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Förord 

Efter tre år vid Högskolan i Gävle blir detta den sista uppgiften som skrivs på 
samhällsplanerarprogrammet. Det har varit en otrolig resa från början till slut och 
jag hoppas starkt på att studien kan bidra till en förändring i hur 
visualiseringstekniker idag och i framtiden kan används hos kommuner.  

Det här exjobbet blev även startskottet för min anställning uppe i Luleå som 
Planarkitekt med fokus på VR-Visualisering, något som jag är ytterst tacksam 
över. 

Jag vill med stor tacksamhet tacka Janne Margrethe Karlsson för handledning, 
stöd och otroligt givande diskussioner. Utan stödet och den glada motivationen 
hade inte det blivit tio minnesvärda veckor av hårt arbete.  

Jag vill rikta ett tack åt Gustaf Krantz Stahm som under arbetets gång hjälpt till att 
ställa i ordning utrustningen under utförandet av studien samt sammanställt 
statistiken. Hans stöd i att leta upp teoretiska ramverk för studien har även varit 
betydande för genomförandet. Stödet har varit betydelsefullt genom hela 
arbetsgången och jag önskar dig i framtiden ett stort lycka till med studier och 
arbete.  

Stort tack till Jens Stigson med kollegor på Polhemskolan samt de elever som 
gjorde studien möjlig. Utan er hade inte studien blivit varit möjlig! 

Jag vill även tacka nära och kära, samt min familjer för allt stöd under studietiden.   

Oliwer Fontaeus 

Gävle, Maj 2019  
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Sammanfattning 

Många medborgare har ibland svårigheter med att förstå delar av detaljplaner och 
plankartor som presenteras av Sveriges kommuner. Det presenterade materialet 
kan uppfattas som komplex och det krävs ibland god kunskap inom området för 
att fullt förstå sig på detaljplaner. I samband med detta står även kommuner inför 
svårigheter när det kommer till att locka till sig flera medborgare till 
medborgardialoger. Ungdomar är speciellt underrepresenterade i 
medborgardeltagande och vissa anser till och med att deras röst inte blir hörd 
(Alinazari & Alvinder, 2018). I syfte till att öka medborgardeltagande och 
förståelse för detaljplaner finns det idag flera tillvägagångssätt som kommuner 
kan använda sig av. Detta kan vara allt från 3D-visualiseringar till att använda 
Virtual Reality (VR). I vissa fall går det även att använda mobiltelefonen för att 
använda VR. Användningen av VR är väldigt nyligen etablerat och det är idag 
endast ett fåtal kommuner som använder sig av det. Många kommuner känner inte 
till möjligheterna med VR eller har varken kunskap eller möjlighet till att använda 
det. Genom att etablera smartphone-VR kan medborgare i alla åldrar, med fokus 
på ungdomar i studien ta del av visualiseringar och VR-material var som helst och 
när som helst. Den här studien  testade hur smartphone-VR kan användas som ett 
kompletterande visualiseringsunderlag för detaljplaner tillsammans med andra 
visualiseringsformer med hjälp av programvaran Juxtapose (2019). 
Tillhandahållandet av smartphone-VR presenterades med hjälp av online tjänsten 
RoundMe (2019). De visualiserade modellerna skapades i Sketchup. Vilket är ett 
visualiseringsprogram som både är lättillgängligt och idag brukas av många 
kommuner. Frågor om det visuella innehållet ställdes i en enkät som deltagarna 
fick besvara. Statistiken som alstrades av enkäterna sammanställdes med enkel 
linjär regressionsanalys. Detta möjliggjorde undersökandet ifall det fanns en 
statistisk signifikans mellan de besvarade frågorna i enkäten. Även ifall det fanns 
något samband mellan upplevd förståelse och faktisk förståelsen för det 
presenterade materialet. Deltagarna i studien får även rangordna den egna 
uppfattade förståelsen för det presenterade materialet. Den faktiska förståelsen 
mättes utifrån deltagarnas enkätsvar. Med hjälp av de besvarade enkäterna visade 
det sig att det fanns en delvis ökande förståelse för detaljplaner med hjälp av 
Juxtapose och smartphone-VR som komplement. Den största implikationen av 
resultatet var att personer med bakgrund inom samhällsbyggnade hade lägst 
faktisk förståelse för det presenterade visualiseringarna. Implementeringen av 
detta i praktiken kan därför vara en genomförbar lösning till att öka ungdomars 
förståelse för detaljplaner. Implementeringen behöver inte bara innebära att 
ungdomars förtåelse ökar utan även att det kan locka flera medborgare till att delta 
i medborgardialoger.  

 
Nyckelord: Virtual Reality, 3D-visualisering, medborgardialog, detaljplaner, samhällsplanering. 
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Abstract 

A lot of Swedish citizens struggle to understand parts of detailed development 
plans when they are presented by Municipalities. The presented material can at 
often times be seen as difficult to understand and previous knowledge regarding 
development plans are usually needed to fully understand them. In occurrence 
with this, Swedish municipalities find themselves struggling in order to attract 
participants to public participation events regarding upcoming development plans. 
Today’s youth is especially difficult to attract and also integrate into planning 
dialogue events and are thus greatly underrepresented and some youth even feel 
like their voice goes unheard (Alinazari & Alvinder, 2018). In order to change this 
downgrade in citizens dialogue attendance, and to increase citizens knowledge 
regarding detailed development plans, municipalities could use a couple of new 
techniques. These techniques range from the use of 3D-renderings to using Virtual 
Reality (VR), which also in some cases could be used with the help smartphones. 
The use of VR is although a pretty fresh establishment to the market which means 
that there’s only a few municipalities who actually established it as part of their 
citizens dialogue techniques. The majority of Sweden's municipalities don’t even 
know that it is possible to use VR in citizens dialogue nor have the knowledge of 
how to use it. By implementing smartphone based VR with a sharp focus on 
youth, they would be able to take part of 3D/VR based development plans 
anywhere at any time. This study aimed to test how smartphone based VR could 
be used as a complementary visualization material to development plans with the 
help of other visualizations such as the software Juxtapose. The provision of 
smartphone based VR was  handed out with the help of an online service called 
RoundMe (2019), which took part in this study. The visualized material which 
were present in the study had been made with Sketchup. A software which not 
only is easy to access but also widely used by Sweden's municipalities. Questions 
regarding the different visualizations was handed out through a questionnaire. The 
summed up statistics was then analysed with the help of simple linear regression 
analysis. The participants were also able to rank their own understanding of the 
presented material. The actual representation of their knowledge was analysed 
with the help of their answers from the questionnaire. The result of the study 
could with the help of the answered questionnaires be analysed and the answered 
that followed was that the complementary use of visualized material and VR 
could actually increase the understanding of development plans. The biggest 
noted implication during the study was that participants with a urban planning 
background had the lowest actual knowledge of the presented visualizations. The 
implementation of this could thus be of viable use when it comes to improving on 
younger people's understanding of development plans. And also mean that other 
societal groups learning would improve and interest more people to attend at 
public consultation events. 

Keywords: Virtual Reality, 3D-visualization, Detailed development plans, public participation, Urban planning. 
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1. Introduktion 

1.1  Bakgrund 
Det är viktigt att lyfta ungdomars röst när det kommer till förändringar av 
samhället. Genom att lyfta upp ungdomar i diskussioner kring samråd och 
förändring växer inte bara synpunkterna kring förändring utan ungdomar får redan 
i tidigt i livet lära sig om medborgarprocessen. Följdeffekterna av detta blir att 
ungdomar redan tidigt kommer in i som en aktiv del i utvecklingen av samhället 
och kan bidra med tankar och idéer. Det hjälper inte bara till att utveckla 
samhället men för att även se problem som vuxna människor möjligtvis inte 
tänker på i planeringsprocessen (Alparone, & Rissotto, (2001). Barn och unga är 
ofta underskattade när det kommer till planeringsprocessen men faktum att barn 
och ungdomar även är experter inom sina egna områden och ska därför integreras 
bättre (Länsstyrelsen, 2007).  

Det är idag många ungdomar som har svårt att förstå detaljplaner som 
kommunerna presenterar. Ungdomar exkluderas ofta trots att det visat sig att de 
bär på en stor kunskap när de inkluderas i medborgardialoger (Horelli, 2007). 
Problemet med detaljplaner är att mycket av den information som presenteras i en 
detaljplan kan uppfattas som komplicerad. Detta är i samband med att det finns 
olika teckenförklaringar och markeringar, exempelvis höjd på byggnationerna i 
själva plankartan som kan vara svår att förstå (Bos, 2015). Den här studien 
fokuserar på att underlätta den svåra dialog som idag råder mellan ungdomars 
förståelse för plankartor och dess presentation av kommunen.  

VR- (Virtual Reality) är ett tillvägagångssätt som blir allt mer populärt när det 
kommer till visualisera planunderlag. Men det är tidskrävande och dyrt. Inte alla 
kommuner har möjligheten till att visualisera i VR och det är idag endast ett 
mindre antal kommuner som integrerat VR i planprocessen och i 
medborgardialoger. Det kan vara en lockande faktor till att locka flera medborgare 
till att delta i medborgardialog (Gustafsson & Karlsson, 2017). För att en kommun 
ska kunna använda sig av VR med hjälp av tillbehör från Oculus Rift eller HTC-
Vive krävs det en dator som klarar av VR, själva VR-utrustningen och en 
strömkälla. Den stora styrkan med smartphone-baserad VR är att det endast krävs 
en mobiltelefon, vilket är något som majoriteten av medborgare och framförallt 
kommunens tjänstemän har tillgång till. Användandet av VR ger ett däremot bra 
resultat för medborgarnas förståelse (Gustafsson & Karlsson, 2017). Enligt 
Gustafsson & Karlsson (2017) gav deras pilotstudien ett bra resultat för 
medborgardialogen och majoriteten av deltagarna ansåg att det var ett bra 
underlag. Gustafsson & Karlsson (2017) undersökte hur känslan för ett område 
förmedlas och vilka tankar som alstras av det. Deltagarna ansåg att det gav ett bra 
visuellt intryck som kan locka flera till att delta i medorgardialog. Med detta 
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förväntas VR vara en nyckelpunkt när det kommer till att öka ungdomars 
förståelse för plankartor i samband med att VR används som kompletterande 
underlag.  

Warren-Kretzschmar, Neumann, & Meiforth (2005) har även genomfört en 
liknande studie där visualiserat material presenterades för framtida 
exploateringsområden. Utfallet av studien visade sig vara positivt för ökandet av 
medborgares rumsliga uppfattning över exploateringen (Warren-Kretzschmar et 
al, 2005). Även Roupé et al (2014) antyder till att VR har har fungerat bra för att 
öka den rumsliga känslan hos deltagarna. Det föreslagna visualiserade material 
som presenterats och även ökat det visuella intrycket och även förståelsen på flera 
nivåer (Roupé et al, 2014). 

Integrationen av ungdomar i medborgardialoger måste förbättras. Det är viktigt att 
även de yngre i samhället får sin röst hörd. Genom att integrera nya lösningar och 
metoder likt Berglund & Nordin (2010) går det att förmedla och integrera 
ungdomar och barn i medborgardialogen. Genom att applicera Virtual Reality - 
(VR) i medborgardialogen kan det finnas en möjlighet till att locka flera till 
medborgardeltagande (Warren-Kretzschmar et al, 2005). Flera studier har 
undersökt detta tidigare och Gustafsson & Karlsson (2017) undersökte i deras 
studie ifall VR kan vara en lockande faktor till att öka medborgardeltagande. Det 
tidigare studier inte har testat är ifall VR kan leda till en ökad förståelse för 
detaljplaner hos ungdomar. Planen med den här studien är att undersöka detta och 
även se ifall en lockelse till medborgardeltagande kan alstras som ett bifall av 
undersökningen.  

1.2 Syfte  
Med studien kommer alternativa visualiseringsunderlag till detaljplaner att 
presenteras för att komplettera plankartan för att öka förståelse av detaljplanen. 
Genom att testa nya visualiseringstekniker fokuserar studien på att bidra att öka 
förståelsen för detaljplaner hos ungdomar. Studien har fokuserat på att använda 
sig av nerskalade 3D-modeller som består av endast ett fåtal detaljer och till 
största del höjdmodeller. Detta är för att presentera flexibla visualiseringar som 
inte ska vara allt för detaljerade. 

Syftet med studien är att med hjälp av smartphone-baserad VR öka förståelsen för 
detaljplaner. Ifall detta fungerar kommer att undersökas med hjälp av teorier för 
att mäta förståelse och sammanställas med statistiska metoder för att inte 
utelämna något åt slumpen.  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur kan smartphonebaserad VR öka förståelsen för detaljplaner bland 

ungdomar? 

2. Hur kan uppfattad och faktisk förståelse för visualiseringar mätas?  



 

3 
 

Detta är frågor som studien utgått ifrån och byggts på för att besvara målet med 
studien. Målet har varit att undersöka om användningen av Juxtapose och 
smartphone baserad VR, som presenteras i RoundMe (2019) kan vara tillräckliga 
underlag för att kunna komplettera och expandera möjligheterna för 
medborgardialoger. RoundMe har i denna studien endast varit ett val av metod för 
att representera det VR-visualiserade underlaget, i framtiden kan det finnas 
möjlighet att presentera eller utveckla andra appar för att uppfylla samma syfte. 

1.4 Avgränsning 
Studien har utförts på Polhemsskolan i Gävle på gymnasieelever som gick det 
sista året på teknikprogrammet med olika inriktningar. Den valda gruppen är 
representativ för den generella gruppen ungdomar som studerar på gymnasiet. I 
studien deltog teknikelever med inriktning samhällsbyggnad, teknik och även 
design. Den här gruppen har valts eftersom att den representerar en grupp med 
människor som är påverkade av detaljplaner men som oftast inte representeras i 
medborgardialog. Gruppen har även till majoritet låg kunskap inom området men 
en del av underlaget i studien bestod av elever med samhällsbyggnadsinriktning 
som tidigare varit i kontakt med detaljplaner och visualiseringar. 

Detaljplaner har undersökts istället för översiktsplaner eftersom att detaljplaner 
ger tydligare direktiv över hur området förändras och är även lättare att handskas 
med. Översiktplaner är för stora och kräver mer tid att visualisera. En plan för ett 
område med detaljplan fanns redan och passade bättre in i tidsramen för 
genomförandet av studien.  
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2. Teori 

2.1 Medborgardialog 
Medborgardialog är till för att ge medborgarna insyn och ge plats samt möjlighet 
för dem att påverka planeringen av framtidens städer och samhällen (Boverket, 
2019). Medborgardialog kan oftast delas in i olika steg, likt en trappa där olika 
grader av delaktighet delas in i olika steg (se tabell 1).  

Tabell 1. De 4 nivåerna av delaktighet i medborgardialogen (Boverket, 2019).  

Nivå 1: Information Information till invånare 

Nivå 2: Förankring Förankring eller konsultation där 
möjligheterna för invånare att ge 
synpunkter på förslag finns 

Nivå 3: Delaktighet Medborgare deltar i framtagandet av 
förslag genom att framföra sina 
synpunkter och idéer 

Nivå 4: Medbestämmande Medborgare deltar i beslut som till 
exempel genom folkomröstning 

 

Alla nivåerna i delaktighetstrappan är viktiga men det är i steg 3 och 4 som 
medborgare får inflytande i besluten och störst chans att påverka (Boverket, 
2019). Innan steg 3 och 4 genomförs är det viktigt att kommunen uppfyller steg 1 
och 2 innan för att bygga vidare på medborgardialogen. Först måste kommunen 
förmedla och informera invånarna för att de ska kunna framföra sina synpunkter. 
Idag brukar sig kommuner av olika tekniker för att sprida information till 
medborgare i samhället. Vissa har använt sig av GIS som verktyg för att dela 
kartor (Berglund & Nordin, 2010). Detta är även något som ofta använts inom 
planering, både nationell som internationell för att förmedla nytt planunderlag 
(Warren-Kretzschmar et al, 2005). Användningen av VR eller GIS som verktyg 
för att förmedla ny fakta för medborgare ökar möjligheten för medborgare att ta 
del av nya detaljplaner från kommuner. Brukandet av integrerande verktyg kan 
även låta dem att lämna nya synpunkter och idéer genom exempelvis GIS 
(Berglund & Nordin, 2010). Genom att använda sig utav medborgardialog 
förstärks samtidigt demokratin då beslut förankras bättre hos invånarna och 
förtroendet stärks för kommunen samt tjänstemännen (Boverket, 2019).  
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Medborgardialog är även viktigt för att planeringen av ny bebyggelse ska bli så 
bra som möjligt, vilket Jane Jacobs poängterar i sin bok “Den amerikanska 
storstadens liv och förfall” där hon beskriver det betydelsefulla av invånarnas 
kunskaper och erfarenheter (Jacobs, 2010). I boken skriver Jacobs (2010, s.439) 

“det räcker inte att de har en allmän uppfattning om det; de måste känna till just 
de unika platserna i staden som de arbetar med”.  

Med det menar hon att planerare måste involvera invånarna i området eftersom 
inga andra känner till platserna lika väl som dem (Jacobs, 2010). 

2.2 Medborgardialog med ungdomar 
Medborgardialoger kan ge för mycket plats för redan röststarka och därför är det 
viktigt att ge invånare som inte har rösträtt till riksdag och kommun möjlighet att 
påverka planeringen av framtidens städer och samhällen (Boverket, 2019). Unga 
människor är oftast bortglömda eller representeras inte i någon stor omfattning i 
planeringssammanhang men de påverkas och lever i samma levnadsmiljöer som 
alla andra (Bartlett, 2002). De är även underrepresenterade i den politiska 
processen eftersom många av dem är under 18 år och inte är röstberättigade 
(Horelli, 2007). Många ungdomar känner därför att det inte är någon mening med 
att delta i medborgardialog för att deras röst går ohörd (Alinazari & Alvinder, 
2018).  Det är viktigt att även få deras synvinkel genom tankar och idéer om hur 
samhället ska utvecklas (Bartlett, 2002). Framförallt då Sveriges riksdag 1990 
antog FN:s barnkonvention där artikel 12.1 beskriver att: 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” 
(Regeringskansliet, 2006). 

Politiker och planerare som arbetar på kommuner arbetar mycket med att få fler 
att delta i medborgardialoger, men de tycker även att dialogerna med invånare tar 
onödig tid i beslutsfattningar av ny bebyggelse och användning (Cele & van der 
Burgt, 2013). Planerare har även svårt att nå barn i planeringsprocessen i samband 
med att många inte har kunskapen eller vetskapen att de även kan medverka i 
medborgardialoger och utvecklingen av deras levnadsområden (Cele & van der 
Burgt, 2013). 

Tjänstemän inom planeringen måste därför bli bättre på att integrera barn i 
planeringsprocessen genom att göra det mer förståeligt för yngre med liten 
kunskap inom, men även göra det enklare för dem att uttrycka sina synpunkter 
med idéer (Cele & van der Burgt, 2013). Genom att få ungdomar mer involverade 
och ge dem enklare utbildning som ökar förståelsen om planprocessen stärker det 
de deltagande individerna själva men även gemenskapen i samhället (Cushing, 
2014). För att få barn och ungdomar mer involverade i planeringen av framtidens 
samhällen behöver de enskilda kommunerna ta egna initiativ för hur detta ska ske 
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(Boverket, 2000). En naturlig plats för sådana möten är framförallt på skolor där 
barn och ungdomar befinner sig i stor utsträckning men även på ungdomsgårdar, i 
bostadsområden och föreningar är bra platser för möten (Boverket, 2000). Utöver 
vuxna har även det fysiska rummet och dess omgivning en väsentlig roll på hur 
barn och ungdomar använder den byggda miljön och hur den påverkar dem i det 
vardagliga livet (Boverket, 2000).  

Ett initiativ som skapades för att motverka den dåliga integrationen av barn och 
unga i medborgardialogen var barnkartor med hjälp av GIS (Berglund & Nordin, 
2010). Tanken bakom konceptet var att lättare integrera barn och ungdomar med 
hjälp av visuella material i form av kartor. Barnkartorna fann tillgängliga även via 
internet för att lättare sprida materialet för barn och ungdomar. Genom att 
använda visuella material kunde information om hur och var barn vill förändra sin 
närmiljö  uppfattas. Metoden för genomförandet var skapat i datorn där elever fick 
ta del av kartmaterial där de själva fick tillgång till ritverktyg samt enkätfrågor att 
besvara (Berglund & Nordin, 2010). Studien resulterade i ett gynnsamt resultat 
där Berglund & Nordin (2010) kunde kartlägga områden som barnen hade 
synpunkter på och därav involvera dem i planprocessen men även ta med deras 
perspektiv i framtida planering.  

2.3 Detaljplaner 
Detaljplaner är juridiska dokument som reglerar användningen av mark- och 
vattenområden (Boverket, 2019). I detaljplaner ska gränserna mellan 
vattenområden, kvartersmark och allmänna platser redovisas av antingen 
användningsgränser, egenskapsgränser eller administrativa gränser. Kvartersmark 
och vattenområden delas även in i två olika ändamål, vattenområden och 
kvartersmark för enskilt ändamål samt vattenområden och kvartersmark för 
allmänt ändamål då de skiljer sig i inlösnings regler.    

Detaljplaner kan även bestämma bebyggelsens omfattning, utseende, 
genomförande och placering. Variationen av dessa skiljer sig från varje projekt 
och en plan kan vara antingen låst eller flexibel. Planer med god flexibilitet har 
mindre restriktioner kring hur området bör exploateras. Exempelvis kan ett 
område med hög flexibilitet låta en exploatör och fastighetsägare för ett område 
med villor bestämma över byggnadshöjd eller storlek på sitt hus. Här kan även 
utformningen av bebyggelsens utseende variera markant. I en låst detaljplan 
förekommer motsatsen. Planen har tydliga riktlinjer kring hur området ska 
exploateras och kan reglera allt från färg på bebyggelsen till våningsantal. 

Detaljplaner presenteras även i vissa fall med visualiseringar över det 
exploaterade området. Graden av detaljer skiljer sig mycket kring detta beroende 
på vilken kommun eller tjänsteman som står bakom skapandet av detaljplanen. I 
största lag är många av de presenterade visualiseringarna basala och presenterar 
till större mån endast höjdmodeller.  
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2.4 Virtual Reality 
Visualiseringstekniken VR baseras på det tredimensionella rörelsemönstret, vilket 
rör sig inom X, Y ,Z-leden och ifall detta kombineras kan med speciella skärmar 
och rörelsemonitorer användas för att öka användarupplevelsen (Ottoson, 2001). 
Det möjliggörs idag med VR-utrustning som kopplas upp med ett headset, 
kontroller och sensorer som gör det möjligt att se och röra sig i det virtuella 
rummet (Isar, 2018). Virtual Reality har idag fått ett starkt genomslag i vardagen 
och blivit allt vanligare för konsumenter. Idag är Virtual Reality starkt inriktat på 
dataspelsbranschen samt inom företag som fokuserar på verklighetstrogna 
simuleringar (Isar, 2018). Allt eftersom det har blivit vanligare med VR har även 
kommuner och andra företag börjat använda det allt mer för att visualisera 
rumsliga volymer och projekt.  

Virtual Reality kan användas i många olika tillfällen med varierande funktioner, 
möjligheter och begränsningar. I vissa modeller går det att röra sig runt fritt, men i 
andra är användaren begränsad till en statisk position. Variationen i detta beror på 
ett flertal faktorer men främst på hur kraftfull hårdvaran, hur bra programmerad 
VR-modellen är och vilket program som visualiseringen används inom. Isar 
(2018) förklarar att VR kan användas på olika vis och varieras från enkla modeller 
med en statistisk placering till mer avancerade modeller. Avancerade modeller 
kan i vissa fall tillåta användaren att röra sig runt och integrera med omgivningen. 
En mer avancerad modell som går från simpel data till mer avancerade modeller 
med flera funktioner leder till en mer involverande upplevelse för användaren 
(Roupé et al, 2014). Möjligheten till att röra sig fritt i modellen är en av de mer 
avancerade metoderna som möjliggör en liknande ökad upplevelse (Roupé et al, 
2014). 

Verbree, Verzijl, & Kraak (1998) presenterade ett förslag som innebar en större 
implementering av VR och  3D-visualisering av 2D-tematiska kartor. Verbree et 
al (1998) argumenterar för att tredimensionellt material som förenklas och 
presenteras i 2D, förlorar stora delar information och tydlighet i överföringen från 
2D till 3D. Enligt Verbree et al (1998) kan den utökade implementeringen av VR i 
ett 3D GIS verka för att förbättra förståelsen för innehållet och framtida tematiska 
planer. Genom att presentera det planlagda områdets gestaltning i ett nutida 
perspektiv och sedan övergå till en gestaltning som visar det framtida planerade 
området ökar människors förståelse för förändringen av området (Verbree et al, 
1998). Visualiseringen kan därav eventuellt bidra till en lättare förståelse för hur 
ett planområde kommer att förändras från visualiserat stadie till att det är färdigt 
(Verbree et al, 1998).  

Användandet av VR som visualiseringsunderlag har enligt Kamel Boulos., et al. 
(2017) visat sig fungerat bra men det är inte helt utan negativa konsekvenser. Det 
handlar i vanliga fall om äldre som saknar kunskapen för ny teknologi och därav 
avstår det eller rent av exkluderas (Reneland-Forsman, 2018). Exempelvis VR kan 
vara exkluderande och därav svikta vilka demografiska grupper som testar 
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utrustningen. Utöver detta är det även tidskrävande och inte är värt det arbete som 
behövs för att göra klart det från början till slut, särskilt om det kommer till stora 
projekt med stora mängder geometrisk data.  

Kostnaden för själva utrustningen har sjunkit i pris senaste åren men problemen 
till att eventuellt koppla upp utrustningen i ett stadscentrum kvarstår (Roupé et al, 
2014). Även om utrustningen kopplas upp och ställs ut på allmän plats avstår 
många på grund av att det ser svårt ut och inte lockar personer som är obekanta 
med utrustningen (Roupé et al, 2014).  

2.5 Virtual Reality i medborgardialogen 
I en studie genomförd av Warren-Kretzschmar et al (2005) visar det sig att genom 
att dela visualiserat planunderlag för framtida landskapsplanering har 
medborgardeltagandet ökat. Enligt Warren-Kretzschmar et al (2005) har det ökat 
antalet konstruktiva synpunkter angående nya planunderlag i samband med att de 
lättare kan tolka innehållet och öka den rumsliga uppfattningen. Genom att ge 
medborgarna möjlighet till att använda det visualiserade materialet över internet 
kan leda till positiva konsekvenser för medborgardialogen. I studien Warren-
Kretzschmar et al (2005) genomfört har det visat sig att ökandet av konstruktiva 
synpunkter och medborgardeltagande berott på att medborgarna lättare kan bilda 
sig en framtidsvision över hur området kom att förändras. Ökandet av visualiserat 
material och djupet av det presenterade mediumet har stor betydelse för hur bra en 
person förstår sig på materialet (Verbree et al, 1998). Virtual reality förmedlar en 
djupare kunskap för områdesplaner som täcker ett rumsligt område men 
presenteras på en tematisk 2D karta (Verbree et al, 1998). Genom att istället 
använda sig av multimodala metoder kan viktig information bevaras och därav 
förmedlas tydligare (Kress och van Leeuwen, 2001). 

Medborgare som testat använda VR-utrustning har visat sig ge positiv feedback 
på framtida planunderlag och ökat dialogen med medborgarna (Roupé et al, 
2014). Även Gustafsson och Karlsson (2017) fick som resultat i sin studie att 
implementeringen av VR och andra visuella källor kan leda till ökad feedback 
under medborgardialog. Det kan även visa sig att annan bildlig metodik kan hjälp 
medborgare att förstå, vilket var fallet med Al-Kodmany (1999) där den bildliga 
kompletteringen var ett hjälpande verktyg med kartor och grafiska sketcher.  

Genom att presentera grundligt material tillsammans med visualiseringar i bildlig 
form tillsammans med kartunderlag har tidigare visat sig vara effektivt. 
Medborgare finner det ofta som tydliggörande och kompletterande till ibland 
svårförståeligt tekniskt material i form av detaljplaner och andra detaljerade kartor 
och underlag (Al-Kodmany, 1999). 

Det finns tidigare studier som har undersökt ifall VR har fungerat som ett 
komplement i planeringsprocessen. Al-Kodmany (1999) var tidigt ut och testade 
detta och det har sedan spridit sig bland vidare studier från Roupé et al (2014), 
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Gustafsson & Karlsson (2017) och Warren-Kretzschmar et al (2005). Studierna 
har testat att implementera detta i planeringen och undersökt hur det kan användas 
som tillbehör i planeringen men inte ifall det finns någon koppling till ökad 
förståelse för materialet.  

2.6 Visuell inlärning 
Den visuella inlärningen grundar sig på ett flertal olika aspekter men idag 
diskuteras det vanligtvis kring semiotiska samt multimodala resurser, alltså 
mönster och teman. Dessa tekniker och resurser är kommunikativa hjälpmedel 
som används i exempelvis skrift, medier och liknande visuella gestaltningar 
(Kress och van Leeuwen, 2001). Genom att använda bildsemiotik kan enligt Kress 
& Van Leeuwen (2001) möjligheten av en djupare förståelse av olika bilder, 
gestaltningar och andra intryck. Bilder och gestaltningar kan alltså fungera som 
visuella hjälpmedel.  

I enlighet med Kress & Van Leeuwen (2001) hänvisar även Palmer & Petroski 
(2016) att det multimodala lärandet kan öka den enskilda individens inlärning 
med hjälp av flera inlärningsfaktorer i form av nya medium som ljud, animation, 
sociala medier och andra visuella intryck. I det här fallet är den visuella 
inlärningen med hjälp av ARG (Augmented reality games) något som starkt kan 
bidra till ökad förståelse av olika visuella medel och problemlösning. Den här 
formen av visuell problematik och inlärning kan alltså testa användarens 
förståelse för visuellt material och även appliceras för att låta användaren se 
mönster, problematik och även lösningar (Palmer & Petroski, 2016). 

Den största styrkan med VR är att den ger användaren en bättre uppfattning av 
vad som presenteras och kan ge en tydligare rumslig uppfattning (Kamel Boulos, 
Lu, Guerrero, Jennett, & Steed. 2017). Med hjälp av detta kan flera av sinnena få 
en bättre uppfattning av omgivningen och på så sätt öka användarupplevelsen. 
Visualiseringen kommer även att förmedla ett starkare känslomässigt avtryck 
eftersom att flera sinnen stimuleras. Detta är som följd till hur användaren 
uppfattar vad som sker inom visualiseringen och själva verktyget (Llinares 
Millán, Iñarra, & Guixeres. 2018). Detta betyder i sin tur att det lättare går att 
förmedla en känsla för ett område med hjälp av visualiserat underlag, vilket gör 
VR till ett funktionellt underlag för framtida detaljplaner. 

Palmer & Petroski (2016) hänvisar i enlighet till Anderson et al. (2000) att när en 
individ tar del av ny kunskap är det viktigt att kunna förflytta sig mellan olika 
kognitiva nivåer för att öka förståelsen och förståndet för ny kunskap. Detta 
betyder att genom att låta individen röra sig mellan de kognitiva nivåerna enligt 
Bloom & Krathwohl (1956) kunna: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera 
och skapa. Skalan baseras på att för att en person ska ta sig vidare till nästa steg i 
skalan måste den redan kunna applicera det första målet. Enligt Bloom & 
Krathwohl (1956) kommer därav möjligheten till att kunna tillämpa kunskap 
genom att personen till att börja med förstår kunskapen. Genom att använda sig av 
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multimodala medel, exempelvis i form av visuella inslag som gestaltningar, text 
och animation kan en ökad kognitiv förståelse lättare skapas hos individer och 
därav öka förståelsen för ny kunskap (Palmer & Petroski, 2016). 

Användandet av VR kan fordras till ett brukbart medium till multimodal inlärning 
i samband med det ökade djupet av visuell inlärning som presenteras (Palmer & 
Petroski, 2016). Implementeringen av denna multimodala inlärning har under de 
senaste decenniet undersökts för att öka det visuella djupet och förståelsen som 
förloras när rumsliga planer presenteras i 2D-kartor Verbree et al (1998). Det går 
att undvika förlusten av data och på samma gång förtydliga den rumsliga 
presentationen genom att implementera samma teorem som började redan hos 
Verbree et al (1998) och fortfarande studerats av Palmer & Petroski (2016), 
implementeringen av VR. Ökandet av multimodal inlärning kan på flera sätt ökas 
genom användandet av flera medium och har redan i tidig ålder enligt Schaffer 
(2006) varit en relevant aspekt för ökad multimodal inlärning.  

2.7 Datorspel som visuell  inlärning 
Studier har visat att spel inom stadsplanering, SimCity som exempel har varit en 
nyckelfaktor till utveckling av kunskaper inom planprocessen, stadsutveckling 
och det socioekonomiska ekosystemet (Schaffer, 2006, s.170). Möjligheten till att 
utföra planeringen enligt eget tycke skapar inte bara en god grund för barns 
geografiska tolkningsförmåga utan etablerar även ett sinne för att tidigt se 
konsekvenser som samspelar med varandra. Olika planer som skapas förmedlar 
olika känslor och följdeffekter, något som spelare av SimCity fått lära sig att 
handskas med och även att lokalisera förändringar som skapar olika konsekvenser 
och deras innebörd (Schaffer, 2006). 

Med detta menar inte Schaffer (2006) bara att det visuella intrycket från datorspel 
kan öka förståelsen för material och samhällsprocesser i form av 
stadskonstruktion men även hur den arkitektoniska utformningen spelar stor roll. 
Datorspel kan öka förståelsen för hur ett fullt fungerande samhälle bör utvecklas 
och kan även locka till att bidra med åsikter och utformningen av samhället. 
Samma metod går även att bruka för att bidra till ökad involvering av 
stadsbyggnadsprocessen (Schaffer 2006). 

Schaffer (2006) diskuterade redan framtiden, Urban Science under det tidiga 
2000-talet och det positiva utfallet av att implementera visuella lösningar för att 
komplettera inlärningsprocesser. Att hitta lösningar redan vid tidig ålder som 
grundar sig i reella problem kan vara nyttigt för en ökad förståelse om vad som 
händer i omvärlden. Den här processe är något som allt mer börjar implementeras 
redan vid tidig ålder (Schaffer, 2006). Det stora problemet med att implementera 
nya metoder i medborgardialogen är att det förlänger den redan långa 
handläggningsprocessen (Sveriges kommuner och landsting, 2018) 
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2.8 Mäta förståelse 
För att testa hur bra en person förstår något går det enligt Anderson & Krathwohl 
(2001) i enlighet med Bloom & Krathwohl (1956) att dela upp förståelsen i olika 
klasser. Klasserna rangordnas från lättare förståelse till djupare och de tre tidigaste 
stadierna som lättast kan appliceras på visuell inlärning och förståelse är att 
minnas, förstå och tillämpa (se tabell 2).  

Tabell 2. Reviderad lista av Blooms Taxonomiskala (Anderson & Krathwohl 
2001)  

Minnas  Identifiera, namnge, förklara, matcha 

Förstå Klassifiera, identifiera, rapportera 

Tillämpa Välja, visa, använda, applicera 

Analysera Relatera, undersöka, separera, strukturera 

Värdera Förklara, motivera, föreslå, kritisera 

Skapa Konstruera, planera, producera, uppfinna 
 

Genom att individuellt examinera studenter för att mäta samt betygsätta deras 
kunskap inom det undervisade området är idag ett vanligt praxis. Genom att mäta 
kunskapen med den metoden går det att utläsa utvecklingen hos studenten och hur 
mycket av informationen den förstått och kan applicera i praktiken i 
examinerande moment. Det går även att se en ökad kunskap hos studenter som 
fått diskutera ämnet med varandra och därav fått byta kunskap mellan varandra 
och eventuellt lärt sig något nytt (Bergqvist 2015).  

För att se ifall det finns något samband mellan en enskild individs förståelse och 
att faktiskt applicera denna måste ett verb väljas som besvarar vilken förmåga som 
efterfrågas (Biggs & Tang, 2011). Verbet som skapas ska i det här fallet 
appliceras för att se ifall eleverna kan förstå innehållet i materialet och även 
tillämpa ett svar till detta. Genom att använda sig av förklarande kunskap ska 
eleverna memorera, identifiera eller om citera det efterfrågade innehållet (Biggs & 
Tang, 2011). Ifall det valda verbet är identifiera ska personen välja ett svar från ett 
urval och identifiera det från andra valmöjligheter och kunna precisera sitt beslut. 
En deltagare i en enkät med flera frågor angående exempelvis en detaljplan ska i 
det här fallet undersöka vad som efterfrågas i detaljplanen och identifiera detta. 
Det identifierade svaret ska vara med i enkäten och urskiljas från de andra 
svarsalternativen. Deltagaren måste göra en avvägning över varför det 
identifierade svaret är korrekt. Lämnar deltagaren in ett korrekt svar kan det 
betyda att denna har förstått innehållet och därav identifierat det. Ifall ett inkorrekt 
svar lämnas in kan det tydas att deltagaren inte har identifierat ett korrekt svar från 
urvalet och därav inte heller förstått innehållet eller frågan.  
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I samband med att lärandet stiger blir även processen allt mer komplex. För att 
mäta den här stigande processen har Biggs & Collis (1982) skapat en metod de 
kallar för SOLO - Structure of the Observed Learning Outcome. Genom att 
klassificera olika lärandemål i termer med deras komplexitet kan verk skapade av 
exempelvis studenter, rättas i flera spann. Istället för att den som rättar verket 
endast kollar på den kvantitativa mängden rätt som studenten har visat undersöks 
även kvaliteten i svaren. 

 
Figur 1. SOLO- Taxonomi, en metod för att mäta förståelse med hjälp av verb 
återskapad för studien i Photoshop baserat på Biggs & Collis (1982).  

SOLO- Taxonomi fokuserar på att undersöka hur lärandet bildar en struktur som 
direkt kan observeras i samband med resultatet (The outcome). För att uppnå 
resultatet som mäts av följer de olika processerna i taxonomi-trappan (figur 1) där 
de olika aspekterna sammanställs. Enligt Biggs & Collis (1982) kan personen som 
rättar svaren avgöra ifall studenten uppfyller kraven de verb som krävs för att 
uppfylla svaret i frågan.  
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Tabell 3. Förklarad teoretisk användning av Biggs & Collis (1982) SOLO-
Taxonomi 

Pre-strukturell Oförstående angående frågan eller fenomenet 

Unistrukturell Förstår frågan i helhet. “Vilken färg har huset?”  

Multi-strukturell Personen kan hitta mönster i frågan och se samband 

Relationell Kan se följdeffekter av olika förändringar och mönster 

Utvidgad Abstrakt Redogöra och skapa idér som för flerstegslösningar 
 

Möjligheten till att mäta förståelsen utifrån besvarade frågor i muntligt och 
skriftligt format på olika nivåer betyder främst att det möjliggör för att se ifall 
personen har förstått materialet. Även i vilken grad personen har förstått 
materialet. Mätandet av personens förståelse för material som presenteras i 
exempelvis detaljplaner eller 3D-visualiseringar kommer därför vara extremt 
viktigt. Användandet av Biggs & Collis (1982) samt Anderson & Krathwohl 
(2001) och deras teorier betyder alltså att förståelsen för presenterat visualiserat 
material kan bedömas. Sammanfattat betyder detta att det går att mäta ifall det 
finns en ökande inlärning för förståelsen av tematiska kartor när de presenteras 
med kompletterande material (Al-Kodmany, 1999). 
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3. Metod 

Här följer en generell sammanfattning över de olika delarna som använts i 
metoden. Respektive del kommer sedan att presenteras i en mer detaljerad grad 
under vardera dels rubrik.  

Studien har skapats med en hypotes och en mothypotes innan för att ge 
undersökningen en ståndpunkt att utgå ifrån. Detta är väldigt viktigt att göra innan 
exempelvis experiment där olika utfall kan diskuteras (Trost, 1994). Tanken 
bakom det hela är att se ifall hypotesen håller sig till det förväntade resultatet av 
studien och hur detta samspelar med frågeställningarna. 

Studien har avgränsats till en fiktiv detaljplan som skapats för ett nytt område med 
studentbostäder med närhet till Högskolan i Gävle. Detaljplanen visualiserades 
även i 3D med fokus på att hålla ett simpelt intryck för att inte vara alltför 
beskrivande. Detaljerade inslag i modellen är i det här fallet inte relevanta för 
studien. Visualiseringen består av lättare detaljer och höjdmodeller. Den skapade 
visualiseringen presenteras även i VR med hjälp av mobiltelefoner. Orsaken till 
varför smartphone-VR har använts är för att lättare öka tillgången till det 
visualiserade materialet istället för att låsa det åt personer och företag som har 
tillgång till fullskalig VR-utrustning likt HTC-vive. Studien presenterades för 
gymnasieelever i samband med att det idag är en underrepresenterad grupp i 
planprocessen med ofta svårigheter för komplexa plankartor. Med liknelse till 
tidigare studier som Berglund & Nordin (2010) har metoden varit att använda 
visualiseringar för att locka flera unga till medborgarprocessen men även för att 
undersöka hur mycket de faktiskt förstår av det presenterade materialet. Med VR 
och visualiserat material undersöks möjligheten att öka ungdomars förståelse och 
nyfikenhet för detaljplaner och planprocessen.  

För att besvara frågeställningarna som har lagt grunden till den här studien har en 
fältundersökning på gymnasieskolan Polhem i Gävle genomförts. Undersökningen 
gick ut på att eleverna som gick teknik-teknik, teknik-samhällsbyggnad och 
teknik-design fick ta del av olika visualiseringar och besvara frågor i en enkät. 
Bakgrunden hos eleverna spelade roll beroende på hur mycket tidigare erfarenhet 
de haft tidigare av detaljplaner och visualiseringen. Det var totalt 10 frågor som 
besvarades och hade sedan tidigare utformats för att testa elevernas förståelse för 
innehållet i visualiseringarna. Frågorna utformades efter innehållet som fanns i 
detaljplanen och applicerade samma regleringar på de andra 
visualiseringsmetoderna. De exakta frågorna presenteras senare i kapitlet men 
finns även i bilaga B. 
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Det visualiserade materialet som presenterades i studien var en detaljplan, två 
sammanslagna bilder i form av en Juxtapose samt en VR-visualisering över 
samma område som detaljplanen var gjord för. Utförandet var i samband med tre 
stationer där varje visualisering presenterades enskilt. Deltagarna testade 
stationerna i samma ordning eftersom att studien fokuserar på att undersöka hur 
visuella element kan komplettera detaljplaner. I det här fallet kommer flera 
medium att presenteras till detaljplanen och därför i förhoppning öka inlärningen 
hos deltagarna. Testpersonerna fick även svara på frågor i en enkät under varje 
station. Frågorna i varje del av enkäten var olika utformade för att inte leda 
deltagarna mot samma svar. Istället presenterades olika frågor i varje del som 
specifikt var skapade för innehållet i den stationen. 

 Undersökningen tog plats i Polhemskolans lokaler den 9:e April 2019. Det var 
planerat att ungefär 25 av 32 personer av klassen skulle delta i studien men totalt 
deltog 38 elever och läraren i studien. Lärarens svar har inte räknats in i resultatet 
eftersom att personen i fråga inte motsvarar fokusgruppen. Svaren som kom in 
utöver de planerade deltagarna kunde användas eftersom att det var från 
gymnasieelever med inriktning teknik från Polhemskolan. 

3.1 Förberedelser Detaljplanen 
Innan fältundersökningen utfördes baserades frågor och material på en detaljplan 
skapad i Fokus detaljplan i AutoCAD och en Sketchup-modell från en tidigare 
kurs inom fysisk detaljplanering på Högskolan i Gävle (se figur 3). Området som 
detaljplanen är tillverkad för är beläget på området inom högskolan, där 
Plushögskolan AB i dagsläget är beläget (se figur 2). Området ska representera 
plats för nya bostäder och kontorsytor samt en ny affär i området. Bostäderna i 
området har krav på att byggas med putsade fasader i gul färg. Detaljplanen har 
även några restriktioner som gäller över området, exempelvis att 
kontorsbyggnaden har kulturhistoriskt skydd och inte får rivas. Den ska istället 
bevaras och användas för kontor eller affärer. Detaljplanen är fiktiv men det finns 
fortfarande reella inslag i den och det är fullt möjligt att använda den i syfte till att 
expandera antalet studentbostäder i området. Syftet med att använda planen som 
presentationsmaterial är för att den är simpel och motsvarar en vanlig detaljplan 
fullt rimligt kan skapats för att bygga nya studentbostäder i området. Plankartan 
innehåller enligt subjektiv bedömning en rimlig mängd med begränsningar, och 
markeringar för att lämpa sig till att presenteras i en studie för gymnasieelever. 
Liknande begränsningar går även att presentera i det 3D-visualiserade materialet 
och även i VR-visualiseringen. 
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Figur 2. Området som täcks av detaljplanen och fiktivt planeras att exploateras 

 

Figur 3. Den fiktiva detaljplanen som presenterats 
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Figur 4. Exploateringsområdet som detaljplanen kommer att påverka. Området 
kommer att startas om från noll, tidigare bebyggelse rivs för att bygga upp det 

nya bostäderna.     

Sketchup modellen har reviderats genom att ta bort detaljer som fönster och andra 
detaljer. Modellen har förändrats och förenklats för att lägga ett större fokus på de 
rumsliga volymerna istället för att deltagarna ska fastna för detaljerna. Det finns 
två orsaker till detta. Delvis ligger det på att en lättare modell gör fil lättare att 
handskas med i VR. Men även att ett mer simpelt intryck kan även bidra till en 
bättre flexibilitet i presentationen i samband med att visualiseringen inte låses till 
ett konkret beslut. Lättare presentationer av höjdmodeller och simpla inslag kan 
leda till att fokus hamnar på att undersöka den rumsliga närmiljön istället för att 
fastna på de visuella intrycken.  

Utöver nedgraderingen av visualiseringen har även en skylt har adderats i 
modellen för att tydliggöra var en butik kan placeras. En skylt valdes för att enkelt 
lägga till en detalj i modellen utan att vara för djupgående och detaljerad. Skylten 
visar istället tydligt att det är en butik där.  

I det här fallet har modellen uppfyllt kraven och utöver detta även maximerat 
användandet av restriktionerna som råder i plankartan. Val av utformning, 
material och färg på den nya bebyggelsen grundades på att smälta in och ta 
hänsyn till den befintliga bebyggelsen, framförallt de kulturmärkta infanteri 
byggnaderna Högskolan i Gävle idag inhyser och kravet att behålla den röda 
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färgen på gamla ladan. Ladan går att hitta i det bruna området på plankartan med 
markeringen HK. Kraven står även fastslagna i detaljplanen och har därför 
applicerats på 3D-modellen också. Modellen som presenterats i 3D och VR har 
fokuserat på att uppfylla de estetiska kraven som ställs på innehållet i 
detaljplanen. Bostäderna håller den maximala byggnadshöjden som är tillåten i 
planen och byggnader som har krav på att bevaras har bevarat formen som det 
idag har.  

3.2  Förberedelser Juxtapose 
Juxtapose är en tjänst online som möjliggör för två bilder att sammanfogas till en 
bild med en funktion som reglerar hur mycket som visas av vardera bild.  
Visualiseringen baseras på två Jpeg-filer. En bild på det nuvarande området och 
en på sketchup-modell till det förslagsvis nybyggda området. Den första bilden är 
tagen med en vanlig smartphone men den andra bilden är tagen från samma vinkel 
i den georefererade Sketchup-modellen. Sketchup-filen har renderats i Twilight 
Render V2 på den förinställda medium inställningen med en brännvidd på 30°.  

Bilderna är tagna från samma geografiska placering för att förmedla en bild över 
hur området kommer att modifieras. Höjden som renderingen från SketchUp 
modellen har tagits ifrån är på samma höjd som fotografiet är taget ifrån. Eftersom 
att visualiseringen ska visa samma område i en sorts före och efterbild är det 
därför viktigt att samma vinkel och höjd fotot är taget ifrån och den geografiska 
placeringen är densamma. Detta kunde säkerställas i Sketchup genom att 
georeferera modellen till den verkliga platsen. 

Bilderna har lätt retuscherats i programvaran Lightroom för att förbättra 
ljusförhållandena i bilderna och ge dem starkare kontraster i ljuset. Detta är endast 
för att korrigera bilden för att passa bättre tillsammans med renderingen. Steget 
har ingen större innebörd som är alltför avgörande för studien utan det gör endast 
bilden något skarpare. Renderingen har ytterligare redigerats i Photoshop där den 
vita himmel som skapas i samband med renderingen har maskats bort och ersatts 
av en fotorealistisk bild på en himmel. Innan himlen ersattes var det endast en 
homogen blå bakgrund. Himlen klipptes in för att ge bilden ett fotorealistiskt 
intryck.  

Juxtapose möjliggör användaren till att se både den visualiserade bilden och fotot 
på samma gång. Detta möjliggjordes genom den inbyggda funktionen i 
programmet som låter användaren reglera hur mycket av de två bilderna som visas 
på samma gång. Det går att reglera ifall endast en bild ska visas eller ifall båda 
bilderna ska visas till 50% vardera och även variera detta mellan de två bilderna. 
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Figur 5. Den sammanslagna Juxtapose bilden som skapats av två foton. Ett från 
den faktiska platsen som ska exploateras (vänster) och en bild som visar den 

framtida visualiseringen (höger). 

3.3 Förberedelser smartphone virtual reality 
Smartphone-visualiseringen som presenteras i studien har skapats med hjälp av 
Sketchup och renderingsverkyget Vray. Den nerskalade, reviderade versionen av 
det tidigare Sketchup projektet kan med hjälp av den sfäriska 
renderingsmöjligheten i Vray skapa panorama bilder i form av 360° renderingar. 
Renderingen har med hjälp av grundinställningarna i Vray skapat en visualisering 
med  2000x1000 i storlek. Det är viktigt att visualisera bilder i stort format för att 
inte gå miste om upplösningen. Större upplösningen ger tydligare detaljer och 
mindre störningar i bilden i form av grynighet.  

Den färdiga visualiseringen sparas till ett jpeg format där det sedan laddas upp på 
tjänsten RoundMe. Tjänsten möjliggör en presentation av det visualiserade 
materialet på dator och smartphone. I det här fallet presenteras det via en 
smartphone med ett VR-headset där telefonen placeras i. RoundMe möjliggör 
även en delad vy som specifikt skapats för presentationer med VR-headset där två 
separata bilder presenteras av samma området, en bild täcker ett öga, därav 
uppdelningen.  
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Figur 6. Den delade vyn i VR-visualiseringen. Detta är vad deltagarna i studien 
ser i VR-headsetet.  

3.4 Hypotes 
En hypotes är ett antagande som görs innan ett experiment eller en studie utförs 
(Trost 1994). Detta kallas oftast hypotesprövning och består utav en nollhypotes 
och en mothypotes. Den studie eller det experiment som utförts resulterar 
antingen i att stödja antingen nollhypotesen eller mothypotesen och då förkasta 
nollhypotesen. Om mothypotesen stöds av resultatet förkastas nollhypotesen 
(Trost, 1994). 

För att bevisa att ny teknik kan förenkla dagens komplexa detaljplaner och öka 
förståelsen av vad detaljplanen innehåller kommer en studie utföras på 38 
gymnasieelever som får testa att titta på en detaljplan, sedan en Juxtapose som 
visar bilder av den nuvarande platsen och en som visar visionen av den nya 
bebyggelsen. Till sist får personerna testa smartphone baserad virtual reality som 
då visar detaljplanens vision i 3D i verklig storlek. Under studien fyller 
gymnasieeleverna i en enkät som ska vara underlag till resultatet för att möjligtvis 
visa en inlärningskurva.  

Under studien har en generell hypotes med tillhörande mothypotes skapats 
undersökts. Den generella hypotesen för studien kommer att löpande diskuteras i 
resultatet och diskussionen i samband med vilka implikationer som uppstår.  

Nollhypotes: Det finns inget samband mellan ny teknik för detaljplaner och en 
ökning av förståelsen av detaljplaner. 

Mothypotes:  Det finns samband mellan ny teknik för detaljplaner och en ökning 
av förståelsen av detaljplaner. 
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För att besvara den generella hypotesen och mothypotesen som ställts upp innan 
utförandet av studien kommer 4 separata hypoteser att användas under studiens T-
tester. Metoden för T-tester kommer senare att presenteras. Utfallen från studiens 
T-tester 1-4 kommer att presenteras under resultatet för att besvara hypoteserna.  

3.4.1 Hypotes för utfall 1 
Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om Juxtapose. 

Mothypotes (H₁): Det finns en skillnad mellan personer med och personer utan 
tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor om Juxtapose. 

3.4.2 Hypotes för utfall 2 
Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om VR. 

Mothypotes (H₁): Det finns en skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om VR. 

3.4.3 Hypotes för utfall 3 
Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad på poäng i Juxtapose mellan 
programinriktningarna. 

Mothypotes (H)₁: Det finns en skillnad på poäng i Juxtapose mellan 
programinriktningarna 

3.4.4 Hypotes för utfall 4 
Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad på poäng i frågor gällande detaljplanen 
mellan programinriktningarna 

Mothypotes (H₁):  Det finns en skillnad på poäng i frågor gällande detaljplanen 
mellan programinriktningarna 

3.5 Enkäten 
Enkätfrågor till studien skapades för att försöka besvara den frågeställning och det 
syfte som studien har skapats av. Enkäten har riktats mot en specifika 
urvalsgruppen av personer på +15 år som studerar på gymnasiet för att bäst kunna 
samla ett utlåtande för den specifika gruppen (Trost, 1994). Fokusgruppen 
ungdomar valdes för att representera en medborgargrupp som vanligtvis inte 
deltar i medborgardialogen (Horelli, 2007).  

Enkäten strukturerades upp i form av 4 boxar för att hålla en god struktur för de 
presenterade frågorna (Bilaga B). Första boxen är en kontrollruta där varje individ 
får svara på vilket kön personen har, vilken årskurs de läser, ifall de tidigare 
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kontakt med detaljplaner och ifall de spelar datorspel som utspelar sig i en 3D-
miljö. Efterfrågan på hur ofta och ifall testpersonerna spelat datorspel har kopplats 
till Schaffer (2006) som argumenterar för att det finns en viss visuospatial 
inlärning hos personer som tidigare varit i kontakt med datorspel. Personer som 
varit i kontakt med datorspel tidigare kan eventuellt ha bättre förståelse för 
visualiseringar och 3D-material kan ibland bidra till ökad förståelse (Kamel 
Boulos., et al (2017). 

Vidare bestod följande 3 boxar där varje box var inriktad mot Detaljplanen, 
Juxtapose eller Smartphone-VR. Av totalt 10 frågor, var 4 riktade mot 
detaljplanen, 3 riktade mot Juxtapose och 3 riktade mot Smartphone-VR. 
Detaljplanen fick 4 frågor riktade mot sig eftersom att studien behövde en större 
bas för att kolla på hur många antal korrekta svar deltagarna fick angående 
detaljplanen. Detaljplanen har uppfattats vara svåra att förstå sig på och därför 
skapades en extra fråga för att se ifall en större bas med frågor kan leda till ett 
svar på frågan ifall det finns någon större svårighet för detaljplaner. Skillnaden 
mellan de olika visualiseringarna var även att plankartan presenterats i ett 2D-
perspektiv och de två andra visualiseringarna presenterades i 3D/VR.  

Ett stort fokus på utformningen av enkäten låg i att strukturera den på ett 
tilltalande sätt som håller en god symmetrisk utformning. Trost (1994) talar om att 
symmetri och ordningsföljd i enkäten är speciellt viktigt för att lättare genomföra 
enkäten. Första frågan i varje del skapades i syfte till att låta deltagarna identifiera 
ett antal av ett visst subjekt. I det här fallet var det antalet parkeringar, träd och 
våningar. Den andra frågan i enkäten var till för att låta deltagarna besvara hur ett 
område i planen förändras och hur det får förändras. Frågan i detaljplanen 
efterfrågade vad som får byggas på plusmark. Juxtapose efterfrågade vad som 
kommer att byggas framför det bruna huset. Här måste deltagarna använda sig av 
Juxtapose funktionen för att se det bruna huset i fotot till vänster och jämföra det 
med visualiseringen till höger för att se vad som byggts upp på placeringen. Den 
andra frågan i stycket med VR efterfrågade hur det röda huset i modellen kommer 
att förändras och vad som kommer upprättas där.  

Frågorna för varje del i enkäten var inte detsamma eftersom att ifall samma fråga 
hade applicerats på varje box har deltagarna haft möjlighet till att besvarat varje 
ruta likadant och därav inte testat ifall de förstår innehållet. Med detta kommer  
problematiken med att olika frågor ställs i enkäten och kan därav variera i 
svårighetsgrad gällande innehållet och att vissa personer har svårare eller lättare 
att förstå den specifika frågan. Detta valdes att genomföras för att testa den 
enskilda individens förståelse, utan att leda dem mot samma svar i de andra 
frågorna. 

Den sista frågan i varje del ställde frågan om hur tydligt innehållet i det 
presenterade materialet där testpersonerna får markera ett värde mellan 1-6, där 1 
motsvarar otydligt och 6 tydligt. Frågorna som var riktade mot visualiseringens 
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tydlighet skapades i teori med Kamel Boulos., et al. (2017) som anser att 
visualiserat material, speciellt virtual reality, kan bidra till en förbättrad rumslig 
uppfattning. Detta var för att undersöka hur deltagarna har uppfattat den rumsliga 
miljön och frågorna runt omkring den. 1-6 spannet verkade för att vara en total 
sammanställning över hur välfungerande de olika stationerna var. Syftet med detta 
var för att se ifall VR kan bidra till ökad rumslig förståelse och visioner om hur 
området i framtiden kommer att förändras. Enkäten efterfrågade här rumsliga 
volymer och utryck som i enlighet med Kamel Boulos., et al. (2017) är det som 
skapar ett extra djup i visualiseringsformen VR. 

I slutet av enkäten fanns även en ruta för övriga åsikter där deltagarna fick skriva 
några rader om studien och vad de tyckte om den. Detta var för att samla in 
kvalitativ data angående deltagarnas åsikter om studien och genomförandet. Även 
en ruta som frågade ifall de ansåg att VR kan vara ett bra komplement till 
detaljplanen fanns.  

3.6 Pilotstudie 
Innan studien utfördes bedrevs en pilotstudie för att undersöka ifall studien eller 
enkäterna hade några problem som var i behov av revidering. Under 
undersökningen fick en studiegrupp på 3 personer i åldern 15-19 testa det 
presenterade materialet en och en utan att diskutera innehållet med varandra. 
Testpersonerna fick besvara frågor som angående det presenterade materialet med 
hjälp av en enkät. Enkäten reviderades efter utförandet av pilotstudien för att 
presenteras i den senare studien. Under pilotstudien fick testpersonerna börja med 
att kolla på detaljplanen och svara på frågorna i enkäten som var riktade mot 
detaljplanen. Efter att testpersonerna var klara med den uppgiften övergick dem 
sedan till Juxtapose och sist Smartphone-VR. Testpersonerna svarade även här på 
frågor angående de specifika delarna i enkäten.  

Genomförandet av studien tog ungefär 10 minuter för varje person eftersom att 
studien var tvungen att introduceras och deras anonymitet och medgivande 
säkerställas. Ingen av dem som deltog i pilotstudien hade tidigare tittat på en 
detaljplan men kunde fortfarande tyda delar av innehållet. Testpersonerna 
kommenterade att det var svårt att förstå detaljplanen och att Juxtapose samt 
smartphone-VR var hjälpande faktorer för att förstå planen och en eventuell 
förändring av området. Testpersonerna fick inte kolla på någon karta över området 
innan eller hade inte heller besökt området innan utförandet av studien.  

Det kom även in åsikter kring utformningen av enkäten. Deltagarna tyckte att 
vissa ordval var svåra att förstå sig på och att enkäten delvis förändras för att göra 
det lättare att förstå frågorna. I övrigt ansåg alla deltagare att studien var 
spännande och mycket lockande. 
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3.7 Utförande av studien 
Genomförandet av studien gjordes på en gymnasieskola i Gävle där en 
övergripande förklaring av vad vår studie innehöll och vilka vi var och var vi kom 
ifrån samt att detta är en del av vårt examensarbete på 
samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Under introduktionen gavs 
information om hur studien skulle genomföras, vad den innehöll och att under 
studien alla steg skulle en enkät fyllas i. Även ett informationsbrev fanns att ta del 
av för att förtydliga den muntliga genomgången (Bilaga A).  

Undersökningen tog plats i ett klassrum där tre olika stationer placerades ut med 
ett avstånd på någon meter ifrån varandra för att få distans mellan varje moment 
som skulle genomföras. Studien gjordes enskilt men av två personer samtidigt 
som inte fick prata med varandra för att snabba på processen och ge ett 
individuellt svar. Innan personerna började med momenten förklarades studiens 
genomförande en extra gång och mer tydligt vad varje station innehöll och vad 
som skulle göras. Deltagarna fick en varsin enkät som skapats inför studien. 
Denna enkät var en reviderad version av den som presenterats under pilotstudien 
(se bilaga B) Varje person fyllde i vilket kön, vad för klass och årskurs eleven 
gick för tillfället. Deltagarna fick även svara ifall de tidigare hade erfarenhet av 
detaljplaner samt ifall det spelat datorspel och hur ofta de spelade datorspel. 

 

Figur 7. Planskiss över rummet som studien utfördes i på Polhemsskolan. Från 
vänster: Station 1: Detaljplan, Station 2: Juxtapose, Station 3: VR. 

 

Station 1: Detta moment bestod av en detaljplan som var utskriven i ett A3 ark 
med en innehållsförteckning som förklarade detaljplanekartan. Under momentet 
fylldes enkäten i om den del som innehöll frågor om detaljplanen. 
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Station 2: Nästa moment innehöll verktyget Juxtapose där två Jpeg-filer, en bild 
på hur området ser ut för närvarande och en bild av visions förslaget 
presenterades. Personerna kunde visualisera en bild mer än den andra genom att 
själva använda en slider fram och tillbaka mellan bilderna. Momentet gjordes på 
medtagna bärbara datorer. Deltagarna fick under den här delen även besvara 
frågor i enkäten fast den här gången om det presenterade Juxtapose materialet. 

Station 3: Det sista momentet innehöll smartphone baserad virtual reality som 
presenterades genom appen RoundMe (2019). Under den här stationen fick varje 
person sätta på sig ett headset som visade en 3D visualisering utav 
visionsförslaget. En smartphone fanns placerad i VR-headsetet som deltagarna 
fick använda. Under momentet fylldes den sista delen av enkäten i om virtual 
reality. 

Under genomförandet av studien observerades även deltagarna och deras 
kommentarer angående materialet som presenterades. Tiden det tog att genomföra 
studien undersöktes och även vilka frågor som uppstod under studien. Frågorna 
deltagarna ställde besvarades inte. Utan de antecknades endast för att se vilka 
problem som kunde uppstå. Detta var en använd metod som brukades för att ge 
kvalitativa inslag i resultatet baserat på deltagarnas kommentarer. 

Efter alla moment fick varje person själv välja om de ville skriva något övrigt om 
vad de tyckte om studien. Studien gjordes av 38 elever som var ett ökat urval av 
vad som tidigare förväntats. Innan utförandet förväntades 25-30 personer att delta. 
Deltagarna som överskred detta tillhörde samma underlag som testats i studien. 
Antalet deltagare baserades på det underlag som tidigare hade förväntats dyka upp 
av handledaren för klassen som studien utfördes på. Genomförandet gjordes 
mellan 09.00 och 11.45 där plockades utrustningen ihop från stationerna och 
elever och lärare tackades för deltagandet av studien. 

Endast ett test har genomförts eftersom att studien endast fokuserade på att testas 
på gymnasieelever. Andra skolor kontaktades angående experimentet men det 
fanns inte tid för dem att låta studien ta plats under skoltid. Perioden som studien 
planerades att genomföras under var en hårt schemalagd tid för många skolor i 
samband med nationella prov och andra nationella undersökningar. Studien valdes 
därför att prioriteras och i slutändan utfördes endast på Polhemskolan för de 38 
deltagarna. Studien valdes inte att utföras på andra grupper som på studenter från 
Högskolan i Gävle eftersom att fokus endast låg på gymnasieelever.  

3.8 Mäta förståelse som analysmetod 

För att mäta förståelsen hos deltagarna har studien utgått från Bloom & Krathwohl 
(1956) och den reviderade teorin kring taxonomi (Anderson & Krathwohl, 2001). 
Studien har endast valt att undersöka förståelse hos deltagarna i enlighet med de 
första tre staplarna i Blooms taxonomi. Orsaken till varför de senare delarna har 
utelämnats är på grund av att frågorna i enkäten inte tillhandahåller några frågor 
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stämmer överens med kraven på de tre sista inlärnings verben, analysera, värdera, 
skapa. 

Studien har använt sig av  den reviderade taxonomi skalan (Anderson & 
Krathwohl, 2001) med val av verb som stämmer överens med enkäten. Verbet har 
var att identifiera något. Deltagarna är tvungna att identifiera det korrekta svaret i 
enkäten genom att göra ett urval av de frågorna som finns och sedan jämföra det 
med vad som efterfrågas i enkäten. Deltagarna undersökte sedan de olika 
mediumen för att se ifall de kunde identifiera det korrekt efterfrågade föremålet. 
Genom att låta deltagarna se det visualiserade materialet ska de sedan minnas vad 
de uppfattat i visualiseringarna. Ifall deltagarna läst av detaljplanen korrekt, eller 
kunnat tyda visualiseringarna ska de även kunna förstå detta och även tillämpa det 
genom att ringa in det korrekta svaret i enkäten. Detta är utformat på ett liknande 
vis som Biggs & Tang (2011) diskuterat kring hur elever ska kunna memorera, 
identifiera och återskapa enligt beskrivningen om förklarande kunskap. 

Den faktiska förståelsen för området som presenterades i studien kunde utläsas 
med hjälp Biggs & Collis (1982) SOLO-taxonomi (Figur 1). Rättandet av svaren 
från enkäten besvarades med antingen ett rätt eller fel svar. Svaren som 
efterfrågades testade endast lättare frågor som endast sträcker sig till de två första 
delarna av SOLO-stegens  prestrukturella utlåtanden eller unistrukturella.  

Möjligheten till att mäta förståelsen öppnar även upp möjligheten till att förstå 
ifall det presenterade innehållet har nått fram till deltagaren och givit en ökad 
förståelse för plankartan efter att kollat på visualiseringarna. Mätandet av 
förståelse går till på samma vis som lärare mäter ökad förståelse. 
Tillvägagångssättet blir i studien densamma förutom att endast de tre första stegen 
av taxonomin kommer användas. Detta är i samband med att undersökningen 
endast testar ifall eleverna kan minnas, förstå och tillämpa.  

3.9 Etiska krav 
Enligt Vetenskapsrådet finns det några krav när det kommer till 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt detta finns det 
krav på information, samtycke, konfidalitet och nyttjande. Kravet kring nyttjandet 
i den här studien uppfylls i samband med att de insamlade materialet endast 
kommer att brukas i syfte till studien. Information kring studiens syfte uppgavs till 
testpersonerna som valde att delta i studien. Här förklarades även konceptet och 
upplägget med studien. Kravet om samtycke betyder att deltagarna i studien kan 
avbryta sin medverkan eller välja att inte delta alls. Konfidentialitetskravet 
beaktades genom att anonymisera alla svaren i enkäten. Kontrollfrågorna syftar på 
att inte samla in information som inte har någon statistisk signifikans för studien, 
därav utelämnas namn, adress, personnummer och annan information som kan 
anknytas till enskilda personer.    
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Innan utförandet av studien kontaktades en lärare på skolan där undersökningen 
genomfördes på för att presentera detaljplanen, Juxtapose bilderna och VR-
visualiseringen. Avtalet var till för att etablera ett datum för genomförandet men 
även för att säkerställa det etiska åtagandet. Studien utfördes på myndiga personer 
och inskränker därav inte på några etiska aspekter angående hanteringen av 
minderåriga. Personerna anses fortfarande vara ungdomar även fast dem är 
myndiga. 

I samband med de grundläggande 4 forskningsetiska principerna har även 
informations- kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
tagits i hänsyn (Vetenskapsrådet, 2017). Detta genom att skapa ett 
informationsbrev och en muntlig presentation inför fältstudien för att upplysa 
testpersonerna om att deras medverkan i studien är helt frivillig (Bilaga A). 
Studiehandledaren för klassen kontaktades innan studien utfördes för att godkänna 
att studien utfördes på Polhemskolan för deras elever.  

3.11 Regressionsanalys av undersökningen 
Enkäterna från den utförda studien sammanställdes i ett Excel dokument för att 
lättare summera ihop antalet rätta svar alla deltagare fått samt räkna ihop alla 
kontrollrutor. Efter momentet var färdigt, sammanställdes sedan svaren i Excel 
och efter det utfördes regressionsanalyser i programvarorna RStudio (2009) och 
SPSS (2019).  

Metoderna som kommer användas för att redovisa de sammanställda resultaten av 
den genomförda studien på gymnasieelever är regressionsanalyser. För att kunna 
redovisa om resultaten av variablerna utgör ett samband eller inte används två 
hypoteser, en nollhypotes och en mothypotes (Körner & Wahlgren, 2015). 
Regressionsanalys är en metod som kommer användas för att få fram statistiska 
resultat i studien, genom att analysera olika numeriska samband (Körner & 
Wahlgren, 2015). Det primära målet med att använda regressionsanalyser är för 
att metoden undersöker relationer mellan olika samband (Fidell & Tabachnick, 
2001). 

Linjär regressionsanalys har använts i studien för att testa ifall det finns kausala 
samband mellan olika grupper. Två faktorer jämförs för att se ifall variabeln Y har 
ett kausalt samband med variabeln X. Variablerna kom att jämföras i ett linjärt 
samband. I det här fallet handlar det om att hitta samband mellan den faktiska 
förståelsen för materialet och jämföra det med den upplevda förståelsen. Den 
faktiska förståelsen var antalet rätt svar som deltagaren har fått i enkäten. Den 
upplevda förståelsen var deltagarens betygsättning av den specifika 
visualiseringen som testats och rangordnats från 1-6. Utförandet av detta 
genomfördes i programvaran R. Faktisk förståelse och upplevd förståelse ställdes 
först upp för detaljplanen, följt av Juxtapose och Virtual Reality. Även den 
faktiska förståelsen ställdes upp mot programinriktning för att undersöka ifall det 
fanns några samband mellan de faktorerna.  
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Deltagarnas faktiska förståelse har mätts med hjälp av Biggs & Collis (1982) och 
deras teorem i stöd av Anderson & Krathwohl (2001). Ett svar som var korrekt 
var ett tecken på förståelse. Detta ställdes sedan upp mot den upplevda förståelsen 
som mättes med 1-6 uppskattningen som deltagarna själva fick bestämma. 
Faktorerna ställdes upp mot varandra för att se ifall det fanns någon statistisk 
signifikans mellan den faktiska förståelsen och den upplevda förståelsen mellan 
de olika visualiseringarna.  

3.12 T-test 
T-test användes under studien för att besvara hypoteserna för utfall 1-4 som 
tidigare har presenterats i del 3.4.1 till 3.4.4. T-testen utfördes för att besvara den 
hypotesprövning som ställts upp i tidigare benämnda delar. Testet har använt olika 
normalfördelade populationer, exempelvis faktisk uppfattning av innehållet i 
enkäten och tidigare erfarenhet av detaljplaner. Olika variabler ställdes upp mot 
varandra för att se ifall det fanns någon statistisk signifikans i de 
hypotesprövningarna. Svar i statistiken som hade 0,05 i P-värde eller mindre 
klargjordes som statistiskt signifikanta.  

3.13 ANOVA 
ANOVA har använts i studien i syfte till att pröva de hypoteser som presenterats. 
Metoden användes för att undersöka ifall det fanns några skillnader mellan 
medelvärde och varians mellan olika urval i undersökningen. ANOVA användes 
för att undersöka ifall det fanns någon koppling mellan de olika stationerna och 
den faktiska förståelsen. Detaljplanen, Juxtapose och VR ställdes upp som 
oberoende variabler och andelen rätt svar ställdes upp som beroende variabler. 
Även flera variabler har undersökts i samband med dessa i form av en ANCOVA 
där tidigare erfarenhet att detaljplaner och datorspel samt programinriktning 
inkluderats som kontrollvariabler.  

3.14 Beskrivande statistik 
I samband med resultatet från regressionsanalysen kommer även beskrivande 
statistik att presenteras utifrån den insamlade statistiken. I den här studien 
kommer den beskrivande statistiken bestå av diagram som skapats utifrån 
statistiken. Diagrammen skapades för att beskriva medelvärden från resultatet av 
de olika frågorna från enkäten. Även observerade tecken på förståelse och frågor 
kommer även att diskuteras vidare i studien utöver den faktiska statistiken. 
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4. Resultat 

I studiens genomförande deltog 38 elever från Polhemskolan. Könsfördelningen 
av personerna som deltog i studien var jämställd med 18 män, 19 kvinnor och en 
person som inte ville uppge sitt kön.  Av personerna som genomförde studien var 
programmen de studerade starkt centrerade kring en teknisk inriktning med vissa 
skildringar i fördjupnings inriktningarna som samhällsbyggnad, design och 
teknikvetenskap. 7 personer studerade teknik med inriktning mot 
samhällsbyggnad, 7 personer studerade design och de resterande 24 personerna 
studerade teknikvetenskap.  

  

Figur 10. Klassrummet som studien presenterades i med de tre olika stationerna 
som fanns.  

Antalet korrekta svar i enkäten ökade gradvis med studiens genomförande. Det 
presenterade poängen i figuren som följer presenterar medelvärdet av poängen vid 
de olika stationerna. Det var ett lågt antal korrekta svar för detaljplanen med 0,35 
av 1 möjligt korrekt i genomsnitt. Under stationen med Juxtapose ökade antalet 
rätt och deltagarna fick i genomsnitt 0,59 av 1 möjligt korrekt svar per fråga. 
Virtual Reality stationen fick en ökning från de tidigare antalet korrekta svar med 
0,97 av 1 möjlig poäng per deltagare (se figur 8). 
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Figur 8. Det genomsnittliga antalet poäng varje person fick på vardera fråga 
inom den specifika stationen. 

I resultatet av studien ökade förståelse för materialet gradvis efter varje station 
testpersonerna besökte. De har även kommenterat själva att användandet av 
visualiseringarna hjälpte förståelsen för detaljplanen och gjorde det lättare att 
bilda en uppfattning över hur ett område kan komma att förändras.  

Efter att studien genomförts räknades varje persons individuella poäng ihop. Detta 
gjordes genom att antingen ge ett poäng ifall personen svarat korrekt, eller ge noll 
poäng ifall personen svarat fel.  

Tabell 4: Antalet korrekta svar utifrån de sammanställda enkäterna (Bilaga E). 
DP står för detaljplan, JX för Juxtapose och VR för Virtual Reality. För de exakta 
frågorna som ställdes (Se bilaga B).  

Fråga DP1 DP2 DP3 JX1 JX2 VR1 VR2 

Antal 
korrekt: 20 av 38 12 av 38 8 av 38 25 av 38 20 av 38 36 av 38 38 av 38 

Totalt:   40/114  45/76  74/76 
 

Det totala värdet för varje station var 40 av 114 poäng för detaljplanen som bestod 
av totalt 3 frågor. Juxtapose fick ett resultat på 45 av 76 poäng på de två frågor 
som fanns. VR-stationen var den station som fick det högsta antalet korrekt 
besvarade frågor med en totalsumma på 74/76 poäng.  
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Figur 9. Det sammanställda resultatet utifrån deltagarnas uppfattade förståelse 

för det presenterade materialet. Tydligheten har rangordnats mellan 1-6 i poäng. 

4.1 Station 1 
Detaljplanen var enligt majoriteten av testpersonerna det svåraste att förstå under 
studien och det tog lika lång tid för dem att ta sig igenom detaljplanen som det 
gjorde att genomföra både Juxtapose- och VR-stationen kombinerat. Förutom att 
testpersonerna tog längst tid på sig för att besvara frågorna resulterade det inte i 
ett högre antal rätta poäng. Det fanns inte heller någon statistisk signifikans i hur 
fördelningen av de besvarade frågorna fördelade sig.  

Ett flertal personer frågade oss om vad innehållet i detaljplanen egentligen 
förmedlade men för att inte påverka svaren besvarade vi  inte frågorna. Det gick 
att tyda att testpersonerna hade störst svårigheter med detaljplanen som var den 
första stationen. Även innehållet var svårt för testpersonerna att förstå, även fast 
en innehållsförteckning finns till hands att ta del av. En fråga som det inte fanns 
något direkt facit till i innehållsförteckningen var angående vilka gator som fick 
brukas av cykel. Endast en gata var markerad med cykel och den andra var 
markerad med gata. Cykel får brukas på både gata och cykel- och gågata. Detta 
ställde till med problem för deltagarna och en del felsvar uppstod.  

4.2 Station 2 
Under studien fick Juxtapose som visualiseringsunderlag ett genast bättre resultat 
kontra detaljplanen. Deltagarnas genomsnittliga andel korrekt besvarade frågor på 
Juxtapose stationen gick från 0,35 från detaljplanen till 0,59. Även i den här delen 
visade det sig att majoriteten av deltagarna ansåg att innehållet i Juxtapose 
visualiseringen var tydligare än plankartan. Många av dem ansåg att det gav en 
tydligare förståelse för framtida planer. 
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4.3 Station 3 
I studien visade det sig tydligt att VR var det mest effektiva sättet att visualisera 
plankartan på utifrån svaren i enkäten. Alla deltagare var eniga om att VR 
underlättade förståelsen både för plankartan men även för att bidra till en 
uppfattning om hur området ser ut, vad som finns där och även hur det kommer 
utvecklas. Deltagarna fick under den här delen ett genomsnittligt poäng på 0,97 
rätt vilket betyder att endast två personer av 38 hade ett fel vardera i enkätfrågorna 
som var riktade mot VR. I tidigare delar var antalet fel betydligt fler.  

Deltagarna har här kunnat identifiera vad de ska leta efter i visualiseringen, hittat 
det och tillämpat detta genom att besvara enkäten. Den största andelen som hade 
hittat det efterfrågade objekten var i VR visualiseringen. Det fanns alltså en större 
förståelse hos deltagarna för det VR-presenterade materialet.   

4.5 Skriftliga utlåtanden 
Alla 38 deltagare har förmedlat att användandet av Virtual Reality fungerat bra 
som visualiseringsverktyg för att lättare tyda detaljplaner. Alla deltagare i studien  
valde att utlåta sig om att VR varit ett effektivt verktyg för att lättare öka deras 
uppfattade förståelse för detaljplaner.  

Gymnasieeleverna som deltog i studien har skrivit att enkäten och upplägget med 
studien var roligt och intresseväckande, speciellt användandet av VR. En majoritet 
av deltagarna besvarade den sista rutan i enkäten och uttryckte sig skriftligen att 
VR gav dem en bättre förståelse över hur planen i framtiden skulle exploateras. 
Det gav en bättre uppfattning av våningsantal, volymer och ansåg det som lättare 
att ta till sig.  

“Virtual reality gav mig bättre förståelse över hur området i framtiden ska 
förändras och var lättare att förstå” - Deltagare i studien 

24 personer av 38 deltagare valde att skriva några ord i den sista rutan i enkäten. 
Många av dem ansåg likt det ovanstående citatet från en deltagare att VR 
förenklade förståelsen för hur området i framtiden förändras och gav en tydligare 
bild över hur det skiljer sig från dagens utseende.  

“Virtual Reality var ett spännande sätt att presentera undersökningen på” 
 - Deltagare i studien 

Användandet av VR ansågs av många vara ett nytänkande koncept till att 
presentera studier på. Detta var en av de främsta orsakerna till att många valde att 
delta i studien, trots att de till en början verkade skeptiska till deltagandet. Några 
personer blev även nyfikna att lära sig mera om tekniken och berättade att de 
lockats av att testa VR tidigare men inte haft möjligheten till att göra det. 
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4.6 Resultat av regressionsanalys  
Genomförandet av t-testerna resulterade i 4 utfall och en ANOVA där samband 
fanns mellan olika numeriska variabler. Sambandet mellan olika numeriska 
variabler betyder att det finns en bakomligande statistik signifikans i resultatet. I 
regressionsanalysen används ett kritiskt p-värde på 0,05. Användandet av p-värde 
0,05 betyder att alla värden under brytpunkten har en statistisk signifikans och att 
resultatet inte har uppstått slumpmässigt. 

4.6.1 Utfall 1 
De variabler som används i analysen är Juxtapose (beroende) variabel, 
Detaljplaner (oberoende) variabel. 

Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om Juxtapose. 

Mothypotes (H₁): Det finns en skillnad mellan personer med och personer utan 
tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor om Juxtapose. 

Tabell 5: Tabellen för utfall 1 är framtagen i SPSS och redovisar resultat från 
regressionsanalysen (bilaga B5). 

koefficienterᵅ 
 
 

Model 

 
Ostandardiserade 

koefficienter B 

 
Ostandadiserade 

koefficienter Std. Error 

 
Standadiserade 

koefficienter Beta 

 
 
t 

 
 

sig. 

95,0% 
konfidensintervall för B 

Nedre gränsen 

95,0% 
konfidensintervall för B 

Övre gränsen 

 
Korrelationer 
Ordning noll 

 
Korrelationer 

Partiell 

 
Korrelationer 

Del 

(Konstant)  1,471 0,168   8,775 0,000 1,131  1,810    

Detaljplaner -0,518 0,225 -0,358 -2,299 0,027 -0,975 -0,061 -0,358 -0,358 -0,358 

 

Resultatet av regressionsanalysen presenterad ovan i tabell 5 redovisar att H₁ 
stämmer och att H₀ ska förkastas, då personer utan tidigare erfarenhet av 
detaljplaner fått -0,518 poäng mindre än personer med tidigare erfarenhet av 
detaljplaner.  

P-värdet i denna analys är 0,027 och visar då att resultatet är signifikant. Detta går 
att utläsa, se tabell Koefficienter och i kolumnen sig. rad 2. 

Detta resultat visar att personer som innan studien genomfördes tidigare haft 
erfarenhet av detaljplaner har en större förståelse av innehållet av Juxtapose 
studien. 

4.6.2 Utfall 2 
De variabler som används i analysen är VR (beroende) variabel, Detaljplaner 
(oberoende) variabel. 

Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om VR. 
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Mothypotes (H₁): Det finns en skillnad mellan personer med erfarenhet och 
personer utan tidigare erfarenhet av detaljplaner gällande antal poäng på frågor 
om VR. 

Tabell 6: Tabellen för utfall 2 är framtagen i SPSS och redovisar resultat från 
regressionsanalysen (bilaga B5). 

koefficienterᵅ 
 
 

Model 

 
Ostandardiserade 

Koefficienter B 

 
Ostandadiserade 

Koefficienter Std. Error 

 
Standadiserade 

koefficienter Beta 

 
 
t 

 
 

sig. 

95,0% 
konfidensintervall för B 

nedre gränsen 

95,0% 
konfidensintervall för B 

övre gränsen 

 
Korrelationer 
ordning noll 

 
Korrelationer 

Partiella 

 
Korrelationer 

Del 

(Konstan)  1,882 0,058   35,054 0,000 1,773  1,991    

Detaljplaner -0,118 0,072 0,262 1,629 0,112 -0,029 0,264 0,262 0,262 0,262 

 

Resultatet i regressionsanalysen i tabell 6 redovisar att personer med tidigare 
erfarenhet av detaljplaner får 0,118 poäng mer än personer utan erfarenhet av 
detaljplaner. Detta visar att H₁ stämmer och att H₀ ska förkastas. 

P-värdet i analysen är 0,112 och det betyder att resultatet inte är signifikant. Detta 
går att utläsa, se tabell Koefficienter och i kolumnen sig. rad 2. 

Även om resultatet inte är signifikant så finns en trend i att personer med tidigare 
erfarenhet av detaljplaner har bättre förståelse för vad VR studiens frågor 
handlade om i studien. 

4.6.3 Utfall 3  
De variabler som används i analysen är Juxtapose (beroende) variabel, 
programinriktning (oberoende) variabel. 

Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad på poäng i Juxtapose mellan 
programinriktningarna. 

Mothypotes (H)₁: Det finns en skillnad på poäng i Juxtapose mellan 
programinriktningarna 

Tabell 7: Tabellen redovisar resultatet från frågor om Juxtapose från de 
olika programinriktningarna som ingått i enkätstudien (bilaga C). 

 Uppskattad std. Error t värde P-värde 

Skärningspunkt  1,3333 0,1448  9,206 7,05e-11 

Program Teknik-Design -0,1905 0,3048 -0,625 0,5360 

Program Teknik-Design -0,6190 0,3048 -2,031 0,0499 

 

Regressionsanalysens resultat i tabell 7 visar att H₁ stämmer och att H₀ i detta fall 
ska förkastas då personer med inriktning teknik-teknik fick 0,619 poäng mer i 
genomsnitt än personer med inriktning teknik-samhälle. Resultatet har p-värde 
0,0499 och det betyder att resultatet är signifikant. Se mer rådata i (bilaga C).  
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Resultatet resulterar då i att personer med programinriktingen teknik-teknik har en 
högre förståelse gällande frågor om Juxtapose studien. 

 

4.6.4 Utfall 4 
De variabler som används i analysen är detaljplan (beroende) variabel, 
programinriktning (oberoende) variabel. 

Nollhypotes (H₀): Det finns ingen skillnad på poäng i frågor gällande detaljplanen 
mellan programinriktningarna 

Mothypotes (H₁):  Det finns en skillnad på poäng i frågor gällande detaljplanen 
mellan programinriktningarna 

Tabell 8: Tabellen redovisar resultatet från frågor om Detaljplanen från de olika 
programinriktningarna som ingått i enkätstudien (bilaga D). 

 Uppskattad std. Error t värde P-värde 

Skärningspunkt 1,2917 0,1736 7,328 1,455e-08 

Program Teknik-Design -0,5774 0,3710 -1,556 0,1286 

Program Teknik-Design -0,7202 0,3710 -1,942 0,0603 

 

Regressionsanalysens resultat i tabell 8 visar att H₁ stämmer och att H₀ i detta fall 
ska förkastas då personer med inriktning teknik-teknik fick 0,72 poäng mer i 
genomsnitt än personer med inriktning teknik-samhällsbyggnad. Resultatet har p-
värde 0,0603 och det betyder att resultatet inte är signifikant.  

4.7 ANOVA 
Tabell 9: Tabellen visar den totala summan från resultatet av antal rätt i frågorna 
om detaljplanen, Juxtaose och Virtual reality. 

 Df Sum Square Mean Square F value Pr (>F) 

Detaljplanen 1 2.24 2.240 1.583 0.2172 

Juxtapose 1 0.04 0.044 0.031 0.8616 

Virtual reality 1 7.27 7.275 5.139 0.0301 

Residuals 33 46.71 1.416   
 

Resultatet från ANOVA där detaljplan, Juxtapose och VR ställdes upp som 
oberoende variabler och faktisk samt upplevd förståelse applicerades som 
beroende variabler. Visade att det finns en statistisk signifikans mellan deltagare 
som fått hög faktiskt förståelse för VR och upplevd förståelse för VR. P-värdet för 
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resultatet låg på 0,0301 vilket är under 0,05 och gör resultatet signifikant. 
Detaljplanen resulterade i ett P-värde på 0,2172 vilket betyder att det inte fanns 
någon statistisk signifikans i resultatet utan allt var beroende av slumpen. Även 
Juxtapose som hade ett P-värde på 0,8616 saknade även helt någon statistisk 
signifikans.  

ANCOVA analysen som genomfördes på enkätsvaren och även använde sig av 
erfarenhet av detaljplaner respektive datorspel som kontrollvariabler visade ingen 
statistisk signifikans.   
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
En del i studien som i framtiden kan förbättras är utformningen av enkätfrågorna. 
I de olika delarna av enkäten som är där för att mäta förståelsen för detaljplanen, 
Juxtapose och VR, varierar frågorna mellan varandra. Tanken var att testa olika 
frågor på de olika delarna för att inte leda deltagarna för mycket mot ett mönster. 
Istället för att exempelvis en fråga om vilken färg bostäderna i de olika 
visualiseringarna kommer målas med varierades frågorna för att inte deltagarnas 
svar skulle förbli densamma i alla delar. Genom att variera frågorna kom med 
både fördelar och nackdelar. Ifall frågorna inte är uniforma i de olika delarna finns 
det en risk att deltagarna uppfattar frågorna på olika vis och därav kan vissa frågor 
bli svårare eller lättare i de olika delarna. 

En fråga som skapade frågor under studien från deltagarna var angående de olika 
gatorna i detaljplanen. Frågan i enkäten efterfrågade antalet vägar som fick brukas 
av cykel. Det korrekta svaret på detta är i det här fallet två. Cyklarna får både 
cykla på gatan samt cykel- och gångvägen. Problemet med den här frågan är att 
den testar juridisk kunskap istället för visuell kunskap och i retrospekt varit en 
bristande faktor i utformningen av enkäten. Orsaken till varför detta var en svår 
fråga är i samband med att den kräver en högre nivå av förståelse. Här testas inte 
lättare kunskaper som endast kräver att deltagaren ska identifiera något utan även 
att tänka abstrakt och multistrukturellt (Biggs & Collis, 1982). Detta var något 
som gjorde en del personer väldigt fundersamma och osäkra på svaret vilket i sin 
tur kan leda till att frågorna kring detaljplanen blivit svårare att besvara. Detta kan 
i sin tur påverka antalet korrekt besvarade andel rätt i enkäten. På grund av detta 
får deltagarna möjligtvis inte samma grund att stå på i samband med detta men 
studien är utsatt i syfte till att se den individuella förståelsen för innehållet. Det är 
alltså viktigare att variera frågorna i olika svårighetsgrad. Detta är inte bara för att 
testa deras kognitiva förmåga utan även för motverka att ett mönster i svaren 
bildas. Deltagarna löpte isåfall en risk att besvara alla frågor likadant. Något som 
hade blivit ett bifall av att arbeta med samma frågor i varje del.  

Att frågorna inte har utvecklats på ett liknande sätt är den stora fallet i studien. 
Metoden för att faktiskt mäta förståelsen har kopplats ihop med den utförda 
studien men inte i direkt koppling till utformandet av frågorna. Efter att studien 
utförts visade det sig att vissa frågor har involverat information som kräver 
djupare förståelse för exempelvis detaljplaner. Den här informationen kräver 
därför en tidigare förståelse för juridiska förbindelser och regleringar. För att 
tydliggöra detta och samtidigt ge deltagarna en bättre grund att stå på med samma 
förutsättningar bör istället samma kunskap mätas. Här har istället olika kunskap 
efterfrågats i enkäten. Det finns former av juridisk kunskap utöver den 
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efterfrågade visuella kunskapen. Till senare studier är det av extremt stor vikt att 
grunderna för vilken kunskap som efterfrågas i enkäterna hålls till en 
kunskapskälla. Genom att integrera Biggs & Collis (1982) redan i skapandet av 
enkätfrågorna istället för att endast använda deras teorem som en grund att 
analysera enkätsvaren på genom att besvara dem med ett korrekt eller inkorrekt 
svar bör leda till ett tydligare resultat. Genom att även komplettera utformmingen 
av frågorna med samma ramverk och analysera det också borde ett tydligt svar 
lättare alstras.  

Nedskärningen av det visualiserade modellerna har i efterhand visat sig vara något 
som helt motsäger syftet med studien. Presentationen av detaljerade 
visualiseringar kan visat sig vara en bidragande faktor till ökad förståelse men 
valdes att uteslutas ur studien för att göra den lättare för kommuner att 
implementera konceptet. Planen var här att istället för att presentera detaljerade 
visualiseringar som kräver större kunskap och tid kring visualisering bidra med 
lättare visualiseringstekniker. Orsaken till detta var att se ifall kommuner med 
mindre kunskap kring visualisering även kan applicera detta med hjälp av VR. 
Valet av detta ställdes aldrig upp i syfte till forskningen men fanns med som en 
baktanke ifall studien visade sig vara framgångsrik. 

Det finns en faktor som motsäger experimentet helt och presenteras i VR-
visualiseringen. En skylt från en butiksfasad har placerats på den röda byggnaden 
i modellen och har även efterfrågats i enkäten i form av vad som får uppföras i 
byggnaden. Självklart blir svaret att en butik får uppföras. Detta motsäger den 
nedskärning av modellen som tidigare har gjorts för att endast presentera lättare 
höjdmodeller. Detta gör även att frågorna i enkäten kan blivit sviktade och icke 
partiska. Till framtida arbeten ska det läggas stor vikt vid att skapa en stor liknelse 
i frågorna och speciellt se till att de efterfrågar samma kunskap.     

Studien utfördes vid tre olika stationer där detaljplanen först presenteras följt av 
Juxtapose och VR. Till framtida studier kan ordningen som stationerna 
presenterats i skiftas om för att se ifall det verkligen finns en ökning i förståelse 
från plankartan till VR eller ifall det endast handlar om att varje del kompletterar 
upp den första allt mer. Användandet av samma frågor för varje station istället för 
att använda olika frågor som det gjordes under den här studien kan vara viktigt att 
undersöka. Detta i syfte till att undersöka ifall det finns någon skillnad mellan 
användandet samma frågor i enkäten och jämföra det med resultatet från en studie 
med olika frågor. Även genom att skifta underlaget och testa undersökningen på 
andra ungdomar, program eller åldersgrupper kan vara ett intressant utfall. Detta 
kan genomföras för att se ifall det finns någon ökad förståelse i resultatet där 
samma frågor även använts och jämföra det med resultatet från denna studie.  

Detaljplaner har vanligtvis en lättare illustration som presenterar förändringarna i 
området och kunde fokuserats på att jämföras med VR och Juxtapose istället för 
plankartan. Genom att mäta tre olika medium med en 3D-bas kan det eventuellt ge 
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ett bättre jämförande underlag till hur det förhåller sig som komplement till 
detaljplaners illustrationer. Detta kan utesluta konsekvenser i hur väl en plankarta 
i 2D går att tyda och istället fokusera på hur det presenterade visualiserade 
materialet och den rumsliga och faktiska uppfattningen av hur området 
exploateras. Detta möjliggör även utformningen av frågorna till enkäten till att 
lättare konstrueras och undviker även att efterfråga juridiska regleringar.  

Saker som i framtiden kan vidare bebyggas ytterligare av den här studien är att 
använda ett större och mer blandat underlag för undersökningen. Gymnasieelever 
som går andra program som inte är teknikrelaterade kan undersökas. Även att 
presentera det inom en annan kommun eller för andra personer i 
medborgardialogen som är äldre kan även undersökas för att se ifall det är lika 
tilltalande för dem. Framförallt bör frågan angående vad som händer ifall studien 
presenteras med VR först och plankartan sist testas för att se vilket utfall som 
därefter följer. 

Variationen i utformningen på stationerna kan eventuellt förändrat utfallet av 
studien. I samband med att alla deltagare testar samma stationer i samma ordning 
är det svårt att säga ifall resultatet av en delvis ökad förståelse kan bero på det 
faktiska användandet av VR. Metoden kan möjligtvis skapat ett resultat som lutar 
åt att det finns en ökad förståelse för detaljplaner med VR när det faktiskt lutar åt 
att deltagarna endast har fått en ökad förståelse för det visualiserade materialet 
och inte detaljplanen. Alstrandet av förståelse kan alltså skapats i samband med 
att flera medium ställts på varandra och därav ökat antalet kunskapskällor och 
därav byggt upp ett ökat förståelse för detaljplaner. Användandet av stationerna i 
olika följd kan eventuellt ökat den faktiska förståelsen för materialet och även 
mätas med flera metoder av regressionsanalys för att se ifall det fanns någon 
statistisk signifikans i resultatet.  

5.1 Diskussion - Resultat 
Efter att undersökningen hade utförts på Polhemskolan och enkäterna var 
sammanställda i Excel undersöktes resultatet. Frågorna gick endast få rätt eller fel 
och I enlighet med Bloom & Krathwohl (1956) samt Anderson & Krathwohl 
(2001) har inte deltagarna i studien kunnat identifiera de enkätfrågor som 
detaljplanen efterfrågade och därav inte heller kunnat förstå eller tillämpat något 
svar. Personerna som har uppfattat informationen korrekt har även visat detta i sitt 
resultat. Med detta kan studien även i viss mån visa på att det finns en lättare 
korrelation mellan ungdomars förståelse och användandet av kompletterande 
underlag i form av Juxtapose och smartphone baserad VR. Det finns inte någon 
statistisk signifikans i detta men i samband med observationerna som gjordes 
under studien och utifrån de besvarade enkäterna går det att utläsa en viss 
korrelation. Det behövs vidare studier för att klargöra ifall det finns en statistisk 
korrelation hos VR som komplement till detaljplaner och att det faktiskt leder till 
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en ökad förståelse för grundmaterialet. Inte att det handlar om flera medium som 
presenteras och kompletterar varandra. 

Ett faktum som var väldigt intressant att utläsa i den statistiska delen av studien i 
samband med regressionsanalysen var att elever med samhällsbyggnad har haft 
det lägsta genomsnittliga antalet rätt besvarade frågor i enkäten. Vissa av 
analysernas resultat är signifikanta och vissa inte men det framkommer i varje 
enskild analys. Innan studien utfördes låg många fördelar till en god prestation i 
studien åt samhällsbyggnadseleverna som tidigare varit i kontakt med detaljplaner 
och att de därför borde presterat bäst i studien. Detta visade sig inte vara fallet i 
samband med att elever som gick teknikprogrammet med inriktning teknik var 
dem som presterade bäst genom hela studien. Gruppen med 
samhällsbyggnadselever var den minsta med 7 elever vilket betyder att resultatet 
inte kan säkerställas med full statistisk signifikans utan detta är endast en 
indikation på att de besvarat frågorna i enkäten med störst antal inkorrekta svar av 
de olika grupperna. Det betyder därav inte helt säkert att de har lägst förståelse för 
detaljplaner eller visualiserat material utan eventuellt att de inte hade samma 
förståelse för frågorna. 

Orsaken till varför samhällsbyggnadseleverna fick ett lägre antal rätt besvarade 
frågor i enkäten går inte att se i resultatet av studien. Någon statistisk signifikans 
fanns inte heller utan konkret kan det vara en tillfällighet att 
samhällsbyggnadseleverna fick ett lägre antal poäng. Det går att undersöka detta 
djupare med en större bas elever med samhällsbyggnadsinriktning för att se ifall 
det finns någon skillnad i resultatet och även ifall det kan leda till någon form av 
statistisk signifikans.  

Studien har i liknande resultat till Roupé et al, (2014) visat att visualiserat material 
kan påverka medborgarprocessen. VR har i det här fallet lyckats öka den upplevda 
förståelsen för plankartor i ett liknande utfall till Al-Kodmany (1999) där 
tematiska kartor kompletterats med 3D-GIS. Denna studie har visat att det kan 
finnas ett samband mellan den faktiska inlärningen på en unistrukturell och 
multistrukturell nivå för det efterfrågade materialet som både presenteras i 
detaljplanen och visualiseringarna. Det krävs dock vidare studier att ge ett konkret 
svar på att det finns faktiska samband mellan detaljplaner och kompletterande VR. 
I det här fallet går det endast att koppla det till upplevd förståelse för detaljplaner 
och visualiserad assistans. I vissa delar kan det finnas en säkerhet i detta, 
exempelvis i samband med den statistiska signifikansen mellan upplevd och 
faktisk förståelse för VR. Utöver detta visar det på en för stor mängd med 
felkällor för att faktiskt visa på ett tydligt samband mellan att VR faktiskt ökar 
förståelsen för detaljplaner. Inte att det endast handlar om flera medium som 
tillför mera information till detaljplaner i form av visualiseringen. I enlighet med 
svaren från deltagarna i studien påpekade dem att i enlighet med dem ökar 
förståelsen för detaljplanen. Det är viktigt att hålla isär ifall det endast är en 
upplevd faktor eller om deltagarna faktiskt har fått en ökad korrekt uppfattning av 
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innehållet i detaljplanen. Orsaken till detta beror på att det kompletterande 
visuella underlaget tydliggör abstrakta detaljer från detaljplanen. Detaljplanen 
visar endast ett 2D-perspektiv på den framtida exploateringen och det blir därför 
svårt för deltagarna att föreställa sig hur området i framtiden ska exploateras. 
Genom att presentera ett visuellt komplement kan istället förståelsen för 
basmaterialet att öka (Kress och van Leeuwen, 2001).  

5.2 Diskussion - Implikationer  
Syftet med studien var att undersöka ifall användningen av visualiserat underlag 
som komplement till detaljplanekartor kunde alstra ökad förståelse hos 
testpersonerna. Även hur denna förståelse kan mätas sattes ut till att undersöka.  
Studien resulterade i ett förvånansvärt gott gehör av deltagarna som fann studien 
intressant men även att användandet av VR gav dem en bättre förståelse. Genom 
att använda sig att Smartphone-VR som komplement till detaljplanen kan i 
enlighet med Bloom & Krathwohl (1956) för att mäta förståelse vara lämpligt för 
att öka förståelsen för detaljplaner.  

Genomförandet av studien visade sig vara positivt uppskattat hos eleverna på 
Polhemskolan eftersom att många valde att uttrycka sig kring studien på den sista 
sidan av enkäten. Majoriteten av testpersonerna ansåg att studien var intressant 
och intresseväckande för ytterligare kunskap inom området av detaljplaner och 
3D-visualiseringar. Det visade sig även att majoriteten av personerna som deltog i 
studien uppfattade 3D-visualiserat material bäst, baserat på deras egen 
uppfattning. Vid samtal med deltagarna angående vad de tyckte om 
undersökningen svarade många av dem att det var ett lockande medium att ta del 
av. Användningen kan med vissa muntliga argument från deltagarna även vara ett 
lockande sätt att öka delaktigheten till medborgardeltagande ifall det fanns 
implementerat hos kommuner. Gustafsson & Karlsson (2017) fick ett liknande 
svar under deras studie där testgruppen som var deltagare från Högskolan i Gävle 
ansåg att VR kan uppmuntra till medborgardeltagande. Deltagarna i den studien 
hänvisar steget längre och tillägger att det krävs mer än bara en lockande faktor 
för en fungerande medborgardialog. Användandet av VR kan trots allt vara en 
nyckelfaktor till att locka flera, speciellt unga till att ta del av och förstå nya 
planer med hjälp av nya visuella medium. Men det är inte den enskilda lösningen 
utan endast en hjälp på vägen.  

Användandet av VR i planprocessen och speciellt under medborgardialoger kan 
därav vara ett bra komplement för att visualisera framtida bebyggelse. Personer 
som ser detaljplaner kan lida av svårigheter med att förstå hur den framtida 
utvecklingen kommer vara ur ett rumsligt perspektiv. 2D kartorna är väldigt 
basala och håller därför stor tillförlit på att personerna ska kunna tänka sig hur en 
framtidsvision ska fortlöpa. Något som i SOLO-Taxonomin argumenteras för att 
vara en av de sista stegen i förståelse, att tänka abstrakt (Biggs & Collis, 1982). 
Implementeringen av 3D-visualiseringar och VR kan i vissa fall förenkla detta 
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abstrakta tänkande och gör det enklare att bilda sig en uppfattning om hur 
rumsliga volymer kommer förändras. Liknande utfall har påvisats i studier från 
Al-Kodmany (1999) som visar på att tematiska kartor tillsammans med 3D-GIS 
verktyg kan agera för att tydliggöra rumslig data. Data som går miste när 
verkligheten reduceras till ett 2D format på en karta.  

Användandet av VR och Juxtapose som verktyg för att öka förståelsen hos 
människor fungerar bra men är tidskrävande att komplettera detaljplaner med. 
Visualiseringar och även mer avancerade metoder som att använda sig av VR tar 
ibland lång tid och i samband med det läggs ytterligare steg i detaljplaneprocessen 
till. Användningen av den här formen som visualiseringsteknik kan därav ge en 
bättre förståelse för planen men självklart måste tiden tas i anspråk. Användandet 
av avancerade VR-visualiseringar är därför inte relevant till mindre komplexa 
planer eftersom att planerare idag redan ställs inför handläggningstider som måste 
hållas inom tidsramen (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Användningen 
av den här typen av visualiseringsmetod bör istället appliceras på större projekt. 
Stora projekt som påverkar många människor kan vara speciellt viktiga att 
förtydliga för allmänheten. Med hjälp av den fördjupade inlevelsen i VR kan 
möjligtvis det fungera som ett rimligt medium för kommuner till att visualisera 
större rumsliga ombyggnationer. Warren-Kretzschmar et al (2005) testade ett 
liknande upplägg i studien där det visade sig att samma implikationer som 
ungdomarna i den här studien påpekade uppstod. Flera personer har antytt att 
mediumen eventuellt kan locka till flera att ta del av nytt material. Presentationen 
av detta medium är något som tidigare benämnt tar väldigt lång tid och går därav 
varken utan för eller nackdelar. Kommunerna får välja ifall den eventuellt utökade 
handläggningstiden kan vara värt den extra visualiseringen.  

Användandet av VR med hjälp av smartphones för att integrera flera ungdomar i 
medborgardialogen kan öka deltagandet men även åsikterna som kommer in 
angående detaljplaner. Avstampet för framtiden är att utföra större studier som 
täcker flera gymnasieelever och även testa att använda sig av smartphone baserad 
VR i medborgardialoger på kommuner.  

Det bör beaktas att detaljerade visualiseringar kan leda till att folk uppfattar det 
som en faktiskt avbildning av området. Ifall en plan mer eller mindre är låst till att 
se ut som visualiseringen kan detta vara ett bra sätt att visa upp området på. Om 
planen är flexibel är det viktigt att hålla i åtanke att inte göra visualiseringarna för 
detaljerade heller. Eller ifall en kommun vill visa på flera olika möjliga lösningar 
eller gestaltningar går det att istället skapa flera visualiseringar för samma plan. 
Visualiseringarna kan därefter testas på medborgarna för att både öka 
medborgardeltagandet men även för att se vilka framtida visualiseringar som är 
populärast bland medborgarna. Något som kan vara problematiskt med dagens 
illustrationer är att istället för att de är för detaljerade saknas istället vitala detaljer 
som förmedlar helheten över området. Ifall en visualisering för en låst detaljplan 
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visualiseras går det att argumentera för att även ett mer fastlåst 
visualiseringsförslag bör presenteras.  

Genom att använda den metod som brukats i studien finns förhoppningar på att 
kunna uppnå samma resultat som Berglund & Nordin (2010) genom att både öka 
förståelsen hos ungdomar men även bidra till att få med dem i 
medborgardialogen. I samband med att VR materialet är smartphone-baserat finn 
det en rimlig möjlighet till att låta kommuner sprida vidare VR-visualiserat 
material för framtida planer. Detta kan mycket väl leda till att flera personer kan 
ta del av kommande förändringar inom områdets gestaltning men även leda till en 
ökad kunskap om förändringarna. Liknande studier har gjorts tidigare och visat 
sig vara ett vinnande koncept när det kommer till multimodala medel för inlärning 
och i enlighet med Gustafson & Karlsson (2017) har det visat sig att VR kan vara 
en nyckelfaktor till att locka flera till medborgardialog. Palmer & Petroski (2016) 
har konstaterat att visuella intryck ger en ökad inlärning, detta i stöd av Anderson 
& Krathwohl (2001). Genom att blanda in VR i dialogen har det inte bara ökat 
förståelsen enligt tidigare påstående men även ökat åsikter och feedback i 
medborgardialog (Roupé et al, 2014).  

Användandet av VR som ett delbart visualiseringsverktyg kan därav vara ett 
lättillgänglig och konkret metod för att dela framtida plankartor i kompletterande 
syfte. Materialet finns både tillgängligt via internet och kan användas väldigt 
enkelt redan i mobiltelefonen. Genom att öppna upp den här möjligheten för 
allmänheten kan mycket väl öka deltagandet av människor i alla åldersgrupper 
men speciellt ungdomar. De skriftliga utlåtandena ur utförandet av studien styrker 
även som ett bifall att det finns ett intresse hos ungdomar att ta del av 
gestaltningar i VR-format. Utnyttjandet av den här möjligheten kan innebära en 
stor vinning för kommuner i form av både ökad medborgardialog men även hur 
mycket varje människa förstår av innehållet i planen.  

Användandet av VR kommer inte utan svårigheter. Som tidigare benämnt är det 
inte många i dagsläget som vet hur VR-rendering och programmering fungerar 
eller har tillgång till en renderingsmotor som möjliggör för 360 graders-
renderingar. Licenser för programvaran Vray är även dyra vilket kan förhindra 
många kommuner att köpa in rättigheter till att kommersiellt använda det.  

Kommuner som har råd med Vray och kan använda programmet för VR-
rendering kan även märka av problem med VR som kompletterande verktyg. I 
dagsläget är det främst uppmanat bland äldre som i vissa fall har problem med att 
ta del av ny teknologi (Reneland-Forsman, 2018). VR som i ett fall kan bidra till 
en ökad förståelse och deltagande av ungdomar riskerar även på samma gång att 
eventuellt exkludera de äldre i samhället. Kommuner ska inte behöva välja mellan 
VR eller detaljplaner. Den möjligheten finns inte eftersom att detaljplaner är 
juridiskt bindande dokument och VR samt gestaltningar endast är kompletterande 
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tillbehör. Istället för att exkludera någon är målet att istället inkludera flera 
människor med hjälp av ett bredare nät av gestaltningstillbehör.    
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6. Slutsats 

Studien har resulterat i att användningen av VR som komplement till 
detaljplanekartor till en viss grad kan bidra till ökad förståelse för innehållet. 
Genom att använda sig av visualiseringar från SketchUp och sedan presentera 
dem med RoundMe och Juxtapose lyckades ett visst resultat alstras. VR gjorde 
det både enklare att få en helhet över hur området i framtiden kunde förändras och 
deltagarna i studien såg det som ett bra underlag till framtida presentationer av 
detaljplaner. VR kan inte enfaldigt användas för att presentera vissa delar av 
detaljplaner utan det största problemet kommer i samband med att detaljplaner i 
många fall även reglerar juridiska restriktioner, något som i det här fallet inte kan 
visualiseras med VR. I studien har den största mängden antalet rätt på frågorna i 
enkäten stått i till VR-visualiseringen med till största andelen rätt. Endast två 
personer hade ett varsitt felsvar på den delen.  

För att mäta ifall deltagarna har förstått innehållet i studien har Bloom & 
Krathwohl (1956) varit en grundsten och med hjälp av den reviderade Taxonomi 
skalan (Anderson & Krathwohl, 2001) har förståelsen tydligt kunnat klargjorts. 
De tidigare nämnda teorierna har använts i samband med Biggs och Collis (1982) 
som analysmetod för att undersöka ifall det finns någon faktisk kunskap hos 
deltagarnas svar från enkäterna. Teorierna har dock inte kopplats in i 
utformningen av frågorna i enkäten utan endast använts som analysmetod. Till 
framtida studier kan även teorierna användas för att utforma frågorna och därav 
effektivare kopplas till analysmetoden. 

Användandet av VR som ett komplement till plankartan har tillsammans med 
Juxtapose visat möjligheter till ökad förståelse för innehållet och har även 
applicerats med hjälp av svaren i enkäten.  

Resultatet av regressionsanalysen visade att elever från teknikprogrammet med 
inriktning teknik gjorde bäst ifrån sig och att det finns en statistisk signifikans 
bakom detta. Enligt hypotesen som etablerades innan studien utfördes stod starkt 
för att eleverna med inriktning mot samhällsbyggnad lättare skulle förstå 
innehållet i detaljplanen. Samhällsbyggnadseleverna hade sedan tidigare kunskap 
kring detaljplaner och därför borde även kunskapen varit skarpare kring det. 
Hypotesen stämde därav inte helt med hur resultatet utspelade sig utan det 
behövdes ingen tidigare erfarenhet för att uppnå ett bättre resultat i enkäten och 
därav inte heller bättre förståelse för materialet. Bakgrunden hos testpersonerna 
kommer att påverka hur vidare de har bättre eller sämre förståelse för detaljplaner 
hur som helst. Det är därför viktigt för kommunala tjänstemän att tänka på under 
samråd att anpassa visualiserat material för fokusgruppen. En presentation av VR-
visualiserat material kan vara en lockande faktor för ungdomar och även 
möjligtvis öka deras förståelse. Samma visualisering kan för äldre vara avvisande. 
Detta beror helt på vilken bakgrund deltagarna har.  
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Studien har kommit fram till att med hjälp av Anderson & Krathwohl (2001) går 
det att mäta ifall VR kan bidra till en ökad förståelse för plankartor. Det finns 
även ett samband mellan förståelsen för de olika gestaltningarna och en ökning 
från detaljplanen och Juxtapose till VR-visualiseringen. Användandet av VR med 
hjälp av smartphones kan därav vara en möjlig lösning att etablera hos kommuner 
som intresserar sig för att implementera VR i medborgardialogen. Brukandet av 
VR kan även som ett bifall bidra till ett ökat intresse hos gymnasieelever för 
medborgardialog som innefattar VR. Baserat på att majoriteten av deltagarna i 
studien ansåg att det var ett effektivt medel till att öka deras förståelse som de 
samtidigt ansåg intressant att ta del av. Detta bör därför testas att implementeras 
hos kommuner för en faktiskt medborgardialog för ett ökat resultat i förståelse. 

Studien kan även byggas vidare till framtida studier som kan undersöka följande:  

1. Utföra studien på ett större underlag under en medborgardialog med en 
kommun där flera demografiska grupper deltar i studien, speciellt 
fokuserat på äldre som idag känner sig exkluderade av digitaliseringen.  
 

2. Genom att programmera ett eget VR-baserat program till smartphones som 
går att använda sig av hos kommuner och se ifall detta fungerar lika bra 
som att använda sig av RoundMe (2019). 
 

3. Studien kan utföras via internet utan någon interaktion med någon utan 
endast genom att presentera plankartor och VR-visualiseringar separat följt 
av en enkät för att mäta resultatet. 
 

4. Använda sig av en mer detaljerad VR-visualisering och sedan jämföra det 
med en simpel modell som endast baserats på höjdmodeller för att se ifall 
den ökade förståelsen för materialet finns i detaljerna eller volymerna. 
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