskrivs dessa inte från ett berättande perspektiv 

om de handlingar som utförts, utan genom sammanfattning av de värderingar som 

växt fram i form av rådgivande lärdomar. 

 

4.4.1 Tidsplanering 

En lärdom jag fått från detta projekt är att allt tar mer tid än man tror. Det dyker 

alltid upp oväntade problem som tar tid att lösa och även om planering är bra att ha, 

behöver den skrivas om och anpassas enligt behov. Till varje projekt och arbete är det 

en stor del administrativt arbete som ska göras också, då omkring 40-50 timmar lades 

ner bara på att skaffa data, med allt ringande, brevskrivande och möten, vilket inte 

inkluderar fotograferingen på plats. Och utöver själva 3D-modellbyggande tar även 

skrivande mer tid än förväntat. 

Det finns mycket utrymme för förbättringar i modellen av Rörverksholmen. Hade 

allt gått som planerat hade det funnits tid till att polera modellen till ännu högre 

kvalitet med ’Bump Maps’ och andra effekter. Modellen blev tillräckligt bra för att 

visa upp ett scenario, men det går alltid att putsa vidare på den så helt nöjd med resul-

tatet blir nog aldrig en 3D-artist med respekt för sitt gebit. 

Det som kan sägas inför att göra liknande 3D-visualiseringar är att flera viktiga 

faktorer spelar in, som målsättning för visualiseringen, budget, tillgång till resurser 

såsom programvaror och datainsamlingsmetod såväl som vilken kvalité det är på all 

data som samlats in. Skicklighet hos vederbörande som utför arbetet, samt hur mycket 

tid som finns till förfogande, är viktiga faktorer. Samt att alltid ha en tidsbuffert som 

du håller i hårt, för den kommer att naggas på in i det sista, då ifall den sparats kan ge 

den där lilla extra tiden för de ”onödiga” effekterna som imponerar på åskådaren. 

 

4.4.2 Förhandlingar med uppdragsgivare 

En lärdom som kan dras från projektet är att jag borde begärt mer information i 

förhandlingsstadiet för att kunna veta vad jag gav mig in på. Att redan då fastställa vad 

som egentligen var min uppgift, och vad jag skulle skapa för modell då jag behövde 

mer material för att kunna visualisera det som skulle avbildas. Men i början visste jag 

inte ens själv vad för slags information som behövdes eller var den fanns och det tog 

en hel del efterforskningar och handledning innan behovsbilden blev tydlig. Detta har 

dock gett ökad förståelse inför liknande projekt och den datainsamling som krävs.  

Länsstyrelsen Gävleborg har dock varit samarbetsvilliga och gjort det de kunnat. 

Även om tydligare uppdragslinjer och mer åtaganden från deras sida hade hjälpt, 
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borde jag å andra sidan inte åtagit mig projektet på de premisser jag gjorde utan stället 

mer krav på tydlighet i uppgiften. Problemet låg i okunskap om vad som behövdes och 

facktermer inom området, då Fiskefunktionen till exempel inte visste vad en grund-

karta är och var den kan komma ifrån.  

Så vad jag lärt mig inför andra liknande projekt är att kolla så tidigt som möjligt 

vad för slags data som krävs, så ni kan diskuterat detta med era uppdragsgivare så 

snart som möjligt om vem som kan tillhandahålla den och vem som skall införskaffa 

den. 

 

4.4.3 Reflektioner över fotografidatainsamling 

Det jag fann vara viktig att göra innan fotografering var att skriva en utförlig 

checklista på vad som ska fotograferas och planera vilka bilder som krävs för projektet 

innan fotograferingen kan påbörjas på plats. Att hellre ta några fotografier för mycket 

än för lite är bra ifall någon detalj blir förbisedd eller bortglömd, samt som backup 

ifall några av bilderna visar sig vara oanvändbara. 

Därefter är det viktigt med kamerainställningarna för efterföljande bildbehandling. 

Det finns inte ett absolut korrekt sätt att göra det på utan bästa sätt beror på vad veder-

börande är ute efter för resultat. I detta fall var fokus på att få bilder med hög upplös-

ning på bildformatet utan komprimeras. För att erhålla så bra detaljrikedom som 

möjligt i bilderna bör en HD-kamera användas för att ta bilder i RAW-format. 

I och med att fotografierna till texturering även kommer att användas ställer det 

också krav på placering av kameran. Ta bilder rakt framifrån för att få så lite 

distorsion som möjligt, även exaktheten för modellering kommer underlättas vid för-

minskad förvrängning. Med ett kamerastativ blir bilderna inte bara mindre suddiga 

utan ger även mer kontrollerade vinklar. 
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5 Analys och slutsatser 

I detta sista kapitel görs en analys där erfarenheterna i projektet används som empi-

riskt material som tillsammans med referensmaterial analyseras i en diskussion om hur 

framtida projekt kan utföras. Genom denna framkommer genom induktiv analys en 

teoretisk struktur om planeringsstrategier med riktlinjer enligt vilka faktorer som bör 

övervägas i valet av 3D-modelleringsprogram att arbeta i. Därefter analyseras fråge-

ställningen enligt teorin och slutsatser klargörs. 

 

5.1 Avvägningar inför framtida visualiseringsprojekt 

Att producera 3D-visualiseringar kan ske på många olika sätt. I detta fall har en 

adekvat 3D-visualisering av området vid Kraftanläggningen i Forsbacka skapats i 

Autodesk Maya. Till skillnad från att producera enstaka 2D-bilder för hand eller i 

direkt fotoredigering i Photoshop kan modellen snabbt producera bilder från många 

olika vinklar för att presentera hur projektet kommer se ut när bygget blir klart. Även 

om det finns utrymme för förbättringar fyller den ändå sitt syfte: Att visa fiskvägs-

alternativ integrerad i omgivningen.  

 

5.1.1 Att tänka på vid programval 

Även om modellen möjligen skulle gått snabbare att göra med mer avancerade 

programfunktioner och mätdata, var valet att arbeta med manuella beräkningar och 

modellering strategiskt. För att kunna använda sig av nya program och nya teknologier 

behövs support finansiellt för att få tillgång till programlicenser, såväl som introduk-

tionsutbildning och stöd under vägen för att snabbt lära sig programmen. Det krävs en 

hel del kompetens och finns inte denna kan betydande stöd och resurser behövas för 

att anskaffa den. Det är därmed kostnadseffektivt på kort sikt gå tillbaka till de 

program vederbörande kan hantera ifall sådant stöd inte ges, för att köra på den 

kompetens som finns och det som fungerar. 

För den som har tid och intresse, men begränsade finansiella resurser, finns det 

freeware alternativ (som är gratis) till de dyra licensprogram jag har använt mig av i 

min studie. Blender är ett exempel på ett kostnadsfritt 3D-modelleringsprogram likt 

Autodesk Maya 2013. Gimp är ett annat gratisprogram som går att använda för bild-

behandling istället för Adobe Photoshop CS 5.5. Även om det finns gott om doku-

mentation och tutorials för hur dessa program fungerar så rekommenderas ändå en 

någorlunda baskunskap inom området för att lära sig hantera dem effektivt.  

Att lära sig nya program på egen hand kan fungera, men det finns risk för att fastna 

i problem som blir svåröverkomliga på grund av inlärningströsklar såväl som begrän-

sad tillgänglighet till mer avancerade programfunktioner. Att använda det som funge-

rar är därmed mindre riskabelt, när projektet väl satts igång och tiden rinner iväg. 

Med investering i rätt resurser och kompetens kan mer avancerade tekniker använ-

das för effektivare 3D-modellering, som de algoritmer Roupé och Johansson[11] 

använt sig av. Det finns dessutom redan kommersiellt tillgängliga höjddata från laser-

skanning för att generera 3D-kartor med, samt program att använda den med, för de 

som kan hantera (och betala för) den.[15] Även om de inte är lika avancerade som i de 
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modeller som Visintini, Spangher och Fico[14] gjort, bör dessa kunna hjälpa i 

tidseffektiviseringen av 3D-modelleringen. Kanske till och med direktkonvertering av 

2D till 3D kan användas, som Zheng, Zhang och Guo[12] och Sinha, Steedly, Szeliski, 

Agrawala och Pollefeys[13] arbetat med, där speciellt de senares automatiskt genere-

rade texturmappning var imponerande och bör ge goda resultat i visualiseringsprojekt. 

 

5.1.2 Ekonomiskt försvarbart? 

Detta 3D-modelleringsprojekt tog nästan två månader från början till preliminära 

renderingar, men skulle kunna kortas ner till en månad utan skrivande och material-

jagande. Ifall jag personligen skulle göra om det, skulle jag kunna göra en ny liknande 

modell på halva tiden. Jag skulle fotografera effektivare, bygga modeller snabbare, 

texturera snabbare, samt har större insikt i hur projektet bör läggas upp.  

Men är det försvarbart att ägna ens två veckor på heltid för att bygga upp en modell 

för att använda som beslutsunderlag för ett byggprojekt? Det beror på budgeten och 

kostnaden för acceptabla alternativa lösningar. Finansiering av kostnader som lön, 

programlicenser och utrustning kan berättigas. Så länge det finns insikt om vad kost-

naderna blir, så de kan avvägas mot behovsbilden.  

Kostnaderna i detta fall för uppdragsgivaren var låga, då de i princip endast inklu-

derade arbetstid för möten med en student, som arbetade utan ersättning samt att HiG 

bidrog med dataresurser. Att resultatet inte kom till användning i detta fall borde inte 

ändra på denna kostnadsanalys, vilket gör att för ÅFiG-projektet var det troligen ett 

ekonomiskt försvarbart alternativ ifall minst två månaders framförsikt finns.  

För högre kvalitets- och säkerhetskrav kan inhyrning av konsultfirma för uppdraget 

vara försvarbart för liknande projekt som endast inkluderar en eller två 3D-modeller, 

med en framförsikt på två-tre veckor per modell. För att upprätta en intern 3D-model-

leringsenhet bör ett behov av nya 3D-modeller uppkomma regelbundet. Men att ha en 

kompetent 3D-modellerare som annars arbetar med andra arbetsuppgifter och som i 

god tid får tillgång till programvara och andra resurser som behövs, kan göra kostna-

den försvarbar även annars. 

 

5.2 Slutsatser och teoribildning 

Genom den induktiva metoden har vi först från verklighet hämtat empiriskt 

material från arbetsprocessen och resultatet redovisat i tidigare kapitel, vilka vi här i 

kapitel 5 genom diskussionen ovan har generaliserat till relevanta faktorer. För att 

slutligen formulera en teoribild, kan analysen sammanfattas av att det framkommer tre 

strategier för val av arbetssätt i liknande projekt: 

1. Använd det du kan (om du redan har kompetens användbar för uppgiften) 

2. Använd något du lätt kan lära dig (om du inte kan det som behövs) 

3. Lära sig tekniker och program som på lång sikt kommer spara tid 
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5.2.1 Befintlig kompetens: Autodesk Maya 

I detta projekt valdes Autodesk Maya som modelleringsprogram på grund av 

existerande kompetens med programmet. Att modellera i Maya är komplicerat och 

tidskrävande, men när kompetensen finns ger det goda resultat. Med vidareutveckling 

av Autodesk Maya i framtiden, eller tillgänglighet till kompatibel laserskanningsdata, 

så kanske även de andra modelleringsmetoderna som beskrivs litteraturstudien i 

kapitel 2 blir tillgängliga för att effektivisera arbetsmetoderna ännu mer. 

Med vilja, tid och disciplin bör det gå att lära sig vad som behövs för att göra en 

sådan modell jag gjort på en till två månaders heltidsstudier och träning i universitets-

kurser på A-nivå i 3D-modelleringsprogram. Därefter kommer utöver förberedelser 

och planeringsmöten själva arbetet med modellen, vilket troligen innebär ytterligare 

en månads arbete för själva materialinsamlings- och modellbearbetningen. Lärdom-

arna från första projektarbetet kommer att effektivisera arbetet i framtida projekt 

genom både praktisk erfarenhet med projektet och arbetsmetodutveckling. Detta visar 

på att inlärningströskeln är hög och kan innebära betydande kostnader för en organi-

sation som behöver skaffa sig denna kompetens internt. 

 

5.2.2 SketchUp Pro för novisen 

Tidsbesparing genom att välja program som har lägre inlärningströskel bör vara ett 

relativt effektivt sätt att skaffa sig intern kompetens i en organisation utan att behöva 

rekrytera eller anlita en konsult. 

För de som behöver presentationsmaterial snabbt och som inte har tid att lära sig 

avancerade program så finns det alternativ. Ett bra exempel på ett sådant program är 

Trimbles SketchUp Pro som är ett program för att få ut skisser och enkla 3D-modeller, 

som anses lätt att lära sig. Programmet används flitigt av arkitekter och mäklare och 

blir alltmer populärt att använda för liknande ändamål.[18] Detta kan exemplifieras av 

att jag fick ett uppsketchat förslag från Länsstyrelsen de gjort i detta program, vilken 

visas ovan i Figur 2 i kapitel 3.1. 

 

5.2.3 ArcGIS-programanvändning med höjddata 

Att själv beräkna alla polygoner och placera ut dem i en scen manuellt tar lång tid. 

Detta kan effektiviseras med mer avancerade funktioner som använder mätdata från 

laserskanningar och andra källor med höjddata, då modellkonstruktion förenklas. 

Många sorters data finns tillgänglig via Lantmäteriet och kommuners GIS-enheter. 

Denna kommer dock i ett dataformat som behöver ett ArcGIS-program för att kunna 

läsas, där funktioner för att exportera och modifiera bilder och data inte stöds av 

gratisversioner. För att kunna använda detta behövs därmed tillgång till rätt sorts stöd 

och resurser. Men med sådant stöd, eller genom att köpa tjänster direkt från företaget 

som tillhandahåller kartprogrammet, kan arbetet effektiviseras.  

Då textureringen tog mer tid än modellbygget uppskattar jag att arbetsbördan 

endast minskar med omkring 25 % ifall det finns en färdig 3D-modell att texturera, 

men då jag inte arbetat tillräckligt med programmet kan jag inte bedöma hur effektivt 

det skulle vara. Det finns dock avancerade versioner, som t.ex. ArcGIS 3D Analyst, 

som bör ha funktioner som kan underlätta modellbyggande på lång sikt.[19] 
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5.2.4 Riktlinjer för strategival 

Alla tre arbetssättsstrategierna har sina styrkor och svagheter och valet mellan dem 

beror på omständigheter, då olika projekt passar till olika arbetssätt. Varje fall eller 

projekt har olika parametrar för vad som är viktigt, en avvägning mellan tid, resurs 

och tillgänglighet av kompetens, samt kvalitet. Vissa projekt skulle klara sig med 

SketchUp Pro; andra har mer resurser och tid samt behov av avancerade modeller.  

För ett mindre projekt, när tillräcklig kompetens finns inom ett alternativt program 

än det som borde vara mest effektivt för att utföra uppgiften, är det första alternativet 

med att använda existerande kompetens ett bra val på kort sikt. Detta är därför ett bra 

val vid tidsbrist. Om kompetensen brister, bör antingen kraven sänkas eller resurser 

användas för att hyra in yttre kompetens. 

En person med bristande kompetens skulle investera enligt möjlighet och behov, 

och ifall den slutliga kompetensen som används understiger kraven så kommer kvali-

teten på resultatet att sänkas. För en sådan person skulle ofta det enkla låginvester-

ingsalternativet med SketchUp Pro vara ett bra val, ifall det finns nog med tid att lära 

sig något nytt innan projektet startar och kvalitetskraven på modellerna kan hållas låga 

eller sänkas. 

Ifall tid och resurser finns skulle dock alternativ tre, med kvalitetsmässig kompe-

tensutveckling, vara ett bra val. Det skulle troligen vara för ett längre projekt men med 

många 3D-visualiseringar för olika projektområden över en längre tid som ett år eller 

mer, där en långsiktig plan med kunskapsinvestering finns. 

Val av arbetssätt på personlig basis är ofta beroende mer på resurser än preferenser, 

då en persons kompetens ger olika möjligheter i olika projekt och det behövs tid och 

resurser för kompetensutveckling, vilket på lång sikt kan vara kostnadseffektivt. För 

en organisation kan kompetensbehovet lösas med rekrytering eller inhyrning istället 

för att investera i utbildning, vilket är mer tidseffektivt. Men ibland finns hinder mot 

nyrekrytering och konsultinhyrning, varför internkompetensutveckling blir nödvändig. 

 

5.2.5 Teoretisk modell 

Kort sagt kan riktlinjerna för att välja dessa strategier sägas vara: 

1. Använd den kompetens som finns vid tidsbrist, där om kompetensen saknas 

antingen krav bör sänkas eller extern kompetens anskaffas. 

2. Använd något lättlärt vid resursbrist om det finns tid för kompetensutveckling. 

3. Lär dig avancerade program om du har tid och resurser som investering 

Samt att kvalitetskraven på de 3D-modeller som görs (räknat i tekniska möjligheter 

och grafisk komplexitet) bör anpassas enligt tillgång till kompetens och resurser, samt 

tillgång till existerande kompetens genom rekrytering/inhyrning externt.  

Sambandet mellan kompetens, bildkvalitetskrav, tid och resurser har åskådliggjorts 

och sammanfattats genom modellen Riktlinjer för strategival enligt kompetensnivå, tid 

och resurser i Figur 14 nedan. 
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Riktlinjer enligt 

kompetensnivå 

Tid tillgänglig 

Låg tillgång Hög tillgång 

R
es

u
rs
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il

l-

g
ä

n
g

li
g

h
et

 Låg 

tillgång 

Strategi 1: Använd egen kompetens, 

sänk bildkvalitetskraven enligt nivå. 

Strategi 2: Investera i lättlärd 

kompetens, med låga kvalitetskrav. 

Hög 

tillgång 

Strategi 1: Använd egen kompetens, 

eller anställ/hyr in konsulter för deras. 

Strategi 3: Investera i de bästa 

metoderna för långsiktig planering. 

Figur 14. Modell från slutsatser: Riktlinjer för strategival enligt kompetensnivå, tid och resurser. 

 

5.2.6 Metodkritik 

Denna teoretiska modell kan ge riktlinjer inför överväganden, men då induktiva 

studier bygger på empiriska iakttagelser ger det inte tillräckligt ”hård” data för att ge 

rekommendationer, då våra sinnen kan lura oss. Därmed ger detta ett verktyg inför 

projektplaneringen, genom att visa olika strategier inför framtida projekt, inte en 

slutlig lista för valkriterier.  

För mer specifik metodkritik kan sägas att det undersökta empiriska materialet är 

begränsat och i vissa fall inte representativt då det inte inkluderar material från slut-

fasen i ett projekt, samt att arbetet utförs av en modellerare utan tidigare bransch-

erfarenhet. Men materialet bör tillsammans med referenser från andra källor vara tro-

värdigt och kunna styrka riktlinjer, då de redovisar generaliserade insikter som ger en 

kvalitativ insats i kunskapsutvecklingen inom området. Samt att trots det empiriska 

materialet endast kom från ÅFiG-projektet, för vilket 2D-presentationsmaterial inför 

ett fiskvandringsvägsbygge skulle produceras, så borde den teoretiska modellen även 

vara generaliserad i den grad att denna kan vara relevant och applicerbar i andra typer 

av 3D-modelleringsprojekt. 

 

5.3 Analys av ÅFiG-projektet 

Målen för detta projekt var att med Autodesk Maya skapa en 3D-visualisering i 

samband med Länsstyrelsen Gävleborg och deras projekt ÅFiG. Detta utvecklades till 

att beskriva och diskutera arbetet och dess lärdomar i ändamål att framställa bättre 

presentationsmaterial för framtida beslutsunderlag vid liknande projekt. För att analy-

sera detta diskuteras därmed frågeställningen om Autodesk Maya 2013 är ett lämpligt 

3D-program för detta, genom att diskutera dess förutsättningar enligt den teoretiska 

modellen ovan. 

 

5.3.1 Riktlinjer enligt teoretisk modell 

För ÅFiG-projektet, som endast skulle innefatta ett par viktigare projektplatser med 

visualiseringsbehov, är enligt riktlinjemodellen ovan alternativ 1 – ’min egna kompe-

tens’, det som jag skulle välja. Detta innebär att ifall fler 3D-modeller skulle beställas 

skulle dessa göras i Autodesk Maya ifall jag har tillgång till programmet. Annars 

skulle jag troligen göra det i Blender, vilket tack vare dess likhet kan sägas vara 

Strategi 2 – ’investering i lättlärd kompetens’. 
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Såvida inte behovsbilden inkluderar ett program som ger grafiskt avancerade 

resultat och det finns tid och resurser för kompetensutveckling, skulle jag dock inte 

föreslå investering i att lära sig detta program som förstahandsval. För de som inte har 

kompetens inom Autodesk Maya eller liknande program kan detta ha en för hög 

inlärningströskel för att annars vara kostnadseffektiv.  

För ett längre projekt liknande ÅFiG, men med många 3D-visualiseringar för olika 

projektområden över en längre tid som ett år eller mer, skulle en långsiktig plan med 

kunskapsinvestering vara att föredra. Det vill säga att om resurser fanns skulle troligen 

strategialternativ 3 vara att föredra, för att lära sig ArcGIS som kan vara ett bättre 

alternativ än Autodesk Maya. Då kan höjddata från Lantmäteriet eller kommunens 

GIS-enhet i GIS-filformat användas, som borde vara de mest lättillgängliga kartfilerna 

med höjddata för Fiskefunktionen.  

Denna studie kan dock inte rekommendera specifikt ArcGIS, då den inte utvärderat 

frågan om detta program är lämpligt för att konstruera virtuella objekt inför planering 

av presentationsmaterial inför byggprojekt. Men enligt de referenser som studerats så 

finns det som ovan sagt indikationer på att så är fallet, vilket skulle tillåta mer tids-

effektiva arbetsmetoder. Samt att även om kvaliteten på 3D-modellerna och verktygen 

att modifiera dem skulle vara undermåliga, så finns det fortfarande möjlighet för en 

synergieffekt. Kanske kan GIS-data bearbetas i ArcGIS för att sedan konverteras till 

ett kompatibelt format för bearbetning i Autodesk Maya? 

Mer tidseffektiva metoder för modellering i Autodesk Maya kan även det utvecklas 

då programmet kan använda av höjddata om det finns tillgång till laserskannings-

kameror eller laserdata i kompatibelt format. Detta skulle även ha en kvalitetsfördel 

över GIS-kartorna med höjddata från flygskanning, då egna laserskanningar från stativ 

på marken ger större exakthet[14, 15].  

 

5.3.2 Metodkritik 

Hur bra resultatet är för att slutföra produktionen av presentationsmaterialet för det 

slutliga beslutsunderlaget till ÅFiG-projektet finns tyvärr ingen empiri att analysera. 

Men som kan ses i resultatkvalitetsdiskussionen i kapitel 4 så finns många olika 

möjligheter till modifikationer i 3D-modellen tillgängliga i Autodesk Maya 2013. Det 

finns därmed goda möjligheter att uppfylla många olika krav och önskemål på det 

slutliga materialet när uppdragsgivarna efter sett resultatet bättre kan definiera sina 

behov, såväl som från visualiseringen själva finna nya idéer. Detta visar att det bör 

finnas tillräckligt med relevant data för att en giltig analys kan utföras, vilken kan 

komma till trovärdiga slutsatser trots den begränsade empirin. 

 

5.3.3 Slutsats enligt frågeställning 

Sammanfattningsvis kan sägas att Autodesk Maya 2013 borde vara ett bra alterna-

tiv för att skapa 2D-presentationsbilder inför projekt som ÅFiG för den som kan 

programmet. Det ger god bildkvalitet med flera alternativ till modifiering av bilderna 

enligt uppdragsgivarnas slutliga behov. 

Huruvida Autodesk Maya 2013 är ett bra val eller ej för framtida projekt som ÅFiG 

beror därmed på kompetensnivå, tillgänglig tid och resurser. I denna fallstudie fanns 
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detta, varför Autodesk Maya 2013 fungerade denna gång, samt även kan vara ett bra 

alternativ i framtiden. Dock har framkommit att det finns även andra intressanta alter-

nativ som tillåter användning av lättillgängliga GIS-data för mer tidseffektiv 3D-

modellering från kartfiler. Så med tid och resurser finns långsiktigt möjliga bättre 

alternativ, speciellt med tanke på att både behovsbild och teknologi kan förändras, 

varför det kan finnas effektivare lösningar på lång sikt. 

 

5.4 Implikationer för framtiden 

Uppdraget från Länsstyrelsen i Gävleborg, att framställa en 3D-visualisering av hur 

en fiskvandringsväg vid Forsbacka Järnverk, har fullgjorts och redovisar metoder som 

använts i ett projekt för själva skapandet av en 3D-visualisering. Med genomgången 

av både arbetet med den egna 3D-modellen och data från andra referenser kan denna 

studie bidra till en förståelse av vad som skulle kunna göras i ÅFiG och liknande 

projekt såväl som möjligheter för 3D-teknikanvänding i framtiden. 

 

5.4.1 Användning av 3D-modeller i framtiden 

Användningen av Virtual Reality inom presentationer ökar och breder ut sig till allt 

fler branscher. Interaktiva världar och 3D-modeller blir allt mer lättillgängliga och 

kommer i framtiden ha större betydelse för hur vi arbetar. I litteraturstudien har upp-

visats hur 3D-miljöer redan används inom flera olika områden i visualisering för både 

utbildningssyfte och forskning. 

I framtiden kommer vi se fler program som automatiskt kan modellera och textur-

era utifrån fotografier och film, utan mänsklig påverkan, vilket redan kan ses i Zheng, 

Zhang och Guo[12] och Sinha, Steedly, Szeliski, Agrawala och Pollefeys[13] arbeten. 

Förutom användbarheten av 3D-modeller inom projekt som ÅFiG, finns även möjlig-

heter för allt mer applikationer för allmänheten. 

Jag ser positivt på att det här kommer att utvecklas mer och att det blir större sats-

ningar inom detta område för dess potential är nästan gränslös. 

 

5.4.2 Framtida forskning 

Teknologin som redan finns inom 3D-området är imponerande och att utveckla och 

utvärdera arbetsmetoder för mer avancerade sätt att presentera är något som vore 

intressant. Ett sätt 3D-modeller kan tillämpas som diskuterats i denna studie vore att 

sätta in ’scenen’ i en spelmotor samt lägga till ’stereoskopisk 3D’ för att åskådaren ska 

kunna interagera mer med modellen, och därmed öka graden av virtuell verklighet 

ytterligare. Detta skulle öka dess attraktionsvärde och göra det lättare för åskådaren att 

identifiera sig med och sätta sig in i situationen. De 3D-visualiseringar som beskrivs 

av Gaitatzes, Christopoulos och Roussous[9], samt Acevedos, Laidlaws och 

Joukowksys[10] modell av Petra, visar därmed vilka fördelar Virtual Reality-modeller 

kan ge i samband med liknande projekt som ÅFiG. De kan åskådligöra för betraktaren 

och visa denne en större helhet av projekt och även lätt visa upp flera olika förslag på 

hur det kan se ut.  
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Presentationsmaterial i 2D-form som renderats från 3D-modellen byggd i detta 

arbete kan replikeras på andra sätt, såsom fotografiredigering i Photoshop eller att 

använda teckningar ritade för hand. Skapandet av en virtuell värld för presentationen 

som åskådarna kan gå omkring i och se alla vinklar och vrår är inte det. Vidare forsk-

ning inom metoder för att göra sådan visualisering mer lättillgänglig är därmed 

synnerligen intressant. 

Hur väl 3D-modeller skulle fungera som beslutsunderlag kan nog även det utvärde-

ras i vidare forskning för att se vad som egentligen behövs i beslutssituationer. Och 

det finns många olika frågor som kan belysas i framtida forskning: 

 Vilka bildkvalitetskrav finns för beslutsmaterial? Behöver de vara realistiska, 

eller är mer tidseffektiva artificiella modeller med enkel grafik bra nog? 

 Vilken slags information behövs i bilderna och vad är mindre viktigt? Räcker 

2D-renderingar eller är det försvarbart att lägga pengar på att skapa en 

virtuell värld för dem att gå omkring i?  

 Hur kan tiden prioriteras bäst för att uppfylla dessa? Olika effekter tar olika 

lång arbetstid, så hur lång tid olika moment tar i ett projekt är intressant att 

mäta för att väga prioriteringar efter resursanvändning. 

 Vilka sätt ger bäst beslutsunderlag egentligen? Är 2D-renderingar nog, och 

hur mycket bättre skulle andra visualiseringar vara? 

 Vilket slags beslutsunderlagspresentationer är praktiskt användbara? Skulle 

en virtuell 3D-värld kunna undersökas på plats av deltagarna eller skulle de 

inte ha tid? Skulle den virtuella spelmotorn ens kunna köras utan att hacka på 

de datorer som används för presentationen? Är i så fall en filmatiserings-

sekvens ett bättre format, då det ger både dynamik och kan köras utan höga 

systemkrav? Eller kanske är det bättre att använda en 3D-skrivare för att 

skapa en fysisk visualisering av 3D-modellen? Kanske t.o.m. hologramteknik 

kan utvärderas, om den blir lättillgänglig i framtiden? 

Som kan ses finns det mycket att forska om inom området, samt även inom angrän-

sande områden som marknadsföring och informatik. 

För mindre högtflygande förslag till framtida forskning som kan vara på en mer 

lämplig nivå för studentarbeten i framtiden så skulle även liknande studier som denna 

göras på andra programs lämplighet för 3D-visualiseringsprojekt. Ett förslag som 

denna studie funnit det vara intressant att undersöka vore specifikt att göra en utvärde-

ring av 3D-visualisering i ArcGIS-program. Eller kanske till och med en jämförelse-

studie av ArcGIS mot Autodesk Maya, för att se vilka fördelar de har för liknande 

projekt. Kan dessa ArcGIS-programmen användas för att konstruera 3D-modeller 

kartor särskilt mycket snabbare än Autodesk Maya? Vilka av programmen i ArcGIS-

serien behövs för att matcha Autodesk Maya och inom vilka områden överträffar de 

varandra? Hur lätt är det att lägga till virtuella objekt för potentiella byggprojekt i 

ArcGIS relativt Autodesk Maya? Finns synergieffekter i att använda båda program-

men för olika delar av modellskapandet? Som sagt, det finns en hel del information 

som kan fås ut av vidare forskning även här. 
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5.4.3 Arbetets bidrag inför framtida projekt 

Denna uppsats ge en god genomgång för de som skulle vilja göra liknande 3D-

visualiseringar, med tre olika arbetssätt och riktlinjer för vad som borde vara strate-

giskt riktigt val av metod: Det beror på kompetensen och resurserna som finns hos de 

som skall skapa 3D-visualiseringen.  

Materialet ger även insikter på andra sätt, genom att materialet visar upp ett till-

vägagångssätt att arbeta enligt som modellerare i framtiden kan lära sig av. Även om 

de inte kommer använda mina metoder, eller ens använda Autodesk Maya-program-

met, kan de få insikt i arbetsprocessen som minskar osäkerhetsvariabler[3]. 

Gällande hur mitt arbete kommer hjälpa i utformningen av beslutsunderlag för 

visualiseringen av fiskvandringsvägsalternativ får framtiden se. I så fall finns det i 

denna uppsats både en utvärdering av metoden såväl som alternativ, så Fiske-

funktionens representanter kan få insikter i både vad det krävs för att skapa en 3D-

modell såväl som exempel på presentationsmaterial och vilka alternativ som finns för 

att utveckla dem. Vilket i framtida visualiseringar för ÅFiG-projektet även skulle 

kunna inkludera användandet av mer avancerade presentationsmaterial än 2D-bilder.  

Att en modell redan har blivit gjord är även det något som kan vara användbart för 

framtiden, då det finns ett grundmaterial sparat som kan utvecklas i många olika rikt-

ningar ifall de kontaktar mig när Länsstyrelsen lyfter projektet igen. Dock är det 

möjligt att det dröjer i sådan grad att 3D-modellen kan bli utdaterad, både av föränd-

ringar i verkligheten, planeringen och behoven av projektet, såväl som genom den 

snabba utvecklingen inom databranchen. 
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