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Förord 

Vi vill först och främst framföra ett stort tack till vår handledare Henry Grew, 

universitetsadjunkt, avdelningen samhällsbyggnad/GIS vid Högskolan i Gävle. 

Vi vill även tacka 4Dialog för lånet av Oculus Rift och 3D modellerna som 

användes under experimentet, samt Täby kommun och dess illustrationsplan. 

Utan dess material hade denna studie inte varit möjlig att utföra. Tack till alla 

som deltog i experimentet samt Anders Johansson, vaktmästare vid Högskolan 

i Gävle för hjälpen med material.  
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Sammanfattning  

Många av Sveriges kommuner har idag svårt att få deltagare till 

medborgardialoger som angår nya planprojekt. Det är av stor vikt att 

dialogerna mellan kommuner och medborgare fungerar på ett bra sätt 

eftersom en bristfällig dialog kan leda till svårigheter i demokratin. För att 

kunna stärka demokratin och locka fler medborgare till dialogerna, framförallt 

yngre, finns olika verktyg som kommuner kan använda för att att illustrera de 

olika planförslagen. I denna studie undersöks frågor om virtuell 

verklighetsteknik (VR) är ett verktyg som skulle kunna locka fler till 

medborgardialoger samt om VR ökar förståelsen för kommunens olika 

illustrationer. VR är en tredimensionell visualisering med speciella skärmar 

och rörelse utrustning. Virtuella verklighetsillustrationer presenteras med en 

huvudmonterad display där du blir placerad i en miljö och kan röra dig fritt. 

För att studera dessa frågor utfördes ett experiment där deltagarna fick titta på 

två områden från en illustrationsplan, 3D-visualisering, samt använda VR. 

Deltagarna fick på en enkät ringa in upp till två svar för hur de upplevde 

området. För att enkelt tolka resultatet i denna studie användes värderosor. 

Med hjälp av dessa framkom resultatet att VR förbättrar förståelsen för 

illustrationsplaner och 3D-visualiseringar. Experimentet gav även svar på att 

VR kan locka personer till att medverka i medborgardialoger. Studien visade 

att VR bör användas som ett komplement till kommunens illustrationer för att 

fler medborgare ska lockas till medborgardialoger. Genom att jämföra 

resultatet går det tydligt att se stora skillnader på hur personer uppfattar de 

olika illustrationsverktygen. Den ökade förståelsen ger möjlighet för fler att 

lämna synpunkter till planprojekt.  

 

Nyckelord: 3D-illustration, Demokrati, Illustrationsplan, Medborgardialog, Virtuell 

verklighetsteknik.  
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Abstract 

Many of Sweden's municipalities have a hard time attracting participants to 

public consultation events about new planning projects. Good communication 

between municipalities and citizens is vital because to the planning process and 

a well functioning democracy. In order to strengthen democracy and attract 

more citizens to planning consultations, especially younger people, 

municipalities can use a variety of different illustrations and presentation 

tools. This study examined whether virtual reality (VR) is a useful tool for 

attracting the public and if VR increases the publics understanding of planning 

proposals. In order to examine these questions an experiment was conducted 

where participants looked at two different areas on an illustration map using 

3D-visualizations and VR. The participants then answered two questions 

about how they experienced the environment. A radar chart was used to to 

interpret the results. The results indicate that VR enhanced the understanding 

of Illustration maps and 3D-visualizations. The experiment also suggests that 

VR can attract more people to public consultations. The study also showed 

that VR could be used as a complement to conventional illustrations and to 

enhance the public´s understanding of and opportunities to contribute 

opinions about planning projects. 

 

Keywords: 3D-illustration, Public consultation, Democracy, Illustrationsmap, Virtual 

reality. 
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Begreppsförklaring 

Illustrationsplan - En illustrationsplan är en form av karta som illustreras i 

två dimensioner (2D), längd och bredd. Illustrationsplanen är en typ av 

visualiseringsverktyg som kommuner tillämpar för en översiktlig bild av 

projektområdet vilket visar den framtida bebyggelsen.  

3D-visualisering - En 3D-visualisering är en illustration av ett 

projektområde i tre dimensioner (3D), längd bredd och djup.  

Virtuell verklighetsteknik (VR) - Virtuell verklighetsteknik, Virtual 

reality (VR), är ett verktyg som hjälper människans sinnen att få en djupare 

bild av verkligheten tack vare dess djup och immersion.    
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Planer 

I Sverige har alla kommuner ett ansvar vad gäller fysisk planering. Fysisk planering 

handlar om hur mark- och vattenområden ska användas (Boverket, 2015). Det är 

kommunens ansvar att ta fram ett planförslag när mark ska exploateras eller 

vattenanvändning ska ändras. Det finns tre olika typer av planering, översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen täcker hela kommunens 

yta, och ska vara aktuell samt i grova drag visa hur kommunen vill att stad och land 

ska utvecklas (Boverket, 2015). En översiktsplan är en vägledning för 

detaljplanering men är inte juridiskt bindande. Detaljplanen är en mer utförlig plan, 

som beskriver var och vad som får byggas. Den är oftast fokuserad på ett kvarter och 

är juridiskt bindande. Med områdesbestämmelser kan en kommun vid behov reglera 

grunddragen i mark- och vattenanvändningen, de kan också reglera hur stort ett 

fritidshus får vara men dessa regleringar ger inget bygglov (Boverket, 2015).  

Under planprocessen bjuder kommunen in invånare för att presentera sina planer. 

Dessa möten kallas medborgardialoger. En medborgardialog innebär att medborgare 

får ta del av information och insyn i kommande planering (Boverket, 2016). 

Medborgare bör vara delaktiga under hela planeringsprocessen som kan delas upp i 

fyra olika nivåer, information, förankring, delaktighet och medbestämmande 

(Boverket, 2016). Till dessa medborgardialoger är det viktigt för kommunen att 

samarbeta med exploatörer och arkitekter för att tillsammans producera olika typer 

av illustrationer av framtida bebyggelse. Dessa illustrationer kan vara 

illustrationsplaner, 3D-visualiseringar och VR och är viktiga för att medborgarna ska 

kunna förstå och tolka hur projektområdet kan komma att se ut för att sedan lämna 

synpunkter. Dessa illustrationer kan skapas av kommuner, exploatörer och 

arkitekter men även konsulter som är specialiserade inom visualisering och 

gestaltning. 

1.1.2 Virtuell Verklighetsteknik 

I denna studie kommer Virtual Reality (Virtuell verklighetsteknik, VR) att användas 

som verktyg för att presentera ett planförslag. VR är ett nytt verktyg och som 

ständigt är under utveckling, och kan anses vara ett verktyg lämpligt att användas i 

framtiden inom samhällsplanering. Tredimensionell visualisering med hjälp av en 

särskild skärm och rörelseutrustning är virtuell verklighetsteknik (Ottoson, 2001). 

Med denna teknik är det möjligt att få en helhetskänsla och se illustrationer i 

fullstora och skalenliga modeller. En tvådimensionell (2D) karta kommer under 



 

 
10 

experimentet att granskas och jämföras med den tredimensionella (3D) modellen 

över området. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka om ny teknik kan locka en större målgrupp 

till medborgardialoger. De som deltar på medborgardialoger idag är oftast äldre och 

frågan är hur medelåldern kan sänkas på medborgardialogerna. Det är viktigt för 

kommunerna att få invånare i alla åldersgrupper att delta för att kunna tillfredsställa 

allas behov. Det andra syftet är att ta reda på om VR är bättre på att gestalta och ge 

en rättvisare upplevelse av en föreslagen bebyggelse. Målet med studien är att 

genom en experimentell studie undersöka om VR ger en förändrad förståelse av 

föreslagen bebyggelse och om det är ett verktyg som kan locka fler människor till en 

medborgardialog. Om det visar sig att ny teknik är något som yngre tycker är 

intressant att använda, samt ger en bättre förståelse för plankartor och 

illustrationskartor kan det troligtvis vara ett sätt som kommuner i Sverige kan 

anpassa för att locka yngre. Det finns både positiva och negativa anledningar med att 

ha en medborgardialog. Det positiva är att de som bor i kommunen kan komma med 

synpunkter, på så sätt får planerarna en djupare förståelse av stadens behov och 

demokratin i kommun stärks. Det negativa med dagens medborgardialog är att 

medelåldern är hög och man får bara de äldre invånarnas synpunkter och inte vilka 

behov de yngre invånarna har.   

1.3 Frågeställning 

- Hur förändrar VR förståelsen av illustrationer under en medborgardialog? 

- Hur kan VR öka deltagandet i en medborgardialog? 

1.4 Förväntat resultat 

Målet med undersökningen är att samla in studenters åsikter och tankar kring 

medborgardialog och ny teknik. Sammanställningen av enkäten och experimentet 

kommer inte ge konkreta svar, utan skapa möjligheter att förstå hur dessa studenter 

upplever VR som illustrationsverktyg. Med hjälp av resultatet från experimentet och 

enkäten kan förhoppningsvis ett svar erhållas om ny teknik är något som kan locka 

fler yngre till en medborgardialog. Om ny teknik visar sig ge en bättre förståelse och 

öka deltagandet kan kommuner använda sig av VR och beakta yngres synpunkter i 

stadsutvecklingen. 
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2 Teori 

2.1 Medborgardialog 

Montin och Granberg (2014) anser att medborgare är rättsligt bundna till staten. Att 

vara medborgare innebär vissa rättigheter men också skyldigheter. Rättigheterna kan 

vara rösträtt eller medverkan i andra demokratiska aktiviteter medans 

skyldigheterna kan vara att betala skatt. För att förstå vad medborgardeltagande 

innebär och vad det har för betydelse är det viktigt att se tillbaka på hur 

medborgardeltagandet har använts historiskt sett. Enligt Montin och Granberg 

(2014) har den kommunala demokratin skapats av initiativ uppifrån och nedifrån. 

Redan vid slutet av 1800-talet startades folkrörelsedemokratin, demokratin 

möjliggjorde för människor att samarbeta för att lösa olika samhällsfrågor. 

Folkrörelsedemokratin såg till att minska de patriarkaliska och odemokratiska 

maktstrukturer som fanns i samhället. Demokratin är något som växer fram 

underifrån där kommunen ses som en grundpelare och medborgarna lär sig att vara 

demokratiska genom de lokala samfälligheterna (Montin & Granberg, 2014). Detta 

tankesätt ses ofta tillsammans med att demokratin handlar om att hantera och lösa 

gemensamma ärenden. Det finns två typer av politiskt deltagande, traditionellt 

deltagande och nytt deltagande. Under de senaste 30 åren har dessa deltaganden 

ändrats eftersom det traditionella har minskat i valdeltagande, engagemang och 

förtroende. De nya formerna har gått bättre eftersom det bildas olika grupper eller 

rörelser för deltagande samt att sociala medier används för tillfälligt engagemang 

(Montin & Granberg, 2014). 

Medborgardialogen används för att söka kunskap om sådant som inte dyker upp i 

beslutsprocessen (Montin & Granberg, 2014), samt att involvera individer i 

policyprocesser (Johansson & Khakee, 2014). Påverkandet av kollektiva beslut sker 

på medborgarnas egna initiativ och demokratisträvandet sker på medborgarnas 

politiska initiativ (Johansson & Khakee, 2014). Det finns två typer av deltaganden 

enligt Johansson och Khakee (2014), enskilda deltagaren och 

folkrörelserdeltaganden. För att enskilda deltagare skall få sin röst hörd krävs oftast 

att flera deltagare har samma synpunkt för att dessa ska beaktas. 

Folkrörelsedeltagare består oftast av grupper och föreningar vilket gör att dessa 

synpunkter oftare tas i anspråk. Enligt Johansson och Khakee (2014) uppskattar 

medborgarna deltagandet eftersom de vet att det är av stor nytta. Enligt SKL (2012) 

är det vanligt att medborgare har en känsla av att de inte kan påverka tillräckligt 

mycket eftersom dialogarbetet tillämpas för sent i planeringsprocessen. 

Erfarenheten av medborgardialoger är att deltagandet kan vara vagt på grund av att 

medborgarna tycker att frågan om nya områden redan är klar. Detta kan öka risken 

för att förtroendet mellan medborgare och förtroendevalda blir sämre och 

medborgarna väljer att överklaga ärendet. Om det uppstår brister i 
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medborgardialogen kan många konsekvenser uppstå. Det kan leda till misstro hos 

invånarna för sin hemkommun men demokratin kan också bli svagare (Nilsson & 

Nygren, 2015). SKL (2012) tar upp fyra utmaningar för ett ökat 

medborgardetagande: Involvera medborgare tidigare i planprocessen för att få idéer 

innan något förslag tagits upp, lockande och begriplig information om planärendet, 

nya metoder och arbetssätt samt användandet av IT-verktyg för att underlätta för 

medborgare att komma med synpunkter hemifrån. Genom att låta medborgarna 

delta i den formella planprocessen i tidigt skede, har kommunen möjlighet att öka 

kvaliteten och ta upp viktiga frågeställningar i planeringen (Boverket, 2016). 

Enligt Ismaal & Stenberg (2015) är det största problemet för kommuner att de inte 

vet hur de ska involvera ungdomar i medborgardialogen. I deras studie har de 

försökt att hitta olika dialogmetoder och dialogstrategier för ett ökat deltagande 

bland yngre på medborgardialoger. Ismaal & Stenberg (2015) såg genom deras enkät 

att ungdomarna i Ockelbo kommun ville vara delaktiga i kommunens planering. Två 

andra kommuner som undersöktes nådde ut till ungdomarna i staden via skolor, 

ungdomsgårdar och ungdomsråd. Det går inte för en landsbygdskommun att 

konkurrera med en storstadsregion. Storstadsregionerna har en bättre 

befolkningsutveckling än landsbygden men något som landsbygdskommuner är 

bättre på är relationen mellan kommun och medborgare. Anledningen till att 

integrering av ungdomar i medborgardialogen är viktig är för att det finns en 

relation mellan deras deltagande och beteende. Ungdomar som får vara med och 

tycka till visar större respekt för staden (Ismaal & Stenberg, 2015). Bristande 

delaktigheten bland unga är det troligt att de flyttar från sin hemkommun. Det är 

viktigt att involvera unga för att stabilisera befolkningstillväxten för 

landsbygdskommuner. 

2.2 Virtuell Verklighetsteknik 

VR är en tredimensionell visualisering med speciella skärmar och rörelseutrustning. 

Detta verktyg ska hjälpa flertal av människans sinnen för en djupare bild av 

omgivningen (Ottoson, 2001). Huvudidén med VR är ibland definierad av dess djup 

av immersion, varmed menas att användaren dyker in i den virtuella miljön 

(Ottoson, 2001). Det är viktigt att skilja på tredimensionella illustrationer och 

virtuella verklighetsillustrationer. Vanliga tredimensionella illustrationer är skapade 

i datorprogram såsom SketchUp, Blender med flera och presenteras oftast med 

utskrivna kopior eller via en dator. Virtuella verklighetsillustrationer presenteras 

med en huvudmonterad display där du blir placerad i en miljö och kan röra dig fritt. 

Enligt (Hardiess, Mallot & Meilinger, 2015) är virtuell verklighetsteknik till störst 

del baserat på datorgrafik. Kvaliteten på datorgrafik har de senaste åren utvecklats 

kraftigt, vilket har påverkat storleken i den virtuella miljön, ökning i detaljer, de 

realistiska dragen av ytan, skuggning och nyans samt animationen av en avatar 
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(Hardiess et al., 2015). Kortfattat är VR en verklighetsmiljö skapad av 

datorbaserade program för att framställa en känsla av att en person befinner sig på 

en specifik plats. Det utvecklas dagligen nya modeller och miljöer som vissa 

använder för att uppleva något och dessutom ökar användningen av VR i spel- och 

filmvärlden. Filmer och spel skapas där du som användare har möjlighet att se i 360 

grader. 

2.2.1 VR tillsammans med 3D-GIS i planeringsprocessen 

Verbree, Verzijl & Kraak (1998) lyckades använda VR tillsammans med 3D-

Geografiskt informationssystem (GIS) i planeringsprocessen. Författarna använde sig 

av VR för att visa infrastrukturen av ett område. Enligt Verbree et al. (1998) kan 

användningen av VR vara ett behjälpligt verktyg för att utvärdera och förutse olika 

situationer på ett smidigt sätt. En viktig aspekt i detta är att användaren kan förflytta 

sig i den virtuella världen och uppleva framtida planerade byggnader och olika 

landskap, vilket leder till en bättre förståelse för hur området kan komma att se ut i 

framtiden. VR har gjort det möjligt att interagera med 3D-datat på grund av att 

användaren är inne i de virtuella byggplanerna. Verbree et al. (1998) hävdar att 

omgivning av existerande byggnader i modellen är viktiga för att användaren ska 

förstå hur den nya bebyggelsen förhåller sig till den gamla. En fördel med VR är att 

den följer användarens huvudrörelser, detta gör att användaren hamnar i en 

uppslukande upplevelse. Verbree et al. (1998) presenterar olika metoder där de 

kombinerar tre olika faser av planering med infrastruktur där den första fasen är 

något de kallar planeringsvyn vilket är visat i två dimensioner (2D). Andra fasen är 

modellvyn som presenterar omgivningen i 2D och 3D. Höjder är en viktig faktor i 

denna fas och visualiseringarna är av väldigt låg kvalité, detta ger möjlighet för 

modellen att användas som en skalenlig modell. Den sista fasen är något som 

Verbree et al. (1998) kallar för världsvyn och är presenterat i 3D. Världsvyn eller 

den immersiellavyn som den också kan kallas, används som det sista steget inom den 

beslutsfattande processen för antagandet av planprojekt, det är med denna sista fas 

som VR implementeras. 

2.2.2 VR som ett verktyg för arkitektur och landskapsarkitektur 

I en artikel skriven av Portman, Natapov & Fisher-Gewirtzman (2015) argumenteras 

det om tre olika metoder för att använda sig av VR. De tre olika sätten är arkitektur, 

landskapsarkitektur och miljöplanering (Portman, Natapov & Fisher-Gewirtzman, 

2015). I denna litteraturöversikt kommer endast arkitektur och landskapsarkitektur 

tas upp eftersom användningen av VR i miljöplanering inte är relevant för denna 

studie. Författarna diskuterar att VR har blivit ett verktyg för design och deras 

studier har visat att forskare såg möjligheten för användningen inom speldesign 

såsom World of Warcraft och Second life (Portman et al., 2015). Detta visade också 
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möjligheterna att använda VR i flera olika typer av applikationer. Portman et al. 

(2015) hävdar att för flera år sedan gjordes forskning på om VR kunde användas för 

att förbättra regional och urban planering. Då användes stora laborationssalar, 

datordesign och GIS, däremot är det svårt att använda detta i en medborgardialog 

för det skulle krävas kompetenta arbetare hos kommunen för att sätta upp en sådan 

avancerad teknik. 

2.2.2.1 Arkitektur 

De två olika metoderna att använda VR på diskuteras individuellt i artikeln skriven 

av Portman et al. (2015), den första metoden är VR inom arkitektur. Portman et al. 

(2015) förklarar att VR inom arkitektur används som ett sätt att demonstrera ny 

design och att det även hjälpt arkitekterna att utforska deras fantasi till en bredare 

utsträckning. Till skillnad från traditionella tillvägagångssätt av framställning kan VR 

framkalla en känsla av utforskande som är skapad av data-genererade modeller och 

immersion. Det har gjorts forskning av Parush & Berman (2004) inom arkitektur 

som undersöker sättet deltagare använder navigationshjälpmedel och orientering för 

att komma fram till den bästa utformningen i en omgivning. Ett experiment gjordes 

med fyra olika omgivningar tillsammans med byggnader där varje omgivning hade 

olika höjder. Detta gav viktig information och kunskap för beslutsfattandet inom 

arkitektur (Portman et al., 2015). VR inom arkitektur har visat sig vara värdefullt 

när olika omgivningar visas. När de visade ett nytt kontorslandskap kunde 

användaren få en känsla över hur det nya området skulle se ut och på detta sätt ta 

beslut om eventuella förbättringar (Westerdahl et al., 2006). 

2.2.2.2 Landskapsarkitektur 

Den andra metoden handlar om VR inom landskapsarkitektur. Denna metod har 

hjälpt mycket när det kommer till utveckling inom områdesplanering, 

rekreationsområden, grönområden och parker (Portman et al., 2015). VR används 

inte lika mycket inom landskapsarkitektur som arkitektur, men när det väl används 

skapar det en vetskap om vad användarna tycker om ett visst landskapsområde när 

dem strövar omkring i 3D världen (Portman et al., 2015). 
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3 Metod 

För att få svar på frågeställningen i denna studie användes ett experiment. 

Experimentet bestod av en enkät med frågor samt intervjufrågor för kvantitativa 

svar. Enkäten bestod av 8 frågor där 6 av dem besvarades med hjälp av en 

illustrationsplan, 3D-visualisering och VR. Illustrationsplanen visade ett 

projektområde över Roslagsnäsby i Täby kommun, 3D-visualiseringen var över 

samma område men hämtad från en modell gjord av 4Dialog. I figur 2 och 3 kan 

båda områdena ses där område 1 är över en blivande park lokaliserad bakom 

kommunhuset. Område 2 är ett föslaget promenadstråk framför kommunhuset. VR 

verktyget bestod av en Oculus rift som visade en interaktiv 3D-visualisering. I dessa 

illustrationsverktyg tillämpades två områden för att få ett mer detaljerat svar, 

anledningen är att det ska ge en tydligare bild på om VR ger en bättre upplevelse 

oavsett område. Experimentet utfördes under två dagar, från den 11 april till den 12 

april i Rävhallen på Högskolan i Gävle. För att få ett tydligt svar var målet för 

studien 50 stycken deltagare. 

3.1 Förberedelser 

Experimentet utfördes med hjälp av material från Täby kommun och 4Dialog AB. 

Materialet från Täby kommun bestod av en Illustrationsplan över Roslags-Näsby, 

modellerna över samma område är skapade av 4Dialog. Med god kommunikation 

och tillåtelse från Täby kommun och 4Dialog möjliggjordes denna studie med hjälp 

av deras modeller och illustrationsplan. Anledningen till att experimentet utfördes i 

Rävhallen på Högskolan i Gävle var att få en blandad deltagargrupp, deltagare som 

var ovetandes om vad en medborgardialog var samt deltagare som var vetandes. En 

enkät utformades i samband med experimentet, deltagarna fick ringa in hur de 

upplevde varje område med hjälp av 8 olika svarsalternativ. För att visa vilka 

områden på illustrationsplanen som skulle granskas skapades två ringar runt vardera 

områden och markerades med område 1 respektive område 2.  
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Figur 1. Täby kommuns illustrationsplan med markerade områden. 
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Figur 2. 3D illustration över område 1. 

 

Figur 3. 3D illustration över område 2. 

I VR-metoden användes en modell som är skapad i 4Dialogs egna opensource 

verktyg, Encitra. Verktyget är uppbyggt på samma sätt som ett spel där en personlig 

avatar flyttas runt till platsen som ska modelleras, tekniken som används för att 

modellera kan förknippas med SketchUp. Figur 2 och 3 är bilder exporterade från 

verktyget Encitra. Figur 1 var ett verktyg som användes under utställningen av 

detaljplanen mellan den 24 Oktober 2016 och 25 November 2016. Täby kommun 

hade även en utställning av detaljplanen den 31 Oktober och 16 November i 

kommunhuset där illustrationsplanen användes. I figur 1 är två områden sedan 

inringade på illustrationsplanen för att visa vilka områden som ska utvärderas av 

deltagaren. Enkäten utformades för att få svar på deltagarnas första intryck, hur de 

upplevde miljön i varje enskilt område, se figur 4. 
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Figur 4. Enkäten som användes under experimentet. 

3.1.1 Pilotstudie 

Inför experimentet utfördes en pilotstudie för att undersöka om frågorna på den 

framtagna enkäten inte var missvisande och svåra att förstå. Pilotstudien gick till på 

samma sätt som det riktiga experimentet, deltagarna fick börja med att undersöka 

illustrationsplanen och 3D illustrationerna, därefter prova på VR över området. 

Deltagarna i pilotstudien var nio studenter som studerar på 

samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Pilotstudien gav en riktlinje på 

att experimentet tog cirka 5 minuter att genomföra vilket var positivt och förväntat. 

Enkäten ändrades minimalt efter att pilotstudien var färdig. Det som ändrades var 

att deltagarna fick ringa in max två svar per område istället för att de var tvungna att 
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ringa in två svar. Anledningen till att deltagaren fick möjlighet att kryssa i två olika 

svar var för att området kan skapa flera känslor över samma område. Om en 

deltagare bara valde att kryssa i ett av svarsalternativen så räknades svaret dubbelt, 

detta för att undvika snedfördelning av resultatet, men detta var något som 

deltagaren inte fick reda på. Frågan innan experimentet användes inte under 

pilotstudien därför att de som deltog var studenter inom samhällsplanering. Frågan 

som ställdes efter experimentet till deltagaren om VR var något som skulle locka 

denne till en medborgardialog uppkom efter att pilotstudien var genomförd. 

Resultatet av pilotstudien gav oss inget svar på om VR är något som kan locka fler 

målgrupper till en medborgardialog, därför lades den sista frågan till inför 

experimentet. Figur 5 visar enkäten som användes under pilotstudien och figur 4 

visar den slutgiltiga enkäten som användes under experimentet. 

 

Figur 5. Ej färdigställd enkät som tillämpades under Pilotstudien. 
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3.2 Utförande av experiment 

Detta experiment utfördes under två dagar i Rävhallen på Högskolan i Gävle. För att 

utföra experimentet användes rullande planscher där illustrationer kunde placeras 

och skapa en bana för deltagaren. När deltagaren kom till platsen för att utföra 

experimentet frågades deltagaren om denne visste vad en medborgardialog var, 

detta för att få reda på hur många som vet vad en medborgardialog är eftersom detta 

kan vara en anledning till att få unga deltar i medborgardialoger. Om deltagaren 

svarade att de inte visste vad en medborgardialog var gavs en förklaring. Efter att 

svaret har dokumenterats fick deltagaren ta en enkät och skriva sitt namn och vilket 

program personen studerar. När deltagaren skrivit namn och program hänvisades de 

till illustrationsplanen (figur 1) för att granska första området och sedan ringa in max 

2 av de alternativ som fanns angivna i enkäten (figur 4). Svaren som fanns tillgängliga 

att ringa in var inbjudande, öppet, trevligt, fint, avvisande, trångt, otrevligt och fult. 

Deltagaren ringar in de alternativ som denne anser passar in på känslan över 

området. Fråga 2 besvaras på samma sätt som fråga 1 men över område 2. När 

deltagaren var klar med att besvara de två första frågorna fick de gå runt 

anslagstavlan för att svara på fråga 3 och 4 som visade 3D-visualiseringarna över 

samma områden (figur 2 & 3). Anledningen till att 3D-visualiseringen sattes upp på 

andra sidan anslagstavlan var att deltagaren inte skulle se en bilden samtidigt som 

personen granskade illustrationsplanen. Detta kunde ha påverkat deras åsikt om 

upplevelsen över området. Efter att deltagaren svarat på fråga 3 och 4 fick de sen 

pröva VR över område 1 och 2. Deltagaren fick ta på sig Oculus rift och stå stilla på 

ett ställe i område 1. Även fast det är möjligt att gå runt med Oculus rift, bestämdes 

det att inte göra detta eftersom det skulle ta längre tid att utföra experimentet. 

Deltagaren fick sedan svara på fråga 5 samtidigt som område 2 gjordes redo för 

användning. När område 2 var redo att granskas fick deltagaren ta på sig Oculus rift 

för att sedan svara på fråga 6. Efter att dessa frågor var besvarade fick deltagaren 

svara på fråga 7 som frågade om VR ökade förståelsen för de olika områdena, där 

kunde de svara ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Den sista frågan var frivillig och fanns med 

om deltagaren hade några övriga åsikter, det kunde vara åsikter om experimentet i 

helhet, användningen av VR eller VR i medborgardialog. När enkäten var färdig 

ställdes den andra intervjufrågan. Om deltagaren skulle lockas till en 

medborgardialog om VR fanns tillgängligt? Efter att de två intervjufrågorna som 

ställdes till deltagaren var färdiga, räknades sedan ut hur många som svarade “ja” och 

hur många som svarade “nej” samt att viktiga kommentarer skrevs ned som citat. 

3.3 Metoder för sammanställning 

För att analysera resultatet sammanställdes all data i ett excel ark för att sedan räkna 

ut de procentuella värdet (tabell 1). Resultatet sammanställdes sedan i en värderos 

som är skapad med hjälp av verktyget Illustrator (figur 6). För att gestalta de olika 
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resultaten på ett analyserande sätt användes olika symboler som kan ses i figur 6. 

Dessa symboler fick olika färg och utformning för att kunna skilja på de olika 

illustrationsverktygen. Illustrationsplanen visualiserades med en grön fyrkant, 3D-

visualiseringen med en blå hexagon och VR visades med en röd stjärna. Mellan de 

symboler som sätts ut på rosen ritas det sträck i samma färger för att knyta samman 

och på lättare sätt analysera resultatet. Varje fråga för de olika områdena blev 

sammanställt i två värderoser, en för område 1 och 2 (figur 7 och 8). Svaren på 

intervjufrågorna samt fråga 7 i enkäten sammanställdes först i excel (tabell 1) och 

gestaltades genom stapeldiagram som kan ses i figur 9, 10 och 11. Fråga 8 som 

handlande om deltagaren hade övriga åsikter samt citaten från intervjufrågorna tas 

upp i slutet på resultatet.  

3.4 Värderos som ett analysverktyg 

Resultatet av experimentet och enkäten kommer att presenteras i ett cirkeldiagram 

även kallat “Värderos”. Värderosen visar en generell uppfattning/upplevelse av ett 

geografiskt område, till exempel om deltagaren upplever det som öppet och 

inbjudande eller motsatsen trångt och avvisande. Steffner (2009) använder sig utav 

en värderos för att presentera resultatet av sin studie Värdering av stadsmiljöer, som 

ger ett detaljerat resultat men som också är enkelt att utläsa. Presentationen av 

studiens resultat kommer därför att visas med hjälp av en värderos. 

I en avhandling skriven av steffner (2009) beskrivs den lämpligaste användningen av 

en värderos när ett resultat över hur ett område upplevs presenteras. Steffner 

(2009) använde sig av värderosen för att sammanställa och analysera svaren över 

utvalda områden. Värderosen består av 6 stycken upplevelser av olika platser, dessa 

upplevelser utger en känsla, till exempel “På en Spännande plats kan deltagaren 

känna sig intresserad, upplivad eller glad” (Steffner, 2009). Steffner (2009) använder 

sig utav James Russels teorier om människans innersta känslostruktur vid 

framtagandet av värderosen. Utanför värderosen finns fyra olika huvudupplevelser, 

med hjälp av värderosen kan resultatet av studien markeras in och sedan avläsas åt 

vilken upplevelse som svaret lutar mest åt. Anledningen till att en värderos används 

är på grund av hur enkelt det är att avläsa resultatet. 
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Figur 6. Bild på värderosen skapad i Illustrator. 
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4 Resultat 

I denna studie deltog 47 stycken studenter samt 3 stycken utomstående vilket 

sammanlagt nådde målet på 50 stycken deltagande. Av dessa deltagare var det ett 

bortfall eftersom denne hade ringat i fyra svar på varje fråga när max antal var två. 

Detta gjorde att svaren på enkäten blev oanvändbara. Av dessa 50 deltagare var det 

en blandning mellan män och kvinnor samt en stor blandning av program. 

Deltagarna studerade till fastighetsmäklare, lantmätare, personal och arbetsliv, 

industriell ekonomi, maskiningenjör, ekonomi, folkhälsostrateg, samhällsplanerare. 

Det är viktigt att få en stor blandning av deltagare eftersom det ger en mer autentisk 

medborgardialog. Samhällsplanerarstudenter uteslöts inte från experimentet 

eftersom det även på en medborgardialog kan komma människor med expertis inom 

området. Utifrån sammanställning i Excel (tabell 1) skapades en värderos samt 

stapeldiagram av resultatet för att utföra en kvantiativ analys av både enkätsvar och 

intervjufrågor. 

Tabell 1. Bild på hur resultatet sammanställdes i Excel. 

 

4.1 Kvantitativ analys av enkätsvar 

En kvantitativ analys kunde utföras efter att resultatet av de sju frågorna på enkäten 

sammanställdes. 
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Figur 7. Resultatet från enkäten över område 1 sammanställt i en värderos. 
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Figur 8. Resultatet från enkäten över område 2 sammanställt i en värderos. 

4.1.1 Illustrationsplan 

Resultatet av illustrationsplanen över område 1 och 2 skiljer sig åt. Område 1 

upplevdes som öppet och trevligt jämfört med område 2 som upplevdes trevligt och 

fint men också trångt. Av de 50 som deltog svarade 73% att de upplevde område 1 
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som öppet och 76% att det var trevligt. I område 2 upplevde 27% att det var öppet 

och majoriteten var 55% som upplevde det trevligt. Medelvärdet över område 1 

och 2 var däremot relativt lika på trevligt och fint. I figur 7 presenteras resultatet av 

område 1 i en värderos. Det var endast 2% som upplevde område 1 trångt och 0% 

upplevde område 1 otrevligt, fult eller avvisande. Område 2 hade däremot 39% 

som upplevde området trångt, 6% otrevligt, 4% fult och 2% avvisande. I figur 8 

redovisas resultatet av område 2 på illustrationsplanen i en värderos. 

4.1.2 3D-Visualisering 

I tabell 1 kan resultat av 3D-visualiseringen ses på fråga 3 och 4. Av de 50 personer 

som deltog i experimentet var svaren relativt lika eftersom medelvärdet för svaren, 

inbjudande, öppet, trevligt och fint hade ett medelvärde av 47,5% över område 1. 

Värderosen i figur 7 visar att majoriteten av deltagarna svarade antingen de trygga 

eller trivsamma alternativen medans få svarade på de tråkiga och otrygga 

alternativen. Enbart 2% svarade avvisande och 4% svarade trångt. Svaren på område 

två skilde sig från område 1 där tabell 1 visar att majoritet svarade att området 

upplevdes öppet, trevligt och fint. Det kan ses i figur 8 att det var få deltagare som 

svarade att området upplevdes inbjudande. I figur 8 syns det tydligt att ett högt antal 

deltagare ansåg att område 2 upplevdes trångt, hela 27%. Inom både område 1 och 2 

var det ingen av deltagarna som svarade att området upplevdes otrevligt. 

4.1.3 Virtuell Verklighetsteknik 

Resultatet av område 1 inom VR visar att majoriteten av deltagarna svarade de 

trygga eller trivsamma alternativen. I figur 7 visas det att 43% svarade inbjudande, 

45% öppet, 49% trevligt och 41% fint. Under de tråkiga och otrygga alternativen 

var det ingen deltagare som upplevde området avvisande trevligt eller fult, däremot 

var de 24% som ansåg att området upplevdes trångt. I figur 8 kan de avläsas att en 

hög andel av deltagarna, 76%, svarade att område 2 upplevdes som öppet. 

Resterande deltagare svarade något av de andra alternativen, 59% ansåg att det var 

trevligt, 35% fint och en låg andel 20% sa inbjudande. Av de alternativen som fanns 

under tråkigt och otryggt var det väldigt få som gav ett svar. Det var 2% som 

svarade avvisande, 4% trångt och 2% svarade otrevligt. I figur 8 visas att majoriteten 

av deltagarna har upplevt område 2 som tryggt eller trivsamt. 
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Figur 9. Stapeldiagram som visar resultat på fråga 7 i enkäten. 

4.2 Kvantitativ analys av intervjufrågor 

Resultatet av de två intervjufrågorna presenteras i figur 10 och 11. Dessa svar från 

experimentet redovisas i två olika stapeldiagram. Resultatet visar att det var jämnt 

fördelat över deltagarna om de visste vad en medborgardialog var eller inte. 20 

personer svarade ja och 19 personer svarade nej. Andra frågan som deltagarna 

besvarade efter experimentet, om VR är ett hjälpmedel som skulle locka dig till att 

delta på en medborgardialog, visade resultatet att majoriteten höll med. Det var 30 

personer svarade ja och endast 9 stycken svarade nej. 

 

Figur 10. Resultatet av intervjufråga 1. 
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Figur 11. Resultatet av intervjufråga 2. 

De övriga åsikter som kom upp på enkäten gav studien mer intressant information. 

Under experimentet kom deltagare med egna åsikter och kommentarer som 

sammanfattades på en kalkyl. Två deltagare klagade på kvaliteten i VR modellen 

vilket är förståeligt. Det var den första versionen av Oculus Rift som användes under 

experimentet och vissa stunder i modellen kan den uppfattas som hackig och visar 

många pixlar. Däremot förstod även de deltagarna att det inte var kvaliteten som var 

i fokus under detta experiment utan att det var upplevelsen. Dessa kommentarer 

skapar ändå förvirring, är VR tillräckligt utveckalt för att användas i 

samhällsplaneringen idag eller inte?  

Det var två deltagare som var negativa till att VR skulle vara något som lockar denne 

person till en medborgardialog, deras kommentarer var: 

“Det krävs mer än bara VR för att fler ska komma på dialoger” (Deltagare A5). 

Den andra deltagaren svarade: 

“Svårt att få genomslag” (Deltagare A4). 

Dessa kommentarer väcker frågor kring om VR kan anpassas eller om det kommer 

uppstå komplikationer. Även om majoriteten har svarat “ja” på att VR skulle vara 

något som kan locka dom till en medborgardialog, är det ingen garanti på att det 

fungerar. Det är upp till kommunerna att anpassa VR i medborgardialogen för att ta 

reda på om det är ett verktyg som lockar fler deltagare, men det här experimentet 

ger en riktlinje på att det är något som högst troligt kan hjälpa. Flera deltagare som 

var positiva nämnde också varför de uppskattade VR. En deltagare gav 

kommentaren: 

“Det ger en mycket bättre förståelse” (Deltagare A2). 
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En annan deltagare kommenterade: 

“Det gör det enklare att förstå och påverka” (Deltagare A3). 

En tredje deltagare kommenterade: 

“VR är ett bra komplement till kartor” (Deltagare A1). 
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5 Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras resultatet av studien, om resultatet överensstämmer 

med det förväntade resultatet, syftet och målet med studien och om enkäten och 

experimentet kunde ha utförts på ett annat sätt. 

5.1 Analys och diskussion av resultat 

Metoden som användes har skapat en bredare förståelse för användbarheten av VR i 

medborgardialogen. Det resultat som framkommit i experimentet har skapat 

intressanta diskussionsfrågor. Genom att jämföra resultatet går det tydligt att se 

stora skillnader på hur personer uppfattar de olika illustrationsverktygen. Resultatet 

i figur 7 visar att majoriteten av deltagarna tyckte det var trevligt och öppet, få ansåg 

att det var trångt. Resultatet i figur 9 kan sedan jämföras med resultatet i figur 7 där 

det tydligt kan ses att 3D-visualiseringen har givit en annan förståelse för området. 

Jämförelsen visar att de deltagare som ansåg att området var trevligt och öppet har 

ändrat sin åsikt och istället upplever området mer inbjudande och fint. Anledningen 

till att området ansågs mer inbjudande kan vara den stora visuella skillnaden mellan 

figur 1 och figur 2. Många av de deltagare som deltog hade svårigheter att förstå vad 

som var träd i illustrationsplanen. Färgvalen kan uppfattas lika vilket kan försvåra 

förståelsen. När de senare fick se 3D-visualiseringen syns det väl att det finns träd 

och detta kan ge en mer inbjudande känsla. När deltagarna sedan fått använda VR 

ändrade de sina åsikter om området ytterligare. Antalet som svarade att området var 

inbjudande har sjunkit, samtidigt har andelen som svarade trångt och öppet ökat. 

Det var ytterst få som tyckte att område 1 upplevdes trångt när de kollade på 

illustrationsplanen och 3D-visualiseringen. När de sedan provade VR ökade deras 

förståelse för området och fler ändrade sina åsikter. Resultatet över område 1 visar 

att VR har givit en bättre förståelse än vad de andra illustrationsverktygen har. 

Anledningen till att förståelsen har ökat kan vara på grund av deltagarnas möjlighet 

att integrera med 3D-datat vilket Verbree et al. (1998) såg i deras tester med VR. 

Verbree et al. (1998) ansåg att den befintliga bebyggelsen i förhållande till den nya 

är viktig för att förstå området vilket deltagarna i detta experiment hade möjligheten 

att göra, det kan vara en aspekt som förändrade deltagarnas åsikter när dem fick 

pröva VR. 

Område 2 har också visat att illustrationsverktygen gav deltagarna olika känslor över 

området. Illustrationsplanen gav deltagarna känslan av att området var trevligt, fint 

men relativt trångt. När de sedan fick granska 3D-visualiseringen ändrade deltagarna 

åsikter och området ansågs inte lika trångt som när de såg illustrationsplanen. 

Dessutom var det fler som tyckte att området upplevdes öppet. När deltagarna 

sedan fick använda VR över område 2 visades en drastisk ändring i deltagarnas 

åsikter liknande den som sågs över område 1 Den största förändringen mellan de 
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olika verktygen är att andelen som ansåg att område 2 upplevdes trångt minskade 

från 39% till 4%. Detta kan bero på att deltagarna har haft svårt att tolka 

Illustrationsplanen. Det stora problemet är de olika stegen människan måste göra för 

att få en uppfattning av verkligheten från illustrationsplanen. Förståelse för hur 

förslaget kan komma att se ut kan utgöras av tre steg:  

a) Vad ses på bilden?  
b) Tanken bygger en uppfattning av de visuella.  
c) Uppfattningen utgör en förståelse för området.  

När deltagaren använder VR behövs bara två steg:  

a) Vad är det som deltagaren ser? 
b) Detta ger sedan en förståelse för området.  

Med VR krävs det färre tankesteg och mindre förståelse för kartor för att förstå 

planområdet. Att se 3D-visualiseringen behöver samma steg som illustrationsplanen 

men det går fortare för deltagaren att få en förståelse för vad deltagaren ser. 

Enligt Montin och Granberg (2014) är medborgardialogen till för att söka kunskap 

om sådant som inte dyker upp i planprocessen. Efter att VR har visat sig vara 

positivt kan detta vara ett hjälpmedel för att få den kunskap som behövs från 

medborgarna. SKL (2012) anser att kommuner måste tillämpa nya metoder och 

arbetssätt samt att arbeta med IT-verktyg för få ett högre medborgardeltagande. VR 

är ett nytt och innovativt verktyg som kan underlätta arbetsprocessen eftersom en 

förbättrad förståelse för planprojekt kan leda till fler synpunkter och detta 

minimerar arbetet för planarkitekter. Om kommunen använder sig av VR kan detta 

vara något som gör informationen lockande och mer begriplig vilket SKL (2012) 

anser behövs för en förbättrad medborgardialog. VR ökar förståelsen av 

planområden och detta kan stärka banden mellan kommun och medborgare vilket 

sedan kan förbättra demokratin i samhället. Enligt johansson och Khakee (2014) är 

det svårare för den enskilda deltagaren att få sin röst hörd om det inte är fler som 

har samma åsikt angående ett planprojekt. Enskilda deltagare skulle ha stor nytta av 

VR då deltagarna får en mer exakt syn på området vilket kan leda till att majoriteten 

tycker lika. 

5.2 Diskussion utifrån frågeställning, syfte och mål 

Syftena med studien var att ta reda på om VR är något som kan locka en större 

målgrupp till medborgardialogen. Det andra syftet är ta reda på om VR är bättre på 

att gestalta och ge en rättvisare upplevelse av en föreslagen bebyggelse. Enligt Ismaal 

& Stenberg (2015) vill ungdomarna i Ockelbo kommun vara mer delaktiga i 

planeringen inom kommunen men de vet inte hur ungdomarna ska involveras. 

Resultatet av experimentet visar att VR är något som kan anpassas av en kommun 

för att locka en yngre målgrupp, se figur 15. SKL (2012) skriver att det finns fyra 
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olika utmaningar för att öka medborgardeltagandet. Med hjälp av denna studie 

förklaras vad som kan vara till hjälp. De skriver om användandet av IT-verktyg som 

kan underlätta för medborgaren att komma med synpunkter hemifrån, VR är en 

lösning på den utmaningen. Idag finns det billiga VR glasögon där du placerar din 

smartphone för att sedan ha möjlighet att titta runt i 360 grader. Ett förslag är att 

kommuner skapar en modell över det nya planerade området och sedan laddar upp 

en kort video som visar olika delar av området på antingen Youtube eller deras egna 

hemsida, och som medborgarna sedan kan använda funktionen med VR i deras 

smartphone. Roslags Näsby i Täby som användes i denna studie har även skapat en 

kort film som är uppladdad till Youtube och fungerar med VR funktionen och VR 

glasögon. Filmen tar en igenom området med hjälp av en flygande kamera men 

möjligheten finns att rotera kamera 360 grader med hjälp av VR funktionen. 

Resultatet av experimentet stärker det Ottoson (2001) hävdar, att VR är ett verktyg 

som hjälper människans sinnen att få en djupare förståelse över omgivningen. Att 

VR har visat sig ge en bättre och djupare förståelse finns det tidigare studier på, men 

det finns ingen studie som visar att VR även hjälper inom samhällsplaneringen. Det 

märkbara resultatet efter experimentet är hur VR förändrar förståelsen på 

illustrationer. I figur 8 är det 39% som svarat på att de upplever område 2 som 

trångt och 27 % som upplever det öppet, men efter att ha använt VR så förändrades 

deras åsikt kraftigt. Det var endast 4% som upplevde det trångt och 76% som 

upplevde det öppet jämfört med resultate innan som visade 23%. Det är uppenbart 

att VR ger en bättre förståelse än illustrationsplanen, däremot var det inte lika stor 

skillnad på 3D visualiseringarna och VR. Område 1 är en mer öppen yta efterssom 

det är en stadsdelspark och uppfattades både öppet och trångt. Förvånansvärt fler 

uppfattade område 1 fint och inbjudande jämfört med VR vilket uppfattades mer 

som en blandning av inbjudande, fint, öppet, trevligt men också trångt. Anledningen 

till detta kan vara att 3D illustrationerna är utdragna bilder från VR modellen men 

som är ur ett annat perspektiv. Område 2 är ett bra exempel som visar på att 3D 

illustrationerna och VR uppfattades nästan likadant. Genom att jämföra värderosen 

för 3D illustrationen och VR är svaren nästan uppenbart identiska. Det var förväntat 

att 3D illustrationerna skulle uppvisa ungefär samma svarsresultat som VR 

modellen. 

Att använda sig av VR kan komma att vara ett måste i framtiden, inte bara för att 

locka fler människor till en medborgardialog utan även för att underlätta förståelsen 

av vissa projekt för en del människor. Det Ottoson (2001) nämner om att VR 

hjälper människans sinnen att få en djupare förståelse över omgivningen stämmer 

bra. Det är stor skillnad på att se en modell ur människans synvinkel med 

möjligheten att vandra runt och se i 360 grader jämfört med vanliga 3D modeller. 

Mest troligt är det placeringen och synvinkeln som skapar den bättre förståelsen. Att 

människan har möjlighet att dra egna slutsatser om hur de upplever ett hus till 
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exempel. En stor del som bidrar till hur VR förändrar känslan är skalan, det ger en 

annan förståelse för storleken på närliggande hus, lekplatser, träd med flera. Det är 

viktigt att vara medveten om att det inte finns någon statistik som visar på att VR ger 

en förbättrad förståelse. Det som däremot kan utläsas av resultatet efter denna 

studie är att deltagare har ändrat sin åsikt över ett område efter denne använt sig 

utav VR.  
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6 Slutsats 

Denna studie har visat ett positivt svar för användningen av VR men det är 

fortfarande saker inom teknologin som kan förbättras. Med hjälp av värderosorna 

har studien fått tydliga resultat på att VR är bättre än att se på en illustrationsplan. 

Det är även bättre än att kolla på en 3D-visualisering, dock är det inte samma 

skillnad mellan 3D och VR som illustrationsplanen och VR. Frånsett att VR ger en 

bättre förståelse för planförslag har studien även visat att många unga personer inte 

vet vad en medborgardialog är. Efter att ha medverkat i experimentet har de som 

deltog fått en förståelse för hur medborgardialoger fungerar. Med hjälp av VR ansåg 

de flesta deltagare att den nya teknologin skulle locka dem till att medverka på 

medborgardialoger. Den nya teknologin bör användas som ett komplement till 

andra illustrationsverktyg och plankartor för att kunna tolka och uppleva förslagen 

visuellt. Det finns stora problem för kommuner till att få allmänheten att delta på 

medborgardialoger eftersom intresset för dem är lågt och det finns ett ovetande om 

att dialogerna finns. Resultatet från denna studie har visat att kommuner bör stärka 

sina illustrationer för nya projektområden med hjälp av VR. Eftersom expertisen för 

VR är låg inom kommunen är det möjligt att låta konsulter utföra arbetet.   

Som ovan nämnts finns det några delar med studien som kan förbättras och påverka 

resultatet. Några deltagare ansåg att skärpan från VR verktyget inte var den bästa 

och att grafiken av modellen behövde förbättras. Detta kan ha bidragit till att studien 

fått ett annorlunda resultat. Troligtvis hade resultatet inte ändrats mycket eftersom 

skillnaden i grafik mellan den Oculus rift som användes i denna studie och andra 

nyare modeller inte är av markant skillnad. När experimentet utfördes bjöds det på 

fika vilket kan vara något som lockar personer att delta i experiment. Det finns en 

chans att ett antal personer medverkade endast för att få tillgång till fika vilket 

skyndar på deras möjlighet att tänka och reflektera över deras åsikter och orsakar 

brister i resultatet. I detta experiment lockades majoriteten av deltagare till 

experimentet för att det fanns tillgång till VR och detta ansågs roligt att pröva på.   

Det finns några förbättringar som kan göras för att få denna studie ännu mer exakt. 

Dessa förbättringar kan vara, möjligheten att använda en nyare version av VR 

teknik, flera svarsalternativ som kan visa ett annorlunda resultat i värderosen, ett 

ökat antal deltagare i experimentet för att stärka resultat ännu mer.  

Denna studie kan byggas vidare i framtida forskning på följande sätt: 

a) Utföra ett experiment över ett projektområde i Gävle och bjuda in 
allmänheten genom att stå på en utvald plats i staden. De medverkande kan 
då relatera till området samt att åsikter om VR kan komma från alla 
åldersgrupper.  
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b) Att genomföra en liknande studie som jämför förståelsen mellan 
frigolitmodeller och Augmented Reality (AR) med hjälp av microsoft 
Hololens. Är AR något som skulle kunna tillämpas under en 
medborgardialog istället för frigolitmodeller och på så sätt minimera 
arbetstiden för kommuner? 

c) Utföra en medborgardialog via IT-verktyg som till exempel, 3D-
visualiseringar via youtube, för att ge medborgare möjlighet att komma med 
synpunkter hemifrån. Kan detta vara ett mer effektivt sätt att involvera 
yngre och framförallt funktionsnedsatta?  
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Appendix 

Appendix A 

Illustrationsplan från Täby kommun 
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Appendix B1 

Bild på VR verktyget samt de väggar som användes i experimentet 
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Appendix B2 

Bild på VR verktyget samt de väggar som användes i experimentet 
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