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Abstract 

Purpose: Due to the development of technology, communications related to design 
projects have become more complex. Previous studies show that physical three 
dimensional (3D) models are more useful tools for communications than digital models. 
Despite this, the use of physical models has decreased. The aim of this study is to 
increase knowledge about how architects, 3D-visualizers, and modelers find physical 
and digital models work as communication tools, and to give suggestions for their 
ability to collaborate.  

Method: The study is based on a qualitative approach. Used methods are literature 
studies and interviews. The literature gives an up-to-date research in the field. The 
interviews contribute with rich answers and provide an overall picture of the subject. 
The respondents consist of architects, 3D-visualizers and modelers. 

Findings: According to internal and external communication, physical models have 
several strong advantages and a number of distinct disadvantages. Physical models are 
straightforward, they give an overview and open up for discussion. Furthermore, they 
have a valuable influence on designers’ creativity in conceptual design stages. 
However, physical models are ineffective at visualizing technical information, and they 
are not considered to be time and cost efficient. The advantages with digital models are 
mainly linked to the latter and more detailed stages of the planning process. The models 
are informative and able to visualize technical information. Furthermore, they are time 
efficient when making revisions and valuable when selling. Simple digital models are 
effective in rapid investigations during the project. More detailed digital models can 
however inhibit creativity in early stages of the planning process. Proposals can easily 
be found definite which affects communications negatively.  

Physical and digital models can cooperate in communications in two ways. The first 
way consists of using physical models in the early stages of the process and then transfer 
the extracted information into digital models. The second way consists of using physical 
and digital models parallel during the process, to take advantage of both of their 
different qualities. 

Implications: Physical and digital models have different qualities and contributes with 
different information. Depending on which information that is important in every step 
of the process, the models should be used in different ways. To reach an efficient 
communication, physical and digital models should complement each other. 

Limitations: The study discuss internal and external communication. The result is 
based on the perspective of architect, 3D-visualizer and modeler. The interviews are 
based on personal values, but after both empiricism and theory are considered, the result 
is found relatively general. The study provides an indication of what the three 
professions think about the subject. The result can’t however be applied on other 
professions. 

Keywords: 3D printing, architecture, CAD, communication, digital model, physical 
model, planning process.
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Sammanfattning 

Syfte: Till följd av teknikutvecklingen har kommunikationen i designrelaterade projekt 
blivit allt mer komplicerad. Tidigare studier visar att fysiska modeller är ett bättre 
kommunikationsverktyg än digitala modeller, trots detta har användandet av fysiska 
modeller minskat. Målet med studien är att öka kunskapen om hur arkitekter, 
visualiserare och modellbyggare uppfattar fysiska och digitala modeller som 
kommunikationsverktyg, samt att ge förslag på deras möjlighet att samverka. 

Metod: Studien har ett kvalitativt angreppssätt. Metoderna som används är litteratur-
studier och intervjuer. Litteraturen bidrar med information om forskningsfronten. 
Intervjuerna bidrar med innehållsrika svar vilka ger en helhetsbild av ämnet. 
Respondenterna är arkitekter, visualiserare och modellbyggare. 

Resultat: Fysiska modeller har flera starka fördelar och ett antal tydliga nackdelar vid 
intern och extern kommunikation. Modellerna är lättförståeliga, översiktliga och öppnar 
upp till diskussion. Vidare påverkar de kreativiteten hos designern positivt. Det är svårt 
att med fysiska modeller åskådliggöra teknisk information. Modellerna är heller inte 
tid- och kostnadseffektiva. Gällande digitala modeller kopplas de flesta fördelarna till 
de senare, mer detaljerade skedena av projekteringen. Modellerna är informativa och 
kan samla mycket detaljerad teknisk information. Vidare är de är tidseffektiva vid 
revideringar och värdefulla vid försäljning. Enkla digitala modeller verkar effektivt vid 
snabba utredningar under projektets gång. Detaljerade digitala modeller kan däremot 
hämma kreativiteten i tidiga skeden. Förslag kan upplevas definitiva vilket påverkar 
kommunikationen negativt.  

Fysiska och digitala modeller kan samverka vid kommunikation på två olika sätt. Det 
första sättet går ut på att använda fysiska modeller i de tidiga skedena av projekterings-
processen, för att därefter överföra utvunnen information till en digital modell. Det 
andra sättet går ut på att fysiska och digitala modeller verkar parallellt under hela eller 
delar av processen för att utnyttja deras olika kvaliteter på bästa sätt. 

Konsekvenser: Fysiska och digitala modeller har skilda egenskaper och bidrar med 
olika information. Beroende på var i processen ett projekt är och vilken information 
som är betydelsefull bör modellerna användas på olika sätt. För att åstadkomma en 
effektiv kommunikation bör fysiska och digitala modeller komplettera varandra.  

Begränsningar: Studien behandlar intern och extern kommunikation. Resultatet 
baseras på perspektiv från arkitekter, visualiserare och modellbyggare. Intervjuerna 
bygger på personliga värderingar, men då en sammanvägning av empiri och teori 
genomförts anses resultatet förhållandevis generellt. Studien ger en indikation av vad 
de tre yrkesgrupperna anser om ämnet men resultatet kan inte appliceras på andra 
yrkesgrupper.  

Nyckelord: 3D-skrivare, arkitektur, CAD, detaljnivå, digital modell, fysisk modell, 
kommunikation, projekteringsprocess. 
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1 Inledning 
Följande kapitel presenterar studiens bakgrund, problembeskrivning, mål och 
frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 
Studien har genomförts vid Jönköpings Tekniska Högskola och ingår i programmet 
Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng. 
Arbetet ingår i kursen Examensarbete Byggnadsteknik och omfattar 15 högskolepoäng.  

Syftet med examensarbetet är att bidra till en mer medveten användning av fysiska och 
digitala modeller som kommunikationsverktyg i projekteringsprocessen. Historiskt har 
fysiska modeller varit ett frekvent inslag i byggbranschen. De har bland annat nyttjats 
som verktyg vid visualisering och för att analysera kritiska punkter i konstruktioner. 
Fysiska modeller har även ansetts lämpliga vid planering och kommunikation av 
byggprojekt (Dadi, Goodrum, Taylor & Maloney, 2014). Fysiska modeller är 
betydelsefulla i gestaltningsprocessen. Modellerna bidrar till intern visualisering av 
designers egna tankar och vid extern kommunikation med intressenter (Brandt, 2007). 
Utvecklingen av tvådimensionella CAD-verktyg startade i USA i början av 1960-talet. 
Till följd av förmånligare priser blev persondatorer allt vanligare under 1980-talet och 
den datorstödda tekniken fick ett uppsving (Pärletun, u.å.). De senaste två decennierna 
har digitala modelleringsverktyg utvecklats och ökat drastiskt i användning (Kara, 
2015). Digitala modeller är användbara vid utformning, kommunikation och försäljning 
(Aouad, Wu, Lee & Onyenobi, 2012). I takt med utvecklingen av digitala modeller har 
användningen av fysiska modeller minskat kraftigt (Dadi et al., 2014).  

1.2 Problembeskrivning 
Brandt (2007) menar att detaljnivån på fysiska modeller påverkar kommunikationen 
mellan designer och kund. Vidare aktiverar fysiska modeller fler sinnen än modeller på 
papper och i datorer, vilket verkar framkalla fler åsikter och öppnar upp till dialog.  

Robertson och Radcliffe (2009) visar att digitala modeller påverkar designers kreativa 
process vid problemlösning både positivt och negativt. Digitala modeller fungerar som 
hjälpmedel för designers att kommunicera och visualisera sina idéer. Däremot tenderar 
modellerna att snabbt få hög detaljnivå vilket istället kan hämma kreativiteten. Digitala 
modeller kan därför anses vara ett dokumentationsverktyg snarare än ett designverktyg, 
då de har fler fördelar i detaljerade stadier.  

Norouzi, Shabak, Embi och Khan (2015) hävdar att kommunikation i designrelaterade 
projekt har blivit allt mer komplicerad. De främsta orsakerna är teknikutveckling, mer 
komplex design och intressenters olika erfarenheter. Det finns flera faktorer att ta 
hänsyn till för att effektivisera kommunikation. Avsändaren bör vara medveten om 
meddelandets känslomässiga påverkan samtidigt är det viktigt att mottagaren har 
tillräcklig kunskap i ämnet. Val av medium är också av stor vikt för att uppnå effektiv 
kommunikation.  

Dadi et al. (2014) visar hur kommunikation kan effektiviseras vid konstruktions-
lösningar. Studien identifierar hur fysiska modeller, 2D-ritningar och 3D-CAD på-
verkar utförandet vid byggnadstekniska uppgifter. Resultatet visar att fysiska modeller 
kan förbättra kommunikation vid tredimensionell design. Vidare kan detta leda till 
förbättrad produktivitet, färre fel och god kvalitét vid konstruktionsuppgifter. 
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Vidare studier om fysiska och digitala modeller motiveras då kommunikation i design-
relaterade projekt, till följd av teknikutvecklingen, blivit allt mer komplicerad (Norouzi 
et al., 2015). Fysiska modeller är bättre kommunikationsverktyg än digitala modeller. 
Trots detta har användandet av fysiska modeller minskat och yrkesverksamma inom 
byggbranschen föredrar digitala modeller vid ingenjörs- och byggprojekt (Dadi et al., 
2014). Dessutom har detaljnivån hos fysiska modeller en direkt koppling till den 
kommunikation som uppstår intressenter emellan (Brandt, 2007). Fysiska och digitala 
modeller har enligt redovisad forskning olika egenskaper varför ytterligare med-
vetenhet vid val av modell är relevant. 

1.3 Mål och frågeställning 

1.3.1 Mål 
Målet med studien är att öka kunskapen om hur arkitekter, visualiserare och modell-
byggare uppfattar fysiska och digitala modeller som kommunikationsverktyg, samt att 
ge förslag på deras möjlighet att samverka. 

1.3.2 Frågeställning 1 
Vilka för- och nackdelar finns det med fysiska modeller som kommunikations-
verktyg?  

1.3.3 Frågeställning 2 
Vilka för- och nackdelar finns det med digitala modeller som kommunikations-
verktyg?  

1.3.4 Frågeställning 3 
Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsverktyg?  

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att granska fysiska och digitala modeller som kommunikations-
verktyg under projekteringsprocessen. 

1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sex kapitel. Kapitel 2 Metod och genomförande beskriver 
arbetets kvalitativa undersökningsstrategi. Studiens två metodval - litteraturstudie och 
intervju - redogörs med stöd av vetenskapsteori och handböcker. Vidare presenteras 
studiens arbetsgång, koppling mellan frågeställningar och datainsamling samt en analys 
av metodvalens validitet och reliabilitet. Kapitel 3 Teoretiskt ramverk behandlar valda 
vetenskapliga referenser och hur dessa tillämpas för att besvara studiens fråge-
ställningar. Kapitel 4 Empiri presenterar den data som samlats in genom sex intervjuer 
med arkitekter, visualiserare och modellbyggare. Kapitel 5 Analys och resultat 
kopplar insamlad empiri till teoretiskt ramverk och besvarar arbetets frågeställningar. 
Kapitel 6 Diskussion och slutsatser sammanfattar och diskuterar studiens resultat. 
Avslutningsvis behandlas förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Följande kapitel redogör arbetets genomförande och arbetsgång. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens trovärdighet.   

2.1 Undersökningsstrategi 
Studiens syfte och frågeställningar avgör om en kvantitativ eller kvalitativ studie är 
mest lämpad (Ejlertsson, 2014). Då studiens frågeställningar baseras på erfarenheter 
och kräver komplexa svar har arbetet utförts som en kvalitativ studie (Trost, 2010). Som 
kvalitativ metod genomförs sex intervjuer med arkitekter, visualiserare och modell-
byggare vilket påvisar en helhetsbild av yrkesgruppernas åsikter och resonemang 
(Eriksson, u.å.). Som resultat av valt angreppssätt består empirin av kvalitativ data.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

De tre frågeställningarna besvaras med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. 
Litteraturstudierna bidrar med information om forskningsfronten och relevant 
bakgrundsfakta. Intervjuer används för att uppnå innehållsrika svar och för att lättare 
förstå arkitekter, visualiserare och modellbyggares sätt att resonera. Intervjuer ger även 
en möjlighet till diskussion och en helhetsbild av arkitekter, visualiserare och modell-
byggares åsikter och erfarenheter inom ämnet (Eriksson, u.å.). Den tredje fråge-
ställningen kräver svar svåra för intervjuaren att förutspå. Även detta är ett starkt 
argument för intervju som metodval. Genom intervjuer kan relativt enkla frågor ge 
komplexa svar, vilket medför ett rikt material att analysera (Trost, 2010).  

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudier 
Inom forskning avses böcker, artiklar, uppsatser, essäer och liknande tryckt material 
som litteraturmaterial (Ejvegård, 2009). I studien tillämpas ett problemorienterat 
angreppssätt. Det innebär att sekundärkällor studeras för att formulera frågeställningar, 
därefter genomförs sökningen med större avgränsning på primärkällor (Bell, 2006). 

2.3.2 Intervju 
Intervjuer är kommunikation som sker verbalt och via kroppsspråk mellan två eller flera 
parter (Lantz, 2013). Metoden påvisar sociala samband och ger inblick i enskilda 
personers upplevelser. Intervjuer ger utrymme för resonemang och redogörelser. 
Respondenterna tillåts gå in på djupet vad gäller erfarenheter vilket kan ge svar som 
intervjuarna inte har förutsett. För att undvika missförstånd är det fördelaktigt att 
intervjun spelas in och transkriberas. För att upprätthålla ett bra förhållande parterna 
emellan är det viktigt att respondenten får ta del av de sammanställningar intervjun 
genererat (Dahmström, 2011).  

Intervjuer kan ha olika grad av struktur. I studien används riktat öppna intervjuer vilka 
gör det möjligt att definiera betydelsefulla kvalitéer ur respondenternas perspektiv. I 
riktat öppna intervjuer ställer intervjuaren följdfrågor och är följsam för att få en bild 
av vad respondenterna tänker kring olika fenomen. En nackdel med de riktat öppna 
intervjuerna är att de förhållandevis enkelt kan ledas in på sidospår, då är det viktigt att 
intervjuaren leder tillbaka respondenterna till ämnet (Lantz, 2013).  
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2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudier 
För att ta del av forskningsfronten börjar studien med en sökning efter vetenskapliga 
referenser. Tabell 1 illustrerar de databaser och sökord som används vid studiens 
litteratursökning. Vid relevanta träffar läses artiklarnas abstract igenom för att ta 
ställning till om de är användbara i studien. Intressanta artiklar läses och därefter 
granskas referenslistor och eventuella citeringar för att hitta ytterligare relevant 
information. Cirka 100 sammanfattningar läses varav 22 artiklar studeras i sin helhet. 
Nio artiklar används som referenser i studien varav fyra anses vara nyckelreferenser (se 
kapitel 3.6 Sammanfattning av valda teorier). De vetenskapliga referenserna 
kompletteras med fakta från böcker. Utifrån valda referenser formuleras problem-
beskrivning, mål och frågeställningar. Litteraturstudierna koncentreras till den första 
halvan av studien, men kompletteras under hela processen. 

Tabell 1. Använda databaser och sökord, (Edström & Wiktorsson, 2016) 

 

2.4.2 Intervju 
Litteratur gällande kvalitativa och kvantitativa angreppssätt studeras, därefter bestäms 
val av metod. Då studiens syfte och frågeställningar baseras på erfarenheter anses ett 
kvalitativt angreppssätt med riktat öppna intervjuer mest lämpligt. Totalt sex arkitekter, 
visualiserare och modellbyggare kontaktas för att boka möten. Intervjuer med tre olika 
yrkesgrupper ger ett brett perspektiv på ämnet. Litteratur studeras för att få underlag till 
intervjuerna och för att kunna utforma intervjufrågorna. En intervjuplan upprättas och 
frågorna formas på ett objektivt sätt. Innan intervjuerna genomförs skickas frågorna till 
respondenterna via mejl för att uppnå mer genomtänka svar.  

Sex intervjuer genomförs vid sex olika tillfällen om 40-60 minuter. Tre respondenter är 
arkitekter, två är visualiserare och en är modellbyggare. Båda författarna är närvarande 
vid samtliga intervjuer. För att öka studiens trovärdighet spelas fem av intervjuerna in 
för att därefter transkriberas. Då respondenter kan finna det olustigt att bli inspelade 
förklaras syftet med detta innan varje intervju. Intervjun med respondent C är i form av 
ett samtal med rundvandring på företagets kontor, varför den intervjun inte spelas in. 
Direkt efter intervjun genomförts skriver författarna var för sig ner allt som sagts för att 

Databaser Sökord
Google Scholar 3D digital model
ScienceDirect 3D modeling
Scopus 3D printing
SpringerLink Architecture
Taylor & Francis CAD

Communication
Computer-aided modeling
Digitalization
Mock-up
Physical scale model
Presentation tool
Scale model
Tangible mock-ups
Visualization
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därefter diskutera och sammanställa framtaget material. Sammanställning av de tran-
skriberade intervjuerna sker parallellt med att fler intervjuerna genomförs och skickas 
därefter tillbaka till respektive respondent för att undvika missförstånd. Slutligen 
analyseras insamlad empiri och kopplas till studiens teoretiska ramverk. 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 
En studies validitet anger i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som är avsett 
att mätas (Bell, 2006). Studien genomförs med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. 
Samma fenomen studeras och bestäms genom två olika metoder vilket visar samband 
och ger en mer omfattande bild av ämnet.  

För att uppnå hög validitet läggs stor vikt vid utformning av intervjufrågor. Frågorna 
formuleras icke ledande och objektivt i relation till studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuerna hålls med arkitekter, visualiserare och modellbyggare vilka anses ha god 
kännedom om studiens ämnen. För att ytterligare höja validiteten skickas fråge-
formulären i förväg till respondenterna. På så sätt uppnås mer genomtänka och 
uttömmande svar vid intervjutillfället (Ejlertsson, 2014). 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett resultat av en studie är. Då en studie har 
hög reliabilitet ska upprepade mätningar ge samma resultat under i övrigt lika 
omständigheter (Bell, 2006). Vid litteraturstudier eftersträvas primärkällor för att 
försäkra deras oberoende till varandra. Ambitionen är att använda nyligen publicerade 
källor vilka alla granskas kritiskt. Båda författarna är delaktiga i all datainsamling, 
vilket höjer reliabiliteten. En diskussion förs genom hela processen för att säkerställa 
att all information tolkas på samma sätt av båda författarna. 

För att bilda en uppfattning om studiens reliabilitet får flertalet kurskamrater och vänner 
information om studiens syfte, varpå de redogör till vilken grad de tror att de utarbetade 
intervjufrågorna besvarar detta. Trots att det tillvägagångssättet endast ger en grov bild 
av studiens tillförlitlighet ger det en antydan om frågornas giltighet (Bell, 2006). Väl 
genomarbetade intervjufrågor ökar trovärdigheten. För att notera eventuella slump-
inflytelser transkriberas intervjuerna. Transkriptionerna sammanställs och skickas till-
baka till respektive respondent för att undvika missförstånd. Den kvalitativa intervjun 
innebär låg grad av standardisering och intervjuernas kan därför skilja sig åt. Då 
reliabilitet bygger på att en situation skall vara standardiserad är det svårt att nå hög 
reliabilitet för studien (Trost, 2010). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel presenterar fyra teorier vilka används för att uppnå studiens syfte och 
mål. Teorierna bygger på vetenskapliga källor vilka sammanfattar forskningsfronten. 
Vidare sätter teorin arbetet i ett sammanhang och ger utrymme för analys och resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 besvaras med kapitel 3.2 Fysiska modeller och kapitel 3.5 
Kommunikation. Frågeställning 2 besvaras med kapitel 3.3 Digitala modeller och 
kapitel 3.5 Kommunikation. Frågeställning 3 besvaras med hjälp av kapitel 3.2 
Fysiska modeller, kapitel 3.3 Digitala modeller, kapitel 3.4 3D-skrivare och kapitel 
3.5 Kommunikation. 

 
Figur 1. Koppling mellan teori och frågeställningar (Edström & Wiktorsson, 

2016) 

3.2 Fysiska modeller 
Fysiska modeller är begränsade representationer av en specifik design. De väcker 
betraktares känslor och visar konsekvenserna av olika förslag (Sharp, Preece & 
Rodgers, 2015). Historiskt har fysiska modeller använts i byggprojekt för att möjliggöra 
visualisering och planering av kritiska detaljer. Den typen av arbetssätt har minskat 
kraftigt i samband med utvecklingen av digitala 3D-verktyg. Trots detta anses fysiska 
modeller fortfarande vara ett användbart verktyg vid informationsutbyte, planering och 
kommunikation (Dadi et al., 2014). Fysiska modeller uppmuntrar till reflektion och 
diskussion. De förenar intressenter som ofta besitter varierande designmässiga 
kompetenser. Fysiska modeller aktiverar fler sinnen än 2D-ritningar och digitala 
modeller vilket framkallar fler åsikter hos intressenterna och leder till diskussion 
(Brandt, 2007). Fysiska modeller kan ge en känsla av rymd, skala och en möjlighet att 
uppleva fenomen (Kara, 2015). Fysiska modeller är konkreta representationer av ett 
objekt och kan klargöra vad som önskas utformas. De är starka kommunikationsmedel 
som kan övertyga och vara användbart vid beslutsfattande (Karssen & Otte, 2014). 

Dadi et al. (2014) behandlar effektiv kommunikation vid konstruktionslösningar. 
Studien identifierar genom experiment hur 3D-utskrivna fysiska modeller, 2D-ritningar 
och 3D-CAD påverkar utförande vid byggnadstekniska uppgifter. Urvalsgruppen 
bestod av byggnadsingenjörer. Studien visar att det med fysiska modeller krävs mindre 
kognitivt arbete för att ta till sig information jämfört med 2D-ritningar eller 3D-CAD. 
Fysiska modeller ger fördelar till projekt där visualisering och samordning av rumsliga 
element är centralt. Modellerna förbättrar också kommunikationen vid tredimensionell 
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design vilket kan leda till förbättrad produktivitet, färre fel och bättre kvalité vid 
konstruktionsuppgifter. Viss teknisk information kan dock vara opraktisk att 
åskådliggöra med fysiska modeller. Dimensioner och materialspecifikationer blir inte 
tillräckligt tydliga. Studien av Dadi et al. (2014) innefattar även en kortare enkät-
undersökning vilken syftar till att kartlägga respondenternas åsikter om ämnet. De 
sammanställda frågeformulären visar att 58 % av deltagarna föredrar digitala modeller 
vid ingenjör- och byggprojekt, 34 % föredrar 2D-ritningar och 8 % fysiska modeller. 
Detta trots att experimentet visade att deltagarna presterade bättre med hjälp av fysiska 
modeller och hade svårigheter att hantera digitala modeller på ett effektivt sätt. 

3.3 Digitala modeller 
Computer Aided Design, CAD, är en datorstödd konstruktion som används vid 
konstruktions- och ritarbete. Utvecklingen av tvådimensionella CAD-verktyg 
påbörjades i början av 1960-talet i USA för att därefter introduceras på den europeiska 
marknaden under 1970-talet. I takt med spridningen av persondatorer och förmånligare 
priser fick den datorstödda tekniken under 1980-talet ett uppsving (Pärletun, u.å.). Idag 
används CAD-verktygen inom byggbranschen, bland annat för att ta fram olika 
bygghandlingar. CAD-verktygen underlättar utformning av produkter och fungerar som 
ett visuellt och symbolbaserat kommunikationsmedel. Programmen har blivit ett viktigt 
verktyg i modern design och har bidragit till att sänka kostnaderna för produkt-
utveckling och förkorta konstruktionsprocessen. Kostnaden för både hård- och mjuk-
vara har haft stor påverkan på CAD-verktygens utbredning. Under 1980-talet och 1990-
talet var priserna höga och de större företagen dominerade med tekniska fördelar. Idag 
har kostnaderna för hård- och mjukvaror minskat och det är istället utgifter relaterade 
till bland annat utbildning i CAD-programmen som är betydande (Aouad et al., 2012).  

Då arkitektur och design innefattar komplexa processer har oerfarna beställare ofta 
svårigheter att översätta sina idéer till ord. Utan tillräcklig kunskap av att läsa ritningar 
blir det svårt att utläsa en tredimensionell karaktär av en byggnad på ett pappersark 
(Aouad et al., 2012). Vid framtagandet av digitala modeller, när användaren själv kan 
snurra på modellen i datorn, ger digitala modeller en känsla av skala och rymd. När den 
digitala modellen däremot presenteras som stillbilder framgår inte dessa tredimension-
ella kvalitéer som istället går förlorade (Kara, 2015). Användandet av digitala modeller 
i det dagliga arbetet påverkar förmågan att lösa tekniska problem på ett kreativt sätt. 
Digitala modeller kan i tidiga stadier hjälpa användaren att visualisera nya idéer och 
smidigt testa och ändra olika lösningar vilket främjar kreativiteten. Vid mer omfattande 
och längre gångna projekt kan användandet av digitala modeller däremot fungera 
tvärtom och begränsa kreativa arbeten. Nya lösningar som upptäckts kan väljas bort då 
det anses bli ett för omfattande arbete att ändra den digitala modellen och dess 
underliggande struktur. Digitala modeller främjar visualisering av idéer kollegor 
emellan men det anses däremot inte idealt att trängas framför en datorskärm vid 
genomgång och utvärdering av nya idéer. Då hög detaljnivå hämmar kreativitet kan 
CAD-verktyg istället betraktas som ett dokumentationsverktyg snarare än ett 
designverktyg (Robertson & Radcliffe, 2009).  

Renderingar kan vara bilder eller förinspelade filmer där betraktaren färdas genom en 
byggnad. Renderade bilder tagna ur en digital modell bidrar till att betraktaren lättare 
kan visualisera slutresultatet av ett projekt. Fotorealistiska bilder ger modeller liv vilket 
utnyttjas vid marknadsföring och försäljning (Aouad et al., 2012). 
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3.4 3D-skrivare 
3D-skrivare framställer tredimensionella, fasta föremål från digitala filer. Skrivarna 
bygger genom additiva processer upp produkter lager för lager med hjälp av digitala 
filer som mäter produkterna i tusentals tvärsnitt. Enkla produkter kan tas fram på under 
en timma. Även mer avancerade föremål med rörliga delar kan framställas, utan att 
behöva monteras för hand (Berman, 2012). Tekniken med 3D-skrivare kom redan på 
70-talet och fick då stor uppmärksamhet. Nyligen har tekniken genererat en global 
revolution, då exempelvis den första 3D-utskrivna bilen tillverkades år 2011 (Jiang & 
Zhao 2014). Tekniken med 3D-skrivare har utvecklats så pass att tredimensionella 
CAD-modeller på ett effektivt sätt kan skrivas ut. Det gör 3D-utskrivna modeller till ett 
bra alternativ som komplement till traditionella ritningar (Dadi et al. 2014). 

3.5 Kommunikation 
Kommunikation betyder ömsesidigt utbyte och härstammar från det latinska ordet 
communicaʹtio. För att uttrycka information krävs ett språk eller en kod och därefter ett 
medium att överföra informationen genom. Människan har i alla tider utvecklat och 
använt sig av språk och koder för att kunna kommunicera (Rosengren, u.å.). 

Kommunikation inom företag, myndigheter och idé- och intresseorganisationer 
fungerar på liknande sätt även om metoderna för att förmedla information kan variera. 
Organisationskommunikation kan grupperas på flera sätt där huvudindelningarna kallas 
intern och extern kommunikation. Vidare innefattas formella och informella kontakt-
former. Intern kommunikation sker, till skillnad från extern kommunikation, i stor 
utsträckning återkommande mellan personer inom en organisation (Larsson, 2014). 

I projekteringsprocessen avser intern kommunikation det informationsutbyte som sker 
inom ett företag eller en projektgrupp, exempelvis kollegor emellan. Med extern 
kommunikation avses det informationsutbyte som sker mellan ett företag och övriga 
intressenter, exempelvis mellan arkitekt och beställare. Figur 2 illustrerar de samband 
som finns mellan intern, extern, formell, informell kommunikation.  

 

Figur 2. Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern 
och intern kommunikation (Larsson, 2014, s. 85) 
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En av de största utmaningarna vid kommunikation är att den mottagna informationen 
inte stämmer överens med det som avsågs. Bristande kommunikation kan bero på flera 
anledningar och leder till förvirring vid genomförandet. Problemen kan uppstå vid 
kodning, transport eller vid avkodning av meddelande vilket kan påverka det slutgiltiga 
resultatet vid kommunikation. Figur 3 nedan förklarar de grundläggande stegen i 
kommunikationsprocessen och hur dessa kopplas samman (Dadi et al., 2014). 

 

Figur 3.  Standardmodell för kommunikation (Dadi, 2014) 

På grund av teknikutveckling, mer komplex design och intressenters olika erfarenheter 
har kommunikationen inom designrelaterade projekt blivit mer komplicerad. Otydlig-
het är problematiskt då det kan leda till sämre kommunikation. Det i sin tur kan resultera 
i missnöjda beställare gällande resultatets utformning och design (Norouzi et al., 2015).  

Det finns tre viktiga faktorer vid effektivisering av kommunikation; semantiska, 
känslomässiga och tekniska. Semantiska faktorer handlar om att mottagaren besitter rätt 
kunskap för att förstå innehållet i ett meddelande. Hur effektiv en kommunikation är 
beror på de inblandades attityder och relationerna dem emellan. Känslomässiga faktorer 
handlar om hur meddelandet påverkar de inblandade. Denna påverkan speglar hur 
mottagaren reagerar och hur kommunikationen fortgår. Tekniska faktorer handlar om 
hur informationen är strukturerad och påverkar spridningen. Val av medium är också 
av stor vikt för en effektiv kommunikation. I all typ av kommunikation är en social 
relation viktig. På så sätt kan antaganden och förväntningar mellan parter förklaras och 
utforskas (Norouzi et al., 2015). För att uppnå en bättre kommunikation mellan designer 
och beställare är det viktigt att använda lämplig och lättförståelig visualiseringsteknik 
(Shen, 2011). Fysiska modeller som ett stödjande informationsverktyg kan förbättra 
kommunikationen vid designprojekt (Dadi et al., 2014).  

Under gestaltningsprocessen är det viktigt med ett fungerande samarbete mellan 
designer, kunder och brukare. Det kan dock vara svårt att veta vad som ska diskuteras 
och vilken nivå diskussionen ska ha. Kommunikationen parterna emellan verkar 
påverkas av fysiska modellers detaljnivå och tillverkningsteknik. Avskalade och enkla 
modeller framkallar mycket varierade reaktioner medan mer detaljerade och bearbetade 
modeller fokuserar kommunikationen till mindre områden kring modellen. Det är 
viktigt att vara medveten om att betraktare har ett individuellt perspektiv och samma 
modell kan uppfattas olika. På grund av detta bör designer och beställare fokusera på 
att kunna ensas om en design. De behöver rimligtvis inte förstå eller se samma saker i 
produkten, det viktiga är istället att den framtida produkten möter intressenternas 
begränsningar, behov och intressen. Ur det avseendet fungerar en modell som ett gräns-
objekt mellan olika grupper och situationer (Brandt, 2007). 
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3.5.1 Människans sinnen 
Arkitektur och utrymmen upplevs först fullt ut när vi aktiverar våra sinnen (Norouzi et 
al., 2015). Genom sinnena tar människan in och uppfattar den omkringliggande miljön. 
Sinnenas kapacitet är en förutsättning för att kunna uppleva intryck. Det är till hjärnan 
som sinnesintrycken förmedlas. Hjärnans förmåga att ta emot sinnesintryck är väldigt 
stor. Hjärnan kräver att ständigt ta emot mycket sinnesintryck vilket är både 
stimulerande och utvecklande. För lite intryck kan vara skadligt. Känseln är det största 
sinnet till ytan och registrerar med hela kroppens hud. Även musklerna medverkar till 
känsel genom att ta in tyngd och form. Synen är det mest utvecklade sinnet hos 
människan och ger de mest dominanta intrycken. När ett sinne stimuleras väcks intryck 
även i andra sinnen, exempelvis då synen registrerar ett golv och foten känner det. Alla 
sinnesintryck, positiva såväl som negativa, utgör meddelanden som beskriver världen 
omkring människan. De möjliggör förståelse för och förankring i världen. Människans 
förmåga att ta in och reagera på stimuli är avgörande för upplevelsen av miljö, konst 
och arkitektur (Tham, 1997).  

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Då både fysiska och digitala modeller kan användas i byggbranschen som kommunika-
tionsverktyg har valda teorier stark koppling till varandra. Nedan följer en samman-
fattning av de fem huvudsakliga referenser, fyra vetenskapliga artiklar och en bok, vilka 
används i studien. Utöver dessa används ett antal kompletterande källor som ger under-
lag till valda teorier.  

Dadi et al. (2014) visar hur 3D-utskrivna fysiska modeller, 2D-ritningar och digitala 
modeller påverkar intern kommunikation. Studien kan sammankopplas till Norouzi et 
al. (2015) vars litteraturstudie redogör olika förbättringsmöjligheter för kommunika-
tionen i designprojekt. Aouad et al. (2012) redogör för CAD-verktygens utveckling och 
hur de används i byggbranschen idag. Även Robertson & Radcliffe (2009) fokuserar på 
digitala modeller, främst hur de påverkar bygg- och designprojekt. Brandt (2007) 
däremot behandlar fysiska modeller och hur detaljnivån på dessa kan påverka 
kommunikationen. Brandt (2007) har en svag koppling till Robertson & Radcliffe 
(2009) men desto tydligare samband till övriga referenser. Figur 4 nedan illustrerar hur 
de fem huvudsakliga referenserna sammankopplas till studiens fyra teorier. 

 

Figur 4.  Koppling mellan referenser och teori (Edström & Wiktorsson, 2016)
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4 Empiri 
Följande kapitel presenterar insamlad empirisk data. Empirin är inhämtad vid sex 
intervjutillfällen och redovisas i kapitel 4.1–4.3. Transkriptionerna finns som helhet i 
bilaga 1–5. I samtliga sammanfattningar används respondenternas egna uttryck 
gällande visualisering, renderingar och illustrationer.  

4.1 Intervju, arkitekter 

4.1.1 Respondent A 
Ålder: 40-49 år  
Företag: Åtvidabergs kommun  
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson  
Datum: 2015-10-21 

Respondenten är stadsarkitekt i Åtvidaberg. Respondenten är utbildad arkitekt med 
inriktning på stadsbyggnad och har över tio års erfarenhet i branschen. Studierna 
genomfördes i Nederländerna på 90-talet och hade en tydlig konstnärlig karaktär. Under 
utbildningen användes fysiska modeller som gestaltningsverktyg tidigt i projekterings-
processen. De är viktiga instrument för att förstå uppgifter och för att sätta arbeten i ett 
sammanhang. Fysiska modeller bidrar till förståelse för omgivning, höjdskillnader och 
bebyggelsetyper. Idag använder respondenten fysiska modeller som ett internt 
kommunikationsverktyg men även externt till byggherrar, allmänhet och vid presenta-
tioner för kommunen. För personer som har svårt att läsa ritningar eller förstå helheten 
på en skärm blir fysiska modeller lättförståeliga. Kommunikationen blir tydligare då 
alla inblandade kan se, känna och peka. Dessutom är modellerna förändringsbara.  

Respondenten anser att det är synd att skissrullar inte är självklara på möten och att 
fysiska modeller används mer sällan. Fysiska modeller är övergripande, förändrings-
bara och gör det lättare att se projekts eventuella konsekvenser. Nackdelarna med 
fysiska modeller rör främst tid och kostnad. Uppdragsgivaren måste avgöra om denne 
är villig att betala. I tidiga stadier kan digitala modeller med fördel användas vid volym, 
sol- och skuggstudier och som internt diskussionsmedel. ”Alla har olika bilder när man 
pratar om en sak så det gäller på något sätt att hitta varandra i språket och där kan 
modellerna vara ett bra hjälpmedel”. Digitala och utskrivna ritningar uppfattas däremot 
lätt som statiska. Det är i senare och mer detaljerade skeden av processen som digitala 
modeller har störst fördelar. Ur de digitala modellerna plockas presentationsbilder som 
fungerar som försäljningsmaterial. Bra renderingar visar textur, förmedlar känslor, 
karaktär och atmosfär men det är viktigt att inte göra dem ”för perfekta”. Ofta är 
renderingar finare än det byggda resultatet, främst vid glaspartier och fasadmaterial. 
Det är viktigt att välja rätt medium vid varje tillfälle. 

Respondenten har vid ett fåtal tillfällen anlitat externa modellbyggare men menar att då 
förloras de fysiska modellernas viktigaste kvalitéter; som studiemedel för att ta fram 
förslag. Externa visualiserare är något som nyttjas allt oftare vid projekt då den grafiska 
designen blivit allt viktigare vid försäljning samtidigt som tekniken blivit specialiserad. 
Respondenten förespråkar att tidigt kommunicera med invånarna för att få en bättre bild 
av vad de tycker och önskar. Användandet av handskisser och enkla fysiska modeller i 
tidiga skeden har minskat trots att de är viktiga för att snabbt kunna förmedla idéer. Det 
är först vid försäljningsstadier som renderingar är viktiga. Används de för tidigt i 
processen upplevs förslagen allt för definitiva.  
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4.1.2 Respondent B 
Ålder: 30-39 år 
Företag: Arkitekthuset 
Intervjuare: Elin Edström & Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-10-28 

Respondenten är utbildad arkitekt och har varit verksam i branschen sedan början av 
2000-talet. Studierna genomfördes på Chalmers i Göteborg.  I början av utbildningen 
användes uteslutande fysiska modeller, det var först i slutet av studierna digitala 
modelleringsverktyg blev vanligt. I arbetslivet har fysiska modeller använts mer 
sparsamt. Modellerna kan förekomma i försäljningsprocessen, framförallt vid 
flerbostadshusprojekt, men då endast om beställaren anlitar en extern modellbyggare. 

Vikten av att använda fysiska modeller beror på vilket typ av projekt det handlar om. 
”Om man håller på med mer samhällsbyggnad och ska planera ett helt nytt bostads-
område eller ny stadsdel, då är det jätteviktigt”. Fysiska modeller ger en bra överblick. 
De är informativa och lättförståeliga i slutskedet mot kund och allmänhet. Fysiska 
modeller bidrar till fokus på volym och känsla istället för detaljer vilket är betydelsefullt 
i gestaltningsskedet. Enkla fysiska modeller är informativa trots låg detaljgrad. De är 
bra att samlas kring vid diskussion då de går att vrida och vända på. De är lättare att 
påverka som kollega eller kund jämfört med digitala modeller. Dagens låga användning 
av fysiska modeller beror på begränsningar gällande tid och kostnad. Med mer tid skulle 
fysiska modeller vara mer aktuella verktyg, projekten skulle dessutom växa fram på ett 
mer naturligt sätt än vad de gör med digitala modeller. 

Respondenten använder sig av digitala modeller i nästan alla projekt, både i tidiga 
skeden för volymstudier och i senare skeden. Ur digitala modeller plockas information 
i form av 2D-ritningar. Enklare renderingar gör respondenten själv men gällande 
interiör- och försäljningsbilder anlitas externa visualiserare. Vid små projekt används 
inte digitala modeller då de är tids- och kostnadskrävande. En risk med digitala 
modeller är att de blir allt för detaljerade. För oerfarna personer uppfattas de lätt som 
allt för definitiva med fokus på detaljer, vilket kan leda till missförstånd. Fysiska 
modeller är lättare att uppfatta som skisser. Digitala modeller är kollegor emellan väl 
fungerande då de är insatta i arbetssättet. Däremot finns inte samma möjlighet att 
påverka digitala modeller då det bara är en person som håller i musen och styr modellen 
i datorn. Digitala modeller är informativa och har många tekniska finesser för att bland 
annat visa solinfall och reflektioner. Renderingar kan göras mycket verklighetstrogna 
vilket har både för- och nackdelar. Renderingarna är säljande men kan ibland vara 
snyggare på bild än i verkligheten.  

Fysiska och digitala modeller fungerar som motvikter vid kommunikation. Fysiska 
modeller ger en överblick då de är möjliga att se från alla vinklar medan digitala 
modeller bidrar med information, detaljer och försäljningsbilder. Ju mer information 
desto lättare är det för betraktaren att leva sig in olika situationer. Respondenten 
efterfrågar mer lätthanterliga modelleringsverktyg då arkitekturen kan bli lidande av 
komplicerade digitala modelleringsverktyg. Vidare tror respondenten att 3D-skrivare 
kommer bli ett allt vanligare verktyg i byggbranschen. 
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4.1.3 Respondent C 
Följande intervju spelades inte in och kunde därför inte transkriberas. Därför anses 
intervjun inte lika trovärdig som övriga intervjuer. Frågor som uppkom efter 
genomförd intervju kompletterades via mejl.  

Ålder: 60-69 år 
Företag: Tengbom 
Intervjuare: Elin Edström & Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-11-11  

Respondenten är verksam på Tengbom arkitektkontor i Jönköping. Samtliga arbets-
uppgifter projekteras med hjälp av digitala modeller, trots att fysiska modeller varit ett 
tydligt inslag under respondentens utbildning. Olika modelleringsverktyg används vid 
olika skeden av projekteringsprocessen. SketchUp används tidigt i projekt, framförallt 
där detaljplaner och liknande information inte finns tillgänglig. Fysiska modeller har 
ersatts av SketchUp med dess möjligheter att snabbt och skissartat ta fram olika förslag 
och för att kunna göra volym- och bullerstudier. Programmet ger en överblick och är 
lätt att ändra i. Revit kan användas genom hela processen och är fördelaktigt med dess 
möjlighet att samla mycket information på samma ställe och uppnå hög detaljnivå. Det 
går snabbt att byta mellan olika detaljrikedom. Detaljnivån kan dock hämma kreativ-
iteten då modellen måste byggas på samma sätt som en verklig byggnad; nedifrån och 
upp. Det är svårare att göra designmässiga misstag och snabbt testa nya lösningar vilket 
kan vara just det som leder till värdefull och intressant utformning. Digitala modeller 
och renderingar är verklighetstrogna och har ett starkt upplevelsevärde för beställaren.  

Tid och kostnad är de största faktorerna till varför företaget inte använder fysiska 
modeller. Respondenten förklarar att en fin rendering tar cirka tre dagar att producera 
medan en fysisk modell av samma kvalitet tar två veckor. Både vid visualisering och 
vid fysisk modellering är det viktigt att vara medveten om hur olika material och färger 
påverkar betraktaren. ”Fel” årstid på en rendering kan påverka försäljningen negativt. 
Företaget anlitar vid större projekt externa visualiserare som snabbt tillverkar fina 
renderingar och försäljningsbilder. Utan tid- och kostnads-begränsningar skulle fysiska 
modeller av vissa byggnadsdelar, exempelvis entréer, vara intressanta att tillverka i 
fullskala. Respondenten förtydligar att detta är extremt lyxigt, men att det skulle vara 
intressant för att verkligen se hur olika lösningar skulle fungera i verkligheten. 

Det är lätt att ta för givet att beställare och kunder kan läsa ritningar trots att det inte 
alltid är självklart. Fysiska modeller är mer handgripliga än digitala modeller och är 
därför ett bra verktyg att diskutera kring. De är lättförståeliga och det går snabbt att 
skifta betraktningsvinkel. Respondenten tror att 3D-skrivare kan vara användbart för att 
ta fram fysiska modeller, men det är ingenting Tengbom i Jönköping har planer på att 
investera i ännu.  

Bra kommunikation kännetecknas av tydlighet och rikt underlag för beslut. Fysiska och 
digitala modeller kan samverka som kommunikationsmedel. Fysiska modeller ger 
snabbt  en helhetsbild vilket kan kompletteras med digitala modeller som visar material 
färger och interiörer. 
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4.2 Intervju, visualiserare 

4.2.1 Respondent D 
Ålder: 30-39 år 
Företag: Abako Arkitekter  
Intervjuare: Elin Edström & Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-11-25 

Respondenten har en kandidatexamen i design och en yrkesutbildning i grafisk design. 
Respondenten arbetar sedan 2011 på Abako Arkitekter i Göteborg och har byggt upp 
företagets visualiseringsavdelning. Arbetsuppgifterna består av att ta fram bilder åt 
kontorets arkitekter, både tidigt i projekteringsprocessen i form av skissbilder och 
senare med mer detaljerade presentationsbilder. Bilder som tas fram i tidigare skeden 
har ofta syftet att visa utformningsmässiga lösningar. Visas den typen av bilder upp för 
beställare är det viktigt att förslagen verkligen uppfattas som skisser, bland annat genom 
att bilderna har ett transparent uttryck.  

Digitala modeller skapar tydlighet, förståelse och gemensamma uppfattningar. De är 
viktiga under gestaltningsskedet. Ofta använder arkitekterna SketchUp för att senare 
bygga upp modellerna mer ordentligt i andra program. Personer som har vana av 
digitala modeller får en djup- och volymkänsla av modellen. Det blir allt vanligare att 
beställare kräver visualiseringar och i arkitekttävlingar är det särskilt viktigt för att 
vinna projekt. Personer som inte är insatta i arbetet har lätt att relatera till visualiser-
ingar. Respondenten förklarar att visualiserare fungerar som ett steg mellan arkitekter 
och beställare. ”Man är lite som ett bollplank”. Respondenten tar emot ritningar från 
arkitekten, gör visualiseringar utifrån dessa som därefter skickas till beställaren. 
Därmed är bilderna ett viktigt kommunikationsmedel och har ett stort upplevelsevärde. 
Dock går det att fejka mycket med visualiseringar och om en fil exporteras mellan olika 
program innan den renderas blir den lätt rörig. Respondenten är kritisk till den tidspress 
som är vanlig från beställares sida. ”Många tror att bilderna kommer automatiskt ur en 
digital modell, vilket de inte gör”. Därför är det viktigt att tidigt bestämma vilken nivå 
bilderna ska ha, utifrån referensbilder och budget.  

Abako bygger inga fysiska modeller, men ibland anlitas externa modellbyggare för att 
tillverka presentationsmodeller. Fysiska modeller ger en bättre volymkänsla än digitala 
modeller och är en bra utgångspunkt för diskussion. Respondenten menar att det 
kreativa arbetet skulle gynnas av att jobba mer med fysiska modeller i gestaltnings-
processen. Dock är det både smidigare och mer tidseffektivt att använda sig av digitala 
verktyg som SketchUp. Respondenten tror att 3D-skrivare och fysiska modeller 
kommer att bli allt vanligare i framtiden, när modellerna inte behöver tillverkas för hand 
i lika stor utsträckning som idag. 

Respondenten anser att kommunikationen på många arbetsplatser inte är tillräcklig, ofta 
på grund av stress. ”Kommunikation är någonting man alltid måste bli bättre på”. 
Visualiseringar är bra eftersom de ger alla inblandade en gemensam bild av problemet. 
Vilken typ av kommunikationsverktyg som används är av stor vikt. Bilder, ritningar, 
digitala eller fysiska modeller framhäver alla olika saker. Förr när ritningar gjordes för 
hand såg byggnaderna ut på ett sätt, och idag när det finns digitala verktyg som kan 
göra mer avancerade former ser byggnader ut på ett annat sätt. Olika verktyg leder det 
till skilda resultat. Fysiska och digitala modeller har olika värden och kompletterar 
varandra. Att se båda modellerna leder till en större bild av projektet. 
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4.2.2 Respondent E 
Ålder: 40-49 år 
Företag: Tengbom 
Intervjuare: Elin Edström & Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-12-03 

Respondenten är självlärd 3D illustratör och har arbetat med VR-fotografering, 3D-
modellering och interaktiv visualisering sedan 2001. Idag leder respondenten 3D-
gruppen på Tengboms kontor i Göteborg. I tidiga gestaltningsarbeten består uppgifterna 
av att ta fram enkla visionsbilder eller volymstudier av områden. När det gäller 
arkitekttävlingar blir respondenten istället involverad i slutskedet av projekterings-
processen och tar fram presentationsmaterial. Ibland tar även visualiserarna fram 
visualiserade bilder parallellt med att projekt växer fram. På så sätt kan arkitekterna 
göra snabba utredningar av bland annat fasadmaterial och volymstudier. Respondenten 
menar att den typen av arbete gynnas eftersom att alla anställda sitter i samma lokaler 
och jobbar i projektteam. Illustratörerna gör korta insatser och ägnar en halv till två 
dagar åt varje projekt.  

Gällande skissfasen är många 3D-verktyg allt för detaljerade och besvärliga att arbeta 
i. Blir projekt komplexa tidigt i processen fokuserar både arkitekter och beställare lätt 
på detaljer och hamnar i fel typer av frågeställningar. På kontoret skissar man i tidiga 
skeden främst digitalt i AutoCAD och SketchUp. De mer detaljerade digitala 
modellerna används först senare i processen. De är ovärderliga för att ta fram 
handlingar, presentationsbilder, virtual reality (VR) och för kollisionstester med 
konsulter. Dessutom är digitala modeller flexibla. Vid revisioner av modellen ändras 
alla planer, fasader, sektioner samtidigt och det går snabbt att skriva ut nya ritningar.  

”Initialt tar det längre tid att göra en detaljerad Revit-modell, det är så 
mycket information som måste in, men när du väl har gjort det arbetet 
och sen behöver revidera modellen och ta ut nya handlingar hela tiden 
och skicka ut till alla berörda, då har man en otrolig vinst där.” 

Respondenten förespråkar SketchUp. Det är ett nyttigt arbetsredskap då man på möten 
kan vrida och vända på modellen i datorn och visa perspektiv. Då många beställare har 
svårigheter att läsa ritningar är det viktigt att tidigt rita upp modellen i SketchUp. Även 
VR-glasögon kan vid kommunikation med beställare ge rätt känsla för miljö och 
dimensioner. 3D-modeller krävs också för att kunna göra de visionsbilder som måste 
presenteras för kommunpolitiker, stadsbyggnadskontoret eller allmänheten. SketchUp-
modeller används även som stöd vid handritade perspektiv, genom att ta fram 
intressanta perspektiv ur modellen och rita av dem.  

Fysiska modeller är lönsamma både tidigt och sent i projekteringsprocessen. Under de 
första mötena med beställaren är enkla frigolitklossar bra hjälpmedel att diskutera 
geometriska förhållanden kring. De är ett bra kommunikationsverktyg och ger nya 
idéer. Dessutom upplevs de inte lika definitiva av beställare som digitala modeller. 
Respondenten förklarar att de på kontoret inte använder fysiska modeller som interna 
kommunikationsmedel, trots att modellerna har ett högt kommunikationsvärde. 
”Batteriet tar aldrig slut på en fysisk modell så de har absolut ett stort värde”. Vidare 
förutspår respondenten att både fysiska och digitala modeller kommer att utvecklas 
explosionsartat de närmsta åren, framförallt vad gäller 3D-skrivare och VR. Bra 
kommunikation kännetecknas av ärlighet. Det är viktigt att inte överdriva sina förslag 
utan göra dem så verklighetstrogna som möjligt. Dessutom är det viktigt att använda 
rätt typ av illustrationer och detaljnivåer vid varje tillfälle. 
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4.3 Intervju, modellbyggare 

4.3.1 Respondent F 
Ålder: 60-69 år 
Företag: Modell och form  
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-11-20 

Respondenten startade sitt modellbyggarföretag Modell och form 1985 och har arbetat 
där sedan dess. Yrket är en smal nisch med endast ett fåtal liknande företag i Sverige. 
Respondenten har byggt modeller till svenska och utlandsbaserade projekt. De 
vanligaste uppdragen är presentationsmodeller av flerbostadshus. Respondenten 
förklarar att det är minst lika viktigt med fysiska modeller i skisstadiet, bland annat för 
att göra volymstudier, som säljande presentationsmodeller. Många arkitektkontor har 
en liten verkstad på kontoret där de själva tar fram enklare modeller.  

En önskan är att vara med i ett byggprojekt från början istället för att bli kontaktade tre 
veckor innan leverans, så som det ofta är. Det är sällan arkitekter tänker på att bygga 
fysiska modeller i början av projekt. Beställaren tror många gånger att det går mycket 
fortare att bygga en fysisk modell än vad det gör. Respondenten menar att kostnaden 
för att bygga en fysisk modell är jämförelsevis låg. Ett byggprojekt kostar många 
miljoner och en fysisk modell tusenlappar. ”Det är ungefär samma pengar som kaffet 
kostar på invigningen”. Är det arkitekten själv som står för en fysisk modell blir det 
stora summor för denne, men för beställaren av ett projekt rör det sig om förhållandevis 
små summor. Presentationsmodeller är säljande, övergripande och något alla kan förstå. 
”Man kan se det från alla håll och uppleva precis. Överskådligheten blir mycket bättre 
på en fysisk modell än på en digital”. Även upplevelsevärdet är stort. Det går att se, 
känna och lukta på en fysisk modell. Fysiska modeller öppnar upp för diskussion och 
väcker nya frågor. Dessutom tydliggör modellerna eventuella konsekvenser.  

Trots att respondenten inte använder digitala modelleringsprogram finns en positiv 
inställning till den typen av verktyg. En digital modell har fördelar då det i datorn är 
enkelt att snurra och se hur projektet ska bli. Dock är det krävande att bygga upp 
modellen och respondenten uppskattar att de är cirka tre gånger dyrare än en fysisk 
modell. Vidare förespråkar respondenten att fysiska och digitala modeller användas 
parallellt. Ett exempel är Älvrummet i Göteborg där det finns en stor fysik arbetsmodell, 
som respondenten byggt, och flera skärmar med digitala modeller över stadens centrala 
delar. De digitala modellerna är informativa och den fysiska modellen ger en tydlig 
överblick. Samtidigt visar den fysiska modellen både befintliga byggnader och vad som 
är planerat att byggas, då dessa byggnader har olika färger. Fysiska och digitala 
modeller talar samma språk, men fysiska modeller har ett större attraktionsvärde.  

Yrket har förändrats mycket under de år respondenten varit verksam. Tidigare var yrket 
mer konstnärligt för att idag istället ha en tydligare byggnadstekniks karaktär. 
Respondenten menar också att dagens byggprojekt är mer intressanta än tidigare. När 
de digitala modelleringsprogrammen började användas gick efterfrågan på fysiska 
modeller kraftigt ner. Men efterhand ökade efterfrågan igen och sedan 2010 har 
företaget haft fler projekt än tidigare. Respondenten tror att efterfrågan kommer att öka 
ytterligare framöver. Tack vare teknikutvecklingen och de 3D-program som finns så 
nöjer sig inte folk med enbart digitala bilder. De upptäcker att det går att presentera 
projekt på andra sätt också, i form av fysiska modeller. Respondenten planerar att 
investera i en 3D-skrivare för att effektivisera arbetet. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Studien innefattar empiri insamlad från sex intervjuer. Respondenternas åsikter har en 
tydlig koppling till varandra, nedan följer en sammanfattning av dessa.  

Samtliga respondenter har en grundvärdering att fysiska modeller påverkar projekt 
positivt under gestaltningsskedet. Fysiska modeller tydliggör skala och volym.  Digitala 
modeller är, på grund av deras ofta höga detaljrikedom, fördelaktiga i senare skeden i 
projekteringsprocessen.  

Vad gäller intern kommunikation anser två av tre arkitekter att fysiska modeller är ett 
bättre medium än digitala modeller. De är övergripande, förändringsbara och gör det 
lättare att upptäcka eventuella konsekvenser under gestaltningsskedet. Projekten växer 
fram mer naturligt än vad de gör med digitala modeller. En av tre arkitekter anser där-
emot att det digitala modelleringsverktyget SketchUp har ersatt fysiska modeller. 
SketchUp är fördelaktigt med dess möjlighet att snabbt och skissartat ta fram förslag. 
Programmet ger en överblick och det är lätt att ändra i. En av två visualiserare anser att 
enklare digitala modeller har fler fördelar än fysiska modeller under gestaltningsarbetet.  

Angående extern kommunikation är fem av sex respondenter överens om att fysiska 
modeller är fördelaktiga då de skapar diskussion. Fyra respondenter anser att alla kan 
förstå fysiska modeller och att de ger en bra överblick. Båda visualiserarna menar att 
digitala modeller också är ett viktigt kommunikationsmedel externt. De tre arkitekterna 
är också av uppfattningen att visualiserade bilder är användbara vid presentation och 
försäljning. Vidare tar fyra av respondenterna upp att digitala modeller kan vara svår-
lästa och uppfattas statiska av personer med lite erfarenhet av modellerna. 

Fem av sex respondenter anser att fysiska modeller är ett relativt ovanligt inslag under 
gestaltningsprocessen på grund av att de är tidskrävande. Tre av dessa anser att fysiska 
modeller också är kostnadskrävande. Det är upp till beställaren att avgöra om det är värt 
att investera i en presentationsmodell. Modellbyggaren menar däremot att kostnaden 
för en presentationsmodell är förhållandevis låg jämfört med vad ett byggprojekt är 
värt. Gällande digitala modeller anser endast tre respondenter att de är tidskrävande och 
två av dessa att de är kostnadskrävande, men förtydligar att det främst gäller vid mindre 
projekt. Vid större projekt anser samtliga respondenter att kostnaden för digitala 
modeller är av låg betydelse då de innehåller ovärderlig information.
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5 Analys och resultat 
Följande kapitel kopplar empirin till det teoretiska ramverket. Vidare presenteras 
studiens resultat och dess koppling till uppsatt mål.  

5.1 Analys 
Vid analys av insamlad empiri har kategorier skapats och kopplats till respektive 
respondent för att få en överblick och se samband. Respondent A-C är arkitekter, 
respondent D-E är visualiserare och respondent F är modellbyggare. Kategorierna är 
valda efter vad respondenterna själva nämnt under intervjuerna. För att få en helhetsbild 
och lättare kunna jämföra fysiska och digitala modeller mot varandra är samma 
kategorier är uppställa för båda typerna. Se tabell 2 och 3 nedan.  

Tabell 2.  Koppling mellan respondenter och kategorier, fysiska modeller 
(Edström & Wiktorsson, 2016) 

 
Tabell 3. Koppling mellan respondenter och kategorier, digitala modeller 

(Edström & Wiktorsson, 2016) 
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Dadi et al. (2014) konstaterar genom experiment med ingenjörer att fysiska modeller 
kräver mindre kognitivt arbete för att ta till sig information jämfört med 2D-ritningar 
och 3D-CAD. Experimentet strider dock mot den efterföljande enkätundersökning som 
ingenjörerna svarat på. Vid byggnadstekniska projekt föredrar 58 % digitala modeller, 
34 % 2D-ritningar och 8 % fysiska modeller. Experimentets resultat styrks då 
majoriteten av examensarbetets respondenter anser att fysiska modeller är lätt-
förståeliga. Endast en respondent, en visualiserare, nämner istället att digitala modeller 
är lättförståeliga. Enkätsvaren skiljer sig däremot från examensarbetets intervjusvar. 
Skillnaderna kan bero på att olika yrkesgrupper granskats och att enkät- och intervju-
frågorna har olika fokus. Enkäten var kort och bestod av frågor där deltagarna tog 
ställning till specifika fall. Intervjufrågorna var av öppen karaktär vilket gav utrymme 
för resonemang och redogörelser.  

Flera respondenter understryker vikten av att välja rätt medium vid rätt tillfälle. 
Informationen styrks av Norouzi et al. (2015) som menar att val av medium är av stor 
vikt vid effektiv kommunikation. Brandt (2007) visar att detaljnivån på fysiska 
modeller påverkar kommunikationen. Avskalade och enkla modeller framkallar mycket 
varierade reaktioner medan mer detaljerade och bearbetade modeller fokuserar 
kommunikationen till mindre områden. Teorin styrks av två respondenter vilka 
diskuterar att fysiska modeller är fördelaktiga då de tydliggör var i processen ett projekt 
befinner sig. Det är enkelt att se om modellerna är tidiga skisser eller mer definitiva 
förslag. Enligt Dadi et al. (2014) kan teknisk information, så som dimensioner och 
materialspecifikationer, dock vara opraktisk att åskådliggöra med fysiska modeller. 

Enligt visualiserarna är en fördel med digitala modeller att de genom renderingar kan 
tydliggöra skede i projekteringsprocessen. Tidigare förslag bör dock vara av transparent 
karaktär för att undvika att upplevas slutgiltiga. En nackdel med digitala modeller, 
enligt fyra av sex respondenter, är att de lätt uppnår hög detaljnivå och upplevs statiska. 
Blir projekt komplexa tidigt i projekteringsprocessen fokuserar inblandade parter på 
detaljer och hamnar i fel typer av frågeställningar. Majoriteten av respondenterna menar 
att personer med liten vana av digitala modeller kan ha svårt att förstå dessa. 
Informationen styrks av Norouzi et al. (2015) vilka menar att semantiska faktorer är av 
stor vikt vid effektiv kommunikation. Mottagaren måste ha rätt kunskap för att förstå 
ett meddelande.  

Norouzi et al. (2015) betonar att kommunikationen i designrelaterade projekt har blivit 
allt mer komplicerad. Dadi et al. (2014) menar att fysiska modeller fungerar som ett 
stödjande informationsverktyg och kan förbättra kommunikationen vid design-
projekt. Flera respondenter menar att ju mer information som finns tillgänglig, desto 
lättare är det att förstå ett projekt. Vidare menar en respondent att bilder, ritningar, 
fysiska och digitala modeller har olika uttryck. Därför kan modellerna underlätta vid 
komplicerad kommunikation genom att komplettera varandra.  

Flera respondenter nämner att enklare modelleringsverktyg som SketchUp främjar 
intern kommunikation i gestaltningsskedet. Två av dessa menar att SketchUp helt har 
ers att fysiska modeller som gestaltningsverktyg. Majoriteten av respondenterna menar 
dock att avancerade digitala modelleringsverktyg är besvärliga att använda i 
gestaltningsskedet. Robertson och Radcliffe (2009) är av samma åsikt och skriver att 
digitala modelleringsverktyg kan anses vara ett dokumentationsverktyg snarare än ett 
designverktyg då modellerna har fler fördelar i detaljerade stadier. Vidare utvecklar de 
att CAD-verktyg kan hämma kreativitet, vilket även tre av sex respondenter tycker.  
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Brandt (2007) diskuterar att fysiska modeller utgör gränsobjekt mellan olika grupper. 
Fem av sex respondenter är av samma åsikt. Fysiska modeller är ett bra kommunika-
tionsmedel parter emellan och öppnar upp för diskussion. En av visualiserarna menar 
att renderingar också fungerar som gränsobjekt mellan arkitekt och beställare. Två av 
sex respondenter nämner att renderingar är användbara i hela projekteringsprocessen. 
Det styrks av Aouad et al. (2012) som menar att renderingar ger modellerna liv och gör 
det möjligt att se slutresultatet av ett projekt. En respondent menar att renderingar är 
användbara först vid försäljning och då är det viktigt att vara medveten om att bilderna 
kan vara finare än det framtida resultatet. Det är lätt att ”försköna” renderingar för att 
göra ett projekt så attraktivt och säljande som möjligt. Flera respondenter menar att det 
kan vara svårt att uppnå samma resultat i verkligheten. 

Tham (1997) förklarar att sinnesintryck är meddelanden från omvärlden. Brandt (2007) 
menar att fysiska modeller aktiverar fler sinnen än 2D-ritningar och digitala modeller 
vilket leder till åsikter och diskussion. Förutom synen aktiverar fysiska modeller känsel 
och luktsinne. Det faktum att de går att ”vrida och vända på” är en stor fördel för 
betraktaren. Fyra av sex respondenter menar att fysiska modeller är lättförståeliga och 
samtliga anser att modellerna tydliggör skala och volym. Även Norouzi et al. (2015) 
diskuterar att arkitektur först upplevs fullt ut när människan aktiverar sina sinnen. Det 
faktum att fysiska modeller är taktila och aktiverar fler sinnen kan kopplas till att de 
också uppfattas som lättförståeliga, vilket flera respondenter nämner. Tham (1997) 
förklarar dock att synen är människans mest utvecklade sinne, varför även renderingar 
är säljande och väcker reaktioner, något som flera respondenter påpekar.  

Enligt respondenterna utgör tid och kostnad de största orsakerna till varför fysiska 
modeller inte används i större utsträckning. Fem av sex respondenter anser att fysiska 
modeller är tidskrävande och tre av sex respondenter att modellerna är kostnads-
krävande. Modellbyggaren menar att det tar tid att bygga fysiska modeller men för 
beställaren utgör den kostnaden en liten del av vad ett helt byggprojekt är värt. ”Det är 
ungefär samma pengar som kaffet kostar på invigningen”. En respondent förklarar att 
fysiska modeller har många fördelar, men då en fin rendering tar omkring tre dagar att 
producera och en fysisk modell av samma kvalitet tar två veckor, väljs den senare bort.  

Då tidsaspekten till stor del påverkar användandet av fysiska modeller skulle en 3D-
skrivare kunna ha inverkan på modellernas förekomst. Fem av sex respondenter 
diskuterar under intervjuerna kring 3D-skrivare. Respondenterna tror att 3D-skrivare 
kommer att utvecklas snabbt och bli allt vanligare verktyg i byggbranschen. Därmed 
kommer även fysiska modeller att bli vanligare. Modellbyggaren planerar att investera 
i en 3D-skrivare, framförallt ur ett tidsmässigt perspektiv. Dadi et al. (2014) visar i sitt 
experiment att utskrivna fysiska modeller är användbara som komplement till 
traditionella ritningar. Vidare är 3D-skrivare tidsmässigt effektiva verktyg för att ta 
fram fysiska modeller.  

Gällande digitala modeller nämner tre respondenter att tidsaspekten kan vara något 
negativt. Vid mindre projekt använder sig en respondent av 2D istället för digitala 
modeller för att spara tid. Vid större projekt är majoriteten överens om att användandet 
av digitala modeller lönar sig. Modellerna samlar mycket teknisk information på samma 
ställe och underlättar vid revideringar. En av respondenterna konstaterar:  

”Initialt tar det längre tid att göra en detaljerad Revit-modell, det är så 
mycket information som måste in, men när du väl har gjort det arbetet 
och sen behöver revidera modellen och ta ut nya handlingar hela tiden 
och skicka ut till alla berörda, då har man en otrolig vinst där.” 
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5.2 Frågeställning 1 
Vilka för- och nackdelar finns det med fysiska modeller som 
kommunikationsverktyg?  

Fysiska modeller har flera starka fördelar och ett antal tydliga nackdelar vid kommun-
ikation. Oavsett tidigare erfarenheter hos betraktaren är fysiska modeller lättförståeliga, 
översiktliga och de öppnar upp för diskussion. Vidare tydliggör de skala och volym. 
Fysiska modeller har ett starkt upplevelsevärde då de väcker känslor, tankar och 
reaktioner hos betraktaren. På så vis är de ett bra kommunikationsverktyg både internt 
och externt. Även det faktum att fysiska modeller är taktila är en stark fördel vid 
kommunikation, då de är möjliga att röra och vrida på. De ger förståelse för var i 
projekteringen ett projekt befinner sig, huruvida det är en skissmodell eller ett mer 
definitivt förslag. Dessutom är de säljande. Fysiska modeller påverkar kreativiteten hos 
designern. I tidiga skeden är modellerna enkla att förändra vilket synliggör konse-
kvenserna av olika förslag. I senare skeden är modellerna mer statiska vilket är negativt 
då gestaltningsmässiga projekt ofta revideras löpande med att projektet tas fram. Andra 
nackdelar gällande fysiska modeller handlar om tid och kostnad. Det tar tid att bygga 
modeller varför det är upp till beställaren att besluta om de är värda att investera i. Det 
är också svårt att åskådliggöra teknisk information i fysiska modeller. 

5.3 Frågeställning 2 
Vilka för- och nackdelar finns det med digitala modeller som 
kommunikationsverktyg? 

Digitala modeller har flera klara fördelar och nackdelar vid kommunikation. Fördelarna 
kan framförallt kopplas till de senare, mer detaljerade skedena av projekteringen. De är 
informativa och kan samla både mycket och detaljerad teknisk information. I senare 
skeden av projekteringsprocessen underlättas mindre revideringar då alla ritningar och 
vyer ändras samtidigt vilket är tidseffektivt. Digitala modeller är värdefulla vid 
försäljning i form av visualiserade bilder, som förmedlar känsla och karaktär. Bilderna 
kan även användas parallellt med att projekt växer fram, bland annat för snabba 
utredningar av fasadmaterial, volym-, sol- och skuggstudier. En nackdel är dock att 
verkliga renderingar kan tendera att vara finare än det därefter byggda resultatet. I 
tidigare skeden av processen kan detaljerade digitala modeller hämma kreativiteten. 
Förslag kan upplevas definitiva vilket påverkar både intern och extern kommunikation 
negativt. Hög detaljnivå tidigt i processen kan även leda till fel typ av frågeställningar. 
Digitala modeller kan upplevas svåra att påverka och diskutera kring då endast en 
person åt gången kan styra modellen i datorn.  

5.4 Frågeställning 3 
Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsverktyg? 

Fysiska och digitala modeller utger olika sorters information och kan samverka på två 
sätt vid kommunikation. Det första sättet går ut på att i början av projekteringen 
använda fysiska modeller, för att därefter överföra utvunnen information till en digital 
modell. Fysiska modeller har flest fördelar i tidiga gestaltningsskeden. Fysiska 
modeller bidrar till att projekt växer fram mer naturligt och då både arkitekt och 
beställare får utlopp för sin kreativitet går det snabbt och skissartat att arbeta fram olika 
förslag. Vidare kommunicerar fysiska modeller lättare som skisser, till skillnad från 
digitala modeller som kan upplevas statiska och oföränderliga. När de första idéerna 
mynnar ut i ett mer genomtänkt förslag bör ett mer definitivt förslag ritas upp i en digital 
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modell för att samla teknisk information på samma ställe. Genom att använda den 
modell som passar bäst vid aktuellt skede i projekteringen gynnas både intern och 
extern kommunikation. 

Fysiska och digitala modeller kan även samverka vid kommunikation genom att 
användas parallellt. Vid vissa tillfällen under projekteringen, bland annat vid möten 
eller försäljning, kan kommunikationen gynnas av att båda typerna används. Fysiska 
modeller ger en helhetsbild och en känsla för skala och volym. De är även mer lätt-
förståeliga än digitala modeller vilka istället visar specifika detaljer och teknisk 
information. Modellerna skapar olika diskussioner och bidrar gemensamt till en större 
bild av ett projekt.  

3D-skrivare är användbara verktyg för att fysiska och digitala modeller ska kunna 
samverka. Genom att skriva ut fysiska modeller utifrån digitala modeller, går det på ett 
smidigt sätt att få modellerna att komplettera varandra. På så sätt kan modellerna verka 
antingen parallellt eller var för sig beroende på situation och behov. 

5.5 Koppling till målet 
Resultatet av studiens två första frågeställningar visar arkitekters, visualiserares och 
modellbyggares sammantagna åsikter om fysiska och digitala modeller. Svaren 
sammanställer modellernas för- och nackdelar. Svaret på frågeställning tre redovisar 
hur fysiska och digitala modeller kan samverka vid kommunikation på två olika sätt. 
Tillsammans bidrar svaren på studiens frågeställningar till ökad kunskap om fysiska 
och digitala modeller som kommunikationsverktyg.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel diskuterar studiens resultat, använda metoder och konsekvenser. 
Därefter behandlas studiens begräsningar och slutsatser för att avslutas med förslag på 
vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens validitet är god då den anses mäta vad som avsågs. Stor vikt har lagts vid att 
utforma objektiva intervjufrågor då dessa leder till studiens resultat. Trots detta är det 
svårt att agera helt objektivt vid kvalitativa studier då de bygger på åsikter och 
erfarenheter. Validiteten styrks då samtliga respondenter tog del av frågorna innan 
intervjuerna genomfördes.  

Det är svårt att nå god reliabilitet för studien då den bygger på ett kvalitativt 
angreppssätt. Om studien genomförs med andra respondenter är det inte säkert att 
samma resultat uppnås eftersom studien bygger på respondenternas personliga åsikter 
och erfarenheter. För att stärka reliabiliteten har nyligen publicerade källor använts. 
Författarna har genomfört all datainsamling tillsammans och diskuterat kring 
tillvägagångssätt och beslut. Alla intervjuer utom en har spelats in, transkriberats, 
sammanställts och skickats tillbaka till respektive respondent för godkännande. På så 
sätt säkerställs att svaren har tolkats på rätt sätt.  

Teori och insamlad empiri leder till svar på frågeställningarna som i sin tur uppfyller 
studiens mål. Studiens resultat vore mer trovärdigt om lika många personer från varje 
yrkesgrupp intervjuats. På så sätt skulle eventuella skilda åsikter emellan yrkes-
grupperna lättare åskådliggöras. Det var svårt att uppfylla då visualiserare och 
framförallt modellbyggare är ovanliga yrken med få verksamma inom det geografiska 
område där studien genomfördes. Telefonintervjuer hade kunnat genomföras då de är 
oberoende av geografiska avstånd. Där gjordes dock en avvägning då telefonintervjuer 
inte leder till samma personliga kontakt som intervjuer. Trots att studien hade gynnats 
av lika många intervjuer från varje yrkesgrupp anses yrkesrollerna ändå relativt 
integrerade. Skillnaderna mellan visualiserare och arkitekter är inte alltid så tydlig, och 
de har stor förståelse för varandras arbetsuppgifter. Även intervjuer med beställare hade 
stärkt studiens resultat, då beställare är en viktig part vid extern kommunikation.  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens kvalitativa angreppssätt med intervjubaserad data anses lämpligt då fråge-
ställningarna baseras på erfarenheter. Respondenterna har fört resonemang och 
diskussion vilket har bidragit till komplexa svar. Intervjuerna påvisar sociala samband, 
en kvalitet som hade varit svår att uppnå på annat sätt. Intervjufrågorna skickades i 
förväg till respondenterna vilket i majoriteten av intervjuerna bidrog till förberedda och 
uttömmande svar. Fem av sex intervjuer spelades in och transkriberades. På så sätt var 
det lättare för författarna att vara närvarande vid intervjuerna och fokusera på samtalen 
utan att missa viktig information. Transkriberingarna underlättade även vid samman-
ställningarna av empirin.  

Intervjun med respondent C anses inte lika trovärdig som övriga intervjuer. Då en 
arkitekt med kort varsel avbokade på grund av sjukdom hölls mötet istället med en 
kollega till denne. Mötet, som utvecklades till ett samtal och en rundvandring på 
kontoret, var därför inte lika förberett och spelades inte in. Då vissa frågor uppkom i 
efterhand kompletterades dessa via mejl.  
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Studien hade gynnats av mer kunskap i intervjuteknik innan påbörjad datainsamling, 
förslagsvis genom provintervjuer.  Vissa frågor modifierades parallellt med att intervju-
erna genomfördes, beroende på hur frågorna tolkades i föregående intervjuer. I takt med 
genomförda intervjuer blev det lättare att styra samtalen och ställa bra följdfrågor.  

Litteraturstudien hade kunnat genomföras på ett effektivare sätt. Det tog relativt lång 
tid att hitta studiens vetenskapliga referenser. Det hade varit tidsmässigt fördelaktigt 
med mer kunskap om hur en litteraturstudie bör genomföras innan påbörjad sökning. 
Då skulle mer tid kunnat läggas på förslagsvis fler intervjuer eller djupare analys. 
Dessutom skulle litteratursökningens trovärdighet och presentation gynnats av mer 
detaljerad dokumentation i form av en sökmatris.  

6.3 Begränsningar 
Studien baseras på perspektiv från arkitekter, visualiserare och modellbyggare. Yrkes-
grupperna anses ha god kunskap om ämnet och ha vana av att arbeta med antingen 
fysiska eller digitala modeller, alternativt båda. Tre yrkesgrupper valdes för att uppnå 
ett brett perspektiv och ett trovärdigt resultat. Intervjuerna bygger på personliga värd-
eringar, men då en sammanvägning av empiri och teori har genomförts anses resultatet 
förhållandevis generellt. Studien indikerar vad arkitekter, visualiserare och modell-
byggare anser om ämnet. Resultatet kan däremot inte appliceras på andra yrkesgrupper.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I takt med teknikutvecklingen har kommunikationen i designrelaterade projekt blivit 
allt mer komplicerad. Vidare har detaljnivån på fysiska och digitala modeller en direkt 
koppling till hur väl de fungerar som kommunikationsverktyg. Studien bidrar till en 
ökad medvetenhet om hur fysiska och digitala modeller påverkar intern och extern 
kommunikation i projekteringsprocessen. Intervjuer med personer från tre olika 
yrkeskategorier bidrar till ett brett perspektiv kring ämnet. Fysiska och digitala modeller 
har skilda egenskaper och bidrar med olika information. Fysiska modeller är lätt-
förståeliga, översiktliga och främjar kreativiteten. Digitala modeller är informativa, 
säljande och har ett högt upplevelsevärde. Beroende på var i processen projektet 
befinner sig och vilken information som är betydelsefull bör modellerna användas på 
olika sätt. För att åstadkomma en effektiv kommunikation bör fysiska och digitala 
modeller därför komplettera varandra och på olika sätt verka parallellt.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom studiens område motiveras då det finns flera infallsvinklar som 
inte har utretts, samtidigt som det finns relevanta vetenskapliga artiklar. Teknik-
utvecklingen med 3D-skrivare och VR-teknik motiverar vidare studier. En studie med 
en tydlig psykologisk inriktning anses också intressant. Vilka reaktioner och tankar 
väcks då en person ser en fysisk respektive digital modell? Studien kan förslagsvis 
genomföras som experiment, kompletterat med intervju eller enkät. Vidare forskning 
kan även göras genom att undersöka beställares perspektiv på hur fysiska och digitala 
modeller står sig som kommunikationsverktyg. På så sätt kan kunskapen fördjupas 
gällande extern kommunikation i byggprojekt. 
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Intervju A 
Respondent A: Stadsarkitekt, 40-49 år 
Företag: Åtvidabergs kommun  
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-10-21 

Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut? 
Jag är urban designer, arkitekt och urban designer och utbildad i Nederländerna. Först på 
tekniska högskolan, och sen gjorde jag en sådan här påbyggnad, jag vet inte vad det heter på 
svenska men efter arkitekthögskolan kan man faktiskt studera vidare typ i Barcelona, i London 
och i Amsterdam. Där gjorde jag Urban Design på Arkitekturakademien, och den är mer 
konstnärligt inriktad, väldigt mycket på design. Det finns en hel del teknik också men mycket 
design. Och där kan man välja landskapsarkitektur, arkitektur eller urban design. Och urban 
design är en viktig gren på kontinenten, och har blivit mer viktigt i Sverige också, i Norden. På 
kontinenten där utrymmet har varit begränsat har den här provisionen utvecklat sig kanske lite 
snabbare än vad man, vad det gör nu. Så urban design är ganska etablerat.  

Du läste alltså en arkitekturutbildning med påbyggnad mot stadsbyggnad?  
Jag gick en stadsbyggnads-/samhällsplaneringslinje först, och sen tyckte jag det här med design 
och rita var det roligaste och läste det. Som en master skulle man väl kunna jämföra det med. 
Och efter Tekniska Högskolan jobbade jag på ett arkitektkontor, specialiserat inom urban 
design och gjorde stadsplaner och regionala visioner och så vidare. Jobbade på en högskalenivå 
och inte på byggnadsskalenivå. Och då jobbar man egentligen som en form av spindel i nätet 
mellan landskapsarkitekter och husarkitekter. Det var jätteintressant. Jobbade med ganska 
många stora planer, mindre planer, det största var väl 7000 bostäder. Sen jobbade jag inte, för 
då tog jag hand om mina barn, och då flyttade vi till Sverige. Och då började jag rita lite själv 
så då blev jag mer husarkitekt. Ritade på några hus, tillbyggnad, ombyggnad och så vidare. 
Väldigt roligt, väldigt annorlunda för man får mer direktkontakt med kunden, det har man inte 
så mycket när man jobbar med stora planer. Och sen genom det arbetet kom jag i kontakt med 
kommunen, och med en kollega i Stockholm som också är holländare så vi öppnade ett kontor 
tillsammans i Stockholm. Det gjorde jag två år. Försökte få en fot in i alla kommuner och alla 
byggherrar. Det var inte så lätt för Sverige är helt annorlunda än Nederländerna. I 
Nederländerna har man väldigt många små arkitektkontor och små byggherrar, och här har man 
dom här stora, klumpiga med sina egna arkitekter och sina egna kontakter, så det var väldigt 
svårt. Men vi fick lite uppdrag här och där. Och jag fick ett uppdrag här i Åtvidaberg, för att 
jag hade lite kontakter här. Och då efter jag hade jobbat här som konsult och stadsarkitekt så 
kom jag hit och blev stadsarkitekt här i Åtvidaberg och i Valdemarsvik. 40 % här och 40 % 
Valdemarsvik, och nu är det 100 % i Åtvidaberg. Och så har jag blivit chef nu, men det är en 
annan historia. Så ligger det till. 

Hur har du kommit i kontakt med fysiska modeller under din utbildning?  
När jag fick den frågan så började jag fundera lite, och där var faktiskt det första som vi tog 
fram just modeller. Vi använde fysiska modeller, ofta som ett medel att designa. Och framförallt 
att, att skapa någon form av kontext hur området ligger i sin omgivning, höjdskillnader, 
bebyggelsetyper, så det var ett viktigt instrument för oss att på något sätt sätta fingret på ”Vad 
är uppgiften i det här uppdraget som vi har fått egentligen?” Så det var ett viktigt instrument. 
Och sen använder jag modeller, alltid, när jag har presentationer för kommuner, men framförallt 
också när vi har ett visst område i en stadsdel som vi ska studera, som ett dialoginstrument med 
invånarna och byggherrarna. 

Bygger du de modellerna själv? 
Ja! Jag har fortfarande dom grejerna hemma. Jag använder ett värmesnöre, ett metallsnöre och 
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så är det frigolit. Så det använder vi väldigt mycket. Och de använde jag lite i Stockholm också 
faktiskt när jag jobbade där, men jag märkte också ganska snart, så sent som igår faktiskt var 
jag hos White arkitekter i Linköping där dom inte har en modellateljé längre, och när man sitter 
i ett möte där man inte har skissrullarna på bordet längre och allt är digitalt. Så det har hänt en 
hel del. Lite synd faktiskt kan jag tycka. En analog eller fysisk modell är väldigt förändringsbar 
på plats och man kan ha lite olika ingredienser eller höjd och så vidare. Så man kan använda 
den mer som ett interaktivt kommunikationsmedel. Medan med en digital modell sitter man 
runt en skärm och tittar och så har man printat ut en ganska statisk. Och där är väl den, tycker 
jag den stora skillnaden. Sen om man har en modell, en digital modell, då kan man bygga på 
den och göra presentationsbilder och renderingar och så vidare. Det är jättebra. Men just det 
här skedet innan man kommit fram till hur strukturerna ska vara och man ska göra olika grejer 
och se på konsekvenserna och ha den som en, som en, ja, som en dialogmodell, det är 
intressantare om man har en fysisk modell, och kanske också lite mer begriplig för framförallt 
invånarna och folk som bor runt omkring.  

Upplever du att den fysiska modellen är mer eller mindre viktig nu när du jobbar inom 
kommunen och ditt arbete i stor grad rör invånarna?   
Absolut, den är mycket viktig, absolut. Ja, det som är lite svårt med den här kommunen, det 
handlar inte om nya stadsdelar eller det handlar väldigt mycket om små skala och ändra lite. 
Men jag jobbade lite tillsammans med gymnasieskolan här, samhällslinjen, och dom fick 
visionära fritt och så dom tog fram en vision för Facetten området, det är ett industriområde 
som vi har här. Där dom utvecklade en campustanke och då gjorde dom en stor modell över 
hela området och försökte visualisera den här campustanken och ändrade lite i struktur och så 
vidare. Så det var en flashback för mig, javisst det funkar jättebra som modell. Sen har vi en 
modell som står vid tandvården, om jag minns rätt. Den står där fortfarande. Där man har en 
del av Åtvidabergs centrum här, som en riktig fysisk modell. Och vi, inte det senaste halvåret, 
men vi har använt den ibland när vi diskuterar olika platser och inte minst trafikstrukturer och 
så vidare, där man faktiskt kan se, man kan peka. Det funkar jättebra. Det har blivit mindre när 
jag började jobba här, men det är nog fortfarande aktuellt som dialog-modell.  

Vilket upplevelsevärde har en fysisk modell gentemot kollegor och beställare?  
Den fysiska modellen tycker jag är bra för den är föränderlig på plats. Det är en viktig aspekt. 
Sen också viktigt att det är mer förståeligt för folk som kanske har svårt att läsa ritningar eller 
titta på en skärm. Den är lite mer övergripande också. Man tar en struktur. Den visar lite mer 
kontexten också, kan jag tycka, än en digital modell. Så man har en överblick över kontexten, 
var ligger det här området, och vad händer när vi bygger en struktur som är såhär, och vad 
händer när vi tänker helt tvärt om. Man kan visa det på kort tid. Det som också är bra med en 
fysisk modell kan jag tycka är att man får in en viss känslighet beroende på vilka material man 
använder, och hur man bygger en modell. Man kan ha en väldigt arkitektonisk och ”white 
modell” där allt är vitt och träden är metall, och då får man en viss känsla. Man kan också göra 
allt i trä till exempel, som vi gjorde en gång, som får en viss känsla. Vill man bygga en modell 
som bygger väldigt mycket på att man kan tänka i många olika former och den är föränderlig, 
då kan man bygga i lego till och med. Vi gjorde på kontoret i Nederländerna en modell över 
Amsterdam, jag tror det var tolv kvadratmeter lego. Den var helt fantastisk, jag tror den ligger 
på nätet någonstans. Jag tror jag kan hitta den. Men det var helt fantastiskt där man kunde visa 
hela Amsterdam och omlandet, och kunde bygga den i lego och kunde förändra den. Som 
kanske är lite svårare med en digital modell. Så ja, fysiska modeller har visa fördelar. Sen är 
det intressant, Visualiseringscentrum i Norrköping, ni borde titta där faktiskt för där har dom 
en helt digital modell av staden. Där man, den är interaktiv, den är information så man kan gå 
in, man kan titta i 3D hur det ser ut, man kan gå på gatunivå och se hur det ser ut, man kan få 
in planerna och se hur det förändrar sig. Den är jätteintressant, men den är inte så interaktiv, att 
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den är förändringsbar. Men det är ett intressant sätt att använda den digitala modellen som en 
kommunikationsmodell faktiskt.  

Hur påverkar kostnaden användningen av fysiska modeller vid presentation? 
Ja, det tar lite tid att bygga den. Sen är det oftast inom arkitektkontor, på arkitektkontor är det 
ofta praktikanter som bygger som en del i sin utbildning. Men ja, man bygger en jättebra modell 
lite proffsigt, det tar tid. Så det är en kostnadsaspekt i det också. Är uppdragsgivaren villig att 
betala det? Ja, det är en aspekt som man ska ta med. Sen tycker jag i alla fall att man ska, den 
är jätteviktig som när man ska ut och träffa medborgare och kunder, att man kan visa hur 
strukturerna blir eller hur det ligger i sin omgivning och så vidare. Så jag tycker att den är 
jätteviktig, men det är en kostnadsaspekt kopplat till det, absolut.  

Så du menar att tid och kostnad går hand i hand vad det gäller användningen av fysiska 
modeller vid presentation? 
Ja precis.  

Vad har du för erfarenheter av att anlita externa modellbyggare? 
Ja det gjorde vi när jag arbetade på arkitektkontor ibland. Men då tappar man lite modellens 
funktion som studiemedel för att komma till sitt förslag också. För då ska man ha förslaget klart, 
och sen skicka iväg. Och då blir modellen mer en, får en funktion att visa hur den framtida 
strukturen blir eller hur området ska se ut. Det kan också vara jättebra. Men hur jag har använt 
modeller så är det oftast med kommunikationsmedel och också för att få någon respons. Jag 
brukar jobba väldigt mycket i workshop-modell, och då är den fysiska modellen ett utmärkt sätt 
att få igång en dialog eller diskussion. Det är i en workshop en struktur kan ändras helt och 
hållet när man sitter vid bordet och sitter och grejer lite med modellen. Och kanske bygger ett 
förslag i workshopen vid bordet, och det är svårare med en digital modell att göra det.  

Du pratar om att den fysiska modellen gör det med lättförståeligt och kan ge en överblick, 
ser du några andra fördelar? 
Fördelar. Jag tror jag har nämnt alla.  

Nackdelar? 
Jag tror det är mest tid faktiskt. Och kostnader. När man allt som nu ritas till exempel, det blir 
mindre och mindre som ritar för hand, allt ritas direkt in i den digitala, i CAD eller InDesign, 
eller vad som helst. Och det betyder att man har grunden väldigt snabbt för att kunna göra en 
digital modell, rita något i 3D. Eller bara i SketchUp, bara få upp allt så är det klart. Och så 
klistrar man på lite bilder, och renderingar går ganska fort, och har man grunden redan då kan 
man bygga på där. Jag ser de fysiska modellerna som en studieform där man kan studera 
strukturerna, hur man vill ha dem. Och sen när man har det digitalt, då kan man använda dom 
för dom 3D modeller och renderingar och så vidare.  

Hur har du kommit i kontakt med digitala modeller under din utbildning?   
Ja då började jag med AutoCAD 3D tror jag. Och, sen har vi använt, jag har använt digitala i 
första skedet, men det var några år sen, för att titta på skuggverkan, efter förslag som man tänkte 
bygga. Så vi gjorde skuggberäkningar och så vidare utifrån digitala modeller. Sen senare har vi 
använt när man hade ett förslag i en CAD-ritning till exempel, då är det väldigt enkelt att få upp 
volymerna i 3D i SketchUp och så göra renderingar och så vidare. Lite olika har jag använt 3D-
modeller faktiskt.  

Vad har du för erfarenheter av digitala modeller i yrkeslivet?  
Det är lite det här. Skissa i 3D-nivå. Jag ritade på ett bibliotek här, och det är tydligen väldigt 
svårt för personalen att kunna läsa en 2D-ritning med bokhyllor och så vidare, så då gjorde jag 
den i SketchUp. Då kunde jag visa "står man här, då ser man ungefär det här". Så det använde 
jag också.  
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Var i processen använder du digitala modeller?   
Digitala modeller börjar jag mer med när jag har ett förslag som känns lite mer genomtänkt, då 
brukar jag börja använda 3D-modeller i digital form.  

Vad har du för erfarenheter av visualisering i presentationsskedet? 
Ja vi har anlitat, senast en grafisk designer som gjorde renderingar av en skiss jag gjorde av ett 
företagstorg, inomhus i ett företagscentrum. För att få lite värme i de här skisserna, så få lite 
möbler, få lite växter, "klä på" egentligen det som jag hade digitalt. Och det ser man väl, det tar 
lite tid, men dom som gör det här dagligen dom klistrar in vilka möbler som helst så man 
behöver inte leta på nätet utan dom har hela det här biblioteket. Det går mycket fortare och det 
är ett bra sätt att kunna sälja. Så vi gjorde en liten hand out för potentiella kunder, nya företag 
som skulle kunna etablera sig, och dom gjorde den grafiska designen. "Men inte den där 
möbeln, vi får ta något annat istället" så kommer dom tillbaka med rätt möbler istället. Så det 
finns en hel marknad, och det ser man också hos arkitektkontor att man använder externa 
visualiseringsbyråer för att just  

Vad anser du om kostnad- och kunskapsaspekterna för att anlita externa visualiserare?

Utvecklingen har gått så otroligt fort, så riktigt bra renderingarna har blivit nästan en specialitet 
och är man ett litet arkitektkontor då har man kanske inte råd att ha den specialiteten och då är 
det bättre kanske att använda någon annan. Det som man också ser, det är att arkitektkontor går 
lite från att ha allting inom sitt arkitektkontor till att skapa lite mer samarbetsnätverk och då 
finns det en möjlighet för kanske specialiserade visualiserade, grafiska designers att hitta 
samarbete med arkitektkontor och jag tror det är bra, det är något som har hänt på kontinenten 
ganska länge och jag tror att det är på gång här också, att man skapar nätverk av olika 
specialiseringar istället för att försöka ha allt på inom sitt eget.  

Du har gått in lite på det här med upplevelsevärde, kan du utveckla vad digitala modeller 
har för upplevelsevärde gentemot kollegor och beställare? 
Gör man renderingar till exempel kan man verkligen få in textur, känsla, liv och människor. De 
är mycket mer säljande än fysiska modeller skulle det kunna vara, så handlar det om att 
förmedla känsla, eller karaktär eller atmosfär eller då är dom där väldigt viktiga. Och det har 
gått lite från att man sitter i Photoshop och klipper och klistrar och försöker skapa någon form 
av bildmontage till att man nu gör renderingar med en digital ritning som grund egentligen. Så 
den utvecklingen har gått jättefort tror jag, det gör också att vill man ha en riktigt bra rendering 
är det bra att man tar en specialist som gör det istället för att man sitter och gör det själv. En 
nackdel med digitala modeller är att det är väldigt mycket att sälja och man kan klistra in vad 
som helst, och ibland, titta bara på alla dom här byggnaderna och man har träd på typ 14:e 
våningen, ja det är en väldigt bra bild men funkar det också i verkligheten? Man kan lura mycket 
mer med den digitala modellen än kanske det man verkligen kan göra eller kan bygga, oftast är 
en rendering finare än det byggda resultatet, framför allt när det gäller stora glaskonstruktioner, 
genomskinlighet, är oftast finare i en rendering, när man kan ha en fasad helt perfekt i en 
rendering, men när man ska bygga den så är det ändå en konstruktion som ska hålla uppe det 
där och ja man kan lura mycket med det. 

Hur påverkar en digital modell kommunikationen mellan kollegor och beställare? 
Mellan arkitekter är det väl jätteintressant att i bild kunna visa vad man menar när man prata 
om en vis stadsdel eller stadsblock eller en byggnad för man kan få in så otroligt mycket 
detaljer, som kanske är svårt med en fysisk modell så man kan förmedla en känsla, man kan 
förmedla en karaktär på ett tydligare sätt så det är en väldigt stark grej. Vi har en sådan där 
övning när i kör workshop, det är till exempel, alla sitter vid bordet och man ska rita en katt, 
rita en katt och alla ser olika ut och det är lite grejen, pratar man om samma sak och alla har 
olika bilder när man pratar om en sak så det gäller på något sätt att hitta varandra i språket och 
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där kan dom där modellerna vara ett bra hjälpmedel till, är dom här att man kan visa vad man 
menar när man ska jobba ihop att man kan på något vis förmedla en känsla som alla kan referera 
till för då är det svårt att ha den egna bilden i huvudet, då är det något som ligger på bordet som 
man ska tycka till någonting om. 

Hur fungerar den digitala modellen som kommunikationsmedel mellan parter med olika 
erfarenhet och kunskap?  
Gå in på Linköpings hemsida där man har alla byggplaner, då är oftast det första som man ser 
renderingar, första bilden man får är en rendering så det har blivit allt mer viktigt att få en känsla 
i det som vi sitter och pysslar med när vi sitter och ritar så, ja den är superviktig faktiskt och 
lite där också, jag känner ibland att det kan vara bra med en härlig handskiss som inte är så där 
otroligt prefekt men att man visar i vilket stadium man är i planprocessen, för kommer man 
med en sånär flashig rendering i början, då ser det väldigt definitivt ut och då säljer man i alla 
fall egentligen en bild som sätter sig i hjärnan på beställaren eller invånarna som kanske blir 
något helt annat så det finns en viss fara i det också, jag gillar att hoppa mellan det digitala och 
det analoga och använda rätt instrument vid rätt tillfälle tycker jag är viktigt och har man en 
fysisk modell då kan man plocka de här grejerna och sätta in någonting annat och då visar man 
att det inte är bestämt än hur det ska se ut. 

Hur påverkar kostnaden användningen av digitala modeller vid presentation? 
Jag kan inte säga en procent eller så men det påverkar väl, men sen tror jag att dom har så 
otroligt mycket effekt när man ska sälja in en idé till politikerna eller till en beställare så dom 
har blivit allt viktigare, så jag tror nog, jag har ingen fakta för det men jag tror nog att lägga 
energi och pengar på det har blivit allt viktigare som säljinstrument. 

Viktigare än fysiska modeller då just vid presentation? 
Ja titta bara på en mäklare inne i stan där man visar mycket mer renderingar än för de fysiska 
modellerna som man hade för kanske fem år sen, det visar också att det säljs mer tror jag nog, 
det går mer hem hos folk som letar efter bostad, men som yrkesperson eller som, tycker jag att 
det är viktigt att man på något sätt, designar efter en kontext, och det kan vara kontexten, en 
modell behöver inte vara det bebyggda det kan vara terrängen till exempel, hur terrängen 
förhåller sig, vilka siktlinjer man har osv och därför är en modell väldigt användbar att kunna 
forma sitt förslag och se va som händer direkt när man gör ett visst ingrepp eller när man sätter 
en volym eller en byggnad på den här platsen och händer det någonting direkt, ja vad är man 
känslig för faktiskt. 

Ser du några andra fördelar eller nackdelar med digitala modeller vid presentation till 
kunder eller kollegor?  
Mm, mera fördelar, fördelar att man verkligen kan sälja in sin idé, alla dom här möjligheterna, 
möjligheterna är större på detaljnivå när man pratar digitala modeller, med dom här förmågorna 
att man kanske visar en för detaljerad bild och kanske visar en bild som är väldigt svår att 
genomföra. Sen tror jag också att det finns en viss skillnad mellan olika skalnivåer. I fysiska 
modeller handlar det inte om själva byggnaden oftast man kan göra en modell på en byggnad 
också men pratar man stadsplan eller då handlar det väldigt mycket mer om kontexten, i vilken 
kontext det här ska landa en park eller vad som helst, det är med användbar som studiemodell 
tror jag den fysiska än den digitala modellen. Digitala modeller använder man mer när man vill 
visa hur sitt förslag ska bli och vilka referensbilder jag vill att du ska få när jag visar den. 

Vad tycker du kännetecknar en bra presentation till kollegor och beställare? 
Det är att man först, att man ska ställa sig frågan bakom den fråga man har fått, det är kanske 
lite kryptiskt men, mitt första uppdrag jag fick här när jag var konsult var att skissa på en 
utveckling av Grebo som ligger mot Linköping, där vi ställde fråga tillbaka att ja men hur tycker 
invånarna i Grebo egentligen. Istället för att skissa ett förslag på hur vi tyckte att det skulle vara 
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så skissade vi på olika scenarier där invånarna själva kunde genom att klippa och klistra forma 
sin framtid i Grebo, det var för oss ett sätt att kunna få någon form av känsla av vad dom som 
faktiskt, vad dom som bor och lever på den här platsen tyckte själva, vad tycker dom är bra eller 
mindre bra. Vad har den här platsen för kvalitéer, så det var mycket mer ett kommunikationssätt 
att jobba istället för att ge ett förslag och det sättet att jobba tycker jag är väldigt viktigt, att man 
på något vis kan leva in sig i kontexten där man jobbar, på alla möjliga skalnivåer, det tycker 
jag är viktigt när någon kommer och presenterar sitt förslag att vilken kontext är jag i och vad 
får det för konsekvenser för dom som använder platsen. Analysen tycker jag alltid är jättebra 
och det här är egentligen förarbetet till att komma till ett förslag, analysen på, det kan vara 
magkänsla det kan vara allt att man har gjort en film, att man har tittat väldigt konkret hur går 
geologiska grejer eller hur ser underlaget ut, hur går vattenströmningar och men på något sätt 
en bra analys både av den fysiska men också av den mentala bilden en plats har, att man 
intervjuar folk är alltid väldigt viktigt tycker jag och sen att man kommer utifrån det att man 
kommer med ett genomtänkt förslag hur man upplever den här platsen, vad ser jag för kvalitéer 
med den här platsen och hur vill jag med mitt ingrepp förändra den här platsen till något nytt 
och sen kan man använda alla dom här fantastiska renderingarna till att sälja in den här bilden 
som man har och kanske använda fysiska modeller och titta på konsekvenserna och olika förslag 
som man gör, det är aldrig så att ett förslag är, det finns alltid flera förslag man kan tänka på 
eller flera scenarier och där kan man använda modeller både fysiska och digitala modeller till, 
då kan det visa. 

Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsmedel? 
Vi gjorde, det var ganska länge sen, men ett förslag till ett nytt centrum i en stad i Nederländerna 
där vi gjorde en fysisk modell på de stadsmässiga strukturerna och hade olika förslag hur vi 
tänkte utforma den fysiska strukturen med nya byggnader och så vidare och sen visade det var 
sådana där Photoshop montagebilder hur det skulle kunna se ut på gatunivå, i en modell är det 
väldigt svårt att kunna krypa in i modellen, så dom två funkade jättebra för då kunde man 
faktiskt visa hur strukturerna, hur trafikflödena skulle påverkas, hur handelsstråk skulle kunna 
knytas ihop, men också kunde få en känsla av, men om man pratar om strukturen då tänker vi 
oss en gata som kan se ut såhär, så det hade vi faktiskt ett sätt att använda båda en digital och 
fysisk modell, som funkade jättebra ihop. 

Tror du något går förlorat genom att inte använda en fysisk modell? 
Ja det tror jag nog framförallt om man pratar om urban design eller stadsplanering som handlar 
väldigt mycket om strukturer och om det som finns mittemellan det bebyggda och jag tycker 
att digitala modeller handlar väldigt mycket om det byggda och om hur en byggnad ser ut, är 
det som säljs istället för, är det genomtänkt i stadsplansstruktur, lite olika professioner tror jag 
också, arkitekter som jobbar med ett hus vill förstått vis hur dom har tänkt att huset ska se ut 
och vilka materialval man har, på en stadsplaneringsnivå handlar det egentligen inte så 
jättemycket om hur byggnaderna ser ut utan mer om hur man tänker stråk och hur man tänker 
strukturer och hur den nya förslaget på något sätt faller in i stadsnätverket som finns så, ja, det 
är lite olika faktiskt. 

Avslutningsvis, har du några övriga tankar kring ämnet? 
Nej, men det skulle vara kul att gör en fysisk modell igen, det var ett tag sen faktiskt, mm vi får 
se. Jag tror också, jag är inne ibland på arkitekturakademien i Amsterdam och där ser man också 
att när jag pluggade där var det väldigt mycket handskisser osv och använde oss av modeller 
som ett sätt att komma framåt och förmedla sina idéer, jag tror det har blivit mindre och mindre 
också, man hoppar direkt på det digitala oftast, också utifrån en tidsaspekt när man ändå ska 
gör en presentation och göra dom här renderingarna är det bra att börja tidigt, men det här med 
att sitta och skissa, jag tycker att det är väldigt viktigt, som jag sa, igår på White, jag var lite 
fundersam, vi satt och pratade om en design av ett torg men det är inte längre någon som tar en 
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bit papper och ”jag tycker såhär” det är mest att man sitter och tittar på en digital ritning som 
har printats ut. Eller kanske har jag kommit upp i den åldern också, det kan bero på det. Nej det 
tror jag faktiskt inte, jag tror det är jätteviktigt att skissa för hand och kunna förmedla och jag 
tror det är arkitektens uppgift när man sitter med beställaren eller sitter med en grupp invånare 
att kunna förmedla tankar på papper så jag tycker det är jätteviktigt att ha tillgång till fysiska 
modeller och skisser och förmedla hur man tänker, jag tror det ligger mycket värde i det, en del 
av professionen tror jag nog. 
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Intervju B 
Respondent B: Arkitekt SAR/MSA, 30-39 år
Företag: Arkitekthuset, Jönköping 
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-10-28 

Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut? 
Ja, jag blev klar som arkitekt 2002 och har jobbat sen dess då, som det. Och innan det så finns 
det ju lite olika jobb. Lite i kemibranschen, labbassistent, kyrkogårdsarbetare, alla möjliga 
grejer. Inom krogbranschen och så vidare, men alla bakgrundgrejer har man ju med sig, speciellt 
i ett yrke som det här när man måste veta hur olika saker funkar. Och vet hur man ska utforma 
det när man ska rita.  

Vad har du för roll på din arbetsplats idag? 
Jag är, vad ska man säga, handläggande/medverkande arkitekt. Hos oss så står alltid delägarna, 
som är tre stycken, som ansvariga arkitekter då. Fast i princip så drar ju jag mina egna projekt, 
så att jag är ju ansvarig för dem. Men dem ytterst ansvariga är dem, så det är därför. Så är det. 
Så att jag är självgående och jobbar själv ibland och ibland ihop i olika konstellationer beroende 
på hur stort projektet är och sådär. 

Hur har du kommit i kontakt med fysiska modeller under din utbildning?  
Då var det ganska vanligt, eller då gjorde vi ju det. Det ingick att man skulle göra modeller 
skala 1:50 eller situationsplansmodeller. Man höll på att såga sådana här pappskivor i all 
oändlighet liksom i snickeriet och så. Så där gjorde vi ju modeller. Och det var ju roligt, jag 
gjorde sådana när jag var liten, nu var det inte så att jag alltid trodde att jag skulle bli arkitekt, 
men såhär i efterhand så inser jag att ju att jag tyckte ju sådant var kul, när jag gjorde små 
lägenheter och sådant när jag var liten. Men under utbildningen så var det en naturlig del med 
fysiska modeller, och det var jättebra tyckte jag. 

Vilket universitet studerade du vid?  
På Chalmers. Och vi hade även fullskalemodeller, men det avvecklades tyvärr, men vi hade 
även en fullskalestudio där vi murade upp murar, alltså vi gjorde saker i skala 1:1. Alltså inte 
jämt men någon gång liksom, så att man fick se på de riktiga grejerna sådär, inte bara i teorin.  

Vad har du för erfarenheter av fysiska modeller i yrkeslivet? 
Väldigt mycket mer sparsamt. Mer sådär om jag har använt det i början av min karriär lite, ja, 
när man inte kostar lika mycket pengar kanske. "Ja men det här skulle vi ju vilja se på, kan inte 
du göra en modell" så, då kan det ha hänt att jag har gjort någon modell, men mest när ett projekt 
nästan är klart, eller är klart när det är försäljning och så, att beställaren gör flerbostadshuset så 
att kunden kan se det. Det är sällan det är en arbetsmodell utan det är det färdiga resultatet för 
en utställning eller så.  

Vad har du för erfarenheter av det, alltså att beställaren gör en modell? 
Ja alltså det händer ju inte så ofta, det är absolut inte i varje projekt. Och sen kan det va så att, 
men det är också lite beroende på projekt, men flerbostadsprojekten, speciellt kanske om det är 
exklusivare varianter man vill visa, men då är det inte vi som gör det, det är beställaren i sin tur 
som gör det i försäljningsprocessen för att visa för kunden "där är din lägenhet". Man ska få en 
bättre vy. Vi gör ju ett försäljningsmaterial ibland också där man kan se på fasadritningar och 
på plan "där är min lägenhet på den våningen" och så vidare. Men då är det ju mera 2D över 
det. Och den ja, då kommer vi ju till dom digitala modellerna sen.  

Finns det något skede i processen där det är viktigare att använda fysiska modeller? 
Ja jag tycker att det är olika i olika projekt. Om man håller på med mer samhällsbyggnad och 
ska planera ett helt nytt bostadsområde eller ny stadsdel, då är det jätteviktigt. Nu är det ju 
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fysiska modeller ni ställer frågan om här men, det är en tidsbegränsad fråga tror jag. Men jag 
tror att det skulle vara bra om man liksom saktade ner tidssnurren, alltså att man inte hade 
samma tidspress så att man kunde sitta där för att göra det här fysiskt för då hade det växt fram 
på ett annat sätt än att man ska kasta ur sig det på en digital modell, vilken är väldigt informativ 
också, men jag tror att man hade mer fått en känsla för det om man själv hade på något sätt 
skapat fram den här modellen på ett annat vis. Så att, nått skede i processen, ja skissprocessen. 
Att man inte snöar in på detaljer så himla mycket utan man kanske skapar volymer. Det kanske 
är en tillbyggnad eller det finns något existerande bredvid "fungerar det om vi sätter sådana här 
volymer" eller en hel fristående för sig själv, att man inte tänker ner i detalj för när man sitter 
vid datorn då blir det att man lätt hamnar på detaljnivå och då blir man lite låst i det istället för 
att frikoppla sig, så i de tidiga skedena skulle jag vilja säga. Fast det är klart att det är väldigt 
informativt även i slutskedet mot kund eller utställningsskede på stadsbyggnadskontoret eller 
sådär. Att de vill visa "såhär blir ett nytt område". Det är svårt att säga vilket som är viktigare 
där.  

Vilket upplevelsevärde har en fysisk modell gentemot kollegor och beställare? 
Den är ju väldigt informativ, om man gör den rätt såklart. Man kan ju också, man kan peta runt 
på den så istället för man, det är klar man kan ta den om man står framför en dator och snurrar 
runt modellen med en mus så, men man kanske kan lägga till på ett annat vis. Man kan påverka 
en modell i en dator som någon annan sitter med, så att jag tror att det blir, man har mer 
påverkansmöjlighet. Alltså det upplevelsevärdet, sen kanske man får till samma, om man ska 
ställa de två mot varandra så kanske man inte får till samma tekniska finesser och så som man 
får i datorn. Man kan sätta solinfall och ja, deflektioner och allt möjligt. Sådana saker. Så det 
är mera i skisskedet, då är det, då kan det vara bra att ha en fysisk modell som inte är, ja, inte 
har samma detaljer, mer sätter volymer och så vidare.  

Hur påverkar en fysisk modell kommunikationen gentemot kollegor och beställare? 
Ja jag var väl lite inne på det, upplevelsevärde är väl hur den uppfattas då, men nu sen hur man 
kommunicerar kring den det var jag väl inne på att det är lättare att påverka en fysisk modell 
som kollega, som inlyssnande eller beställare som vill säga sitt eller så. Jämfört då men kanske 
en fast modell i en dator som man kanske inte kan rita på, på samma sätt då.  

Hur påverkar kostnaden användningen av fysiska modeller vid presentation? 
Ja kostnaden och tidsåtgången som ni pratar om i nästa fråga, om jag får gå händelserna i förväg, 
båda dem gör ju att man väljer. Man har inte tid att göra och sitta och pilla med dem där, tyvärr. 
För att jag tycker, jag tror verkligen att man skulle vara förtjänt av det, men så det blir tyvärr 
inte så många sådana. Det blir nog i en del större projekt kanske, eller om man ska mot ett 
stadsbyggnadskontor kanske presentera ett helt bostadsområde. Och att man då behöver en 
fysisk modell, och där kanske inte pengarna spelar så stor roll. Och man gör ett beställningsjobb 
där. Det kan ju vara intressant för mig också att höra vad modellbyggarna säger. Alltså vad de 
säger om sina uppdrag, om dom har förändrats. 

Ser du några ytterligare fördelar eller nackdelar med fysiska modeller? 
Det är ju viktigt med skalgubbar vid fysiska modeller, så att man får referenser. Det är det ju 
vid båda typerna av modeller. Så att man inte upplever fel skala utan man förstår modellen, så 
att det kan ju va en nackdel kanske om man inte har med den informationen som går att stoppa 
in i en digital modell till exempel. Att man kanske missförstår sammanhanget. Eller att man 
kanske gör för små modeller så att det är svårt att läsa dom, både för beställare och kollegor 
och kanske för själv också att man tappar bort sig. Man kanske borde jobba större, men det har 
väl med erfarenhet att göra. Så nej jag tycker att vi borde göra fysiska modeller men jag kan 
inte se när det skulle få plats tidsmässigt, även om någon betalar för det så har man inte tid att 
göra det.  
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Hur kan detaljnivån på fysiska modeller påverka? 
Ja sitter man själv, det blir ju aldrig modellbyggarverkstad, även om vissa på utbildningen var 
jätteduktiga och säkert skulle platsa på en modellverkstad, och andra som gör mer skissartade, 
så man kan ju göra dem väldigt skissartade om man bara tejpar ihop några kartonger, men det 
kan ju ändå vara väldigt informativt. Modellerna behöver ju absolut inte va så detaljerade för 
att uppnå sitt syfte heller, det är nog mer man är så van vid att få upp det i datorn och så kan 
man snurra runt den där. Men det är ju mycket lättare att samlas och påverka om man skulle 
sitta och brainstorma en grupp. "Här har vi dem här klossarna" "Ja men vad händer om man gör 
såhär istället? Dela lite såhär" istället för att makten sitter hos en person som håller i musen 
eller vad man ska säga. Det är mer som ett diskussionsunderlag så behöver det inte alls va 
detaljerat, utan det är snarare vitsen att det inte är det.  

Hur har du kommit i kontakt med det under din utbildning? 
Ja, när jag började min utbildning, jag började på Chalmers -95 och då började jag på kemi 
först, och det kom jag på att jag inte skulle hålla på med, på det sättet i alla fall då så skrev jag 
en ingenjörsutbildning där. Men -97 började jag på A, och då var det precis sådär i skedet när 
datorerna gjorde sitt intåg och alla ritprogram och så vidare, så sen dess har det ju bara 
exploderat. Så det var ju väldigt, det var inte så avancerat, men sen så i slutet på min utbildning, 
jag var i Australien 2001, jag säger årtalen för det kan vara intressant att se hur det har gått 
generellt, och då på Chalmers hade vi först AutoCAD, jag har ingen aning om vad de har nu, 
och sen när jag hamnade i Australien så var det ArchiCAD som gällde, det är stort i Australien. 
Och då gjorde jag också mina första modeller i princip och det var ju 2001, var det. Och sen 
tog jag examen 2002. Så och sen har det ju vart, sen dess har det ju liksom, det var ju under 
utbildningen då ja. Så det händer jättemycket, i början var det nästan ingenting och vi hade 
någon kurs, det mesta gjordes liksom för hand, så vi gjorde inte så mycket digitalt. Men sen på 
slutet blev det mer och mer digitalt och presentationer och så. Och nu är det ju det som gäller 
liksom. Men, det blev sån, man var så tjusad av vad man kunde göra i datorn, så det kändes 
som att lärarna nästan också glömde bort vad som presenterades. Man tittade på hur det 
presenterades men inte vad det var egentligen. Det kanske inte var så god arkitektur, men det 
kanske var bättre arkitektur i den här handritade då. Det var som att man blev lite förblindad av 
vad man kunde göra i datorns värld. Men nu har det, alltså nu är det ju inte lika mycket nyhetens 
behag, så att nu tror jag inte, nu måste man va duktig på att göra bra digitala 
presentationen och visa något bra också. Alltså meddelandet måste vara bra också. Så det var 
under utbildningen då, det hände väldigt mycket då.  

Vad har du för erfarenheter av digitala modeller i yrkeslivet? 
Ja, vi använder dem i varje projekt, i princip. Inte så mycket i mindre men alla större projekt så 
ritar vi upp i 3D och använder, ja både för volymstudier i ett tidigt skede, det kan va, nu ritar vi 
primärt i ArchiCAD här men det kan vara i SketchUp också och sådär som är mera skissartat 
och att man mer drar upp volymer och så. Men jag personligen håller inte på så mycket med 
det. Men man ritar ju alltid upp större projekt i 3D och tar ut, alltså använder informationen 
som blir där. Då ritar man ju inte upp fasaderna i 2D sen, då tar man ju vyer och sådär. Det går 
ju inte att arbeta utan det, så vi använder ju oss av dom helt enkelt.  

Angående visualisering, anlitar ni externa visualisersare? 
Ja alltså upp till en viss nivå, upp till bygglovsnivån så att säga är det lite enklare 3D modeller 
och så, kanske gör rendering i Maxwell. Vi gör enklare renderingar men när man går in och ska 
göra interiörer eller försäljningsbilder och så, då anlitar vi externa, eller om beställaren har 
någon dom alltid arbetar mot skickar vi modellen till dem så att säga, och så gör de själva 
presentationsmaterialet, så det gör inte vi här.  

Vilket upplevelsevärde har digitala modeller gentemot kollegor och beställare? 
Det är ju väldigt informativt. Och ibland så tar vi med oss modellen till beställaren och så sitter 
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man och snurrar på den alltså. Och vi sitter kanske ofta på olika ställen i Sverige och så kanske 
man inte kommer, ja ibland så blir det, det kör ihop sig, man kanske inte förstår varandra, då 
tar man med sig sin dator och åker upp och snurrar runt på modellen och kommer överens 
liksom. "Hur ska vi göra här och här?". Alltså digitala modeller är lite farliga eftersom att dom 
är så detaljerade så måste man göra det rätt också. Och det blir lätt att (-) speciellt kunder eller 
beställare har vana att se den som en skiss eller, ju mer detaljer desto mer snöar man in på 
detaljerna liksom. "Men ska vi verkligen ha sådär där?" istället för att se helheten och sådär. 
Det är farligt på något vis att skicka iväg en modell utan att på något sätt kunna prata om den 
och va med och förklara den på nått vis. Alltså det måste va så himla perfekt för att det inte ska 
bli missförstånd ibland. På så vis kan det, det kan skapa känslor som inte är avsedda. Alltså det 
blir inte såhär i verkligheten men modellen kan va missvisade liksom. Och det kan nog bli mer 
eller det är större risk där det krävs mer jobb i en digital modell än i en fysisk skissmodell. Man 
ser att det här är en skiss, och här snöar man inte in på fel grejer. 

Hur påverkar en digital modell kommunikationen gentemot kollegor och beställare vid 
presentation? 
Ja man får vara försiktig helt enkelt med hur man använder den digitala modellen för alla är 
inte lika vana att läsa en modell som inte är klar, så det är riskfyllt då. Och med en kollega är 
det ju inte, där finns inte samma risk, man är ju på samma ställe också oftast och står bakom 
samma skärm och sådär, men jag var inne på det lite innan, att man inte har samma påverkan, 
då blir det att man står bredvid själv och säger ”vad händer om du drar in den där?” Och så gör 
kollegan det då som sitter och ritar eller tvärtom och så kan man sitta och modellera fram då 
och så komma fram till att ”ja det där blir bättre”. Så när man, man kanske inte visar det själv 
utan man, då sitter man där och pekar liksom bakom någon annans axel, det blir en annan 
diskussionsmöjlighet jämfört med om man har något som man själv kan pilla på, eller skissar 
på samma papper. 

Hur påverkar kostnaden användningen av digitala modeller vid presentation? 
Ja, vi gör inte digitala modeller i små projekt för att det tar mycket tid att bygga upp dem, men 
i större är det en, ja det förväntas att man ska ha det och kostnaden är liksom medräknad där. 
Det tar lång tid att bygga upp dem och då gör man inte det i alla projekt, man kanske fuskar till 
det liksom litegrann och gör vyer på ett annat vis då, om man ja, det beror på projektet då, så i 
vissa projekt spelar det inte så stor, eller då är kostnaden inte lika viktig som i andra mindre 
projekt. 

Ser du några ytterligare för och nackdelar med digitala modeller? 
Nackdelarna är bara en upprepning där att det är rätt vanskligt och att man tror att det är färdigt 
för att det ser så färdigt ut och möjligheterna är just precis dom också, att man kan få det att se 
så verkligt ut, man kan ju verkligen luras ordentligt med en bra digital modell. 

Vad kännetecknar en bra presentation gentemot kollega och beställare? 
Generellt så skulle det vara kort och kärnfull, tydlig och väl genomtänkt, att man vet vad man 
vill säga, att inte vara, inte flumma för mycket. På något sätt så tycker jag att det, jag skulle 
själv vilja efterlysa lite mera verklighetsbilder. Jag kan tycka att det är lite, lite för tillsnyggat 
ibland, bara för att man kan det i modellerna eller för att. Jag skulle vilja ha ett nästa lager som 
lades på, eller nästa uppdaterade version som man skulle köra med, det skulle vara på något sätt 
ett patina lager som gör så man inte luras på samma vis, jag är lite trött på sådana här flashiga, 
romantiserade utsuddade bilder så, kan det inte få vara dåligt väder och regna, ja det finns ju 
dom som gör sådana också. Men en bra presentation, man, det finns så mycket nu och det finns 
dom som är så himla bra på att göra bilder, en bra presentation är något som fångar en och det 
är svårt att säga vad som fångar en och presentationen ska ju helst inte överglänsa det som man 
försöker presentera, utan att det som, så det inte verkar som att projektet är bättre än vad det är, 
för att man har en jätteflashig presentation. Det är lite som det var, problemet som var under 
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utbildningen då att man liksom gömde dålig arkitektur i en bra presentation. Det är väldigt så, 
”ja men då fejkar vi bort det här”, sätter ett träd där eller en bil framför eller en barnfamilj där 
eller liksom, så att man inte fokusera på det, problemen. Det gillar jag inte liksom att man lurar 
betraktaren, om betraktaren inte är en van betraktare som kan läsa igenom det där, eller man 
vill kanske inte läsa igenom det för att man vill att det ska vara perfekt och så känner man sig 
kanske lurad efteråt för att det blev inte så.  

Hur kan fysiska och digitala modeller samverka vid presentation? 
På just det viset vi pratade om, vi kan väl säga då att man, man får, man fördjupar ju sin, den 
där lyckliga flashiga som man ser på en bild då, det får liksom en motvikt ”jaha men hur blir 
det om man vrider runt kvarteret då, ja där ligger ett snabbköp, ja juste och där ligger…”. Alltså 
man liksom lever sig in i situationen ju mer information man får, så att alltså digitala modeller, 
om man får snurra runt dem, då får man kanske en annan uppfattning vid en presentation om 
man själv kan göra det, om jag som arkitekt då har valt olika vyer för att de är mest fördelaktiga 
och valt ut bilder på dem, då har ju jag valt, men den fysiska modellen är ju 3d som den är och 
då syns ju alla vinklarna, så att det kan både vara visionen på något vis med de digitala 
modellerna och allt man kan lägga in i den och sen den fysiska modellen som inte bär lika 
mycket information men kräver någonting annat av betraktaren och man lever sig in mer. Man 
kan, vi har en som gör lite praktik hos oss just nu och han har fått göra en fysisk modell nu och 
jag blev lite avundsjuk nästa ”får du sitta med det här” så att det kanske, det är ju så det är också, 
att de här små enklare skissmodellerna kanske någon får sitta med och göra som inte kostar lika 
mycket på kontoret, men de här väl genomarbetade beställningsmodellerna då, det kostar ju, 
och då har man bestämt sig för att här, här krävs det eller här kräver beställaren det eller så. Så, 
ja, hur man ska komma, man väljer att prioritera, det är en prioriteringsfråga, och om man 
känner att ”det här kan jag inte förklara på något annat vis”, eller det här projektet mår kanske 
bättre av att jag förklara det med en fysisk modell, än att jag, om man känner att man får svårt 
att få igenom det eller att man av ideologiska skäl inte har lust att ljuga kring någonting eller 
att man vill visa på annan problematik eller sådär man känner ja, då måste man ju känna 
projektet på det sättet att det här kräver både och.  

Vad tror du om utvecklingen framöver? 
Utvecklingen digitalt tror jag inte kommer stanna upp. Det märker man ju att det hela tiden 
kommer nya uppdaterade sätt att göra modeller på, material och mer verklighetstroget och bättre 
renderingsprogram och mer hjälp att skapa dom här och mer att lära sig också såklart. Kanske 
att, ja det finns ju redan det här att man, man gör en CAD-modell som man skriver ut i fysisk 
modell, den kombinationen är ju bra, jag har inte tillämpat det än, det verkar ju vara jättebra 
kombination. 3D-skrivare helt enkelt, för skiss skedet liksom, och volymstudier och sådana 
saker, så att jag kanske inte är en sådan visionär här, jag vet inte vad nästa steg är, det var ju 
liksom nästa steg på något vis och nu finns ju det redan, så jag tror bara att allting förfinas och 
kanske blir mer lättarbetat. Ja allting har ju barnsjukdomar och buggar och sådär det blir liksom, 
ja, blir lättare för den som ska rita. Det kanske också, precis som det är nu, att vi lämnar ut alltså 
säljbilder och sådant, säljbilder och sådant gör inte vi på vårt kontor, då ska man vara 
specialiserad på just det programmet, jag är ju mer en generalist som ska kunna lite om allt eller 
jag ska helst kunna allt om allt, men det kan jag ju inte, så det känns som jag inte kan någonting 
eller lite om allt liksom och det är min uppgift liksom, men jag är ju också inne och gör bilder 
och så ibland. Men jag kan känna att det kanske blir så att, eller det är redan så att vi på kontoren 
innan man, alltså även hos oss finns det ju de som är bättre på att modellera i 3D än andra, det 
har med intressen och så att göra. Jag snurrade in lite där i vem som gör vad nu, man blir mer 
och mer specialiserad. Om man tittar på en vanlig projektering, för hundra år sen var det ju bara 
arkitekten som höll i alltihop och en byggmästare kanske och nu är det 14 eller kanske 16 
discipliner som samlas på projekteringsmöten och för att en person kan inte ha allt det i sig så 
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att det kanske blir mer, alltså jag kan känna att det vore bra om det var lättare, jag skulle vilja 
ha mer tid att ägna mig åt arkitektur än att behöva lära mig dataprogrammet, förutsättningen 
och utvecklingen och så vidare, det kan jag känna. För att, och jag tycker inte att jag är så 
gammal så att jag är trög på det viset men, jag kan känna att det fastnar någonstans där, att 
arkitekturen blir struken på foten ibland för att det ska in i burken också på något vis och så. 
Och då blir det ju en, ska jag, om inte jag gör det själv då, då ska jag förmedla det till någon 
annan som ska omsätta det till praktiken och, ja helst vill man ju göra det själv och så, men då 
tar det så mycket tid av skapandeprocessen liksom så, och det här med alla detaljerna och så, 
jag tycker det är ett dilemma faktiskt. Och där så tycker jag ju att den fysiska modellen kanske, 
främst i skisskedet kunde vara att föredra. Ja ibland funderar jag på ”vad är det jag jobbar som 
egentligen?” sådär. 

Är det arkitekten som får hålla i alla trådar? 
Det är olika i olika projekt också, ibland är beställaren som är projektledaren och ibland är det 
arkitekten som är projektledaren för att beställaren lämnar över ansvaret om man säger så. Och 
ibland så är det, också jätteolika vilken storlek på projekt och byggnad och sådär, men arkitekten 
är ju en av alla discipliner och man finns ju med i tidigt skede, och kan ju mest om projektet 
om man säger, sen i projekteringsfasen då, först är det ju skisskedet och bygglovsskedet och så 
vidare och sen ska det byggas och då är man sammanhållande som arkitekt i början mer och 
sen så kanske mer förgrenas ut på fler och fler olika konsulter. Så då har ju, förutsättningarna 
har ju ändrats så är det olika i Sverige och i andra länder också, att vi inte har samma pondus 
här helt enkelt. Ja en del kanske har pondus men det är kanske två i Sverige som kan, som man 
lyssnar på, på det viset, att man inte ifrågasätter, Man blir väldigt ifrågasatt, det man anför sitt 
material och så vidare, jag tänker, eller jag vet att Sverige kan vara lite, arkitekten har inte lika 
hög status här som i en del andra länder där man verkligen ”ja har arkitekten sagt så, då är det 
så”. 

Kände du av det när du var i Australien? 
Jag jobbade ju inte där, men jag kände ju ändå att det var, dom är ju som det engelska systemet, 
och det tycker jag ändå var, det kändes som att det var, att man hade lite mera, det ställdes lite 
mer krav kanske, man kan ju bli stämd liksom, men man har också mer att säga till om. Sen kan 
ju det ha ändrats det är 14 år sen inser jag nu, nej men så är det, sen är det väl dom som har 
pengarna som bestämmer mycket. Det tycker jag är tråkigt, att det inte är den med kompetensen 
och som är utsedd att hålla ihop en stads utformning till exempel som får göra det, utan det är 
den som har pengarna som styr vad som blir byggt och hur det ser ut och så ”nej men blir det 
inte som jag vill, då blir det ingenting” ”nahe blir det ingenting, ja då kanske vi måste göra som 
du vill”. Ja, det är klart att man ska väl få bygga det man vill om man kan betala för det, men 
inte riktigt vad man vill kan jag tycka, men det är väldigt mycket, det låter gnälligt när man 
pratar om det, men det är väl att arkitekterna måste ta ton också antar jag, nu blev det en helt 
annan diskussion.  
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Bilaga 3

Intervju D 
Respondent D: Visualiserare, 30-39 år
Företag: Abako Arkitektkontor 
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-11-25 

Hur ser din studie- och yrkesmässiga bakgrund ut? 
Ja, jag har en kandidatexamen i design i grunden. Och sen liksom, valde jag att istället för att 
fortsätta med det, så valde jag att inrikta mig på 3D-biten som kanske kändes mer anpassad till 
arbetsmarknaden. Om man får säga så, om design. Och sen så var det ju en yrkesutbildning då, 
på Lindholmen här som jag gick. Och efter det så har jag, där gjorde vi praktik då, så då var jag 
på två företag. Ett produktföretag mer, Dakat heter de, och White arkitekter här i Göteborg då 
som kanske är lite mer kända, som ni säkert känner till då. Och sen så började jag här, så det är 
det jag har hunnit med. Jag har jobbat här i 3,5 år nu så att det, jag börjar väl bli, bli varm i 
kläderna. 

Vad har du för roll på din arbetsplats idag?  
Alltså, när jag anställdes här så fanns det ju ingen visualiserare på plats, utan min roll har ju 
liksom vart att bygga upp den tjänsten och den, ja, rollen på det här arkitektkontoret, hur ska vi 
kommunicera med bilder, vad kan vi göra och ja, vi har ju liksom haft flera visualiserare på 
plats efter det när vi har haft mycket att göra och sådant liksom, och jag har liksom fått utveckla 
vad vi behöver för materialbibliotek, vad behöver vi för 3D-modeller och, sådana grejer, men 
mestadels så handlar det ju om att göra bilder åt arkitekterna, och då är det liksom, antingen får 
man ett underlag som är CAD, eller liksom 2D, eller så har man fått Revit-modeller eller 
SketchUp-modeller. Så att det är vitt och brett! 

Gör du bara visualiseringsbilder till arkitekterna på ditt företag Abako eller kan externa 
företag be om bilder?   
Ja, det är ju känsligt då att sälja till andra arkitektkontor, men jag har ju jobbat direkt åt andra 
beställare, men det är ju antagligen sådana som jag har fått kontakt med genom kontoret och ja, 
som att, ja men, om någon här, arkitekt, har samarbetat med nått byggföretag inom, kanske 
bostäder eller någonting liksom, så kanske de sedan anlitar oss direkt för att ta fram bilder till 
ett annat projekt som dom har 3D-modell till. Så det har ju hänt, men, men annars så är det ju 
arkitekterna här som är mina beställare eller vad man ska säga.  

Var i byggprocessen blir du delaktig i ett projekt? 
Ja, det är faktiskt jätteolika också. Alltså ibland så blir man inkopplad ganska tidigt för att man 
vill göra en bild som visar en skissprocess eller ett tidigt skede du vet, man ska göra någon 
sådan här, liksom ”jamen gör huset, vi vet inte alls hur det ska se ut men gör det lite 
genomskinligt och transparent bara för att visa miljön liksom”. Så det är ju, då gör man ju en 
bild i tidigt skede, sen kan det ju va att man är med liksom i processen, för att dom kanske vill 
testa olika material på fasader eller så bara ”men blir det bra med tegel, nej men vänta ska vi 
testa puts istället?”. Och då är man lite som ett bollplank så, och ibland så kommer man in i 
slutet och bara ”Okej, nu har du de här dagarna på dig att göra det här”. Men, och jag vet inte, 
det är väl olika saker som är bäst liksom, i olika tillfällen, men många gånger så vill de kanske 
ändå så här, tror att de är färdiga med hur det ska se ut och sen när man gör det så inser de att 
”oj då, vi vill visst ändra någonting”, så då blir man lite så här bollplank fastän man har en 
väldigt tight deadline då, det kan ju vara en nackdel då. Men visualisering går att använda tidigt 
i processen också då, sen så vet jag inte hur jag tror i framtiden det kommer att bli, för många 
skissar ju liksom i SketchUp och då gör de sin skiss där, så det är mest, det är mestadels om, 
om man vill testa material nästan, eller att man, när man får liksom den färdiga bilden mer, att 
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man då upptäcker att ”jaha, vänta nu. D färgerna, passar de så bra ihop?” eller någonting sådant 
där liksom.  

Vilka program arbetar du i? 
3D Studio Max och V-Ray i första hand. Sen kan jag göra någonting i SketchUp också, nu finns 
ju V-Ray till SketchUp också. V-Ray det är ju en renderingsmotor. Det är lite branschledande 
även om det kanske är lite dumt, men det behöver vi inte gå in på. Men så det kommer faktiskt 
att komma till Revit också, det satsar de på att ta fram nu, så det kommer kanske om något år 
eller så. Och då om man skulle rendera ut bilder, det finns nog något renderingsprogram i Revit 
tror jag, men det har jag inte jobbat med alls faktiskt. Men, utan då lyfter jag in i modellen i 
något program som jag kan bättre. Men jag tänker, det händer rätt mycket när man exporterar 
över modeller fram och tillbaka och så, det kan bli jäkligt rörigt så att, jag ser ju det som en 
fördel om man då kan använda den renderingsmotorn som man kan, fast i Revit liksom direkt, 
så slipper man den delen när man håller på och exporterar och krånglar.  

Vilken typ av projekt är vanligast att du jobbar med? 
Bostäder är ett starkt segment liksom, och även infrastruktur. Mycket skolor. Inredning är det 
typ hotellobbys och sådana grejer. Sjukhus. 

Är det någon av dessa projekt som är lättare eller svårare att göra bra renderingar till? 
Det är nog både och. Kanske att jag har gjort mer exteriörer än interiörer här, men det tror jag 
liksom beror på processerna med för bostadsprojekt kanske går lite fortare liksom, där är det 
mer slänga fram lite bilder än interiörer kan vara såhär, då ska beställaren bestämma rätt länge 
och så är det stora projekt för det är ofta liksom stora offentliga byggnader det handlar om då. 
Och då liksom, då blir det mer sällan att dom beställer kanske. Men jag skulle inte säga att det 
är svårare liksom, men kanske att det är mer 3D man måste göra klart, mer i 3D-modellen 
liksom redan där när man gör en interiörbild. Om man gör en exteriörbild så är det ju mycket 
Photoshop, det kan man ju göra som man vill, men jag jobbar så i alla fall att jag lägger den 
konstnärliga touchen i Photoshop liksom, att 3D, okej jag gör det som behövs för skuggor och 
känsla, men sen fort ut och så kan jag göra liksom resten i Photoshop nästan. Det är lite olika 
beroende på vad man ska ha med, om man ska ha en bild eller tio bilder. Ska man ha tio bilder 
på en exteriör så är det ju självklart skillnad att göra liksom mycket 3D då. Men det vill man 
nästan aldrig, man vill ha en eller två bilder. 

Vilket upplevelsevärde har digitala modeller? 
Ja svår fråga. Alltså de digitala modellerna när de är i datorn. För att i dagsläget så tycker jag 
ju att många är ju ganska vana vid det, att jobba med Revit och se en 3D-modell. De har ju 
liksom redan fått den här djupkänslan och liksom volymstudierna medan de håller på att skissa 
fram någonting liksom, så det vet jag inte om jag bidrar med så mycket. Men självklart gör man 
en bild så är det ju mycket faktiskt, upplevelsevärde. Och det är mycket så här ”Kan du fejka 
detta?” liksom. Vi har en stor byggnad som ska smälta in miljön och den ska se lite mindre ut 
att vad den egentligen är liksom. Det kan man ju prata mycket moraliskt om. Men det är ändå 
sådana uppgifter som jag kan få. Så ja, jag vet inte om det var allt.  

Vilket värde har visualiserade bilder för beställare? 
Det kommer mer och mer krav på bilder. ”Ja men vi måste ha det för att kunna konkurrera” och 
arkitektbranschen är ju väldigt mycket tävlingar och du kan inte komma utan en bild för att du 
har ingenting att visa och fler och fler liksom, personer som kanske inte är så insatta i projektet 
kollar ju på det för att bedöma, och de kanske inte går in och läser en ritning och förstår det 
klart och tydligt liksom, utan bilden är ju ett väldigt viktigt kommunikationsmedel. Och 3D-
modeller då liksom, för att kunna skapa förståelse och ge en gemensam bild av projektet liksom. 
Så är det ju. Men vad tänkte jag säga mer? Nej jag glömde. 
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Hur påverkar en digital modell kommunikationen internt och externt? 
Ja, jo men det var ju lite det jag nästan var inne på, ja men liksom det finns ju någonting att 
prata om. Man måste ju kanske ha modellen för att, ja kunna diskutera vad som är fel och det 
känns som att jag är som ett mellansteg då. Om jag skulle få en CAD-ritning bara så sitter 
arkitekten där och förstår den och så ska jag tolka den och göra liksom en rätt bild av det. Och 
skulle då beställaren kolla direkt på ritningen kanske de skulle missa saker och någonting, fast 
de blir ju väldigt tydliga när man pratar runt en modell då till exempel. 

Hur påverkar tid och kostnad användningen av digitala modeller? 
Ja, jo men jag förstår frågan. Alltså det är ju mycket snack om det här. Det här blir man ju 
väldigt trött av när man sitter och jobbar med det. Allting ska gå så fort och ingen vill betala 
någonting. Ja men det är fortfarande så att man tycker att bilden kommer lite automatiskt, det 
är bara att trycka på en knapp så renderas den. Men det funkar ju inte riktigt så liksom. Så det 
är det ju självklart. Och då tycker jag ju liksom att kommunikationen hamnar ju på ”vart kan vi 
lägga nivån?”. För jag menar, jag kan få uppdrag på fyra timmar och jag kan få uppdrag på en 
vecka liksom. Och det är nästan aldrig mer tid än en vecka. Och där får man ju bara välja nivån 
och försöka ha referensbilder att prata kring liksom. Vart kan vi lägga oss med de pengarna ni 
vill betala då liksom? Det är ju ofta så att man vill ha den där en veckas-bilden på 2 dagar 
liksom. 

Hur mycket hinner man göra på en vecka? 
Amen då är det liksom de här fina liksom fotorealistiska eller bilder eller typ såhär 
effektbilderna liksom. Det hänger några i foajén här och här utanför i alla fall, jag men de här 
bilderna som hänger här uppe till exempel, väl, nu är det jättesvårt att säga om de tog en vecka 
eller inte för det är faktiskt egentligen en animation av ett sjukhus, men de är inte 
jättedetaljerade, men ja kanske nästan en vecka, 3-4 dagar. Ja men att få det, att det är texturerat 
rätt, med rätt material på stolarna och rätt kulör och så där, då tar det ju lite tid. 

Finns det något skede i processen där det är viktigare att använda digitala modeller? 
Ja, det är nästan svårt för mig, men ni har ju frågat olika kategorier där, men alltså det är ju 
jätteviktigt när man håller på att skissa fram något tror jag, men det är ju ofta då arkitekterna 
som gör det, när de sitter i sin SketchUp modell och bara ful-meckar ihop någonting i 3D då, 
sen så bygger jag det kanske lite mer ordentligt sen då, men egentligen i början när man sätter 
gestaltningen är väl det viktigast liksom, egentligen, sen så ska jag ju inte undervärdera mitt 
arbete kanske. Jo men det är det ju, jo för bildmässigt så är ju detaljer jätteviktigt, det är ju 
sådant man inte får från arkitekterna då, utan man får en form och sen får man lägga till väldigt 
mycket detaljer för att göra det till en realistisk bil, för annars får du ingen realistisk bild, det 
kan ju vara ganska simpelt. 

Ser du några andra för eller nackdelar med digitala modeller? 
Att det går fortare och att få en gemensam förståelse och sådant, det är ju självklart en fördel, 
ja alltså, den enda nackdel om man skulle jämföra med fysiska modeller är väl liksom att ja, 
men om du har en fysisk modell som du byggt över ett helt område till exempel så är det roligare 
och kanske lättare att kolla, för att man kan vända sig runt om kring på ett annat sätt liksom, än 
om du gör en stillbild i alla fall, sen kan man ju liksom vända runt saker i 3D med, men du får 
ju nästa lättare av en fysisk modell tycker jag än, en volymkänsla som du inte riktigt får av en 
platt skärm ändå liksom, kanske storleksförhållande till varandra och sådana grejer om man 
bygger en stadsbyggnadsplan eller vad det kan heta. Så det tycker jag ju att fysiska modeller är 
bättre på. Sen kan man ju tycka vad man vill om det som sagt, för att det är ju, egentligen tycker 
ju jag att man ska visa projektet så som man kommer att uppleva det, så som det ser ut liksom, 
men jag gör ju efter vad mina beställare vill ha, så är det ju om man ska få betalt för det man 
gör så får man anpassa sig. 
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Hur har du kommit i kontakt med fysiska modeller under din utbildning?  
Nej, det har jag faktiskt inte gjort mycket, alls, inget, för att tala i klarspråk, men jag vet att nu 
för tiden så har den utbildningen 3D-skrivare och sådana grejer, så att det kommer väl mer och 
mer på den punkten, innan har man väl kanske byggt mer modeller liksom för hand, eller vad 
man ska säga. 

Vad har du för erfarenheter av fysiska modeller i yrkeslivet? 
Ingenting heller, eller jag vet liksom att vi har inte lagt det åt sidan helt, vi använder det ibland 
men då anlitar vi en extern firma, som, dom har jobbat med i hundra år sådär liksom, och det 
handlar ju bara om när man ska presentera något eller när man vet att något projekt kanske 
gynnas av att stå i en monter någonstans, ja samhällsnyttigt projekt eller vad man ska säga att 
det är liksom, det är ett annat värde att ha en fysisk modell än vad det är att ha bilder, dom 
konkurrerar inte riktigt kan jag tycka jag i alla fall, utan det är två olika saker. Jag har inte sett 
någon på kontoret använda sig av i såhär skissprocessen eller någonting, däremot på White om 
ni vill ha den insynspunkten, så vet jag att de hade ett sådant litet rum där de skar lite och där 
var det en del arkitekter faktiskt, arkitekter som satt där och jobbade lite för att få fram form 
och sådana grejer liksom, men det är väl mindre smidigt också eller mera tidskrävande tänker 
jag just i skissprocess också. Jag tror det är det är SketchUp som de flesta använder nu, jag 
skissar ju inte upp några former. 

Hur påverkar en fysisk modell kommunikationen internt och externt? 
Ja, ja men det är väl samma där liksom att man får en gemensam bild av projektet och hur 
projektet kommer att se ut och man kan diskutera kring form och volym liksom. 

Finns det något skede i processen där det är viktigare att använda fysiska modeller? 
Ja, nä men som sagt, jag tycker att det gör sig rätt fint i ett presentationsskede, det gör det, och 
sen så tror jag att man kanske skulle ibland ha nytta av att jobba mer med det i skissprocessen 
fortfarande, men människan är ju lat liksom, det är lite jobbigare än att göra det i 3D på datorn. 

Varför tror du att det skulle vara bättre att se det i skisskedet? 
Men jag tycker ändå att man ser olika saker liksom, att, likadant som att man kollar på en ritning 
så ger det en bild om hur sker ser ut och sen när man får upp 3D får man en annan förståelse 
för hur rummet ser ut i förhållande till något annat kanske, sen när man liksom lyfter ur sig och 
liksom sitter med saker, liksom rent fysiskt så kommer man på någon tredje aspekt, jag vet inte 
hur jag ska förklara det bättre, det sitter lite i händerna också kanske, man får ju olika uttrycket 
ändå liksom. Om man tittar på hur arkitekturen har utvecklats genom åren så kan man ju kanske 
förstå hur vissa former har kommit, när man satt och ritade ritningarna för hand så såg husen ut 
på ett sätt och sen när man har fått fräcka 3D-verktyg som kan göra böjande, böljande former 
liksom och sådant här, då liksom gör man andra byggnader helt plötsligt, bara för att man kan 
rita det, eller vad man ska säga. Ja men varje redskap du använder skapar något nytt liksom, 
eller ja, så tycker jag. Det är likadant som om man typ skissar så skapar man ju olika, beroende 
på vilken referensbild du har eller vilket underlag du har så blir resultatet väldigt skilt, det är 
likadant när man sitter och skissar som arkitekt, då tänker jag liksom, vilket verktyg använder 
du och vilket resultat kommer det bli. Jag tror ändå att om man skulle göra en undersökning på 
det så skulle man se att helt plötsligt när, kommer inte ihåg vad de hr programmen heter, men 
gräshoppor eller något jäkla roligt, som kan göra såhär jättefräcka runda former och helt 
plötsligt så dyker det upp runda böljande byggnader som är konstigt formade, ja jag vet inte, 
det händer något i skissprocessen redan liksom. 

Vad kännetecknar bra kommunikation? 
Tydlighet, alltså det är ju någonting man alltid måste bli bättre på, speciellt på en arbetsplats, 
det saknas nästan alltid kommunikation för att folk är stressade, men att ha liksom, att alla 
förstår processen liksom tror jag är viktigt liksom, jag känner i början när jag jobbade här och 
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man inte hade jobbat men visualisering innan så visste man inte riktigt vad man kunde 
efterfråga, då blev det också svårt för mig att säga vad jag kan göra, när jag inte har så mycket 
erfarenhet och inte så mycket att visa, men ju längre man har jobbat ihop och man har pratar 
om bild och 3D så får man ju lättare att förstå varandra liksom, ja det var inte riktigt svar på 
frågan där men ja. Tydlighet och prata mycket mer än vad man tror är nödvändigt, för speciellt 
när det kommer till bild har man så himla olika bilder i huvudet fast att man använder samma 
ord. 

Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsmedel? 
Ja men det är väl lite som jag har sagt också att jag tycker att de har två olika värden och jag 
tycker att de kompletterar varandra, så hur, ja alltså där tittar man på den och där tittar man på 
den och det handlar om samma projekt, så får man en större bild i slutänden.  
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Bilaga 4 

Intervju E 
Respondent E: Visualiserare, 40-49 år 
Företag: Tengbom 
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-12-03 

Hur ser din studie- och yrkesmässiga bakgrund ut? 
Just det, jag är faktiskt självlärd 3D-illustatör så att jag har hållit på med visualisering sen 2001 
ungefär, och då har jag jobbat både med VR-fotografering, 3D-modellering och med interaktiv 
visualisering då man gör den typen av sådana här spelmodeller som man kan gå runt i. Baserat 
på TV-spelteknik kan man säga. Och sen har jag varit här på Tengbom som 3D-illustatör sen 
2010. 

Har du läst fristående kurser då eller är det kunskap du mer eller mindre lärt dig hemma? 
Alltså ja, precis. Så ett stort intresse för det bara, och vår yrkesroll är en av dom få där man 
faktiskt, när du söker jobb så gör du det i regel på att du har en portfolio, att du är en duktig 
illustratör. Och snabb. Dom programmen som man använder är ju standard. Det är ju SketchUp, 
Photoshop, 3D Studio Max och V-Ray och den. Så att det är, kan man jobbet så är det ingen 
som frågar efter betyg så direkt. Däremot så finns det ju många som har gått Computer Graphics 
Design eller liknande. Sådana där yrkeshögskoleutbildningar då, tvååriga. Men det är, jag vet 
inte om att det finns något på högskolenivå annars, just för visualisering. Sen finns det ju den 
typen av teknisk visualisering som typ, jamen Sweco och som håller på med sådant, där du 
kanske har större nytta av att vara byggnadsingenjör i botten och jobba med den typen av 
visualisering. Men, vi gör ju mycket mer, det liksom är lite mer åt det konstnärliga hållet, man 
gör tävlingsillustrationer och sådär. Det är bättre att vara duktig i Photoshop nästan. 

Vad har du för roll på din arbetsplats idag? 
Jag är, man kan säga att jag leder 3D-gruppen då, vi är fem stycken illustratörer, så att vi hjälper 
ju till då i allt från tävlingar till presentationsmaterial, fasadgestaltning, hela processen då.  

Vilka program använder ni er av? 
Ja vi får, materialet som kommer in är ju, det kan vara direkt att det är enkla SketchUp-modeller 
eller avancerade SketchUp-modeller, det kan vara ArchiCAD-modeller, Revit eller bara 2D 
DWG:er från AutoCAD. Så allt möjligt. Och så bygger vi upp modellerna i SketchUp, i regel, 
och så sen så bearbetar vi modellerna då i 3D Studio Max och renderar i V-Ray som är en 
ganska vanlig renderingsmotor.  

Varför har ni valt att använda SketchUp?  
Det använder vi nästan alltid, det är oslagbart att jobba med. Det går snabbt, så att det är ett 
väldigt bra verktyg.  

Var i byggprocessen blir du delaktig i ett projekt? 
Ja dels är det, dom två stora huvudmomenten är ju i väldigt tidiga skisskeden där det ska tas 
fram någon typ av enkel visionsbild eller bara volymstudier på ett område, eller det kan vara en 
kontorslokal där man vill se någonting. Och sen är det ju då tävlingar där vi gör 
presentationsmaterialet, slutbilderna. Men sen så är vi i vissa fall delaktiga då under hela 
projektets gång med att ta fram olika visualiseringar på, man kanske provar olika fasadmaterial 
och vill se hur det kan tänkas se ut. Eller enkla volym, små utredningar som då kommer under 
projektets gång. Så ibland är vi faktiskt med och tar fram illustrationer löpande under projektets 
gång. Sen är det ju smidigare eftersom vi jobbar på ett kontor. Vi sitter ju i samma lokaler så 
att det blir att man jobbar i projektteam då, och vi är ständigt engagerade i såhär, varje vecka är 
det fem, tio, femton olika projekt. Så att vi är inne och jobbar med ett projekt en eller två dagar, 
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och sen gör man något annat. Det är väldigt sällan vi sitter liksom, månad efter månad som 
byggnadsingenjörerna är, utan det är många små, korta insatser vi gör. 

Hur lång tid lägger ni i genomsnitt på att ta fram visualiseringsbilder? 
Alltså det som tar tid är ju egentligen, själva att bygga upp modellen och sen tar det ju, man kan 
sitta enormt länge i Photoshop och sitta och fixa grejer, men när vi har ett mer eller mindre 
färdigt material och ska ta fram en presentationsbild som är nästintill fotorealistisk då brukar vi 
göra det inom loppet av två dagar, max. En och en halv till två dagar. Och då har vi även bara 
fått CAD-material så har vi byggt upp modellen själva. Texturerat, ljussatt, renderar ut den och 
sen i Photoshop så sätter man in skalgubbar och fixar till det sista. Men det är väldigt korta 
insatser. Så allt från en halv dag till max två dagar. 

Vill ni helst då att arkitekterna ska jobba i SketchUp direkt då? 
Nej alltså dom slarvar ganska mycket. Vi får oftast bygga om modellerna i alla fall. 

Vilken typ av uppdrag är vanligast att du jobbar med? 
Det är presentationsbilder och tävlingsbilder och sen kan det vara olika, alltså, vad ska man 
säga, fasadgestaltning. Den typen av illustrationer då. Mycket, många saker tar dom ju fram 
själva ifrån Revit eller sådär, planer, fasader, sektionsritningar och sådant. Eller ja, 
axonometrier och sådant, det går ju jättebra att ta fram direkt ut ArchiCAD eller Revit. I övrigt 
gör Tengbom så otroligt mycket; det är skolor, konferensanläggningar, industrier, kontor, 
bostäder. Tengbom har allt från inredningsarkitektur till stadsbyggnad. 

Hur kommer du i kontakt med digitala modeller i ditt arbete? 
Ja alltså vi får ju mer eller mindre avancerade Revit-modeller som innehåller väldigt mycket 
information då i 3D, och dom använder vi ju på alla möjliga sätt när vi visualiserar. Men oftast 
så börjar ju vi göra Revit-modellerna på kontoret här när det ska börjas projekteras och tas fram 
bygghandlingar och sådär. Skissfasen sker i väldigt stor utsträckning bara i AutoCAD i 2D eller 
SketchUp, det är nästan ingen här i kontoret som direkt skissar i Revit, det är lite för knöligt för 
det. Det finns några som är ganska snabba som gör några enkla modeller i ArchiCAD men 
Revit är lite besvärligt att jobba med så, det är vad jag har hört i alla fall. Men digitala modeller, 
alltså det är klart, sen i dom senare skedena, då tar vi ju fortfarande fram en del visualisering 
och då innehåller ju Revit allt in i minsta detalj så, men, och jag vet att dom använder dom 
modellerna då tillsammans med alla dom andra konsulterna, el, konstruktörer, VVS och så 
vidare, och då gör dom ju mycket kollisionstester och då har man ju stor nytta av att ha en 
Revit-modell i grunden då, men där är ju inte vi involverade riktigt.  

Vilket upplevelsevärde har digitala modeller? 
Nej men det är klart att en 3D-modell, den kan ju användas, vi använder SketchUp-modellerna 
väldigt långt, allt från enkla volymstudier till visionsbilder sådär. Och den kan man använda 
när man sitter på ett möte - vända och vrida på - och ta ut perspektiv, så det är klart, 3D-modeller 
är väldigt nyttig att ha som arbetsredskap, och sen gör vi ju som här visionsbilderna när man 
ska presentera för kommunpolitiker eller stadsbyggnadskontoret eller allmänheten och det är 
klart att då måste man ju ha en 3D-modell att utgå ifrån. Det är väldigt får här som sitter och 
ritar handperspektiv. Man använder verkligen 3D-modellen. Det går mycket snabbare än att 
göra handskisser. Sen gör vi ofta handritade perspektiv med kanske en SketchUp-modell som 
grund. Det vill säga man tar ut intressanta perspektiv från den, men sen så drar dom ut ett 
skisspapper och börjar rita för hand ovanpå den, det är väldigt bra bara för att få upp 
perspektivlinjerna klara. Och sen så kan man göra ett handritat perspektiv som blir väldigt fint, 
så det går an att jobba för hand också då, men man har den som grund. 

Hur påverkar en digital modell kommunikationen internt och externt? 
Men den är absolut nödvändig. Det räcker inte att bara ha planer och fasader och sektioner, 
därför att det är jättemånga beställare som inte är duktiga på att läsa ritningar. Dom har svårt 
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att förstå projektet så då behöver man dra upp det i 3D ganska tidigt för att dom ska fatta vad 
det är frågan om. Om man dessutom sen kan ta en digital modell och använda den till någon 
form av VR-teknik där man sätter på sådana här VR-glasögon och kan gå runt i modellen så är 
det ju klart att det underlättar enormt i kommunikationen med beställaren. Även med 
allmänheten. I dom fall när man kanske kan göra en film eller någonting, men det är klart det 
är ju dyrt. Den är ju väldigt värdefull att ha då, med det är klart, det tar ju tid att bygga upp bra 
3D-modeller men det är väldigt svårt att vara utan. 

I vilken utsträckning använder ni er av VR-glasögon och visualiserade filmer? 
Det blir mer och mer. Vi har börjat använda VR-glasögon så att du kan stå i en miljö och 
verkligen titta runt med rätt dimensioner och få en känsla. Det funkar likadant som att rendera 
ut en vanlig bild egentligen. Man renderar ut en sådan på ett par timmar. Har du väl gjort 
modellen och ljussatt den så är det inte så svårt att göra en VR-bild.  

Hur påverkar kostnad användningen av digitala modeller? 
Alltså kunderna kräver ju bra presentationsmaterial. Det är så att som arkitektkontor så kan man 
inte komma med bara några handskisser utan kunderna förväntar sig, för oftast så måste ju 
beställaren behöver kanske sälja in sitt projekt då till någon kommunpolitiker eller för att få 
bygglov, och då vill dom ofta ha 3D-illustrationer. Och då måste vi ha en digital modell liksom, 
så att det är ingenting konstigt eller ovanligt längre, utan det är absolut nödvändigt. Och det är 
klart, sen när projekteringen kommit igång, när man tidigare projekterat i AutoCAD, nu 
projekterar man i Revit, så är det klart att det tar mer tid i Revit för att det är fortfarande lite ny 
teknik och ja, folk har inte hunnit lära sig programmet fullt ut, jag vet inte vad storleksgraden 
är, om det handlar om dubbelt så mycket arbete, men när du väl har en bra Revit-modell och 
det sen blir revisioner, förändringar på fönster och dörrar eller vad det nu är för någonting, när 
man sen sätter dit nya går det blixtsnabbt att skriva ut nya ritningar. Du har ju redan all den 
informationen i den modellen. Förut var du ju tvungen att ändra i plan, sektion, fasad, i allt. 
Men nu hänger ju allt ihop och dom här vyerna som man tar ut ifrån en Revit-modell, allt är ju 
baserat på en och samma modell då. Så där sparar ju man in väldigt mycket tid istället. Och det 
påverkar ju, om man tittar på frågorna, det påverkar ju båda kostnad och tidsåtgång. Att det är 
initialt tar det längre tid att göra Revit-modellen, därför att det är så mycket information som 
måste in, men när du väl har gjort det arbetet och sen behöver revidera modellen och ta ut nya 
handlingar hela tiden och skicka ut till alla berörda, då är det ju jätte, då har man en otrolig vinst 
där. 

Finns det något skede i byggprocessen där det är viktigare att använda digitala modeller? 
Kontra fysiska modeller så är det lite olika. Om man vänder litegrann på det så är det så att vi 
använder fysiska modeller oftast i workshops tillsammans med beställaren. Och då kan man 
sitta och klippa och klistra i flera dagar med liksom väldigt enkla frigolitblock som man bygger 
upp skalmodeller och såhär. Men den använder man mer bara för att diskutera projektet och ha 
det som idéer och såhär.  Man bara leker fram saker. Men så fort det börjar landa i någonting 
då börjar man skissa i exempelvis SketchUp istället då. Så det är väldigt sällen en fysisk modell 
hänger med särskilt länge. Den har man i workshops och såhär när man bara spånar idéer väldigt 
tidigt. Så att vi aldrig gör några speciellt avancerade fysiska modeller. Direkt därefter när man 
börjar rita på någonting, där är det helt att man går över till det digitala och det är ju för att det 
tar för lång tid att göra fysiska modeller. Sitta att klippa och klistra, det är ju nästan bara 
studenterna som har tiden att göra det faktiskt. Det går oerhört mycket snabbare att göra det i 
datorn då. Så det digitala kommer in ganska tidigt, men workshops med beställaren eller internt, 
där kan arkitekterna sitta och leka runt lite med fysiska byggklossar. Men sen så tar man väldigt 
fort och går över till digitalt skissande. Däremot sen när projektet börjar ta form och ska 
presenteras i olika sammanhang, då händer det ofta att vi beställer, men då gör vi det från 
professionella modellbyggare. Då beställer vi ofta skalmodeller i 1:200 eller 1:500 eller vad det 
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nu kan vara för skala då. Och det är oftast väldigt fint byggda trämodeller som man gör. Och 
det är ju ofta både för att beställaren ofta vill ha det och visa för sina bostadsköpare eller ställa 
ut. Men vi gör nästan aldrig fysiska modeller här på kontoret. Några av dom andra 
Tengbomkontoren har skaffat 3D-skrivare, men dom här 3D-skrivarna dom är ju fortfarande 
ganska långsamma så det tar ju flera timmar att ta fram en modell, så det är ju inte något 
skissverktyg på det sättet utan mer till presentation. Men jag vet att det är jättemånga som tycker 
att fysiska modeller är, har ett väldigt högt kommunikationsvärde. För att du kan peka på den 
och vända och vrida. Batteriet tar aldrig slut på en fysisk modell så dom har absolut ett stort 
värde. Men vi använder den inte internt som kommunikationsverktyg. 

Ser du några ytterligare fördelar med digitala modeller? 
Ja men det är ju framförallt när du ska göra revisioner och ändra på något, så är det ju klart att 
har du en fysisk modell som du ska såga och klistra om medan en digital modell, där kan du 
väldigt lätt göra förändringar och sen ta nya 3D-vyer och rendera ut så du har en enorm 
flexibilitet där och sen att du kan använda, har du en bra digital modell så har du ju dels för 
bygghandlingarna, alltså bofaktablad och planer, fasader, sektioner, allt som ska finns med i 
bygglov, och konstruktion, bygghandlingar till presentationsbilderna och film och VR vad det 
nu kan vara det har du en digital modell som bas så kan du använda den på så enormt många 
olika sätt. 

Ser du några nackdelar med digitala modeller?	
Det som några har uttryckt är väl kanske att det, det finns en fara i att man, man går för snabbt 
fram och att man blir för konkret för tidigt, det vill säga att man, har du en enkel volymstudie i 
SketchUp eller fysiskt så, men då har du någonting i den skalan, då har du inte fönster och 
balkonger och sådana detaljer, kanske inte ens har brytt dig om hur taken ser ut, utan det är bara 
väldigt enkla volymer sådär. Medan så fort du går in i den digitala världen så, så frestas du att 
börja detaljera modeller med fönstersättningar, med balkonger, med räcken och då kan 
problemet vara att beställaren eller arkitekterna hamnar i fel typer av frågeställningar för tidigt, 
man diskutera hur ett balkongräcke ska se ut när man inte ens är på det klara med om det ska, 
hur byggnadens, hur storleken ska vara eller hur många våningar det ska vara, att då börja 
diskutera fönsterspröjs då blir ju helt galet, så där finns då en risk då, att bara för att man går 
över till det digitala och börjar då att sätta in standardkomponenter i Revit exempelvis då, 
standardfamiljer, så blir det att den helt plötsligt blir för konkret. Och där, då kan det vara bättre 
att ganska länge hålla sig på skissfasen och ha det som, och där kan ju möjligtvis en fysisk 
modell ha en fördel då i att du inte, du förstår att det bara är en väldigt tidig volymstudie när 
det är enkla frigolitblock på en skiva så. Så där, där det finns en, det är väl det som kan vara 
problemet då. Och det är samma sak där, med visualiserade bilder, man måste vara uppmärksam 
på vilken fas i projektet man är, så att man inte för tidigt konkretiserar projektet och visar såhär 
visar fönstersättning väldigt tydligt eller visar sådana detaljer då, inte vet jag, om det är 
balkonger med pinnar eller glas, sånt, för det är inte det man vill kommunicera med, den som 
ska titta på bilderna, utan man kanske bara vill ge en visionsbild av en stadsmiljö eller ett 
bostadsprojekt sådär. Då gör vi oftast renderingar som är kopior på skalmodeller, det vill säga, 
vi har, vi renderar så att träden ser ut som sådana modellträd med bara trassel och gubbarna är 
väldigt tydligt att det bara är siluettfigurer och till och med husen då är bara med trätextur på 
så att det ser ut som ett utsågat block, fast att vi är nere på ögonhöjd så, så försöker vi göra så 
att det ser ut som att man har fotograferat en fysisk skalmodell istället. Det är ju just för att man 
inte ska fastna vid fel typ av frågor.  

Vilket upplevelsevärde har fysiska modeller?	
Som jag nämnde tidigare det är just det att du kan ställa en fysisk modell på bordet, du kan 
vända och vrida på den, du kan peka och så, du är inte beroende av någon dator för det, den är 
ju väldigt så hands-on med en fysisk modell. Speciellt när dom är välgjorda så är dom ju väldigt 
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fina och det är också, de är lättare för beställaren då att, just att man inte fastnar vid fel typ av 
frågor, för att har jag i en renderad modell eller en VR-modell, har lagt in gräs och buskar och 
träd som är ganska realistiska, och då är, och då finns ju risken, eller jag har lagt på ett visst 
tegelmaterial på huset då, när det kanske inte ens är säkert att det ska vara tegel, det kanske ska 
vara puts, att då har en skalmodell gjord i trä så, då förstår dom att, ja då förstår man ju att det 
här är bara en skalmodell, medan har du en digital modell kan det bli att man fastnar i helt fel 
frågor, just därför är den fysiska modellen bra för ett den är inte så detaljerad, så.  

Finns det något skede i processen där det är viktigare att använda fysiska modeller?  
Ja i dom väldigt tidiga skiss-skedena och när man har dom första mötena med beställaren och 
ska ha en workgroup och försöka komma överens och komma fram till, vad är det för någonting 
vi ska göra i det här projektet och att då sitta och diskutera ja, kvartersstrukturer, eller 
byggnadshöjder, våningshöjder, och såna enkla geometriska förhållanden då är det jättebra med 
en fysisk modell.  

Är det bättre en än Sketch-up modell då?  
Det går fortare, det går fortare att sitta med en kniv och skära till ett frigolitblock liksom, om 
man håller det på en enkel nivå så, så det har vi haft flera sådana workgroups där man sitter och 
verkligen bara böjer till sådana pappersbitar, verkligen bara på den nivån just för att det sätter 
igång intressanta samtal och så. 
Har ni en snickerihörna?  
Ja vi har en liten modellverkstad har vi, men dom modellerna som ni ser här på borden är i regel 
sådana som vi fått från modellbyggare, dom är inte gjorda här lokalt. 

Ser du några ytterligare för- och nackdelar med fysiska modeller? 
Nej men jag tror att det kanske kan bli vanligare igen med fysiska modeller nu när 3D-skrivarna 
börjar komma och bli så pass användbara och snabba att man kan ha en skrivare på kontoret, 
nu har vi inte någon skrivare än, men jag tror definitivt att fysiska modeller har en framtid så, 
det är absolut inte att det är något som är passé, vi hoppas på att det ska få en ny liten comeback 
sådär och att använda mer fysiska modeller. 

Vad kännetecknar bra kommunikation? 
Det är väl att använda rätt typer av illustrationer, och då menar jag alltså att illustrationer kan 
ju vara en fysisk modell, eller det kan vara ett foto av en fysisk modell, det kan också vara en 
handskiss eller en akvarellmålning eller en rendering, men det är väl att dom ska ha, att dom 
ska va på rätt nivå i rätt skede, i dom tidiga skedena så ska dom inte vara så konkreta utan då 
ska dom, då är det ju oslagbart med en, en fysisk modell som man kanske har fotograferat av, 
eller kanske att man har gjort en akvarell skiss, så, just för att dom inte är så detaljerade, utan 
man vill bara sälja in en känsla hos beställarna eller hos den som är mottagaren och när man 
väl har landat i ett förslag, i konkret förslag, då tycker jag att man ska vara ärlig i 
kommunikationen, då ska man säga att den här byggnaden kommer vara si och så hög och den 
kommer ha de och de materialen och den kommer att, skuggorna kommer att falla på det här 
viset, så, då tycker jag att, då är bra kommunikation att man är ärlig, man ska inte visa såhär, 
nästan alla visar ju husen en solig dag och det är såhär fantastiska och allt är så vackert och så, 
men hur ser det ut liksom en regnig novemberdag, det kanske är mer relevant så och då tycker 
jag att man ska, om en byggnad är vacker även på sin sämsta dag, då vet man ju att då är det 
bra även andra dagar liksom, där tycker jag att man ska vara tydlig. Vi tycker inte, vi ljuger 
aldrig när det gäller sådana saker, vi är väldigt noga med att vara liksom, att vara realistiska och 
så och sen har vi före och efter exempel på renderingar eller illustrationer som vi har gjort, och 
sen har vi gått ut efteråt och tagit en bild på platsen på samma vinkel för att kunna visa före och 
efter och vi brukar faktiskt ligga väldigt nära så, i hur det faktiskt kommer att se ut, givet då att 
inte projektet har förändrats i efterhand så, om helt plötsligt har man sparat in på en våning eller 
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ändrat fasadmaterialen, men i det stora hela så brukar det stämma väl överens då. 

Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsmedel? 
Dom kan leva parallellt under ett uppdrag. Digitala modeller måste man ju ha för, som all mer 
avancerad visualisering och för själva, för att få fram alla ritningar man måste få fram, men sen 
kan ju den fysiska modellen kan ju få finnas med och utvecklas parallellt i mån av budget i 
projekt, i mån av tid, en sånär välgjord modell som man beställer, dom kan ju kosta tiotusentals 
kronor verkligen, och ska man ha någon på kontoret som sitter och filar och slipar på en modell 
så kostar det också, en person kan ju kosta tusen kronor i timmen, så man har inte råd att ha en 
person som bara sitter och gör fysiska modeller heller. Men vi har ju haft projekt där vi haft 
någon fysisk modell och där vi gått tillbaka och ändrat när det digitala materialet har förändrats. 
Eller så tar man fram en helt ny fysisk modell i slutet av projektet som används av byggherren 
eller mäklaren för att visa, det ena ersätter inte andra. 

Hur har branschen förändrats under de år du varit verksam? 
Det har förändrats och jag har ju varit på Tengboms här i 5 år och man kan ju säga att då hade 
man ju slutat helt med att använda fysiska modeller, och använda det som skissverktyg för det 
fanns inte plats att ha dom verktygen, bandsåg och liksom, bara ha en modellverkstad. Och man 
jobbade väldigt mycket med SketchUp och så, sen har ju under den här tiden så har ju 3D-
skrivarna kommit, dom fanns ju inte för fem år sen, inte så att någon hade råd med det i alla 
fall så att, det betyder att fysiska modeller har ju fått en liten comeback då, i och med att 3D-
skrivarna börjar komma ner i pris så att man kan ha en sån på sitt skrivbord, men under den här 
tiden, för fem år sen var ju Revit väldigt nytt och så, och idag är det ju vardagsmat, så att man 
har dom här väldigt informationstäta digitala modellerna, det är ju mer eller mindre vardagsmat 
idag och att man gör väldigt mycket illustrationer, både i tidiga skeden och under hela 
processen, det är ju väldigt mycket enklare nu då eftersom att man i regel har en 3D-modell att 
utgå ifrån. Konstigt nog då så har ju både fysiska och digitala modeller kommit tillbaka som 
viktiga kommunikationsmedel. Det som förändras eller det som kommer nu under de närmaste 
två, tre åren det är ju virtual reality teknik av olika slag, det kommer ju att fullständigt explodera 
under nästa år, verkar det som, det är flera tillverkare som kommer med sådana VR-headsets 
där du kommer kunna sitta i en Revit modell med VR-glasögon och gå runt i en modell med 
glasögon och en spelkontroll. Inom bostadsförsäljningen har man också börjat använda VR-
teknik för att visa hur bostäderna faktiskt kommer att se ut, dom är ju väldigt realistiska, det är 
definitivt en sådan grej som kommer väldigt starkt dom närmaste åren. Men sen tror jag också 
att fysiska modeller kommer att få en jättecomeback nu när 3D-skrivarna blir så pass billiga 
och så avancerade att du kan skriva ut väldigt fina fysiska modeller, de här enkla skrivarna som 
kostar runt 15,000-20,000 kronor dom skriver ju bara ut sån där enfärgad plast, men, jag tänker 
att det nog snart kommer så att vi kan skriva ut i färg och med ännu högre kvalitet, så, då är det 
klart, då kommer alla vilja ha något sådant, det tror jag också är något sådant som ligger i 
framtiden. 
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Bilaga 5

Intervju F 
Respondent F: Modellbyggare, 60-69 år
Företag: Modell och form  
Intervjuare: Elin Edström och Linnéa Wiktorsson 
Datum: 2015-11-20 

Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut? 
Ja det är, det började med att jag skulle in på Chalmers Tekniska Högskola kan man säga. Och 
då behövdes det tre månaders praktik på snickeri och tre månaders praktik på arkitektkontor. 
Och så började jag med snickeri och där var jag ett halvår och så fick jag ju praktikplats på ett 
arkitektkontor här i stan och skulle vara där i tre månader, men när tre månader hade gått frågade 
han ”kan du inte stanna?” ”jo det kan jag väl göra. Visst”. Det blev ett år, och jag skulle in på 
Chalmers, men jag tänkte att det här är ju så roligt så jag behöver inte in på Chalmers. Jag 
jobbade ju ihop med ingenjörer och med arkitekter och så blev det mer modeller under det året 
och, det blev inget Chalmers för mig över huvud taget. Utan jag stannade kvar där och blev 
kvar i 14 år. Det var White arkitekter som det hette då, eller det heter det fortfarande. Den här, 
chefen på White, han kom till mig en dag och så sa han ”Staffan, du ska inte in på Chalmers. 
Du ska bli modellbyggare. Jag köper en verkstad till dig med alla maskiner, tala om vad du vill 
ha så fixar jag det”. Och det gjorde han. Och så fick jag ta med min kompis från arkitektkontoret, 
det är ju väldigt stort. Det var ju allt från ungdomar från 18-, 20-årsåldern till äldre då så att, 
jag tog med mig en kompis från avdelningen så vi började verkstan. Och vi var fyra man som 
mest på White och det byggdes jättemycket under 70-talet. Så att det blev modeller dygnet runt 
för mig och det blev inget Chalmers. Jag gick och utbildade mig, jag tog en kartritarkurs, för 
jag ritade bygget på White samtidigt som jag byggde modeller, sen tog jag och läste på kvällarna 
till byggnadsingenjör.  

Så du har en ingenjörsexamen också? 
Ja. Men arkitekt blev jag aldrig, och tur är väl det tror jag. Jag ångrar mig inte alls. Jag har 
jobbat sen -69 med modeller kan man säga. Byggt hela Sverige, mycket utomlands.  

Du är självlärd modellbyggare? 
Ja det kan man säga. Jag gick en snickarutbildning där på ett halvår. Sen är jag lite sådär halvt 
galen i att snickra själv också. Byggt alla mina möbler själv, men de har jag ju slängt det mesta. 
Men när man var 20 år, då gjorde jag min soffa, mitt matbord, köksstolar, liksom allt. 
Småfåtöljer. Jag är ju lite halvt nörd på sådant kan man säga. Ja men sen har jag fortsatt. Sen 
startade jag det här -85, tillsammans med min bror. Vi jobbade ihop på White litegrann i två år. 
Och så startade vi detta förtaget Modell och form -85. Sen har vi kört på och så har vi anställt 
en kille här. Han kom från Iran -88. Lärde sig svenska i ett år, sen, började han här -89 fick han 
anställning. Och han jobbade som modellsnickare i Iran, och han är otrolig alltså. Han är Irans 
bästa modellsnickare, och här är han bland de bästa i Sverige, just inom arkitektur är han helt 
otrolig. Vi skulle behöva tre stycken Zian, så är det va. Sen letar vi efter någon som vill fortsätta. 
Det är jätteroligt.  

Vad behöver man för utbildning idag om man vill bli modellbyggare? 
Dom säger Jönköpings skola där, ni är ju inne och jobbar lite? 

Ja, men det är bara som inslag i enstaka kurser, inte i hela utbildningen. 
Jag tror att, hur många är vi, är vi 20? Är vi 25? 20 jobbar i Stockholm. Tre stycken söder om 
Stockholm, vi är två man, och så finns det en till i Göteborg, så det är en jätteliten nisch. Sen 
har du ju alla arkitektkontoren. Och sen de arkitekterna som, gör jag modeller för 
utlandsprojekt. Och vi har jobbat i Saudiarabien, vi har jobbat i Egypten och Iran, Afrika, massa 
olika länder som jag inte kommer på nu. Kamerun har vi varit i och jobbat. Libyen kan jag visa 
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bilder på. Khadaffi beställde stora städer som spanska arkitekter skulle bygga och så bygger vi 
modellerna till detta. Mycket tävlingar. Operahus runt hela Europa. Island, Norge, Danmark, 
Tyskland ingenting tror jag, England kanske ingenting heller, men annars övriga Europa har vi 
byggt mycket. Spanien, Portugal. Vi är ju en jätteliten nisch. Många arkitektkontor jobbar ju 
själva kan man säga med enklare modeller och har en egen liten verkstadshörna så man kan 
klippa och klistra. Frigolitskärare för att göra volymstudier. 

Vad har du för roll på din arbetsplats idag? 
Nja jag springer runt hela tiden. Jag bygger hela tiden. Kontorsbiten det är ju bara liksom tio 
minuter om dagen, jag försöker fixa allting så att allt funkar; kontakten med arkitekten och allt. 
Det är klart, det blir ju mycket telefonsamtal och springande fram och tillbaks. Zian han står ju 
där, hela tiden och arbetar, gör ingenting annat. Inga inköp. Jag fixar alla inköp och ser till så 
att allting funkar, åker runt till alla kunder och pratar och levererar. Vid tyngre grejer så hänger 
han med så att vi är två som lyfter.  

Hur går genomförandet av ett projekt till? 
Ja det är väl alltid kunden som hör av sig till mig. Det har väl hänt att man har påverkat eller 
sprungit på en arkitekt eller, jag sitter ju inte och ringer runt. Det blir i så fall att man träffar en 
ny arkitekt vid en modell som vi levererar, så man står och diskuterar runt. Oftast får vi färdiga 
ritningar. Men en arkitekt kan komma hit med en idé, eller om det är mindre projekt, om det är 
ett litet projekt kan de ta med skisser. ”Inför mötet på torsdag kan ni göra något snabbt på fyra 
timmar?”. Volymstudier eller någonting. Men större projekt så kräver vi ju mycket ritningar. 
Och som nu det här sjukhuset här, det är ju liksom hundratals ritningar: sektioner, fasader, 
situationsplan och kommande utbyggnadsplaner och så jag har hela datorn full med ritningar, 
hundratals.  

Skickar de över hela filen till er? 
Jajamän. Det kommer hela dagarna. Det kan gå en timma och så kommer det nya ritningar. Och 
så slänger vi gamla grejer och så får vi göra om. Så de håller på och reviderar ända tills vi 
levererar. Det händer att vi nästan i bilen, när vi ska leverera, så ringer de och säger ”ja vi ska 
ha sådär istället” så då får vi köra hem och hämta någonting eller justera.  

När i processen blir ni kontaktade av arkitekten? 
Det är väl vår önskan, jag har jobbat med detta att få vara med från första början, men modell 
tänker man inte på. När arkitekten liksom planerar, eller får uppdrag att rita bostadshus. Från 
början så tänker de inte modeller utan de jobbar med detta och sen ”oj, herregud, det är bara tre 
veckor kvar till leverans, vi måste ha en modell. Då ringer vi Staffan” och så får vi stressa som 
galningar. Vi kommer alltid in det sista.  

Är det mest presentationsmodeller ni gör? 
Nej det är väl 50/50 tror jag.  

Hur ser det ut när ni gör konceptmodeller i tidigare skeden? 
Ja är det skissmodeller och enklare volymmodeller så jobbar vi i frigolit eller, ja, papper. 
Laserskärare är ju till enklare volymer, plexiglas. Men presentationsmodeller det kan man ju 
hålla på länge, ja, kanske, Lidköping kan jag visa er sen. Med lite fasad och färg. Alla rätta 
NCS-färger i en byggnad. Dörrar. Fasadtegel och, mycket hämtar vi ju på nätet, när det gäller 
tegel går vi in på Danskt tegel och så ser vi vad den stenen heter och så ser vi vad den färgen 
heter. Så blandar vi den själv ibland, och köper färger. Sen har jag ett färglager där hela Sveriges 
byggnation i färglager finns.  

Vilka skalor bygger ni oftast i?   
Ja skolorna kan vi säga är, 500, 400 och 200 är det vanligaste. Hundradel någon gång. 
Inredningsmodell i tjugondel, men det är inte så vanligt. Utan det kan man säga är att 
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översiktsmodeller, där ja, alla från tre år upp till hundra de fattar ju en modell. I ett 
sammanträde; tio man stå runt en modell och diskutera och se precis alla utbyggnadsplan.  

Vilken typ av projekt är vanligast att ni bygger?  
Kanske presentationsmodeller nu, de senaste åren. Mycket bostäder. Det har ju exploderat 
byggandet kan man säga. Så det är nog mest bostäder.  

Vilket upplevelsevärde har fysiska modeller? 
Absolut, det är ju folk som dagligen jublar när de ser vår stora modell. Jättestort för många att 
se en modell när man liksom övergreppar något. Det finns inte något bättre, en digital 3D-
modell i datorn liksom, upplevs inte alls på samma sätt. Människan är ju så dum att min vill ta 
i grejerna, känna på huset. ”Vad kan vi göra här, oj vad fint det var”. Man kan se det från alla
håll och uppleva precis. Överskådligheten blir mycket bättre på en fysisk modell än på en
digital.

Hur påverkar fysiska modeller kommunikationen internt och externt? 
Ja vad ska man svara på det, det är ju väldigt positivt med en modell som jag sa. 
Kommunikationen öppnas, frågorna kommer. Tar jag med mig folk, vem som helst, ner till 
Älvrummet här nere så kommer den med hundra frågor så att det är en jättekommunikation. 
Allt från liksom ”hur långt är det dit?” eller ”hur hög är Masthuggskyrkan?” eller det är ju 
liksom, det lyfter fram jättemycket.  

Hur påverkar kostnaden användningen av fysiska modeller? 
Ja det är ungefär samma pengar som kaffet kostar på invigningen. Det är vår kostnad. Det är i 
ett projekt om man, vad man än tar, så handlar det ju om flera miljoner och vi tar liksom 
tusenlappar för ett arbete. Så att det, kostnaden för en fysisk modell är ju ingenting. Den 
modellen nere i modellen nere i Älvrummet var det någon som räknade ut, beställaren 
Älvstanden att den kostade 3,2 miljoner för fem, sex, sju år sen att tillverka. Och då har vi 
jobbat med den i 20 år, och då räknade vi ihop våra fakturor och kom fram till 3,2 miljoner, det 
är ju, det är vad som har gått år till kanelbullar sen dom startade här nere för åtta år sen, eller 
tio år sen. Så det är småpengar. Ja när arkitekten själv får stå för kostnaden så kan det bli dyrt 
för dem. Men för de stora byggföretagen, JM och Skanska, HSB, när de beställer så är det en 
liten kostnad jämfört med vad 50 lägenheter kostar i ett lägenhetshus. Då säljer de lägenheterna 
för tre miljoner styck. Men arkitekten som vill ha en modell, en skissmodell eller enkel modell, 
det är klart att det blir mycket pengar om det är 20.000- 30.000 kr. För då kanske man gör det 
själva många gånger för att spara pengar. Så fort det ska liksom visa utåt någonting, man ska 
sälja någonting. Jag skickade iväg en fin modell i förrgår på en ö i skärgården där man ska 
bygga 50 hus. Strandnära och då skulle man ha en visning för att sälja alla de här småhusen då, 
jag vet inte vad de ska kosta men någonstans mellan fyra, fem miljoner per hus. Det är ett litet 
hus med en sjöbod och så va. Då gjorde vi 32, den första etappen med 32 hus. Och så gjorde vi 
i 250 där vi visade fasadmaterial. Då använde vi trämaterial i husen och rätta färger och så va. 
Jätteöverskådligt. Den människan som är intresserad av att köpa ett hus, den ser ju precis. 23 
meter ner till bryggan, och så ser mitt hus ut, så ser grannens hus ut. Det är ju otroligt säljande. 
Så det är ju en jätteliten kostnad.  

Hur påverkar tidsåtgången användningen av fysiska modeller? 
Ja det händer ju att jag har haft otroligt stora arbeten, uppemot två år, som är ett års arbete för 
två man som vi har räknat på, och som inte blir av. Folk tror att, jag vet inte vad de tror men, 
att det går väldigt fort och att det kan vara väldigt billigt. Tidsåtgången. Ja det är, kan man säga 
mitt jobb litegrann att ta reda på hur mycket kunden vill betala, vad dom ska använda modellen 
till och ja, hur stora kostnader det kan bli. Dom kan få flera olika alternativ i en offert. En offert 
med de enklaste volymstudierna till presentationsmodeller med olika material. Mycket 
beroende på vad kunden vill ha. 
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Hur har er investering av laserskäraren du visade innan intervjun påverkat tidsåtgången 
av era arbeten? 
Det är ju ett otroligt hjälpmedel. Jag ska inte säga halverat tiden, men inte långt ifrån. Det kräver 
ju mycket datorkunskap kan man säga, och det är inte riktigt hantverket, så att jag skulle önska 
en ungdom som gillar datorer för det gillar inte jag alls. Som kastar sig in i CAD-programmen 
där. Den maskinen går hela dagarna nästan. Vi har ju suttit Zian och jag nu i, ja vet inte hur 
många år med sen -69, och skurit små fönster här 4 gånger 4 millimeter med skalpell och såhär 
va. Varje vecka hundratals, det gör maskinen nu på 20 minuter en halvtimma skär den ut en hel 
fasad. Klar att montera så vi gör bara lådor som vi klär i olika material. Tänker ut volymerna 
innan och, hur man, man får tänka materialtjocklekar på allting medan man jobbar. Dra bort 
material och lägga till. Det är ju lite det som vi gör. Och sen har ju precisionen blivit mycket 
bättre, vi jobbar i tiondels millimeter, det gjorde vi inte förut. Vi jobbade i millimeter förut så 
det är mycket noggrannare nu. Vi räknar liksom papptjocklekar 0,3 millimeter och färgen 
bygger 0,05 och sådär så att, har man då fem kartonger så, så blir det så mycket. Så att det går 
att gå in och mäta väldigt exakt i en modell som vi gör, det kunde man inte förut utan då skilde 
det väldigt. Då var det mer ett hantverk kan man säga, nu är det mer maskingjort.  

Finns det något skede i processen där det är viktigare att använda fysiska modeller? 
Vid presentation är väl nästan det viktigaste. Men kanske nästan lika viktigt vid volymstudier, 
vid experimentstadiet. När arkitekten har en idé alltså, de kommer med skisser ”kan du göra en 
sådan, eller sådan?”.  

Kräver det snabbare arbete för er? 
Det ändras väldigt hela tiden, men det ändras nog mer i början, sen får vi lära arkitekten hur 
han ska göra och tänka många gånger, när han ger oss underlaget då va, det är nästan nu så 
funderar, det är väldigt skillnad på arkitekter som kommer ut från skolan nu och har jobbat i 
två år och de gamla rävarna va, det är helt annat material, vi har nästan funderat på, eller jag 
har funderar på att åka och ta mig till arkitekten och prata med honom om det ritningsunderlaget 
som jag behöver, att jag får det i rätt skala för det förenklar för mig va, de sitter och ritar i 1:1 
på sina datorer, men jag behöver liksom få det i den skala som de vill ha modellen, då 
underlättar det väldigt mycket, och det funkar, den kommunikationen funkar inte riktigt sådär 
jättebra. 

Vad är skillnaden på de nyexaminerade jämfört med de äldre arkitekterna? 
Jag vet inte, de förstår inte riktigt eller jag förstår inte dem heller, de kan komma vad som helst, 
ritningar på 1:50 1:200 och så jobbar vi i 1:500 och så får jag sitta där och göra om eller ringa 
arkitekten och ”kan du göra om filerna?”. 

Vad har du för erfarenheter av digitala modeller i yrkeslivet? 
Egentligen ingenting faktiskt, vi kan ju inte ta emot, vi har ju inte de programmen i datorn så 
att vi kan ta emot digitala bilder, utan då ber vi arkitekten egentligen ta fram bilder i sin dator 
och skriva ut från alla håll och uppifrån och liksom. Dom skickar över som pdf:er, jag kan visa 
från östra, vi fick en hel packe med bilder 25-30 stycken bilder från olika håll så att vi, jag ska 
väl inte säga att jag är jättebra men det är ju mitt jobb att hitta volymer, jag ska kunna se en 
volym framför mig och så kan jag se hur den ser ut på baksidan, jag ska liksom kunna vända 
och vrida på en byggnad eller vad som helst även om det är en skyskrapa som vrider sig och är 
likformig från fyra olika håll, som nya skyskrapan de ska bygga här ute, då måste man kunna 
se hur den ser ut på baksidan, och det kan Zian och jag, vi kan det här med volymstudier, hur 
volymer uppträder och hur taklutningar blir och, ofta fel i ritningar, ofta, vi ska ju bygga allting 
som arkitekterna har suttit och ritat på, och kanske många har jobbat, oftast är det ju många som 
jobbar i ett projekt och sen när man sätter ihop det så stämmer det inte och det går liksom inte, 
det funkar inte. Sådana fel ser ju vi eftersom vi ska bygga det, så vi undrar många gånger ”hur 



5 

gör de på byggarbetsplatsen?” liksom kommunikation hela tiden med arkitekten, måste det ju 
vara. 

Det blir som ett första test då om det går att bygga? 
Vi hittar fel hela tiden, hela tiden. Vi tittar igenom ritningar, planer och hittar rum utan dörrar 
och sådär, det är vanligt. 

Vilket upplevelsevärde har digitala modeller? 
Ja eftersom jag inte har jobbat i det, för den personen som har jobbat i projektet är det ju väldigt 
bra, eller de som jobbar med 3D-programmen kan skriva ut vad de vill i det här 3D, men jag 
har ju inte jobbat i det alls, då är det återigen att med en fysisk modell kan man samlas 10-20 
till hundra man runt en modell och titta på den samtidigt och vid datorn är det 2 som kan titta 
ungefär, men jag tror det är jättebra med den här digitala världen som vi har kommit in i, absolut. 
Och speciellt då när man ska övergå, som vi nu önskar att få jobba med 3D-skrivare och kunna 
ta emot arkitektens filer, sen kan vi skriva ut hela huset i en 3D-skrivare, trycka på ”print” 
fredag kl 18.00 och sen måndag när vi kommer är den färdig, eller att arkitekten själv har en 
skrivare. Så att fysiska modeller, digitala modeller, de talar väl samma språk nästa, bara att jag 
tror de fysiska modellerna ger mer attraktionsvärde, de ger ju mer attraktionsvärde tycker jag. 

Planerar ni att ni ska skaffa en 3D-skirvare? 
Ja det måste vi göra. Bara det att den maskinen vi vill ha är för dyr, så vi väntar, den kostade 
750 000 kr för 2 eller 3 år sen. Det blir ju inte så stora pengar egentligen men, nu kommer det, 
det är sådan utveckling på maskinerna, så att nu finns det 20 olika färger, snart blandar du 
färgerna, du liksom går in i något färgprogram, NCS-skalan, och så talar du om för maskinen 
att jag vill skriva ut fasaden igen, man kan ju skriva ut fasaden liggande och montera den på, 
det är en sådan utveckling så att det jag köper idag är antikt om 2 år nästan, så jag vet inte, när 
ska man hoppa in? Man kan gå ner på Clase Ohlson och köpa en 3D-skrivare och bygga ihop 
den själv för 3,5 tusen, eller vad är det, 4.5, då bygger den alltså. Den maskinen jag vill ha den 
ska lägga 100 pixlar per kubikmeter, så den ska va väldigt exakt. Det får inte vara någon 
efterbearbetning, utav materialet, för då är det ju meningslöst för mig, jag måste få det färdigt 
när jag vill skriva ut en sådan här, så ska det vara den ytan på som jag visade på skiftnyckeln, 
så ska det se ut. 

Hur påverkar digitala modeller kommunikation internt och externt? 
Jag tror samma där, att digitala modeller som visar sig på en skärm måste vara väldigt intressant 
för alla att se tycker jag, det har vi även nere i älvrummet då, massa 3D översiktsvyer där du 
kan hålla på och snurra på allting, så att man får man får jättefin upplysning hur det ska se ut, 
men jag tycker ändå att de här fysiska modellerna är bättre. Men de digitala modellerna är 3 
gånger så dyra, har vi uppmätt, även 3D-printade modeller är 3 gånger dyrare, det kan man ju 
förstå att det är ett jättearbete att sitta och bygga ihop en digital modell. 3D-programmet där, ja 
det måste ju vara. Det är ju samma med 3D-printade sakerna, mycket dyrare. 

Just för att det krävs mycket arbete i filen inför printingen? 
Nej inte själva dataarbetet, det tror jag inte kräver så mycket egentligen, för det är ju egentligen 
bara att mata filerna till 3D-printern och skriva ut, sen vet jag inte varför det är så dyrt, 3D-
printern, okej den kostar ju pengar och det finns ju också en modell på stadsbyggnadskontoret 
som ni kan se, vi räknade på ett jobb och det skulle kosta 95 000 plus moms men då valde de 
att 3D-printa den för 325 000 tusen istället, de tyckte det var lite modernt och fräckt. Annars 
kan jag ju säga att stadsbyggnadskontoret ”nae det är för dyrt, kan vi gå ner, kan vi göra på 
något annat sätt?” Men det är väldigt olika, då kom det ju en sån där grej för nästan ett år sen 
då att bygga en modell i Göteborg då, i 1:1000, 1:2000 då var det någon som hade en maskin, 
jag vet inte, i Stockholm eller Malmö som fick det jobbet och då betalar de gärna flera hundra 
tusen plötsligt då va, är inte det konstigt, när stadsbyggnadskontoret ligger 200 meter härifrån 
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va, men det var någon som tyckte det, att det är modernt och fräck,  det kan vi kosta på oss då 
fanns det pengar, men det är ju så. 

Vad kännetecknar bra kommunikation? 
Det är ju en jättestor fråga, bra kommunikation det är ju liksom, man får ju bra kommunikation 
när man står vid en fin modell, som man liksom kan lyfta fram alla frågor och alla, och förklara 
för alla precis, och enkelt, vad som är tänkt, tydligare, kommunikationen där, bra 
kommunikation, det är ungefär så som vi pratar nu, kanske. 

Hur kan fysiska och digitala modeller samverka som kommunikationsmedel? 
Jo det kan de göra. Absolut, nu, man kan ju använda sig av båda, nu kommer jag återigen till 
Älvrummet där man kan titta på skärmarna och få en överblick över hela området, över hela 
Göteborg centrum, som ska framåt, ändras om och byggas ut och centralstationen och nya 
västlänken, alla stora byggnationen via broar och allting kan visa väldigt fint i 3D-program där 
nere, sen har vi den fysiska modellen som står i jämter, som man kan gå och titta på, det är en 
arbetsmodell, så det är inte som Shanghai modellen 20x20 meter och fönsterrutor på 
skyskraporna, 100 man som har jobbar i 100 år ungefär, så detta är en arbetsmodell med 
trävolymer och väldigt enkelt men sådana byggnader som skall byggas är i vit frigolit eller 
vitmålade träklossar. Lite beroende på, första stadiet jobbade vi i frigolit på modellen eftersom 
det ändrades så mycket, men när det är bestämt att så ska det se ut, då gör vi en trävolym som 
vi målar vit och sen när huset är färdigt så gör vi en ny volym i rent trä va. Man ser precis hur 
hela stan ändras. 

Hur har branschen förändrats under de år du varit verksam? 
Det har gått från stenyxa till lasermaskin det är en otrolig skillnad, om vi säger de 8-10 senaste 
år, när vi kom in i data åldern i mitten på 90-talet med de första, nej det var inte de första, det 
var mycket tidigare, när vi berördes av detta, då gick modelltillverkningen kraftigt ner, av någon 
anledning, att datorerna kom, då kunde de sitta och skissa i datorn på ett helt annat sätt, då hade 
vi en nergång under några år, 2-3 år. Branschens utveckling ja, det är, som jag sa förut, vi 
jobbade med en skalpell och satt och skar hela dagarna, sprang ner till sågen och, men nu med 
datorernas hjälp, det blir helt annorlunda, men sen när arkitekterna hade jobbat i 3-4 år med 
sina datorer och 3D så upptäckte dom det att vi måste ha modeller igen, dom behöver mer 
modeller nu än vad de behövde på 80-90-talet. Vi har fördubblat vår tillverkning på modeller, 
på ett år så gör vi dubbelt så mycket som vi gjorde 1990. Jag tror att tack vare datorn och 3D-
programmet så nöjer sig inte folk med att se på den digitala bilden utan man upptäcker att vi 
kan presentera på ett annat sätt, så att det blev ett väldigt uppsving 97-98 någon gång. 

Fanns det fler modellbyggare för 10 år sen? 
Ja det fanns fler, här i Göteborg fanns ju ett företag som hette A-modeller och som la ner för, 
jag vet inte, 3-4 år sen någonting. Och sen hade vi en kille ute i Mölndal som pensionerades 
och flyttade upp till sin sommarstuga på Orust. Så nu är det bara 2 företag kvar. Nej, men vi 
fick väl många nya kunder för 3-4 år sen kan man säga, men jag tror att det har ökat totalt ändå, 
det tror jag. Jag är på väg att anställa en till eller kanske till och med två. 

Vad tror du om framtiden för fysiska respektive digitala modeller? 
Jag tror, rakt uppåt hela tiden tror jag, nej men de, alla projekt är ju jätteroliga, men jag tycker 
nästan att de blir roligare och roligare ju äldre man blir, det är sådan utvecklingen och yrket i 
sig själv har ändrats väldigt, vi jobbade mer som konstnärer förut, nu är vi liksom inne i ett 
byggprojekt på ett annat sätt, mycket mer spännande, mycket roligare arbeten, mycket mer 
spännande jobb än de här 70-tals längorna i Angered, med 3 kilometer bostadshus och 6 
våningar höga. Arkitekterna gör väl lite roligare grejer nu tror jag man kan säga, kolla på 
karlavagnstornet som ska byggas här nere, den ändrar ju höjd varje vecka, 260 meter, 280 meter. 
Nu har vi tagit fram ritningar på ytan, vi fick lite bilder från en arkitekt, som vi jobbat själva 
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med va, för att vi vill gärna ha en modell innanför entrén här, i 1:100 över hela karlavagnstornet 
så fick vi beställning igår så får vi göra karlavagnstornet till den stora modellen i älvrummet, i 
1:400, så den blir bara såhär någonting, så ska den tillverkas våningsvis hela vägen, 
jättespännande, så vi, det är en fin tid framåt, tror jag, det gäller att hänga på så länge som 
möjligt. I det här kvarteret är det bara hantverkare och konstnärer och stenhuggare och 
förgyllare och konservatorer och arkitekter, jag tror det är 3 stycken här i trappuppgången, 
småföretag, en mans eller tvåmans företag. Men tyvärr ska de riva eller restaurera hela 
kvarteret, de äldsta delarna är ju från 1895 eller 1795, så det är ju alltså från Ostindiska 
kompaniet, Broströms hade lager här och Trans Atlantis när jag flytta hit, så att det är ju 
jättegamla kåkar och nu ska de göras om till bostadsrätter för 8-9 miljoner styck. Så jag har 
skrivit på kontrakt precis för ny lokal.  
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