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Abstract 
Uppsatsen undersöker skillnader mellan 3D program och spelmotorer. En producent i 

dagens mediesamhälle har många val mellan program och ibland kan det vara svårt att 

dra slutsatser. Syftet var att ta reda på hur valet mellan de båda programtyperna 

påverkar användaren av projektet, allt i ett arkitekturs och interiörs visualiserings 

sammanhang. En bättre förståelse av detta kan hjälpa en producent med valet av 

produktionsprogram och förbättra upplevelsen hos slutanvändarna. Sex personer 

intervjuades utifrån ett snöbollsurval för att få fram data som sedan kan analyseras. 

Deltagarna delades in i två grupper, en med tidigare erfarenhet av interaktiva projekt 

och spel och en utan, intervjuerna skedde individuellt. Dessa deltagare fick se och prova 

fyra exempel bestående av tre projekt producerade i 3D program och spelmotorer. Det 

visade sig att majoriteten av deltagarna tyckte att grafiskt sätt var exemplet producerat i 

3D programmet bättre från ett grafiskt perspektiv men deltagarna tyckte att spelmotorn 

låg så nära att det egentligen inte spelade någon roll, båda programmen låg på samma 

nivå när det kom till grafisk kvalitet. Alla förutom en av deltagarna föredrog ett 

interaktivt exempel över en färdig video då deltagaren själv fick möjligheten att röra sig 

runt och fokusera på vad de själva vill. Deltagaren som inte föredrog ett interaktivt 

exempel sade att det var på grund av avsaknaden av tidigare erfarenhet. De andra två 

deltagarna som saknade den tidigare erfarenheten tyckte den gick att lära sig och såg 

stort potential med det interaktiva exemplet. Deltagarna önskade sig även mer 

interaktivitet, både i form av interaktiva funktioner som normalt sätt finns i spel men 

även mer som tillåter dem att leva sig in i projektet.  
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Inledning 

Vi lever i en snabbt utvecklande värld, inte minst inom IT och Mediavärlden. Möjligheterna 

för producenter ökar hela tiden, långt borta är de dagar då en producent bara hade möjligheten 

att välja mellan det ända programmet på marknaden eller bygga ett eget för att utföra det 

kreativa arbetet de söker efter. För varje typ av skapande, foto och film redigering, 

komposition, 3D skapande, livegrafik, appar etc. så finns det massor med program att välja 

mellan och varje program gör något bättre än de andra som tilltalar en specifik producent 

mest. Jag kommer sätta två av dessa programtyper emot varandra, 3D program och 

spelmotorer. Två program som har legat långt ifrån varandra men allt eftersom tekniken 

utvecklades så har de närmat varandra mer och mer i de funktioner de erbjuder. Men, hur 

mycket de än närmat varandra så finns det fortfarande klara skillnader mellan hur de båda 

fungerar, bland annat när det kommer till rendering. 3D program kan ta sin tid när de renderar 

den färdiga bilden men en spelmotor måste rendera runt 30 bilder i sekunden för användaren 

ska bekvämt kunna interagera med projektet. Samtidigt är 3D program inte begränsade till hur 

många bilder datorn kan rendera per sekund och kan på så sett dedikerad mer tid för rendering 

och ge producenter bättre grafiska möjligheter. 

 

Målet med denna uppsats är att försöka ta reda på skillnader, fördelar och nackdelar mellan 

dessa två programtyper. Allt detta med en inriktning emot arkitekturs och interiörs 

visualisering då det läggs mycket tyngd bakom både visuell kvalitet och förståelse av 

omgivning. Inför många projekt produceras det virtuella rundturer där en 3D modell av ett 

eventuellt bygge skapas i förtid tillsammans med en video där en virtuell kamera får flyga 

runt inne i byggnaden för att ge användaren en förståelse hur den slutliga produkten kommer 

att se ut. Denna process är begränsad då den alltid slutar med långa renderingstider när videon 

ska renderas av programmet. Denna process är väldig lång och kan ofta ta flera dagar 

beroende på datorkraft och grafisk kvalitet. Samtidigt så har spelmotorer växt fram som ett 

lockande alternativ. Med dessa försvinner renderingstiderna och tillåter projektet att drivas i 

realtid. Då spelmotorer erbjuder en mängd olika funktioner som tidigare inte funnits, varav 

den största är interaktivitet så är valet av programtyp inte längre lika klart som innan de 

populariserades, speciellt när det kommer till virtuella rundturer då målet är att ge användaren 
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en så bra uppfattning om omgivningen som möjligt och en dålig uppfattning kan 

missrepresentera omgivningen i projektet. 

 

Även om valet då låter klart så finns det frågor som återstår. Spelmotorer måste ge upp något 

för att vara så snabba i jämförelse med traditionella 3D program. De använder sig av 

optimerade och simplifierade former av de tekniker som ligger bakom 3D programmen. På 

grund av detta så kan den grafiska kvaliteten inte uppnå samma nivå. Ändå nämner Scott A. 

Schroeder (2011:4) ”…the photo realistic power of game engines…”och Neil Bürger 

(2013:10) gör en jämförelse om vilken nivå av fotorealism olika spelmotorer har, båda 

tidigare forskare inom området. Frågan om grafisk kvalitet och hur nära den ligger 

fotorealism är väldigt aktiv inom området. Jag försöker ta reda på hur stor skillnaden är, 

specifikt om vad användaren tycker om det och hur det påverkar upplevelsen. Spelmotorer har 

även skapat möjligheten att göra ett projekt interaktivt och med detta låta användaren göra 

saker som röra en karaktär runt i projektet eller påverka des omgivning, tillexempel slå på och 

av lampor eller flytta objekt. Kan användaren få en bättre förståelse för omgivningen om det 

går att röra sig runt i omgivningen eller är en färdiggjord video vars mål är att visa 

omgivningen så tydligt som möjligt mer effektivt? Och hur påverkar den tidigare erfarenheten 

av spel och interaktiva projekt användarens val? Bürger (2013:52) utförde ett test där en 

grupp deltagare fick röra sig runt i en byggnad och ett par av dessa hade problem att 

tillexempel gå upp för trappor, kan användare med en mindre eller ingen erfarenhet av 

interaktiva projekt påverkas negativt? Det kan finnas en risk att användaren känner sig 

obekväm och att svårigheter i omgivningen kan få användaren att föredra andra alternativ.  

Begrepp 

3D program 

Representerar alla traditionella 3D program så som Cinema 4D, Maya, 3DS Max och Blender, 

i dessa program kan användaren bygga modeller, texturera, komponera, animera samt rendera 

bilder och filmer.  

 

Spelmotorer 

Syftar på alla program där man kan i realtid kombinera olika verktyg så som rendering, fysik 

simulering, animation och trigga skripts i realtid. Exempel på spelmotorer är Unreal Engine, 

Unity, Cryengine och Source. Uppsatsen syftar bara på spelmotorer som använder sig av 3D. 
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Visualisering 

Visualisering syftar på när man tar data och skapar något som kan visas som bildmaterial. I 

den här uppsatsen handlar det om att ta data i form av ett 3D projekt och rendera till en bild 

eller film. Dessa skapas för att visa ett 3D projekt på ett realistiskt sätt.  

 

Interaktivt projekt 

Med de här orden representerar jag samtliga projekt i spelmotorer som inte är spel. Dock när 

termen används i samband med deltagarnas tidigare erfarenhet inkluderas spel. Detta begrepp 

har skapats för att undvika termen spel och skapa en klar skildring mellan de två.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra 3D program och spelmotorer. Hur påverkar de grafiska 

skillnaderna användaren i slutprojektet och hur påverkar interaktiviteten? En bättre förståelse 

av hur användaren påverkas av de grafiska skillnaderna och hur de uppfattar och tar hjälp av 

de interaktiva aspekterna kan hjälpa och stödja valet av en programtyp inför en produktion. 

Frågeställning 

 

- Hur påverkar de grafiska skillnaderna mellan programtyperna upplevelsen hos 

deltagarna? 

 

- Hur påverkar interaktivitet deltagarnas förståelse av omgivningen?  

- Hur påverkar tidigare erfarenhet med interaktiva projekt vad användaren föredrar? 

- Vad tycker deltagaren om nivån av interaktivitet? 

Avgränsningar 

Uppsatsen utgår ifrån en visuell synvinkel och undersöker inte om hur dessa två programtyper 

fungerar för att producera material utifrån en arkitekts eller en interiör designers synvinkel. 

Uppsatsen är även inte en jämförelse mellan specifika program, plugins eller extensions, 

programmen diskuteras som en grupp, även om skillnader finns inom de två grupperna.  
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Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskningen inom området som kommer användas under 

uppsatsen. Ingen av forskningen kommer från Sverige, flera försök att hitta svensk forskning 

gjordes men inget som var direkt relevant för uppsatsen upptäcktes. Den tidigare forskningen 

presenteras i kronologisk ordning.  

 

Mohammed E Haque (2008) testar Unreal Engine 2 och des funktioner för att skapa en 

virtuell rundtur för arkitekturs syfte för att eventuellt ersätta eller ge ett alternativ för de 

pappersbaserade modeller som arkitekter bygger. Haque bygger ett litet envånings hus utifrån 

en 2D arkitekts ritning gjord i AutoCAD och tillåter användaren röra sig runt i huset och göra 

saker som öppna dörrar, tända och släcka ljus. Det visar sig att användaren får en väldigt bra 

känsla av skala och omgivningen när man öppet kan röra sig runt, något som inte kan matchas 

av traditionella 3D modeller. I framtiden ser Haque även möjligheten för tillexempel 

interiördesigners att använda sig av liknande verktyg då de kan snabbt ändra layout, ljus, tapet 

eller andra alternativ och snabbt göra ändringar av deras jobb.  

 

Matthew Colon Spross (2011) undersökte hur olika deltagare upplevde en virtuell omgivning. 

Spross anser att spelmotorer har stort potential för arkitekturs området då det kan fort ge både 

arkitekt och klient en direkt känsla av skala på en helt annan nivå jämfört med 3D modeller 

eller 2D diagram. Två modeller skapades, en av en lobby och en hörsal i spelmotorn Unity. 

Elva personer deltog, alla var studenter från två olika universitet. Studenterna fick estimera 

distanser i de båda rummen och göra detsamma i de virtuella rummens riktiga motsvarigheter. 

Deltagarna fick även betygsätta hur bra 3D rummet representerade ljuset, materialen och hur 

fint rummet var. Det visade sig att deltagarna hade svårare att estimera distanser i de virtuella 

rummen. De underestimerade rummens storlek med 15% för lobbyn och 13% för hörsalen. En 

av anledningarna kan vara höjden på spelarkaraktären som låg på Unitys standardstorlek på 

två meter. Den matchade inte deltagarnas längd och kan på så sätt få deltagarna att 

underestimera distanser då de ser allt från en annan vinkel. Spross rekommenderade att 

framtida projekt borde ha en möjlighet för användaren att anpassa kamerans höjd efter deras 

egen för att ge användaren så bra möjligheter som möjligt att öka deras förståelse av 

omgivningen. En högre grafisk kvalitet skulle även hjälpa användarens förståelse av 

omgivningen.  
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Scott A. Schroeder (2011) skriver om hur det går att adaptera spelteknologi för arkitektur 

visualisering. Han utforskar om spelmotorer är nästa steg för virtuella rundturer i arkitekturs 

sammanhang istället för förrenderade videos och bilder. Han gör även en jämförelse mellan 

olika spelmotorer som Cryengine 3, UDK (Unreal Engine) och Unity och vad deras svagheter 

samt styrkor är och jämför med material producerat i 3D programmet 3DS Max. En prototyp i 

form av en lägenhet skapades och importerades till samtliga program. Schroeder kom fram till 

att både UDK och Unity var redo ”out of the box” för användning som grund för virtuella 

rundturer. De båda spelmotorerna tog ca tio minuter för att räkna ut ljuset i lägenheten och 

efter det kunde de båda användas i realtid. 3DS Max tog åtta minuter för en enstaka bild av en 

animation som var trehundra bilder. Slutsatsen var att detta gjorde spelmotorerna mycket mer 

tids och kostnadseffektiva. 

 

Neal Bürger (2013) försöker ta reda på hur möjligt det är att använda Unreal Engine 3.5 som 

ett verktyg för att skapa arkitekturs visualiseringar. Eftersom kostnaden för att utveckla i 

spelmotorer har sjunkit på grund av minskade licenskostnader och de hårdvarubegränsningar 

som har funnits har också sjunkit dramatiskt så vill han ta reda på hur möjligt det är att 

utveckla inom Unreal Engine och vad användaren tycker om det, både grafiskt och även vad 

användaren tycker om interaktions möjligheterna. Ett litet hus skapas och placeras i tre 

omgivningar, stad, natur och ingen omgivning alls. Tio deltagare med olika erfarenhet av spel 

och 3D fick gå runt och utföra olika uppgifter som gå runt, tända och släcka ljus, ändra 

omgivning och ändra ljuset. Olika frågor ställdes om visualiseringen till de olika delarna. 

Användarna var allmänt positiva mot visualiseringen och förklarade vad som tillförde eller 

tog ifrån upplevelsen. Majoriteten av deltagarna tyckte det var lätt att röra sig runt i huset. 

Flera deltagare kommenterade på att de önskade mer interaktivitet under flera av delarna i 

Bürgers test. Alla deltagare önskade sådana interaktiva visualiseringar på bland annat 

fastighets sidor. Deltagarna tyckte också att det interaktiva projektet var ett perfekt verktyg 

för arkitekter att förmedla sina idéer till en klient.  
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Teori 

Inlevelse och närvaro 

Inlevelse och närvaro, känslan ”att vara där” är ett koncept som har blivit allt vanligare använt 

i samband med interaktiva projekt och spel. I våra riktiga liv så tänker vi inte så mycket på vår 

omgivning och hur vår inlevelse är, vi ser den tredimensionella världen framför oss och 

accepterar att vi är en del av den (Ijsselsteijn, Riva, 2003:5). Inlevelse är en flersinnes 

upplevelse så flera sinnen måste stimuleras för känslan ska upplevas. Målet för ett interaktivt 

projekt som vill uppnå inlevelse är att stimulera så många sinnen som möjligt. För att nå detta 

måste något av sinnesorganen som syn, hörsel, rörelse, doft och smak stimuleras för att 

framkalla känslan (Haverkamp, Michael, 2013:56). Inlevelse är väldigt viktigt inom spel, i 

relation till det skriver Alison Mcmahan (2003:77) att det även hjälper att blockera så många 

sinnen från verkligheten som möjligt genom att använda, glasögon, hörlurar eller liknande. 

Inlevelse och närvaro kommer användas för att beskriva hur effektivt ett projekt är för att 

fånga upp användarens intresse och sinnen. En högre inlevelse och en känsla av närvaro 

kommer vara målet ett projekt ska uppnå och bedömas efter.  

 

Uncanny valley  

The Uncanny Valley är en term startad av Masahiro Mori under 1970 för att beskriva 

förtrogenhet i samband med robotar (2005:1). Mori ritade upp en kurva på ett diagram där X 

representerade hur lik en människa en robot var och Y som representerade ”familiarity”, 

förtrogenhet. När liknelsen ökar så menar han att förtrogenheten inte korrelerar. Mori menar 

att innan en robot når hundra procent likhet men en människa så gör förtrogenheten ett dropp 

innan den återvänder upp igen. Detta dropp skapar en dal och det är den dalen som Mori 

(2005:3) kallar för The Uncanny Valley. Liknelsen är hög men förtrogenheten är låg då det 

inte ser riktigt korrekt ut. Denna kurva är även mer extrem om ett det ingår rörelse. Även om 

teorin huvudsakligen syftar på och används i relation till mänskliga liknelser som robotar och 

3D karaktärer så kommer jag använda den i relation till exemplen i min undersökning. 

Anledningen att jag väljer att använda mig av teorin är att den beskriver hur vi kan se de små 

sakerna som skiljer ett skapat verk eller objekt från deras verkliga motsvarigheter, även om vi 

inte kan beskriva hur så kan det vara en underliggande känsla, att något inte är som det borde 

vara.  
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Metod 

Då min undersökning hade målet att undersöka vad användare tycker så valdes en kvalitativ 

metod. Målet var inte att samla in information som kan räknas, tillexempel ja/nej, antal och 

summor och då passade en kvalitativ metod bättre då deltagarna hade möjligheten att uttrycka 

saker som känslor, upplevelser och tankar som annars är svåra att få med skriver Ahrne och 

Svensson (2015:10). Till viss del hade även en kvantitativ metod fungerat då deltagarna 

fortfarande skulle haft möjligheten att utrycka sig i form av exempelvis en enkät med 

skriftliga svar. Då intervjuerna innehöll flera tekniska exempel valdes det bort på grund av 

osäkerheten av deltagarnas tekniska utrustning. Ett interaktivt projekt kräver en viss grafisk 

prestanda på datorn som driver det och det var osäkert om varje deltagare hade tillgång till 

det. Enkätintervjuer har också problemet att följdfrågor baserade på deltagarnas svar är 

omöjliga utan extra kontakt med personen som svarar. All data samlades in igenom intervjuer 

med sex personer. Dessa sex blev indelade i två kategorier med tre deltagare i varje kategori, 

de som hade tidigare erfarenhet med interaktiva projekt eller spel och de som inte hade det.  

Intervju 

Intervju som metod är bra när forskaren vill undersöka och ta reda på människor tycker och 

tänker, deras känslor eller egna erfarenheter skriver Dalen (2015:14). Det är just därför 

intervjuer valdes som metod då deltagarna får dela med sig av sina egna tankar och 

upplevelser. Jag sökte mer än ja/nej frågor utan ville få reda på varför en person tycker vad 

den gör, vad är bakgrunden av personens uppfattning och med det resultatet kunde slutsatser 

dras.  

 

Någon som det finns stor risk för inom intervjun är forskareffekten. Kvale och Brinkmann 

(2009:48) beskriver forskningsintervjun som ett specifikt, professionellt samtal med tydlig 

maktsymmetri mellan forskaren och deltagaren. Detta kan innebära att deltagaren svarar vad 

de tror intervjuaren vill höra. För att minska detta gavs deltagarna en instruktion när intervjun 

börjar och sedan fick de chansen att leda stora bitar av samtalet genom den semistrukturerade 

intervjun.  
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Urval 

Valet av deltagare skedde utifrån önskan att fylla upp de två kategorier som hade skapats. 

Urvalet skedde i ett snöbollsurval, några personer frågades i början och de rekommenderade 

sedan andra som kanske skulle vara villiga att vara med. Denscombe (2016:77) skriver att 

detta är ett sätt att öka trovärdhet då det går att använda den första deltagaren som en slags 

referens när nästa tillfrågas. Det går även att fråga deltagaren efter andra personer med samma 

erfarenheter som uppfyller andra kriterier som passar forskningen (ibid). Dessa 

rekommenderade personer sorterades in i mina två kategorier och kontaktades. Urvalet valdes 

då potentiella deltagare kunde snabbt kontaktas och intervjuas då deltagarna kunde 

rekommendera personer som de trodde hade tid. På så sätt skickades inte en massa onödiga 

förfrågningar runt till deltagare som inte kunde delta. 

Exempel beskrivningar 

För att svara på dessa frågor så användes fyra färdigskapade exempel. Exempel 1 och 

Exempel 2 bestod av två videor, den ena skapad och renderad med ett 3D program (East 

London Interior Architectural Visualisation, 2014) och den andra i en spelmotor (ILA- 

Industrial Loft Apartment – Unreal Engine 4 Archviz Virtual Tour, 2017). Exempel 1 består 

av ett litet vardagsrum och kök i en lägenhet. Exempel 2 består av en industriell lägenhet som 

innehåller ett kontors område, ett kök och vardagsrum. Båda innehåller en mängd olika typer 

av material som deltagarna fick möjligheten att använda som en fokuspunkt för deras 

observationer. Mer reflektiva material som metaller och glas samt mer diffusa material som 

textiler fanns även i de båda exemplen. Båda var även belysta på ett liknande sett med solljus 

igenom fönster.  

 

Exempel 3 och Exempel 4 bestod av ett interaktivt projekt skapad i spelmotorn Unreal Engine 

4. Exempel 3 bestod av en förberedd video av projektet. Exempel 4 bestod av projektet själv. 

Projektet vid namnet Lake House, skapad åt hemsidan ue4arch.com, består av ett litet hus där 

användaren har full frihet att röra sig runt i omgivningen med hjälp av standardiserade 

kontroller, i detta fall WASD och mus eller en handkontroll. Utöver detta består projektet inte 

av andra typer av interaktivitet som att öppna dörrar eller stänga av och på ljus. Precis som de 

två tidigare exemplen så innehåller dessa en mängd olika material som användaren hade 

möjligheten att observera.  
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Dessa exempel valdes då de uppgör några av de mest högkvalitativa exemplen som jag hade 

tillgång till. Alla exempel var producerade till en mycket hög standard. Båda använde 

rendering tekniker som använder sig av PBR material, en teknik som försöker förhålla sig hur 

material beter sig i verkligheten i relation till sin omgivning, en teknik som har blivit antagen 

och implementerad i majoriteten av program av båda typerna. Tillsammans med materialen 

använde sig alla exempel också av avancerade ljuskalkylerings metoder som global 

illumination för att kalkylera ljus på ett realistiskt sätt. Modellerna i scenerna var också 

skapade med en hög kvalitetsnivå.  

Genomförande 

Intervjuerna skedde på den plats som passade bäst för deltagaren som intervjuades eller annan 

plats som föreslogs i förväg. Intervjuerna genomfördes i en semistrukturerad form, frågorna 

var förberedda men följdfrågor följde när det ansågs krävas eller när deltagaren nämnde något 

som var intressant om det vidareutvecklades. Ahrne och Svensson (2015:38) skriver att på 

detta sätt kan man anpassa frågorna efter situationen på ett helt annat sätt än när man är 

bunden till ett frågeformulär, och man kan med detta få en bredare bild med fler nyanser och 

dimensioner än vad man får med hjälp av standardiserade frågor. Vid varje intervju spelades 

ljudet in och anteckningar fördes för att få med det som sker visuellt och för att komma ihåg 

viktiga svar eller tankar. En laptop togs med till varje intervju för att hantera de tekniska 

bitarna. Laptopen var utrustad med en GTX 960M 2GB, i7-4720HQ och 8GB RAM och var 

väl inom kraven för att visa och driva de valda projekten. Projektet drevs även ifrån en SSD 

för att förhindra eventuella hastighetsproblem.  

 

Deltagarna fick först se videorna som representerar Exempel 1 och Exempel 2, till dessa 

frågades de om de upplevade några grafiska skillnader och om de inte nämnde det i svaret 

frågades de om dessa skillnader är negativa eller positiva. Deltagaren hade även full möjlighet 

att ta sin tid och se de båda videorna i sin helhet samt spola fram och tillbaka eller pausa. 

Deltagarna fick sedan se Exempel 3 och använda Exempel 4 för att röra sig runt i 

omgivningen. Deltagaren instruerades endast om hur de skulle kontrollerar projektet, det var 

upp till varje person hur länge de spenderade på att röra sig runt i omgivningen. När 

deltagaren kände sig nöjd så frågades de om de fick en bättre uppfattning av omgivningen när 

de fick röra sig runt i den. Sedan fick de svara på om de föredrar att röra sig runt i rummet på 

eget initiativ eller om de föredrog den förberedda videon och vad de tyckte om nivån av 

interaktivitet samt vad de saknade i form av interaktivitet. Då hela intervjun utfördes i en 
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semistrukturerad form så det fanns gott om platts för sidospår. Om deltagaren nämnde något 

som var av intresse så ställdes en följdfråga för att försöka få deltagaren att bygga vidare på 

sitt svar, möjligheten för andra kommentarer lämnades öppen och uppmanades då och då i fall 

deltagaren ville uttrycka något som de kanske inte trodde skulle vara svaret jag sökte eller 

ligga utanför ämnet.  

Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. Både 

vetenskapsrådets informationskrav som kräver att deltagarna ska bli informerade om deras 

uppgift i projektet i förhand (2009:7) och samtyckeskravet som säger att deltagarna ska ge 

deras godkännande för att delta i forskningen (2009:9) har uppfyllts. Alla deltagare 

informerades om forskningens syfte när de tillfrågades. Den enda personliga informationen 

som samlades in var ålder och ockupation, deltagaren hade även möjligheten att inte lämna ut 

någon av den informationen. Informationen lagrades endast på en personlig dator som bara 

jag har tillkomst till, då följs konfidentialitetskravet, det ska inte vara möjligt för utomstående 

att komma åt information som kan identifiera en person eller vara etiskt känsliga (2009:12). 

Den data som blir insamlad under uppsatsen kommer inte delas med någon och endast 

användas för den här uppsatsen så följs Vetenskapsrådets nyttjandekrav.  
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Resultat och analys 

I resultatdelen redovisas den empiriska datan som samlats in och analyseras. Deltagarna har 

blivit numrerade och kommer skrivas som D1 för deltagare 1, D2 för deltagare 2 och så 

vidare. Deltagarna har även blivit uppdelad i de två kategorierna, Deltagare 1 till 3 saknar 

tidigare erfarenhet med interaktiva projekt, spel eller annan vana med rörelse eller kontroll i 

3D. Deltagare 4 till 6 har en större erfarenhet och vana med interaktiva projekt eller spel. Av 

de som hade tidigare erfarenhet så hade 1 deltagare tidigare erfarenhet med produktion av 3D, 

en spelade nästan dagligen och en någon gång i veckan.  

 

Resultaten på varje fråga kommer presenteras under rubriken som motsvarar 

forskningsfrågan. Under varje fråga kommer varje deltagares svar sammanfattas individuellt 

om inte svaren liknar andra eller är tillräckligt korta, då skrivs svaren tillsammans. Efter 

resultatet visats under frågans rubrik kommer en analys av svaren göras.  

 

 

Deltagare nummer Förkortning Tidigare erfarenhet med  

interaktiva projekt 

Deltagare 1 D1 Nej 

Deltagare 2 D2 Nej 

Deltagare 3 D3 Nej 

Deltagare 4 D4 Ja 

Deltagare 5 D5 Ja 

Deltagare 6 D6 Ja 
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Grafiska skillnaders påverkan på deltagarnas 

upplevelse 

Alla deltagare gav svar som tydde på att samtliga exempel var väldigt snygga men alla 

förutom en av deltagarna såg grafiska skillnader mellan de två exemplen. Deltagarna skulle 

huvudsakligen göra jämförelser mellan exempel 1 och 2 men gjorde även jämförelser med 

hjälp av exempel 3 och 4 så dessa kommentarer kommer även tas upp här.  

 

Deltagare 1 nämnde väldigt snabbt att exempel 1 såg mer verkligt ut, ” Det kändes som 

prylarna var mer riktiga. Alltså sakerna jag ser känns mer äkta”. D1 hade svårt att peka ut 

exakt vad som gjorde det mer verkligt ut. Samtidigt som D1 försöker lista ut vad som uppgör 

skillnaden nämns bland annat ljuset och skuggorna. D1 nämner att det kanske kan vara 

materialen som gör skillnaden när de tillfrågades. När deltagaren beskriver exempel 2 säger 

de ”Det känns liksom byggt, på något sätt. Om vi tänker på ”Wallace and Gromit” på något 

sätt.”. Deltagaren nämner det här igen i en scen i exempel 2 som såg mer ”byggd” ut, känslan 

att något inte var rätt och att det inte såg riktigt ut verkade öka under intervjuns gång 

allteftersom deltagaren såg igenom den och försökte beskriva vad skillnaderna var. Deltagare 

1 tyckte exempel 4 såg riktigt bra ut och beskrev hur materialen gav deltagaren känslan av att 

beröra de riktiga motsvarigheterna.  

 

Deltagare 2 tyckte att de båda exemplen såg kala ut och att en närvaro av människor i 

exemplen hade hjälpt. D2 tyckte även precis som D1 att allt kändes uppställt, ” Det ser kalt ut 

på något sätt, på något ställe … det är för att man inte ser någon person utan det är liksom 

bara uppställt möbler”.  

 

Deltagare 3 tyckte exempel 1 var mjukare i formerna och lite suddigare, deltagaren 

kommenterade senare på att det suddiga hjälpte för att förstärka realismen. Exempel 2 såg 

vassare och hårdare ut. Deltagaren tyckte att exempel 2 såg ’byggd’ ut, grupper med objekt 

såg bra ut tillsammans som köket och köksbord gruppen. Scenen såg ut att vara uppbyggd av 

dessa element och hopbunden med andra objekt. Dessa objekt stod ut mer än andra beskrev 

D3. Deltagaren tyckte detta störde realismen. Deltagaren tyckte samma problem fanns i 

exempel 3 och 4. I exempel 4 beskrev deltagaren att vissa material såg bättre ut, tillexempel 

trä. Sovrummen i exemplet såg verkligare ut tyckte deltagaren. Mer reflektiva material som en 

spis och en diskho tyckte beskrev deltagaren som overkliga.  
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Deltagare 4 kommenterade på exempel 2s reflektioner och tyckte då såg riktigt bra ut, ”metall 

och liksom blänkande, reflekterande material mer såg bra ut i det exemplet.”, men under 

intervjuns gång började se olika fel med dessa reflektioner, ” … Reflektionen på ungen i 

videon tycker jag ser lite konstig ut. Annars så, det är väll det största, negativa. Lite ironiskt 

då jag sa att jag gillade reflektionerna i exempel 2 (skrattar).”. D4 tyckte även att exempel 1 

såg skarpare ut, klarare, och det tillförde till att göra det mer verklighetstroget för deltagaren. 

Under exempel 4 kommenterade deltagaren på skinnmöblerna i exemplet, de hanterade 

materialets glansighet bra och deltagaren tyckte det såg riktigt bra ut. Deltagaren nämnde 

även att en marmorbänk i köket och en kaffekanna ovanpå såg konstig ut men hade svårt att 

beskriva varför.  

 

Deltagare 5 reagerade på att exempel 2 såg mer plastigt ut men hade svårt att beskriva vad 

som gjorde det. ”Det ser mycket mer ”speligt” ut, plastigt på något sätt. Det kanske är 

bordet… För det är jätteblankt här liksom. Det är svårt, jag vet inte riktigt vad som gör det.”. 

Deltagaren kommenterade även på det plastiga utseendet igen under exempel 4. D6 såg det 

inte som riktigt negativt men lite orealistiskt på vissa ställen, till exempel toppen av 

kökslamporna i exempel 2. Deltagare 5 kommenterade även mycket på depth of field effekten 

i de tre första exemplen. Exempel 1 hade en mycket mer naturlig effekt i jämförelse med de 

andra två. D5 tyckte att det första exemplet var mer realistiskt och såg mer ’cleant’ ut. 

Deltagaren tyckte även det hade sett mer realistiskt ut med en stillbild på grund av 

kameraåkningarna och deapth of field effekten. Deltagaren lade även märke till att ett fönster 

såg överexponerat ut i exempel 1, detta tyckte D5 tillförde till realismen. Under exempel 4 så 

kommenterade deltagaren på reflektionerna i en glasdörr som deltagaren hade svårt att koppla 

till omgivningen, ”Vad är det som rör sig här? Är det ljuset det? I den här dörren? Glasdörren. 

Ser nästan ut som vatten eller någonting.”. D5 tyckte även att reflektionerna i objekt var 

snygga, tillexempel ljuset från ett par fönster som rörde sig över ett bord i relation hur 

deltagaren rörde sig runt i rummet. Deltagaren hittade även ett bord där skuggorna av 

objekten inte motsvarade ljuskällorna runt om det.  

 

Deltagare 6 tyckte först att de båda var likvärdiga i grafisk kvalitet men tyckte ändå att 

exempel 1 såg lite bättre ut, ”alltså 3D modellen känns nog mer fotorealistisk.” Ändå tyckte 

deltagaren att de båda såg likvärdiga ut, D6 tyckte att det säger en del om hur bra spelmotorer 

har blivit. ”Snäppet vassare. Skulle jag säga.”. Deltagaren jämförde detaljer så som böcker i 
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de båda exemplen och tyckte att exempel 1 såg mer fotorealistiskt ut. Samtidigt så såg 

skärbrädorna i de båda exemplen orealistiska ut, ”så ser ju inte riktigt trä ut riktigt” sade D6. 

Deltagaren gav fler exempel på saker som såg oäkta ut, trästrukturer, mattor, frukt och böcker. 

Deltagaren trodde att det berodde på avsaknaden av detaljer, en mattas trådar och ojämnheter, 

det är nästan omöjligt att få till. D6 tog upp det igen under exempel 4, här tyckte deltagaren 

att flera vaser såg ut som glas med en trätextur på. När hela köket kom i vy mot slutet tyckte 

deltagaren det plötsligt såg ”modellerat” ut till skillnad ifrån närbilderna., den känslan 

återkom även på fler överblicks bilder där större områden visades. Inget upplevdes som 

negativt, deltagaren tyckte det mest skulle bero på vad syftet var. När deltagaren provade 

exempel 4 kommenterade D6 på flera problem, en textur med hög kvalitet ’poppade’ in och 

reflektionerna i en vask blev svarta, ” Vasken är ju lite knepig också. Den är ett bottenlöst hål! 

(skrattar)”. Deltagaren tog flera gånger upp att allt såg för rent ut, avsaknaden av damm och 

smuts. ”lite uncanny valley känsla liksom att det här är nästan för ”cleaniskt” rent gjort. Det är 

som någon har gått runt och putsat med liksom desinfektionsmedel på minsta millimeter.” 

Analys 

Samtliga deltagare såg något fel, ingen beskrev något av exemplen som felfria. Deltagarna 

med tidigare erfarenhet av interaktiva projekt fokuserade på fler specifika egenskaper som 

reflektioner och skuggor samt specifika material som trä och textiler medans deltagarna som 

saknar den erfarenheten beskrev mer övergripande känslor som att det ser ’byggt’ ut. 

Deltagare 6 nämner uncanny valley under sin intervju och flera av de andra deltagarna 

beskrev flera saker som liknar teorin, majoriteten beskrev exemplen som att de såg bra ut men 

något såg fel ut men dessa hade svårt att beskriva vad det var. Flera deltagare kommenterade 

på kameraåkningarna och deltagare 3 sade att stillbilder såg mer verkliga ut. Mori (1970:3) 

beskrev att om man lägger till rörelse till ’the uncanny valley’ så överdrivs topparna och 

dalarna på diagrammet. Flera deltagare kommenterade på reflektioner i exemplen baserade i 

spelmotorn, både att de tyckte de såg bra ut men även flera problem som de såg i den. 

Schroeder (2011:26) beskriver hur flera olika reflektiva material fick skapas till en modell för 

att representera olika ytor. En av dessa användes så lite som möjligt på grund av hur grafisk 

krävande den var. Projekten som användes hade troligtvis valt bort denna sorts reflektiva 

material för att tillåta projekten att drivas jämnt i realtid.  
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Interaktivitetens påverkan på deltagarnas 

förståelse av omgivningen 

Fem av sex deltagare sade att de fick en bättre uppfattning av omgivningen igenom det 

interaktiva exemplet.  

 

Deltagare 1 nämner hur de får en bättre känsla för hur huset ser ut och har mer koll på 

layouten när de fått titta in i alla rum på egen hand. De sade att de fick även en större känsla 

av material och saker som golvets yta.  

 

Deltagare 2 sade att de fick en klart bättre uppfattning. ”Här kan jag se vad jag är intresserad 

av. Och kan gå in i en vrå tillexempel och titta, upp i taket eller ner i golvet, jag ser mycket 

mer. Det tycker jag är bättre.”. Deltagaren sade att det var bättre att de fick styra själv, de fick 

en egen bild av omgivningen istället för att se det ur andras ögon, hur de har filmat. 

 

Deltagare 3 tyckte inte att interaktiviteten förbättrade förståelsen av omgivningen. Deltagaren 

tyckte en video ger en bättre överblick.  

 

Deltagare 4 fick en bättre uppfattning med hjälp av det interaktiva exemplet. Deltagaren sade 

att det berodde på möjligheten att själv röra sig runt i omgivningen och fokusera på vad de 

själv ville. Deltagaren sade även att de såg möjligheten att en video kan vara bättre för att visa 

starka punkter men för en helhetsupplevelse tyckte de att den interaktiva upplevelsen var 

bättre för förståelsen.  

 

Deltagare 5 sade att interaktiviteten verkligen gav en bättre förståelse av omgivningen, även 

om deltagaren medgav att de fortfarande inte förstod hur allt hörde ihop.  

 

Deltagare 6 tycker att interaktiviteten tillför mycket till uppfattningen och upplevelsen. ” Man 

kan ju gå runt i den och titta ur vilka vinklar man vill och fundera…”. Deltagaren sade att ” 

om det bara var att få en känsla av layout hade jag lika gärna kollat på en ritning strikt talat.”, 

men sade även att man får en känsla av skala genom objekten placerade runt om i rummet.  
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Analys 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de fick en bättre förståelse av omgivningen, både av 

omgivningens layout och men även av omgivningens material. Att deltagarna själva fick 

möjligheten att bestämma hur de skulle röra sig runt i omgivningen och inte var bundna till 

vad som videon bestämde att de skulle se var det största anledningen för varför deltagarna 

tyckte det interaktiva projektet gav den bättre förståelsen. Haque (2008:9) beskrev samma sak 

som en fördel med ett interaktivt projekt, användaren får möjligheten att röra sig runt i 

omgivningen och interagera med den och på så sätt för en ökad känsla av realism som krävs 

för att förstå sig på bland annat arkitektursmodeller.  

Tidigare erfarenhet av interaktiva projekts 

påverkan på vad användaren föredrar 

Fem av sex deltagare föredrog ett interaktivt projekt över en färdig video. Endast deltagare 3 

föredrog än färdig video.  

 

Deltagare 1 hade svårt att röra sig runt i omgivningen i början och stora svårigheter att gå och 

röra kameran samtidigt vilket fick deltagaren att ofta gå snett längsmed en vägg med ansiktet 

mot väggen tills de tog sig igenom dörröppningen de tänkt gå igenom. Detta förbättrades 

snabbt och deltagaren hade möjligheten att röra sig fritt utan större problem. Deltagaren 

tyckte det fungerade bra med kontrollerna och föredrog den interaktiva versionen över en 

färdig video. D1 sade efter intervjun ” Det är helt perfekt att gå runt i ett hus sådär”. 

 

Deltagare 2 hade stora svårigheter att röra sig runt i huset och lyckades aldrig under intervjun 

gå och kolla runt på ett bekvämt vis. Deltagaren föredrog det interaktiva exemplet då 

möjligheter att se det ur egna ögon. Även då deltagaren hade stora svårigheter med 

kontrollerna sade D2 att det inte var några svårigheter och det går att lära sig det.  

 

Deltagare 3 hade stora svårigheter att röra sig runt i huset och spenderade mycket tid med 

kameran vänd rakt ner mot golvet. Deltagaren föredrog den färdiga videon över den 

interaktiva, huvudsakligen på grund av des tidigare erfarenhet.  
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Deltagare 4 och 5 hade inga problem med att röra sig igenom byggnaden och båda tog sin tid 

att se in i alla rum utan problem. Deltagarna föredrog det interaktiva exemplet. Deltagare 6 

började röra sig runt i huset innan förklarningen av kontrollerna och föredrog det interaktiva 

exemplet.  

Analys 

Majoriteten av alla deltagare föredrog ett interaktivt projekt över en färdig video. Deltagare 3 

var den enda som föredrog en färdig video, detta sade deltagaren berodde på dess tidigare 

erfarenhet med interaktiva projekt. I Bürgers (2013:52) forskning så hade han fyra deltagare 

utan tidigare erfarenhet med interaktiva projekt. När han sedan tillät deltagarna röra sig runt i 

en byggnad så hade tre deltagare problem att röra sig uppför en trappa som ledde till andra 

våningen. Tyvärr specificerar inte om dessa är samma deltagare. En av Bürgers (2013:56) 

deltagare hade även en oro att användaren inte skulle klara av att hantera projektet själv. Det 

finns alltså en risk att användare som saknar denna erfarenhet inte kan ta till sig projektet på 

grund av navigations svårigheterna.  

Användarens tankar om nivån av interaktivitet 

Deltagare 1 tyckte nivån av interaktivitet var bra men nämnde inget om vad som kan läggas 

till. När exempel som öppna skåp och dörrar föreslogs tyckte deltagaren att det skulle vara en 

fördel.  

 

Deltagare 2 uppskattade möjligheten att röra sig runt och se omkring sig men lyckades inte 

nämna något som hade tillfört till interaktiviteten.  

 

Deltagare 3 tyckte inte om interaktiviteten men funderade om möjligheten att flytta runt 

möbler och prova hur deras egna möbler skulle se ut i omgivningen, tillexempel vid köp av 

nytt hus. Detta tyckte deltagaren skulle tilltala mer. D3 sade att de inte skulle välja ett 

interaktivt projekt om det inte fanns en utökad interaktivitet.  

 

Deltagare 4 sade att mer interaktivitet hade varit bra. Möjligheten att plocka upp föremål och 

se närmare på dem tyckte deltagaren hade förbättrat interaktiviteten. Deltagaren tyckte även 

att se föremål i olika vinklar och lägen, tillexempel olika ljus eller tider på dygnet hade varigt 

ett bra sätt att utöka interaktiviteten.  
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Deltagare 5 tyckte nivån av interaktivitet var bra men kommenterade på den långsamma 

rörelsehastigheten och tyckte en springa knapp hade varit bra.  

 

Deltagare 6 kände sig begränsad av nivån av interaktivitet. Deltagaren var van att spela och 

saknade en springa knapp, på grund av detta tog det väldigt lång tid att röra sig igenom huset i 

den konstanta hastigheten projektet tillät. Deltagaren hade också önskat sig att tillexempel 

sätta sig på de olika sittplatserna eller ha möjligheten att huka sig eller ändra höjden på 

kameran i projektet. ”Man skulle ju vilja kunna liksom huka sig ner eller sätta sig i en stol 

eller på en pall eller sånt där. Det skulle ju hjälpa för att få ett tydligare intryck liksom.” 

Deltagaren uttrycker även önskan om att plocka upp och flytta runt saker. ”Man skulle nästan 

önska att man kunde plocka upp grejer och såhär, jag vill ställa pallen här borta eller en grej 

jag kan känna som skulle kunna hjälpa om jag vill få en känsla för hur det är att vara i det här 

rummet så skulle jag ju önska att jag kunde tillexempel sätta mig i den här fåtöljen. Och sitta 

och liksom, hur känns det att sitta i fåtöljer, vad ser jag, vilken vy får jag av det här rummet 

om jag slänger mig i soffan.” 

Analys 

Flera av deltagarna kände att nivån av interaktiviteten var bra. D3 och D6 saknade 

möjligheten att flytta på objekt för att se hur de skulle passa in på olika ställen. D3 tyckte att 

en sådan möjlighet hade varit bra i samband med ett husköp. Både D5 och D6 saknade 

funktioner som är vanliga i spel. Båda deltagarna tyckte de rörde sig långsamt och hade 

önskat möjligheten att öka hastigheten med hjälp av en springa knapp. Deltagare 6 tyckte 

även att möjligheten att ändra karaktärens höjd på något sätt hade varit bra, förslagsvis genom 

att ha möjligheten att huka sig eller ändra höjden permanent på kameran i projektet. 

Deltagaren önskade sig även möjligheten att sätta sig i stolar och soffor, ett annat sätt att 

ändra höjden. Spross (2011:24) fann i sin undersökning att personer tenderar att 

underestimera distanser i virtuella omgivningar mer än i jämförelse med deras verkliga 

motsvarigheter. Spross trodde att en av anledningarna deltagarna underestimerade distanser 

var att kameran i projektet representerade alla deltagare som två meter och på grund av detta 

fick personer under två meter att underestimera distanser (ibid). Att tillåta deltagaren att ändra 

sin höjd kan ge deltagaren bättre möjligheter att få en mer representativ uppfattning av 

omgivningen.  
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur valet mellan 3D program och spelmotorer påverkar 

användaren, hur användaren upplever de grafiska skillnaderna och hur interaktivitets aspekten 

i spelmotorer påverkar hur projektet upplevs av användaren. Deltagarna visade alla intresse 

för forskningen och gav flera intressanta svar. Under diskussionen kommer dessa diskuteras 

och tolkas. Dessa ska även sammanställas till en slutsats med förklaring hur det kan hjälpa 

producenter i deras programval. Andra intressanta kommentarer från deltagarna kommer även 

diskuteras samt uppsatsens relevans till validitet.  

Resultatdiskussion 

Alla deltagare såg någon som de ansåg vara fel eller negativt men ingen av deltagarna tyckte 

att någon av programtyperna var helt oanvändbara. Majoriteten av deltagarna föredrog 

exempel 1 och hade mer negativt att säga om exempel två, även deltagarna som fann flera fel 

i exemplet tyckte fortfarande att det såg bra ut. Samtliga deltagare missade små ’fel’ som 

existerar i de båda exemplen, speciellt i exempel 2. Flera deltagare tog upp reflektionerna, 

speciellt i exempel 2 då det är väldigt många reflektiva objekt i exemplet. Reflektioner är en 

svårighet i spelmotorer, då de inte kan beräkna allt i realtid har de andra tekniker som 

reflektions noder som tar 360 graders bilder och använder dessa för reflektioner eller ’screen 

space reflections’ som kalkylerar en reflektion baserad på användarens synvinkel. På grund av 

dessa tekniker så kan de ibland skapa visuella artefakter, bland annat igenom att kameran rör 

sig till ett område där projektet byter mellan vilka av dessa tekniker som den använder. Flera 

deltagare kommenterade även på att projekten uppbyggda i spelmotorn såg ’byggda’ ut eller 

att det fanns objekt som inte hängde ihop med dess omgivning. Detta beror troligtvis på 

ljussättningen i scenerna som inte tagit alla variabler in i beräkningen av ljuset i scenerna. 

Spross (2011:25) rekommenderade att projekt borde tänka extra på områdets ljus, både des 

typ, intensitet och färg för att bättre representera omgivningar i ett virtuellt projekt. Spross 

använde sig dock av en äldre version av Unity som saknade de moderna ljus kalkylerings 

metoderna som finns idag, på grund av detta agerade inte ljust i hans skapade rum som det gör 

i de verkliga motsvarigheterna. Flera deltagare kommenterade även på att material såg 

plastiga ut eller att de inte representerade de motsvande materialen i den verkliga världen. 
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Dessa kommentarer framstod huvudsakligen runt exempel 2 och 3 men även ett par om 

exempel 1. Deltagare 6 sade att det såg ut som flera trä objekt såg ut som de var gjorda av 

plast med en trätextur ovanpå.  

 

Deltagare 5 kommenterade på deapth of field effekten i båda exemplen, en effekt som 

efterliknar en kameras fokusdjup och lägger omgivningen ur fokus. Deltagaren kommenterade 

även på att ett fönster var överexponerade i exempel 1, båda dessa tyckte deltagaren tillförde 

mot realismen. Exempel 1, 2 och 3 har gjort ett val att försöka efterlikna en kamera, i exempel 

1 är det en kamera som skakar lite svagt och bara gör korta åkningar för att efterlikna en 

handhållen kamera medans exempel 2 och 3 har långa och raka kameraåkningar, mer likt en 

kamera på en dolly eller kran. Exempel 4 försökte dock inte efterlikna en kamera och 

undanhöll effekter som deapth of field, kanske för att skapa en större inlevelse då våra ögon 

inte fokuserar på samma sätt som en kamera. Men även om projektet inte använde sig av den 

effekten så kommenterade deltagare 5 att de saknade den effekten. Det kan finnas en 

möjlighet att användare av projekten föredrar ett kameraperspektiv, även om projektet inte ska 

efterlikna något filmat med en kamera. Det kan hända att deltagarna förknippar skärmen de 

sitter framför med filmat material och på så sätt föredrar ett projekt som efterliknar detta. 

Detta kan vara något som ser annorlunda ut om användaren använder något liknande projekt 

med hjälp av VR teknik då projektet skulle täcka upp hela deras syn istället för en skärm som 

efterlikna ett fönster som de ser igenom.  

 

Interaktiviteten uppskattades av alla förutom en av deltagarna. Deltagaren 3 sade att de inte 

kände sig bekväm med kontrollerna då de saknade tidigare erfarenhet med interaktiva projekt. 

Det kan vara på grund av denna avsaknad av tidigare erfarenhet så hade deltagaren svårare att 

skapa någon inlevelse i projektet, deltagarens fokus låg mest på att hantera kontrollerna. 

Deltagaren lyckades aldrig uppnå någon inlevelse då blicken och fokusen rörde sig fram och 

tillbaka mellan exemplet och kontrollen. De två andra deltagarna som saknade tidigare 

erfarenhet sade att de inte tyckte det skulle vara några problem att lära sig kontrollerna. 

Deltagare 1 visade ett stort intresse under intervjun, även om deltagaren hade stora problem i 

början, D1 tog sig ofta runt genom att gå snett mot en vägg, gå framåt och glida längs med 

den. Deltagaren spenderade en längre tid för att vänja sig med kontrollerna och i slutet av 

intervjun kunde deltagaren röra sig runt i omgivningen utan problem. Det var ett bra exempel 

hur en person kan lära sig hantera kontrollerna, även utan den tidigare erfarenheten. Deltagare 

2 lyckades dock aldrig hantera kontrollerna under intervjun och rörde sig inte runt i 
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omgivningen mer än de behövde och utforskade endast nya rum då de uppmanades att göra 

så. Ändå visade deltagaren intresse för ämnet och interaktiviteten.  

 

Samtliga deltagare som lämnade ett svar önskade även mer interaktivitet i exemplen. 

Deltagarna med tidigare erfarenhet önskade sig ett par saker som mer efterliknar spel, så som 

att ha möjligheten att springa eller huka sig. Deltagare 6 förklarade att de kände sig begränsad 

av avsaknaden av dessa funktioner, som en van spelare tar de det för givet. Sådana funktioner 

tar inte bort något ifrån visualiseringar och är relativt enkla att införa, dessa funktioner kan 

vara bra att implementera i interaktiva projekt och visualiseringar om det inte finns någon 

specifik anledning att inte implementera dem. Haque (2008:9) beskriver att med användning 

av interaktivitet så kan man skapa ge användaren en känsla av skala och atmosfär på en nivå 

som inte är möjligt i traditionella 3D program. Det skulle vara möjligt att kategorisera 

interaktivitets element med hjälp av tre kategorier, interaktiviteten som tjänar användaren i 

form av ökade rörelsemöjligheter, interaktivitet som stödjer projektet genom att ge 

användaren en bättre förståelse av omgivningen, tillexempel möjligheten att flytta möbler 

eller ändra färg på tapeter. Atmosfär är även en interaktivitets form, interaktivitet som tillför 

till atmosfären men hjälper inte med förståelsen av omgivningen som möjligheten att ändra 

ljus eller öppna dörrar. Med hjälp av mycket interaktivitet kan användarens inlevelse öka och 

ge en bättre känsla av vad som är vad vilket hjälper användaren att röra sig runt och förstå en 

omgivning skriver McMahan (2003:75).  

Slutsats och signifikans 

Majoriteten av deltagarna såg skillnader mellan de båda programtyperna, några bra, några 

dåliga och några som bara var skillnader. Flera deltagare tyckte att om ett projekt i de båda 

programtyperna presenterades inför dem på samma produktionsnivå som de två exemplen så 

skulle det inte spela någon roll. Från resultat på undersökningen så går det att säga att de båda 

programtypernas grafiska skillnader spelar i stort sätt ingen roll i användarens ögon. Detta kan 

tillåta en producent att välja själv vad de ska producera sitt projekt i. Detta skulle tillåta 

projekt på korta deadlines att välja bort de vanliga 3D programmen och använda sig av 

spelmotorer, istället för att minska renderingstider med hjälp av en mycket lägre grafisk 

kvalitet kan spelmotorer leverera en liknande kvalitet på mycket mindre tid. Schroeder 

(2011:37) förklarar samma tidssparning i sin undersökning, där tog hans scen åtta minuter att 

rendera en bild i 3D programmet och tio minuter i spelmotorn under export varav den efter 

kunde användas interaktivt.  
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Alla förutom en av deltagarna tyckte att ett interaktivt exempel tillförde till både förståelsen 

och upplevelsen. Interaktivitet med hjälp av en spelmotor kan vara ett bra alternativ beroende 

på projektets syfte. Flera deltagare uttryckte önskan om att använda ett sådant projekt i 

samband med ett husköp då de får möjligheten att röra sig runt. Uppfattningen av 

omgivningen förbättrades, både för förståelsen av layout men även förståelsen av material och 

objekt. En av deltagarna hade inte föredragit ett interaktivt exempel då de saknade tidigare 

erfarenhet. Mer interaktivitet tyckte deltagarna var bättre och flera önskade mer specialiserade 

former av interaktivitet beroende på syftet.  

Deltagarnas kommentarer 

Här vill jag diskutera kommentarer som deltagarna hade under intervjuerna. Bland annat 

kommentarer på exemplen som kanske inte passar in under frågorna eller andra kommentarer 

som kanske inte berör forskningsfrågorna eller ämnet men som fortfarande kan vara 

intressanta att ta upp och diskutera. 

 

Deltagare 6 berättade hur de var riktigt imponerad hur spelmotorn såg ut, de hade kommit 

långt. Deltagaren jämförde exemplen med spel från deras uppväxt. Tidiga 3D spel av flera 

genres. Jämförelser av gamla spel som Doom (1993) och Unreal (1998) till årets Battlefront 2 

(2017). Spelmotorer har kommit en lång väg. Om man jämför Unreal (1998) med den första 

fullt datoranimerade filmen Toy Story (1995) som kom ut ett par år innan så är det svårt att 

jämföra de båda programtyperna. Dagens spelmotorer tillåter produktioner på en nivå som 

matchar 3D programmen med växande tekniker som photogrammetry där flera bilder av ett 

objekt används för att generera en 3D modell och mer avancerade ljuskalkylationer som 

tillåter ljus att påverka omgivningar på ett mer naturligt sätt.  

 

Deltagare 2 talade mycket om saknaden av människor i alla exemplen. Deltagaren tyckte 

omgivningarna såg döda och kala ut på grund av det. Människor eller djur är möjliga att lägga 

till i båda programtyperna men det är inte helt simpelt. Karaktärsmodeller måste vara skapade 

i en hög kvalitet för att matcha de skapade omgivningarna. Dessa modeller måste antingen 

skapas eller köpas, båda tvingar produktionen att spendera extra pengar. Mänskliga modeller 

består även av många fler polygoner jämfört med andra objekt som normalt sätt ingår i en 

interiörs visualisering och kommer på så sätt lägga till extra renderingstid, speciellt i 
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spelmotorn. Det finns även en stor risk för uncanny valley känslan, en karaktär i en realistisk 

omgivning som inte ser riktigt rätt ut. Om det endast handlar om en video som ska produceras 

har producenterna också möjligheten att använda sig av skådespelare framför en greenscreen 

som de sedan kan klippa in, dock finns risken att dessa kommer se för annorlunda jämfört 

med omgivningen. 

Metoddiskussion 

Intervju som metod fungerade bra men fler frågor hade varigt ett bra alternativ. Ibland hade 

dock flera deltagare problem med att formulera svaren de gav, speciellt de utan tidigare 

erfarenhet. En av deltagarna hade extra svårt att svara och formulera de svaren. Problemet låg 

troligtvis med att deltagaren inte hade någon tidigare erfarenhet av ämnet. En större och mer 

grundlig förklaring av ämnet borde ha förberetts samt fler förbestämda och exakta frågor för 

att hjälpa deltagaren förstå ämnet och formulera dess svar. Något som var tydligt under 

intervjuerna var att de med tidigare erfarenhet med interaktiva projekt och spel hade lättare att 

beskriva vad de såg. På grund av denna vana hade deltagarna ordförrådet och kunskapen att 

förklara vad de såg på ett mer exakt sett. Med deltagarna som saknade denna erfarenheten 

krävdes det mer följdfrågor och en översättning av vad dessa specifikt menar.  

 

Exemplen som valdes var inte optimala. Valet av exempel 1 och exempel 2 gjordes utifrån 

materialen och den överliggande kvaliteten på exemplen. Båda exemplen innehåll liknande 

material som trä, tyger och flera reflektiva material. Vissa deltagare, speciellt de som saknade 

tidigare erfarenhet med interaktiva projekt hade svårt att förstå vad de skulle leta efter och 

kommentera, även efter instruktioner och två olika exempel tror jag inte hjälpte för det 

resultatet. Ett mer exakt resultat hade troligtvis uppnåtts om ett dedikerat exempel hade 

producerats med hjälp av de båda programtyperna, då skulle deltagarna haft möjligheten att 

göra direkta jämförelser. En direkt jämförelse hade gjort det lättare och klarare för deltagarna, 

speciellt de som saknar den tidigare erfarenheten om vad de ska leta efter och bedöma.  

Reabilitet och validitet 

Svar till alla forskningsfrågorna gavs och syftet uppnåddes. Uppsatsen ger en producent som 

står inför ett programval en grundlig uppfattning om vad användaren tycker och hur de kan 

påverkas av valet av programtyp. Fler deltagare hade dock förbättrat resultatet då även om 
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nästan alla hade liknande tankar och svar till frågorna så kan det hända att med en annan 

grupp deltagare så hade forskningen fått en mindre majoritet. Ahrne och Svensson (2015:42) 

skriver att sex till åtta personer borde intervjuas för att öka säkerheten att man får ett material 

som är relativt oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar. Visserligen nådde 

undersökningen det lägre rekommenderade numret men det är mycket möjligt att minst två 

eller kanske 4 personer till skulle ha möjligheten att göra resultatet mer representativt. Ahrne 

och Svensson skriver också att ibland kan sex personer vara för lite, speciellt om man gör en 

jämförelse mellan två grupper. Då kan kanske man behöver utföra minst tio intervjuer för att 

göra resultatet mer representativt (ibid). Även om den här undersökningen innehåller en 

jämförelse mellan två grupper så ligger inte huvudfokusen på den jämförelsen utan den agerar 

som en mer sekundär del till de huvudsakliga frågorna.  

Fortsatt forskning 

En liknande undersökning skulle ha möjligheten att utföras igen men satsa på att få ett mer 

klart resultat. Med hjälp av tre exempel som är byggda utifrån samma projekt skulle resultatet 

ha möjligheten att vara mer exakt, även hos de deltagare som saknade tidigare erfarenhet. 

Från original projektet som troligtvis är skapad i ett 3D program kan det flyttas över till en 

spelmotor för att göra den interaktiv. Med samma projekt i de två programtyperna kan alla 

deltagare få samma möjlighet att jämföra mellan dem och med ett mindre exempel så kan hela 

processen bli mer effektiv.  

 

Majoriteten av deltagarna i undersökningen uttryckte önskan om att ha en utökad 

interaktivitet men hur mycket krävs det för en användare ska tycka det är tillräckligt? I 

exemplet som användes hade deltagaren bara möjligheten att gå och se runt och flera 

användare önskade möjligheten att flytta runt möbler och plocka upp objekt. Behöver de 

också ha möjligheten att öppna dörrar och skåp eller tända och släcka lampor samt ändra tiden 

på dygnet?  Varje extra funktion som ökar interaktiviteten kräver utveckligs tid så någonstans 

måste gränsen dras. När börjar användaren sluta tycka att interaktiva aspekter slutar tillföra 

till projektet och endast börjar lägga till funktioner för att lägga till funktioner.  
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