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Förord 
Jag vill börja med att tacka Thomas Porathe PhD doktor i 

informationsdesign på Mdh. Tack Tomas för all din tid och kunskap. 

 

Jag vill även tacka:  

Anders Öbrink och Kenneth Stenberg, numera pensionerade modellbyggare 

från Eskilstunas Stadsbyggnadsförvaltning, för all hjälp och engagemang.  

Patrik Johansson från Kart och Gis i Eskilstuna, för att du har lärt mig att 

fokusera. Min handledare Marianne Palmgren från Mdh, för all tid och 

energi. Alla ni som har ingått i min undersökning samt alla andra som har 

kommit med tips och synpunkter. 
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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktning mot 

rumslig gestaltning. Syftet med min undersökning var att ta reda på hur ett 

kvarter i Eskilstuna kan formges till virtual reality (VR)-mediet, så att det 

går att få en upplevelse av hur en stadsplanering skulle kunna se ut om den 

genomfördes i verkligheten.  

 

 

Resultatet från min studie är grundat på, prototyping, intervjuer, och en 

enkät.  

 

Min undersökning visade att för att det ska gå att få en upplevelse av ett 

stadsrums utseende efter en nybyggnation, bör representationen formges 

efter tänkt målgrupp och budskap. Felaktiga eller för många 

informationsgivande detaljer kan leda till att fokus hamnar på information 

som inte är nödvändig, eller till och med felaktig, för att förstå hur kvarteret 

kan komma att se ut efter en nybyggnation.  För lite information om olika 

detaljer eller för låg detaljrikedom kan leda till att representationen blir 

svårtolkad. Min undersökning visade också att visuella detaljer som är svåra 

att formge, bör kompletteras med t.ex. texter, symboler, röster och 

illustrationer.  
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Inledning 

 

I rapporten kommer jag att:  

 

1. Beskriva bakgrunden till min undersökning. 

2. Ge en begreppsdefinition av Informationsdesign/Rumslig 

gestaltning, VR, direkt visuell perception och prototyping. 

3. Ge en teoretisk bakgrund. 

4. Beskriva metoderna jag använt mig av.  

5. Redovisa resultatet på min undersökning 

6. Diskutera och redovisa de slutsatser som jag kom fram till med 

den undersökning som jag avslutade våren 2010. 

7. Slutligen kommer jag ge förslag på vidare forskning 

1. Bakgrund 

 
Uppdragsgivaren 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna driver en modellverkstad sedan 50 

år tillbaka. Deras modeller används som underlag till beslut om 

nybyggnation. År 2007 använde modellbyggarna Anders Öbrink och 

Kenneth Stenberg sig främst av trämodeller när beställare/intressenter ville 

få en tydligare bild av hur en stadsplanering skulle kunna se ut om den 

genomfördes i verkligheten (Modellverkstaden, www.eskilstuna.se, acc. 

2007-03-20). Sedan våren 2007 arbetar Patrik Johansson från Kart och Gis 

med att ta fram modeller i form av fysiskt handgjorda papp- och 

trämodeller, 3-D utskrivna modeller samt Digitala 3-D/VR modeller (se 

bilaga III, Patrik Johansson från Kart och Gis, 2009). Enligt Johansson är 

VR-modeller ett bra komplement till deras fysiska modeller, där fördelen är 

att VR-modeller kan ge information om hur planeringsarbetena skulle se ut 

från ett egocentriskt perspektiv, från ögonhöjd (Johansson.P, e-mail, 2010-

01-25 ).  

 

Mitt uppdrag fick jag 2007 (mötet med beställarna, bilaga III) av Kennet 

Fredricksson från Kart och Gis och planarkitekten Agneta Nicklasson. De 

arbetade 2007 på Eskilstunas Stadsbyggnadsförvaltnings Planavdelning.  

 

Syftet med examensarbetet 

Uppdraget gick ut på att ta reda på hur kvarteret Vittnet i Eskilstuna kan 

formges till virtual reality (VR)-mediet, så att det går att få en upplevelse av 

hur en stadsplanering skulle kunna se ut om den genomfördes i 

verkligheten.  
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Forskningsfrågor 

Hur kan representationen formges visuellt efter användarens behov? 

Hur detaljrik bör representationen över kvarteret vittnet vara för att 

användaren ska kunna få en korrekt upplevelse av dess tänkta budskap? 

Hur kan svårtolkad visuell stadsinformation bli tydligare? 

 

Avgränsningar 

Min undersökning handlar inte om information som ska uppfattas med 

andra sinnen än synsinnet. Den handlar inte heller om hur man tekniskt 

skapar visuell information eller användarvänliga applikationer.  

 

Visualiseringsnivån i min prototyp är begränsat till ett maximum av 30 000 

polygoner (byggstenar). De sammanlagda texturerna, det vill säga bilderna 

som finns i miljön, är begränsade till 64MB, då det enligt Porathe (samtal, 

2007) är vad en normal dator klarar av att beräkna. 

 

Jag har endast använt mig av en delmängd av min empiri i rapporten. (se 

bilagorna för fördjupad information). 

 

2. Begreppsdefinitioner 

 
Informationsdesign/Rumslig gestaltning 

”Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som har beröringspunkt 

med flera andra basämnen: Språk, konst, estetik, kommunikation, 

information, kognition, ekonomi och juridik, samt medier och teknik.” 

(Pettersson, m.fl., 2006) 

   

Ett budskap kan ha olika syften. Inom Informationsdesign (ID) är ”syftet att 

mottagaren ska förstå hur något fungerar”( Pettersson 2003 sid.284). 

Informationsdesign går alltså inte ut på att försköna eller kamouflera ett 

budskap, vilket syftet kan vara i t.ex. övertalningsdesign. Istället ska 

budskapen vara ärliga, enkla, funktionella och anpassat efter målgruppens 

kultur, personlighet, intresse, tidigare kunskap, behov och smak (Pettersson, 

2002, 2003, 2004). 

   

Rumslig gestaltning handlar om att optimera rum och miljöer för utbyte av 

kunskap och information och är en inriktning inom informationsdesign 

(Rumslig gestaltning, www.mdh.se, acc. 2009-12-20). 
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Direkt visuell perception 

”Direkt” är sådant som sker ”omedelbar [och] utan 

omväg” (Direkt,www.ne.se, acc. 2010-06-25). 

 

”Visuell”, är sådant som går att uppfatta med vår syn (Visuell, www.ne.se, 

acc. 2010-04-24).  

 

 ” Perception, varseblivning”, är hur vi tolkar de sinnesintryck vi får från 

vår omvärld (Perception,  www.ne.se, acc. 2010-04-12). 

 

Jag har använt mig av begreppet Direkt visuell perception, för att kunna 

förtydliga att min undersökning handlar om hur vi direkt och utan 

intellektuella tolkningar kan uppfatta omvärlden med hjälp av vår syn. 

Vilket kan jämföras med James Gibsons (1986) begrepp ”affordans” eller 

Pettersons (2003) begrepp ”intutitionsdesign”. 

 

VR-mediet 

VR är en förkortning av virtual reality (konstgjord verklighet). Thomas 

Porathe som håller i en kurs inom VR på Mälardalens Högskola (Mdh), 

förklarar via Mdh´s kurshemsida VR-mediet att vara en falsk verklighet, 

som vi kan interagera med och kliva in i (Porathe, VR Visualization,  

www.idp.mdh.se 2008). I litteraturen Understanding Virtual reality, tar 

Sherman m.fl. upp fyra viktiga begrepp (Kap.1, 2003) vilka gör att vi kan få 

en upplevelse av en virtuell verklighet:  

 

”Virtual world” kan beskrivas som en påhittad plats som syns genom ett 

givet medium. En virtuell värld behöver inte visas via VR-mediet. Platsen 

kan t.ex. finnas i vårt sinne eller spelas upp som en film som kan delas med 

andra. Via VR-mediet, är den virtuella världen en beskrivning av världen i 

en simulering. 

 

”Immersion” betyder att vi känner att vi är i en miljö, involverad i en 

upplevelse. En sådan plats kanske inte existerar någon annanstans förutom i 

vårt sinne. Därför kan vi få en känsla av immersion genom att läsa en bok 

eller genom att titta på en film. 

 

”Sensory feedback” Innebär att vi får sinnliga återkopplingar baserat på 

våra handlingar i den virtuella världen. 
 

”Interactivity” innebär att den virtuella världen reagerar på våra handlingar.   

(Sherman m.fl, kap.1, 2003). 

 

Ett VR-system behöver en utrustning som kan ge information till datorn om 

hur användaren vill interagera i den virtuella världen. Det behöver t.ex. 

finnas en spårningsutrustning av deltagarens position och handlingar, eller 
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av props (objekt kopplade till dem, även kallat avatar). Ett spårningssystem 

kan vara att använda sig av mus och tangentbord för att ge information till 

datorn om användarens handlingar (Sherman m.fl., kap.3, 2003). Den 

behövs också en utrustning som visar den virtuella världen. Den billigaste 

och mest lättåtkomliga visuella utrustningen består av en vanlig monitor och 

brukar kallas för desktop VR. (Sköld, 2002, Sid.4 ). Nackdelen med 

Desktop VR är att den ger lägst känsla av immersion. Det beror på att bara 

en liten del av synfältet tittar på displayen (Sherman m.fl., 2003, sid.140-

142). 

 
Prototyping 

”Prototyping” är en ”metod” som används till att kunna ”utvärdera en 

produkt kontinuerligt under design processen” (Carina Andersson, 

anteckningar, 2010 ) 

Jag har använt mig utav prototyping för att kunna utvärdera hur kvarteret 

vittnet kan formges och uppfattas visuellt i det givna VR-mediet. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

För att jag skulle få grundläggande kunskaper inom VR-mediet, valde jag 

att läsa studentlitteraturen ”Understanding Virtual Reality” (Sherman m.fl. 

2003). Jag sökte även i databaser efter arbeten inom VR och fann en 

magisteruppsats skriven av Peter Sköld som tar upp ”designaspekter av ett 

VR-system för användning i en arkitektpraktik” (2002). Uppsatsen påminner 

mycket om det jag undersöker, vilket har hjälpt mig mycket i utvecklandet 

av min prototyp. 

 

Jag har också använt mig av litteratur inom informationsdesign, bild och 

form och perception.  

 
VR 

Realtidsrenderade objekt är det som gör att det går att arbeta interaktivt i 

VR. För att få en upplevelse av rörelse krävs det ungefär 30-60 renderade 

bilder per sekund. Det ställer vissa krav på användarens maskin- och 

mjukvara. Därför får inte en virtuell miljö innehålla för beräkningsintensiva 

delar (byggstenar) och den sammanlagda storleken på alla texturer som ska 

finnas i miljön får inte överstiga grafikkortets texturminne. (Porathe, 

Lågpolygonmodellering, www.idp.mdh.se. acc. 2010-02-15). 
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Direkt visuell information  

Enligt Platon, så ser vi inte världen som den ser ut, utan vi tolkar den med 

hjälp av vårt intellekt. Han förklarar det med en liknelse, kallad 

grottliknelsen, att vi är blinda för verkligheten och endast kan uppleva vad 

som försiggår i vårt eget medvetande (se Platons grottliknelse, Magee, sid. 

31, 1999 ). Perceptionspsykologen James Gipson anser tvärtemot Platon att 

vår perception inte kommer från intellektuella tolkningar av intryck från 

omvärlden. Han menar att vår perception sker direkt, att vi ser världen som 

den är (Gibson, sid.63, 1986). Han har utvecklat begreppet affordans, som 

en ”direkt perception” av omgivningen (Lindgren, m.fl., 2009 sid. 95).  

   

Petterson, kallar direkt perception för ”intuitionsdesign
1
”. Han skriver att 

information tolkas oerhört fort, vilket kan leda till att informationsluckor 

fylls i med hjälp av fantasin (Pettersson, 2003, sid.269). Det påminner 

mycket om det Lindgren skriver i litteraturen ”Det kreativa ögat”, att bara 

för att tolkningar sker fort, behöver det inte betyda att de är korrekta 

(Lindgren, m.fl. 2009 sid.101).  

 

Visuell information 

Enligt Sköld kan fotorealistiska bilder bli missvisande, vilket gör att det 

ibland kan vara bättre att låta vissa detaljer vara ”abstrakta” och 

”otexturerade”.  

 

”Ett byggföretag skulle visa en VR-modell över ett planerat bostadsområde 

under uppbyggnad för en fokusgrupp. Tidigt under visningen kom frågan 

’Ska balkongerna verkligen se ut så där?’. En representant från 

byggföretaget förklarade då att den exakta utformningen av balkongen ännu 

inte var klar, utan att balkongerna i modellen skulle ses som 

representationer för balkongernas läge och ungefärliga utsträckning” 

(Sköld 2002 sid. 35-36). 
 

En teknik för att skapa virtuella stadsmiljöer, är att fotografera den 

omgivning som en modell ska representera och sedan klistra in bilderna på 

höjdmodeller i den virtuella världen (Porathe samtal 2007). Fotografier kan 

få olika mätbara toner eller ljushetsgrader på grund av hur och när bilden är 

tagen. Det kan göra att perceptionen vi får från sådana kollage inte uppfattas 

som en korrekt helhet om bilderna är tagna på olika sätt eller vid olika 

tillfällen. Det beror på att färger och gråskalor tolkas i relation till varandra. 

En färg kan upplevas ljusare eller mörkare när omgivande färger byter 

gråskala eller färgkulör (Se t.ex. Ware 2004, figur 3.5, 3.18). Om en 

omgivnings färg- eller ljussättning däremot förändras uniformt(enhetligt), så 

                                                 

1 Enligt Pettersson betyder intuitionsdesign att vi förstår hur ett föremål ska användas 
(2003 sid.13).   
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blir upplevelsen av helheten korrekt (se t.ex. Eriksson, sid.57-58, 

akromatisk konstans, kromatisk konstans, 1974).  
 

 

Omgivningen upplevs som en helhet på grund av att vi ser gatubilden med en uniform färg- 

och ljussättning   

  
Skärm bild (Gatubild, kvarteret Vittnet, Lantmäteriverketskartor, www. hitta.se, acc. 2010-

03-23) 

 

 

Ljuset i 3D-vyn är inte den samma som i gatubilden, ändå upplevs helheten att vara den 

samma på grund av att färg- och ljussättningen är uniformt förändrad  (jämför med 

föregående bild).  

                  
Skärm bild (3D vy, kvarteret Vittnet, Lantmäteriverkets kartor, www. hitta.se, acc. 2010-

03-23) 

 

 

En detaljrik modell kan upplevas ge korrekt information på grund av att 

miljön ser ut som en verklig miljö, men egentligen kan de bestå av skeva 

proportioner och förskjutningar. Detta kan ge en felaktig information om 

hur den verkliga miljön faktiskt ser ut (egen observation, stadsmodell, 

www.novapoint.se/provkor/stadsmodell, acc. 2010-04-24). En korrekt 

verklighetstrogen representation kan även göra att betraktaren kanske 

fokuserar på oväsentlig information och därmed går miste om syftet med 

representationen. Ett tillvägagångssätt är att ”mappa” (”poppa fram”) 

informationen i några få kategorier av information (Se t.ex. Ware, sid.149, 

2004, ”Preattentive Processing”).  
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Informationen om markens material och husvolymerna i kvarteret Vittnet är 

framhävt för att ta bort uppmärksamheten från övrig information. 

 
Renderad vy från min utveckling av prototypen utan detaljerade husfasader.  

 

 

Förutom att eliminera oväsentliga detaljer, är det även viktigt att ha med 

information som kan hjälpa att lyfta fram budskapet i representationen. Ett 

sådant exempel kan vara referensobjekt, såsom t.ex. människor, vilka kan ge 

information om storleksförhållanden i en miljö. (se tex. Pettersson, sid. 120-

120,  2002, ”Areas”)  

 

4. Metodval  

 

Prototyping  

Med hjälp av en befintlig planritning från år 2007 och en trämodell från 

planavdelningen i Eskilstuna, byggde jag upp Kvarteret ”Vittnet” i ett 

virtuellt rum, som jag sedan utprovade i form av en enkät och intervjuer för 

att få ett underlag till mina slutsatser.  

 

 
Skärm bild från VR-prototypen  

Av praktiska skäl använde jag mig av programvaror och VR-system som 

gick att tillgå på Mälardalens Högskola (Mdh, 2007). De programvaror jag 

använt mig av var 3D Studio Max, Eon, Dreamweaver och Photoshop. Den 

virtuella världen är presenterad via en dataskärm, även kallat för desktop-

VR. VR-systemet är anpassat så att det går att använda sig av mus och 

tangentbord för att interagera med den virtuella världen. 
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Samtal 

Jag diskuterade kontinuerligt min undersökning med Anders Öbrink och 

Kenneth Stenberg på modellverkstaden. De har tillsammans 70 års 

erfarenhet av att bygga modeller som förmedlar information (samtal 2007). 

Jag hade även kontakt med Agneta Nicklasson som är planarkitekt på 

Stadsbyggnadsförvaltningen (samtal 2007). Thomas Porathe, PhD doktor i 

informationsdesign på Mdh, har hjälpt mig med olika tekniska svårigheter 

och lösningar, Porathe är kursexaminator inom bl.a.VR och har bl.a. hjälpt 

Stadsbyggnadsförvaltningen med att ta fram en ortografisk 3D-karta över 

Eskilstuna forskat på 3D-visualiseringar av geografiska data (samtal 2007). 

 

Enkäten  

Jag använde mig av en webbenkät från www.freeonlinesurveys.com för att 

inte behöva samla in materialet manuellt och därmed eliminera bortfall av 

besvarade enkäter (se bilaga I, frågorna). Prototypen lade jag ut som en 

bloggsida på nätet (www.varstaenket.blogg.se) och skickade därefter ut ett 

e-mail till alla på Mälardalens Högskola samt vänner och bekanta, där jag 

informerade om att modellen fanns på nätet. Det innebar att respondenterna 

kunde hitta information om kvarteret Vittnet via internet. De kunde söka 

informationen själva i den Virtuella världen genom en walkthrough
2
, vilket 

innebar att de i första person vandrade omkring i kvarteret Vittnet och sökte 

upp informationen.  Utprovningen gjordes våren 2007. 

 

Under de sju dagar som jag samlade in data var det 30 personer som svarade 

på min webbenkät. Jag ställde inledningsvis frågor om respondenterna, 

vilket gjorde att jag kunde jämföra olika svar på enkäten efter nedanstående 

grupperingar:  

 

                                                 

2 Walkthrough betyder att man i ett egocentrisktperspektiv går i den virtuella 
världen(Sherman m.fl, sid.352, 2003) 

Åldersfördelning Antal % 

 

Vana vid att läsa kartor Antal % 

16-30 år 11 36,5 Professionell/Mycket van 16 53 

31-45 år 11 36,5 Mindre van/Ovan 14 47 

46-60 år 5 17    

61-75 år 3 10    

Kön   
Vana vid att utläsa informa-
tion ur digitala 3D objekt   
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Tabell över respondenternas profil (för ytterligare information om testpersonerna se bilaga 

I-II). 

 

Intervjuer 

4 personer fick vid olika tillfällen gå runt i VR-miljön och tänka högt 

samtidigt som jag antecknade. Alla intervjuade fick se samma modell som 

respondenterna till enkäten. De fick bakgrundsinformation om syftet med 

mitt examensarbete innan. Jag försökte att inte svara på eller ställa så 

mycket frågor medan de intervjuade vistades i miljön, då jag ville minimera 

risken att testpersonerna svarade på frågor jag redan utprovat med hjälp av 

enkäten. I rapporten refererar jag till personerna som int.1, int.2 osv. 

Personerna jag intervjuade hade dessa förkunskaper: 

 

Frågor Profil 

int.1 int.2 int.3 int.4 

Har kunskaper inom informationsdesign Ja Nej Nej  Nej 

Vana vid att utläsa information ur 3D miljöer Nej Nej Ja Ja 

Kan orientera sig bra i Eskilstuna Nej Ja Ja Ja 

Tabell över de intervjuades profil. (se bilaga III, Int. 1-4). 

 

Jag ställde frågor dels med bundna svarsalternativ för att kunna göra 

statistiska bearbetningar av resultatet och dels med öppna svarsalternativ för 

att få mer förståelse för deltagarnas åsikter. Jag valde att ha ett ”vet ej” 

alternativ där jag ansåg att det behövdes, för att på så sätt minimera 

slumpartade svar. Frågorna på miljön var till merparten formulerade så att 

respondenterna fick svara med hjälp av subjektiva åsikter (Se bilaga I, 

Frågorna till enkäten).  
 

Metodkritik och källkritik 

Det finns forskare som anser att en kvalitativ undersökning inte ska bestå av 

förutfattade meningar, då det kan leda till att fördomar befästs (Backman, 

 Kvinna 12 40 Professionell/Mycket van 9 30 

 Man 18 60 Mindre van 11 37 

    Ovan 10 33 

Intresse för stadsmil-
jöer    

Orienteringsförmåga i 
Eskilstuna   

Ja 22 73  Bra 23 77 

Nej 8 27  Lite 5 17 

    Dåligt 2 6 



 
14 

1998, sid.51). Jag är medveten om att jag har förutfattade meningar om hur 

ett informationsmaterial borde se ut, då jag har gått in i undersökningen med 

samma åsikter som Sköld (2002) och Petterson (2003, 2004). De anser att 

det är bättre att information är enkel och korrekt, än att material innehåller 

för mycket information som kan ta bort fokus från det som är det tänkta i 

budskapet. 

   

En del av dem som ville titta på miljön, tyckte att den var svår att ladda ner. 

Jag hade kunnat välja att låta respondenterna till enkäten få gå runt i miljön 

utan att behöva ladda ner applikationen till sin dator, då nerladdningen inte 

var väsentligt för det jag utprovade, men jag valde den metoden i tron om att 

jag skulle få fler deltagare till undersökningen. 

   

Tekniken är i ständig utveckling och mina kunskaper inom VR-teknik är på 

grundnivå. Därför kan det finnas lösningar som jag inte är medveten om 

rörande de problem jag menar att det kan finnas i att skapa rumslig 

information via VR-mediet. 

 

Jag har undvikit att använda mig av källor från nätet på grund av att det kan 

vara svårt att verifiera deras äkthet. Samtidigt kan även trovärdig litteratur 

vara bristfällig på grund av deras felaktiga källor eller att en del litteratur är 

några år gamla och därmed föråldrade på grund av nya teorier och teknik. 

En del av respondenterna ansåg att vissa av mina frågor var svårtolkade. 

Bl.a. visste inte alla vad jag menade med texturer - det jag syftade på var 

materialen i miljön. Jag skickade ut e-mail till alla på Mälardalens högskola 

(Mdh) om att de kunde ladda ner min modell från nätet. Därför är troligtvis 

många av respondenterna elever eller lärare på Mdh, vilket gör att de har 

vissa förkunskaper inom området. De intervjuade personerna utom int.1 har 

haft möjlighet att komma med synpunkter på anteckningarna som jag skrev 

efter intervjutillfället (se bilaga III). 

 

5. Resultat 

Prototypen 

Det finns ett nytt hus i kvarteret Vittnet som fortfarande är på 

planeringsstadiet, vilket gör att det endast finns illustrationer av huset. Som 

en indikation om att utformningen av huset inte är bestämd kan användaren 

förändra kulören på huset i VR-miljön.  

För att underlätta orienteringen i miljön går det att förflytta sig i VR-miljön i 

ett egocentriskt perspektiv (markvyn) samt ett fågelperspektiv (toppvyn). 

Innehållet i toppvyn går att förminska så att man ser ett större område av 

staden i toppvyn. Genom att följa en röd rektangel i toppvyn vet betraktaren 

var den befinner sig i miljön.  
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Det finns tre menyrader som gör det möjligt att skifta mellan olika 

utseenden på miljön (informationen förändras samtidigt i mark- och 

toppvyn):  

 
 

 

Det går att skifta mellan: 

 Fyra olika färger på det nya huset. 

 Två alternativ, vilka ger information om de befintliga husens 

material och konstruktion (se nedan). 

 Tre alternativ, vilka ger information om att marken består av olika 

material och höjdskillnader. (se nästa sida). 

 

 

De befintliga husen: Användaren kan skifta mellan vita och färgade 

volymer. 

 
Skärmbild på de 2 alternativen som ger information om de befintliga husens material och 

konstruktion (Nilsson, VR-miljö, 2007). 

 

                         
Vita volymer och linjer.    Färgade volymer och linjer. 

 

 

 

Menyrader > Toppvy 

Markvy 

<Nya huset 

Övriga är befintliga hus 



 
16 

Marken: 

Användaren kan skifta mellan med/utan nivåskillnader, mellan illustrerad 

/flygfotograferad markyta.  
 

 

Skärmbilder på de 3 alternativen vilka ger information om markens material och 

nivåskillnader (Nilsson, VR-miljö, 2007).               

      
1. Färgkulörer och skuggor på en plan yta.  

 

      
2. Färgkulörer och modellerade höjdskillnader. 

 

      
3. Verklighetsbaserade höjdkurvor och flygfotografier. 

Markvy 

Markvy 

Markvy 

 Toppvy 

 Toppvy 

 Toppvy 
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Samtal 

Öbrink och Stenberg på modellverkstaden ansåg att det var viktigt att få 

med träden i en representation då de ansågs vara starkt rumsskapande objekt 

i en stadsmiljö (samtal, 2007). Nicklasson, som är planarkitekt på 

Stadsbyggnadsförvaltningen, ansåg att det var viktigt att ta bort information 

som inte finns i en miljö (samtal 2007). Det kan t.ex. vara att ett grenverk 

eller en infasning i ett hus som istället för luftiga utrymmen, ger information 

av att bestå av solida objekt. 

 

Enkäten 

Ungefär 75 % av de tillfrågade ansåg sig kunna få en direkt visuell 

perception av hur en nybyggnation i kvarteret Vittnet skulle kunna se ut i 

verkligheten med hjälp av prototypen (bilaga I-II). Tabellen nedan visar i % 

uppdelat efter olika profiler.  

 

 

De som kunde få en upplevelse av helheten av kvarteret Vittnet, fråga 14-4  

Vilka som kunde få en upplevelse av hur det nya huset skulle påverka den 

existerande omgivningen, fråga13. 

Tabell på fråga 14-4 och 13, uppdelat i grupper grundat på respondenternas profil. 

 

 

De som svarade att de hade svårt att få en upplevelse av helheten i 

prototypen skrev att det var viktigt att kunna förstå det rumsliga 

sammanhanget. 
”… en bild runt om som visade Eskilstuna i bakgrunden… hade [gjort att] jag 

förstått plats och stad.” (bilaga II, fråga 18.3) 

 
 
Fråga 14-4 

 
Fråga 13 

  
 
fråga 14-4 

 
fråga 13 

Ålder Svar Ja Svar Ja 

 

Vana vid att läsa kartor Svar Ja Svar ja 
16-30 år 82 % 55 % Professionell/Mycket van 63 % 75 % 
31-45 år 70 % 70 % Mindre van/Ovan 93 % 71 % 
46-60 år 83 % 100 %    
61-75 år 67 % 100 %    

Kön   

Vana vid att utläsa 
information ur digitala 3D 
objekt   

 Kvinna 75 % 58 % Professionell/mycket van 78 % 78 % 
 Man 78 % 83 % Mindre van 73 % 82 % 
    Ovan 80 % 60 % 
Intresse för 
stadsmiljöer    

Orienteringsförmåga i 
Eskilstuna   

Ja 73 % 73 %  Bra 72 % 78 % 
Nej 78 % 75 %  Lite 80 % 40 % 
    Dåligt 100 % 100 % 
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Förståelsen för var de befann sig i modellen ökade om de i vanliga fall kan 

orientera sig i Eskilstuna. 

 

 

 
Stapeldiagram Svar Ja och nej på frågan 12.4 om de hade svårt att orientera sig i miljön för 

att visualiseringen var begränsad till bara ett kvarter.  
Uppdelat efter hur bra, lite och dåligt respondenterna kan orientera sig i Eskilstuna. 
 

 

En del av respondenterna ville få information i form av symboler, texter och 

röster för att de skulle kunna få en upplevelse av helheten i en miljö (bilaga 

II fråga 18.3). De som hade lätt att få en upplevelse av helheten, sa att det 

berodde på att det fanns riktmärken i miljön i form av välkända objekt som 

t.ex. Skandiahuset, även kallat ”Brasseriet” (Brasseriet är en välkänd 

byggnad i Eskilstuna). Att det fanns ”Färger, Nivåskillnader, Vatten” och de 

”… Befintliga husen och parken” hjälpte till (bilaga II fråga 18.1). 

De tyckte även att det var bra att det gick att få en översikt över hela miljön. 

”Navigeringsrutan som finns är mer eller mindre nödvändig…”(bilaga II 

fråga 18.1). 

 

Det var 20 % som ansåg att miljön innehöll för lite detaljer för att de skulle 

kunna få en upplevelse av vad objekt i miljön föreställde. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagram på fråga 12-3 

 



 
19 

29 av 30 svarade ja på att de kunde få en uppfattning om storlekar  i miljön 

och 25 av 30 svarade ja på att de kunde få en uppfattning om dess volymer. 

Det var över hälften som svarade nej på om de hade lätt att få en upplevelse 

av texturer i miljön. 

 

Några ville ha måttsatta byggnader och ansåg att mitt val att använda mig av 

ett VR-system som gav en låg känsla av immersion, gjorde det svårt att få 

en korrekt upplevelse av storlek i miljön. 

”Bilden man fick se var för liten för att få en uppfattning om storlek. Hade 

man sett mer i själva skärmen hade man kanske fått mer känsla…” (bilaga 

II fråga 18.4). 

Respondenterna skrev att det som gjorde att det gick att få en upplevelse av 

storlekar i min VR-miljö, var att jag hade haft med ”människor eller bilar 

att jämföra” storlekar med (bilaga II fråga 18.4).  

 

Respondenterna skrev att det som gjorde det lätt att få en upplevelse av 

volymer i miljön, var att jag hade med träd, 3D-gestaltade objekt (djup i 

miljön) och olika färger. Det som kan göra det svårt att uppfatta volymer är 

”om man inte redan känner till den omgivande miljön” (bilaga II, fråga 

18.4). Några ansåg att gatubelysning, bättre ljusberäkning och att det går att 

vrida runt i en miljö underlättar upplevelsen av volymer (bilaga II, fråga 

18.4).   

 

En del av de tillfrågade hade lätt för att få en upplevelse av texturer 

(materialen) i miljön.  

”Färger hjälper att uppfatta ytor eller texturer” (bilaga II fråga 18.5). 

Vissa av de tillfrågade hade svårare för att få en upplevelse av texturer, dels 

för att de ville ha större "delning” mellan olika ytor (bilaga II fråga 18.5) 

och dels för att de hade svårt att fokusera på väsentlig information. 

”... Träden fungerar väldigt bra, men eftersom träden var relativt 

högupplösta medan fasaderna var väldigt lågupplösta skapade det en sådan 

kontrast att träden får mer uppmärksamhet än fasaderna” (bilaga II fråga 

18.5). 

En del tyckte inte att materialen var så viktiga. 

”Ytstruktur har kanske större betydelse i en modell av en inomhusmiljö” 

(bilaga II fråga 18.5). 

 

Intervjuer 

De intervjuade ville veta vilket sammanhang de var placerade i och att 

objekt var så pass detaljerade att det gick att förstå vad de föreställde.  

”En del t.ex. kommunen sätter bara nya byggnader på en karta, som gör att 

man undrar vad #..tänkte de, skulle lika gärna kunna vara 

mjölkpaket.”(bilaga III, int.3 ) 

 

Alla intervjuade (bilaga III) ansåg att de kunde få en direkt visuell 

perception om det väsentliga i min modell. 
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”… jag tycker att det är bra att du som utgångsvy använt dig av skissade 

grundhus för då förstår man direkt vad som är väsentligt i miljön på grund 

av att det nya huset är framhävt i färg( int.3)”. 

”… för mig är det självklart att det är det nya huset jag ska titta på.( int.2)” 

 

”Jag tycker att man får ett bra grepp om hur miljön skulle kunna se ut med 

det nya huset. (int.4)” 

 

”Helhetsvyn ger ett bra begrepp om hela området… Att det finns två hus 

bredvid gör att det går att se hur det ser ut.(int.1)”  

 

Int.1 var orolig över att människor skulle kunna bli kränkta av att det gick 

att få en direkt perception om information från privata områden med hjälp 

av flygfotografierna som fanns i miljön.   

 

De flesta tyckte att det var bra att det gick att göra förändringar i miljön och 

se saker ur ett annat perspektiv.  

 

Alla intervjuade hade synpunkter på information som de tyckte att de ville 

få direkt perception om. Det kunde t.ex. vara information för en företagare, 

bilist eller en gående, eller som intressent av en lägenhet eller annan 

intressant information - vilken kan fås i en VR-miljö men kanske inte av att 

promenera i kvarteret på riktigt (int.-1, 2, 3, 4). 

” … Vindkraft, … solstudier är viktigt. Olika årstider… trafiktäthet, … Hur 

blir ljudbruset om man sitter på en balkong, hur många bilar är det som rör 

sig där på en dag? Hur är Öppettiderna? … länk till försäljaren ... Vad 

finns det för hinder för handikappade t.ex.” (int.1)  

 

”Inresset över huset gör att jag vill ha en funktion som i googlemaps, att det 

går att komma upp till ett annat perspektiv från ovan.”(int.3) 

 

De intervjuade upptäckte även information som inte behövdes för att i ett 

egocentriskt perspektiv få direkt visuell perception om hur det skulle se ut 

om det nya huset byggdes i området. 

”Att jag kan zooma in på detaljer som fönster eller andra detaljer, behöver 

faktiskt inte visualiseras utan kan visas med bilder.(int.1)” 

 

Det behöver inte vara lika detaljerat som grafik som jag är van vid när jag 

spelar. Det skulle bara vara onödigt arbete att göra så detaljrika miljöer, 

för jag förstår absolut hur miljön ser ut… Du behöver inte en dator för 

20000 för att lägga patiens. (int.4) 

 

Det fanns även synpunkter angående information som jag hade i miljön, 

som de intervjuade ansåg försämrade förståelsen av budskapet.  

”Det kan vara dåligt att kunna gå igenom byggnader för en ovan 

orienterare.(int.3)” 

 

”Vatten är en stor kontrast mot en väg. Att vattnet [i den ortografiska 

fotokartan] ser svart ut kanske kan ge fel associationer.”(int.1) 
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De flesta tyckte att det var bra att det fanns människor, bilar och 

höjdskillnader i marken. ”Brasseriet”-huset var en viktig referenskälla för 

dem som la märke till det. Även träden var viktiga. Synpunkten delades av 

alla, utom int.1, som inte är från Eskilstuna och tyckte att träden var i vägen.  

”Ta bort träden! På vintern finns det inte sådana här hinder. Ta bort 

detaljer som stör och använd bilar istället”(int.1) 

 

Det fanns skilda åsikter huruvida markytan med flygfotografier underlättade 

eller försvårade förståelsen av miljön.  

”Marken med flygfotografier var bäst som översiktsbild för då gick det även 

att se omgivningen som du inte har modellerat. I marknivån tyckte jag att 

det var bäst att använda sig av 3D, alltså den med nivåskillnader.”(int.3) 

 

6. Diskussioner och Slutsatser  

Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på hur kvarteret Vittnet i 

Eskilstuna kan formges till virtual reality (VR)-mediet, så att det går att få 

en upplevelse av hur en stadsplanering skulle kunna se ut om den 

genomfördes i verkligheten.  

 

Med hjälp av prototyping, intervjuer och resultatet från en enkät, kom jag 

fram till att:  

 

Det underlättar om användaren förstår helheten för att få en direkt visuell 

perception om hur en nybyggnation kan komma att påverka kvarteret 

Vittnet. För att få en upplevelse av helheten ville testpersonerna förstå det 

rumsliga sammanhanget de var placerade i och att objekt innehöll så pass 

många element att det gick att förstå vad de föreställde.  

 

Mina undersökningar visade att en för låg detaljnivå kan göra att 

information i representationen fylls i felaktigt med hjälp av fantasin, samt 

att en för hög detaljnivå kan ta bort fokus från det tänkta budskapet. Hur 

detaljerade behöver då VR- miljöer vara? Vad är rätt nivå av information? 

För en del av testpersonerna räckte det med några få detaljer och element. 

Men frågan är om de som ansåg sig behöva många detaljer och element, 

automatiskt lättare förstår den tänkta stadsinformationen.  

   

Med hjälp av mina studier kom jag fram till att stadsinformation kan bli 

snabbare uppmärksammad om den sticker ut från den övriga miljön. Jag 

kom även fram till att ett element som t.ex. färg, volym samt storlek tolkas i 

relation till andra element i en miljö och därmed är lättare att förstå om 

stadsmiljön är uniformt formgiven. 

 

Hur lite detaljer kan en representation innehålla? Kan det vara så, att så 

länge användaren får tillräckligt med information för att förstå det rumsliga 

sammanhanget, finns det egentligen inte någon miniminivå. En 
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representation som ska presenteras för en bred målgrupp borde kanske 

överlag vara konstruerad så att det går att ta fram eller bort information, då 

alla i målgruppen troligtvis inte har samma förkunskaper eller vill veta 

samma saker om en stadsplanering.  

   

Jag anser att det kan vara svårt att ge korrekt information om en verklighet 

som förändras konstant och att det är tekniskt svårt att gestalta viss 

information i realtids 3D.  Jag anser även att det är svårt att få en tydlig 

visuell upplevelse av viss information i verkligheten. T.ex. ett material kan 

se ut att bestå av något material, tills man t.ex. genom känseln får en taktil 

upplevelse av informationen. En del kan även ha svårt att förstå information 

formgiven i en virtuell miljö. Av dessa anledningen kan det vara bra om 

användaren även kan få stadsinformation med hjälp av t.ex. illustrationer, 

texter, röster och symboler. 

 

Mina slutsatser är att: 

 

 För att det ska gå att få en direkt visuell perception om Kvarteret 

Vittnets utseende efter en nybyggnation, bör formgivningen vara 

målgruppsanpassad exempelvis bör inte elementär eller fördjupande 

information tas bort för en bred målgrupp, utan istället kan en 

formlösning vara att låta användaren få en möjlighet att ta fram eller 

bort information vid behov. 

 

 Formgivningen bör vara anpassad efter budskapet, annars är risken 

att för mycket information gör att fokus hamnar på saker som inte är 

väsentliga i miljön eller att för lite informationen gör att 

representationen blir svårtolkad. 

 

 Det finns visuell information som kan vara svår att formge tekniskt, 

eller stadsinformation som är svårt att få en direkt visuell perception 

om. Sådan stadsinformation bör kompletteras med t.ex. texter, 

symboler, röster och illustrationer.  

 

7. Vidare Forskning 

Jag har undersökt hur kvarteret Vittnet i Eskilstuna kan formges till virtual 

reality (VR)-mediet, så att det går att få en upplevelse av hur en 

stadsplanering skulle kunna se ut om den genomfördes i verkligheten.. Jag 

kom fram till att det kan behövas tillföras annan information än bara den 

informationen som kan fås med hjälp av visuell perception. Detta för att 

kunna förstå hur det nya huset skulle kunna påverka den befintliga miljön, 

som t.ex. hur ljudbruset låter på en balkong eller vad material i en miljö 

består av.  

Något som skulle kunna vara intressant att forska vidare i, är att undersöka 

hur ovanstående information kan fås med andra sinnen än bara synsinnet via 



 
23 

VR-mediet. För vidare forskning läs t.ex. artikeln ”VR-modeller utvecklas 

snabbt – nu kan du känna på den” från tidningen Uppfinnaren & 

Konstruktören [acc. 2007-03-28] eller ”Understanding Virtual Reality” 

(2003) som bl.a. tar upp hur det går att förmedla information via 

hörseln(”aural”) och känseln (”haptic”). 
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Bilagor 

Bilaga I. Frågor/sammanställning Enkäten 

Frågorna till enkäten Frågeformulär om vilka detaljer som är nödvändiga för att få en 

upplevelse av en stadsmiljö. "Jag skriver ett examensarbete i informationsdesign med inriktning 

mot rumslig gestaltning. Syftet med enkäten är att ge stadsbyggnadsförvaltningen underlag till vilken 

detaljnivå en representation av en stadsmiljö gjord i VR (virtuella miljöer) borde innehålla för att 

allmänheten lätt ska kunna ta till sig informationen.” 

1)När är du född? 
Textsvar 

 

2)Är du:  
1. Kvinna/2. Man  
 

3)Kan du orientera dig bra i Eskilstuna?  
1.Bra/2.Lite /3.Dåligt 
 

4)Är du van att läsa kartor?  
1. Professionellt/2. Mycketvan/3. Mindrevan/4. Ovan  
 

5)Är du van att utläsa information från digitala 3D objekt? 
1.Professionellt/2.mycketvan/3.mindrevan/4.ovan  
 

6)Är du intresserad av stadsmiljöer? 
1.Ja /2.Nej  
 

7)Vad har du för yrkestitel/studieinriktning? 
Textsvar 

 

Frågor om VR-miljön 

8)Kunde du titta på miljön? 
1.Ja/2.Nej 

 

9)Vad uppfattade du först och främst av att gå runt i miljön:  
1.Detaljer/2.Helhet  
10 1.Texturer(material)/2.Färg/3.Volymer  

11)1.Tekniken/2.Miljön  

 

12)Tycker du att:   
1.Ja/ 2.Nej 

12.1 Vyn som kom ovanifrån var bra placerad?  

12.2 Träden hade för utmejslade detaljer för att passa in i resterande miljö?  

12.3 Miljön innehöll för lite detaljer för att du skulle kunna förstå vad objekten föreställer?  

12.4 Det var svårt att förstå var du var på grund av att visualiseringen var begränsad till bara 

ett kvarter?  

12.5 Hastigheten ska vara fast så att du bara kan röra dig i miljön i en hastighet?  

 

13)Anser du att du kunde få en förståelse av hur det nya huset kommer att  

påverka den existerande omgivningen? 
1.Ja/2.Nej 
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14)Hade du lätt att få en upplevelse av:  
1Ja/ 2Nej 

14.1 Storleksförhållanden?  

14.2 Volymer?  

14.3 Texturer(material)?  

14.4 Helheten?  

 

15)Hade du lätt att orientera dig i miljön? 
1.Ja/2.Nej  

 

16)Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan: 
1.Ja/2.Nej/ 3.Kan inte svara på det 

16.1 Vyn som kom ovanifrån?  

16.2 Bilar?  

16.3 Människor?  

16.4 Färgade texturer på husen?  

16.5 Nivåskillnader i marken?  

16.6 Ortografiska kartan på marken (Den större av dem)  

16.7 Nivåskillnader i marken?  

16.8 Brasseriet - huset?  

16.9 Träd?  

16.10 Fotorealistiska objekt?  

16.11 Fotorealistiska texturer?  

 

17)Tror du att du skulle kunna tänka dig att inhämta information om en  

miljö i framtiden via VR-mediet?  
Textsvar 

 

18)Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga  

för att en VR applikationen ska underlätta vid:  

18.1 Orientering? 

18.2 Användningen? 

18.3 Förståelsen av helheten? 

18.4 Uppfattandet av volymer? 

18.5 Uppfattandet av material/ytor? 

 

19) Övriga kommentarer... 
Textsvar 

 

 

Individuella svar, sammanställning 

Fallande siffror i kolumnen längst till vänster visar frågan med en siffra. Samma siffra står 

under varje fråga i bilaga I. Horisontellt i den översta kolumnen är varje testperson markerad 

med en siffra, vilket är samma siffra som representerar testpersonerna i de öppna svaren i 

bilaga II. 
 



 
28 

svaren på enkäten individuella Sammanställning

Fråga nr Individ nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

1 Svar 79 47 79 78 58 58 75 82 78 82 73 43 41 59 77 73 63 74 79 74 76 67 77 88 65 44 57 84 74 68

2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 12 18 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 23 5 2 0

4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 15 10 4

5 1 4 2 2 4 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 1 2 7 11 10

6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 22 8 0 0

7 Textsvar

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 0 0 0

9 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 21 0 0

10 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 8 9 13 0

11 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 16 14 0 0

12.1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 7 0 0

12.2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 10 20 0 0

12.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 6 24 0 0

12.4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 10 20 0 0

12.5 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 14 16 0 0

13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 22 8 0 0

14.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 1 0 0

14.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 25 5 0 0

14.3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 16 0 0

14.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 23 7 0 0

15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 23 7 0 0

16.1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 15 7 8 0

16.2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 21 1 0

16.3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 21 1 0

16.4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 14 14 2 0

16.5 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 16 12 2 0

16.6 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 15 8 7 0

16.7 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 14 14 2 0

16.8 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 21 3 6 0

16.9 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 13 15 2 0

16.10 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 11 10 9 0

16.11 3 1 3 1 3 3 1 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 9 10 11 0

17 Textsvar

18.1 Textsvar

18.2 Textsvar

18.3 Textsvar

18.4 Textsvar

18.5 Textsvar

19 Textsvar  

 

 

Frågorna/sammanställning svar Kolumnerna till höger är en summering av hur många som 

har svarat vad vid olika svarsalternativ. Textsvaren finns i bilaga IV-XI. 
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                                                                                                                                           Sammanställning svar

Fråga nr Svarsalternativ 1 2 3 4

1 När är du född? Textsvar

2 Är du (kvinna=1, man=2)? 12 18 0 0

3 Kan du orientera dig bra i Eskilstuna? (1-3, 1=bra, 2=lite, 3=dåligt) 23 5 2 0

4 Är du van att läsa kartor? (1=professionellt  2=mycket van, 3=mindre van, 4=ovan) 1 15 10 4

5

Är du van att utläsa information från digitala 3D objekt?  (1=professionellt  2=mycket van, 3=mindre 

van, 4=ovan) 2 7 11 10

6 Är du intresserad av statsmiljöer? (1=ja, 2=nej) 22 8 0 0

7 Vad har du för yrkestitel/studieinriktning? Textsvar

Frågor om VR-miljön

8 Kunde du titta på miljön? (1=ja, 2=nej) 30 0 0 0

9 Vad uppfattade du först och främst av att gå runt i miljön? (1=detaljer, 2=helhet) 9 21 0 0

10 Vad uppfattade du först och främst av att gå runt i miljön? (1=texturer, 2=färg, 3=volymer) 8 9 13 0

11 Vad uppfattade du först och främst av att gå runt i miljön? (1=tekniken, 2=miljön) 16 14 0 0

12.1 Tycker du att vyn som kom ovanifrån var bra placerad? (1=ja, 2=nej) 23 7 0 0

12.2 Tycker du att träden hade för utmejslade detaljer för att passa in i resterande miljö? (1=ja, 2=nej) 10 20 0 0

12.3

Tycker du att miljön innehöll för lite detaljer för att du skulle kunna förstå vad objekten föreställer? 

(1=ja, 2=nej) 6 24 0 0

12.4

Tycker du att det var svårt att förstå vart du var på grund av att visualiseringen var begränsad till bara 

ett kvarter? (1=ja, 2=nej) 10 20 0 0

12.5 Tycker du att Hastigheten ska vara fast så att du bara kan röra dig i miljön i en hastighet? (1=ja, 2=nej) 14 16 0 0

13

Anser du att du kunde få en förståelse av hur det nya huset kommer att påverka den existerande 

omgivningen? (1=ja, 2=nej) 22 8 0 0

14.1 Hade du lätt att få en upplevelse av storleksförhållanden? (1=ja, 2=nej) 29 1 0 0

14.2 Hade du lätt att få en upplevelse av volymer? (1=ja, 2=nej) 25 5 0 0

14.3 Hade du lätt att få en upplevelse av texturer? (1=ja, 2=nej) 14 16 0 0

14.4 Hade du lätt att få en upplevelse av helheten? (1=ja, 2=nej) 23 7 0 0

15 Hade du lätt att orientera dig i miljön? (1=ja, 2=nej) 23 7 0 0

16.1

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan vyn som kom ovanifrån? (1=ja, 

2=nej, 3=kan inte svara på det) 15 7 8 0

16.2

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan bilar? (1=ja, 2=nej, 3=kan inte svara 

på det) 8 21 1 0

16.3

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan människor? (1=ja, 2=nej, 3=kan inte 

svara på det) 8 21 1 0

16.4

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan färgade texturer på husen? (1=ja, 

2=nej, 3=kan inte svara på det) 14 14 2 0

16.5

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan nivåskillnader i marken? (1=ja, 

2=nej, 3=kan inte svara på det) 16 12 2 0

16.6

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan ortografiska kartan på marken? 

(1=ja, 2=nej, 3=kan inte svara på det) 15 8 7 0

16.7

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan nivåskillnader i marken? (1=ja, 

2=nej, 3=kan inte svara på det) 14 14 2 0

16.8

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan Brasseriethuset? (1=ja, 2=nej, 3=kan 

inte svara på det) 20 3 6 0

16.9

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan träd? (1=ja, 2=nej, 3=kan inte svara 

på det) 13 15 2 0

16.10

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan fotorealistiska objekt? (1=ja, 2=nej, 

3=kan inte svara på det) 11 10 9 0

16.11

Tror du att du hade haft det svårare att orientera dig i miljön utan fotorealistiska texturer? (1=ja, 2=nej, 

3=kan inte svara på det) 9 10 11 0

17 Tror du att du skulle kunna tänka dig att inhämta  information om en miljö i framtiden via VR-mediet? Texstsvar

18.1

Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR applikationen ska 

underlätta vid orientering? Texstsvar

18.2

Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR applikationen ska 

underlätta vid användningen? Texstsvar

18.3

Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR applikationen ska 

underlätta vid förståelsen av helheten? Texstsvar

18.4

Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR applikationen ska 

underlätta vid uppfattandet av volymer? Texstsvar

18.5

Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR applikationen ska 

underlätta vid uppfattandet av material/ytor?? Texstsvar

19 Övriga kommentarer?



 
30 

Bilaga II. Textsvar 

Fråga 7 Vad har du för yrkestitel/studieinriktning? (Individ nr. med textsvar.) 

 

1. Informationsdesigner   2. Kulturarbetare 

3. Lastbilschaufför  4. Arbetslös pensionär 

5. Pensionär   6. Lagerarbetare 

7. Studerande  8. KAKELDROTTNING 

9. Informationsdesign  10. Chaufför 

11. Lokalvårdare  12. Undersköterska 

13. Miljökontrollant  14. Montör 

15. Socionom  16. Adjunkt 

17. Konstnär   18. Soc.ped Handledare 

19. Industriarbetare  20. Informationsdesign 

21. Informationsdesigner med inriktning mot rumslig gestaltning....inriktar mig mot expo 

event och ska hoppa på utbildning för segelflygcertifikat 

  22. Textdesign 

23. Entreprenör/Fatighetsteknik  24. Djurskötare   

25. Djurskötare                        26. Mättekniker/industriarbetare    

27. Lärare    28. Handledare   

29. Rumslig gestaltning   30. Lärare 

 

Fråga 17 Tror du att du skulle kunna tänka dig att inhämta information om en miljö i 

framtiden via VR-mediet? (individ nr. med textsvar) 

 

1. ja  

2. ja. det blir lättare än att studera en miljö än att titt på en karta 

3. ja 

4. Ja. Självklart 

5. ja bara det är lätt att använda 

6. behöver kunskaper för att använda tekniken  

7. Ja. Det skulle vara intressant att få se nybyggnationer/idéer i ett förstadium. 

8. ja 

9. Kanske 

10. kanske, beror det på kontexten och syftet 

11. ja  

12. ja  

13. vet inte 

14. Ja, om realismen skulle vara bättre 

15. ja 

16. ja 

17. ja 

18. nej 

19. ja 

20. nej 

21. Ja - i tillräckligt realistiskt utförande 

22. JA ABSOLUT 

23. --- 
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24. Ja. men det program som du använt känns gammalt. Jag som är ung och spelar en del 

dataspel och jämför automatiskt med dessa där grafiken är mycket mer avancerad. 

25. ja 

26. Ja 

27. Ja 

28. Ja om tekniken blir bättre. Det ser ut som Sim City (pc-spel) idag. 

29. definitivt ja 

30. Absolut 

 

Fråga 18.1Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR 

applikationen ska underlätta vid: 18.1Orienteringen? 

Individ Hade inte lätt att få en upplevelse av orienteringen 15  Bortfall: 2 

14 Självklart 

18 byggnader man känner till 

22 Att hitta byggnader som man känner igen eller ha en utgångspunkt 

24 Förstår inte vad du menar. 

30 
Abstraherad ortografisk karta hjälper när 3d-vyn är för  informationsfattig eller sluggeraktig vid 
rörelse. System med breadcrumbs. Få men tydliga landmärken. Bättre ljusriktningar och 
texturdetaljer underlättar navigation (orientering). 

Individ  Hade lätt att få en upplevelse av orienteringen 15  Bortfall:6 

2 ser det mer som i verkligheten 

4 Att Befintliga byggnader/landmärken i närheten finnas med på kartan. 

5 veta var jag är 

6 något som man känner igen sig i den omgivande miljön för att orientera sig 

7 
Navigeringsrutan som finns är mer eller mindre nödvändig och mycket användbar vid 
orientering. Kanske kan efterlysa en effekt för att komma snett uppåt i miljön för att kunna få en 
annan överblick 

8 Mycket viktigt! 

10 Skulle fungera med att använda både mus och pilar för att kunna orientera sig 

12 Färger, Nivåskillnader, Vatten 

13 visa vad är Nor 

16 objekt som är lätta att känna igen 

17 Välkända objekt t.ex. hus, statyer, speciella vägkorsningar etc. 

19 orienteringskarta uppifrån (flygkarta) 

21 Viktig 

25 Översiktskarta 

26 Befintliga hus och vy uppifrån 

27 De Befintliga husen och parken 

29 man ska känna igen husen 

 

Fråga 18.2Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR 

applikationen ska underlätta vid: 18.2 Användningen? 

Individ Bortfall: 10 
2 kan vara svårt om man inte förstår data behövs tydliga instruktioner 

4 Jag skulle vilja ha en helikopter-vy. 
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5 5.det behövs tydliga instruktioner för hur det ska gå till 

6 6.det måste vara lätt att använda och lättillgängligt  

7 
7.Navigeringsrutan som finns är mer eller mindre nödvöndig och mycket användbar vid 
orientering. Kanske kan efterlysa en effekt för att komma snett uppåt i miljön för att kunna få en 
annan överblick. 

8 
8.Nyttjandet av "knappar" som går att trycka på är ett enkelt och förståligt system, med text på 
varje "knapp" som berättar för användaren vad dom gör och vad som ska ske. 

10 

10.Vet egentligen inte. på havet funkar det kanske eftersom där finns inga fasta linjer hur båtar 
ska färdas, men det gör det på fast mark. Sedan är jag osäker över konceptet. Om man ska 
visualisera något bör det antingen vara en skiss för att man inte ska få för höga förväntningar 
över slutresultatet eller ha en fotorealistisk bild som ändå kan vara ljugande. 

12 12. Tydlighet, Hastighet 

13 13.enkelt att använda 

14 14.Måste förbättras 

17 17.enkla verktyg 

18 18.utbildning eller vana av 3 d miljö 

19 19.det var lätt att "gå omkring" med hjälp av musen 

21 21.Viktigt att gränssnittet är lätt att förstå 

22 22.KANSKE EN BILD HÖGRE UPPIFRÅN SÅ MAN SER HELHETEN LITE BÄTTRE. 

25 25.Bra detaljer 

26 26.Gatubild 

27 
27.Att man ser var det är och att dom Befintliga husen och parken finns, men även den bilden 
uppifrån. 

29 29.jag vet inte 

30 
För sluggeraktig funktion nu. Metaforen ok, men för seg rörelse. Jag är van användare - se till att 
förklara tydligare (tutorial för den som vill) hur man tar sig fram. Ta inget för givet. 

 

 

Fråga 18.3  Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR 

applikationen ska underlätta vid 18.3 Förståelsen av helheten? 

Individ Kunde inte förstå sig på helheten i fråga 14,4  Bortfall:1 

10 
Dålig, jag såg bara att det var hus, man fick inte veta vart någonstans man befann sig. Hade 
du haft en bild runt om som visade Eskilstuna i "bakgrunden"# hade jag förstått plats och stad. 

13 Olika synvinklar 

14 Ja, med exempelvis namn på volymer som "Brasseriethuset" 

18 Utbildning eller vana av 3 d miljö 

22 Skyltar vid byggnaderna kanske en röst som talar om var du befinner dig 

30 
Känns lite som att titta igenom ett rör på saker. De far förbi irriterande snabbt när jag inte har 
kontroll på musen. Drar ned min totalupplevelse och förståelsen för helheten. 

Individ  Kunde förstå sig på helheten i fråga 14.4  Bortfall: 6 

2 Saknar bakgrundskuliss. något som man kan vila ögonen på i bakgrunden 

4 Befintliga byggnader 

5 husen gick att jämföra i storlek 

6 Bra att ha något hus att jämföra med ex. Brasseriet jämfört med det nya huset 

7 
Befintliga byggnader som finns i stadsplaneringen ska finnas med i VR-miljön för att kunna se 
helhets int.rycket av en nybyggnad, tillbyggnad eller idéplanering. Även här kan en effekt som 
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man kommer snett uppåt att underlätta. 

8 Viktigt att förstå helheten för att kunna orientera sig. 

12 Symboler för detaljer. Möjlighet till Förstora- Förminska 

16 objekt att relatera till 

17 bilden upifrån 

19 helheten var bra 

21 
Den är viktigare än dom två följande (volymer och texturer), även om den kanske innefattar 
också dom 

25 Bra översikt 

26 Hus, park och gator 

27 Att man kan se flera hus än bara det som det gäller 

29 realistiska objekt 

 

 

Fråga 18.4Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR 

applikationen ska underlätta vid: 18.4 Uppfattandet av volymer? 

Individ Hade inte lätt att få en upplevelse av volymer 14,2  Bortfall: 3 

2 Inte helt lätt att uppfatta avstånd om man inte redan känner till den omgivande miljön 

22 Lite svårt att uppfatta avstånd och storlekar på byggnaderna 

Individ  Hade lätt att få en upplevelse av volymer 14,2  Bortfall: 9 

4 Befintliga byggnader, bilar och människor. Ev. även en måttskiss på byggnaden. Helikopter-vy. 

7 
Bilar, människor och träd ökar uppfattandet av volymer och ytor. Kanske gatubelysning kan 
läggas till om sådan finns eller ska installeras. 

8 Viktigt det med. 

10 
Bilden man fick se var för liten för att få en uppfattning om storlek. Hade man sett mer i själva 
skärmen hade man kanske fått mer känsla. Och så kändes det som att man körde en landrover 
och att trottoarerna var 30 cm höga. 

12 Vet ej vad menas med volymer  

13 Relativitet 

14 Ja om man förstår var man blivit placerad och vad det är man ser 

17 3D 

18 människor eller bilar att jämföra stoleken på 

19 det var lätt att förstå hur stora husen var tackvare bilar och människor 

21 Konceptet är här viktigare, att ett objekt har storlek, mer än själva storleken/volymen 

25 Rätt proportioner på saker o ting 

26 Vridningsfunktion 

27 Färgerna och bilar och folk 

29 När det gäller marken spelar det ingen roll. Husen är viktigast 

30 
Bra. Det är enkelt att visualisera volymer på detta sätt. Men en mer avancerad ljusberäkning 
(förrenderad fungerar säkert bra också) ger ett mycket bättre slutresultat om man ska kunna 
visualisera volymer. 
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Fråga 18.5 Efter att ha tittat på miljön vilka funktioner upplever du som viktiga för att en VR 

applikationen ska underlätta vid: 18.5 Uppfattandet av texturer? 

Individ Hade inte lätt att få en upplevelse av texturer 14,3  Bortfall: 3 

2 Vad betyder texturer? Funktioner som behöver synas bättre är kanske nivåskillnader 

5 detaljer på Brasseriet finns med gör det mer levande 

8 Inte så viktigt, det känns som "lite extra lyx" 

10 

Lågupplösta JPGs är aldrig bra. Även om det är anpassat för webb så bör man fundera ut ett 
bättre sätt att ladda ner högupplöst grafik på ett relativt snabbt sätt. Träden fungerar väldigt 
bra, men eftersom träden var relativt högupplösta medan fasaderna var väldigt lågupplösta 
skapade det en sådan kontrast att träden får mer uppmärksamhet än fasaderna. 

12 Utgångspunkt? 

14 Ja, vid mer detaljer och var man befinner sig 

21 Ytstruktur har kanske större betydelse i en modell av en inomhusmiljö 

22 
Träden var tydliga de andra materialen tycker jag var lite otydligare men nivåskillnaderna var 
tydligare. 

25 Mindre vicktigt 

26 Färger 

27 Svårt att se vad det är för material i huset bara av en bild 

29 realistiskt ska det vara 

30 

Bra i topdown-vyn. Aldeles för låg upplösning på texturer i 3d-vyn. Antingen abstraktion 
(renodlad konturteckning t.ex.) eller ordentligt texturerade byggnader/objekt. Mitt emellan 
blir mest en ofullständig och artificiell upplevelse som får mig att fokusera mer på 
datorupplevel-sens tillkortakommanden snarare än dina egentliga frågeställningar. Bra att 
man kunde välja! 

Individ  Hade lätt att få en upplevelse av texturer 14,3  Bortfall: 8 

4 Nivå- och färgskillnader 

7 
Bra att kunna ändra färg på nybyggnaden för att kunna se olika varianter och inpassandet i 
övrig miljö och planering. Kanske ha lite mer färgnyanser på gata/trottoar för bättre "delning" 
av ytor. 

13 Färg 

17 vet ej 

18 Färger hjälper att uppfatta ytor eller texturer 

19 det var enkelt att förstå vad det var för matreal på husen mm 

  

Fråga 19 Övriga kommentarer 

Individ Bortfall: 16 
4 Vet ej om en helikopter-vy som går att vrida/vinkla är möjlig i programmet du har använt. 

5 första gången som jag sett något av det här det är istället för karta. det här är tydligare 

6 
första gången jag sett en rörlig stadsmiljöbeskrivning en del frågor är lite otydliga ex vad är 
texturer kanske ska det ges exempel i vissa frågor  

7 
Jag är inte insatt i använt program (EON) och vet då ej om effekten med att kunna färdas uppåt 
eller snett uppåt kan genomföras, men tror nog att det kan förbättra int.rycket i miljön en del. 
Övrigt en lättförståerlig och fullt användbar applikation!! Bra jobbat! 
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8 

Hej! Josefine Liljeborg i textdesign-tvåan här! Vad spännande att få snurra runt lite. Jag har 
ingen erfarenhet av sånt här tidigare (bara sett när brorsan spelar typ krigsspel på datorn). Men 
jag kan kommentera lite ändå! 
Jag laddade ner funktionen till min dator och det gick jättebra. Men efter ett tag inne i världen, 
försvann översiktskartan. Det blev bara en vit ruta. Kanske för att jag typ gick lös på 
musknappen och tryckte en massa - vet inte. Efter ett tag suddades även textrutorna uppe till 
vänster ut. Man såg fortfarande texten - men träden blev synliga genom den grå rutan...  
I vilket fall så skulle jag vilja byta plats på navigationsrutan och textrutan. De ligger bra i höjdled.  
Jag blev aningen förvirrad när jag skulle vrida mig runt i världen. Av någon anledning så tänkte 
jag att jag skulle vrida mig till vänster när jag drog musen åt höger. Typ som när man använder 
"handen" i Indesign - att det är pappret/ytan som man tar tag i och drar. Efter ett tag så lärde ja 
mig ändå hur jag skulle navigera. Det var jättehäftigt :-)  
Coolt att man kunde gå rätt igenom träd och husväggar. Nåväl... fler kommentarer!  
Det känns lite som att världen är "ojämn". Då tänker jag på detaljnivån på de olika elementen. 
Typ att träden är väldigt detaljerade och inte bilar och människor. Kanske skulle det vara bättre 
att detaljera det som är viktigast - typ husen!? Men jag vet inte.  
Vad är ett Brasserihus? :-) Mycket häftigt iaf! Det här är jättebra om man vill visa hur något ska 
se ut i framtiden. Bra jobbat och lcka till! / Josefine 
 

12 Spännande arbete! 

13 Det hjäpper att rita omgivningen med enkla konturlinjer 

14 

Det tog mig väldigt lång tid att förstå vad jag jag skulle göra för att hjälpa dig med 
utvärderingen. Lång tid att förflytta mig (eon -klumpig navigering?= kanske skulle jag få följa 
med på en förprogrammerad åkning? Enda referensen var Brasseriets balkong, den tog ett tag 
att sätta på kartan. Några av dina frågor, t.ex 13 och 18 tog ett tag att förstå. Bra jobb ändå. 
 

17 Flygbilden kan gärna täcka en större yta för att enklare kunna orientera sig 

18 Tyvärr är jag kass på att orientera mig i 3D miljöer..... jag blir så åkjuk!! / Tessan 

22 

Kul att åka runt i stan i stället för att se stillbilder. Man fick en skön känsla nästan så man ble åksjuk.tror 
att det är en kanon ide för alla turister som ska lokalisera sig i en ny stad. I stället för att läsa obegripliga 
och svåra kartor. Jag själv är en bildmänniska så jag tror jätte mycket på den visuella utvecklngen och kul 
att man själv är delaktig i den. 

24 
Till att börja med,känns enkäten svår att förstå. Som jag skrivit ovan så tycker jag inte att 
grafiken håller måttet, har blivit van vid dataspelens och de animerade filmernas grafik och 
förväntar mig därför liknande grafik när jag ser denna stadsmiljö. 

29 
spännande och kul sätt att orientera sig på. Ger mycket mer än att titta på en vanlig 
papperskarta 

30 
Att tvinga användaren att ladda ned filer och packa upp dem är ingen vägvinnande metod. Detta 
eliminerar många potentiella intressenter. EON innehåller bra publiceringsalternativ där  
användarupplevelsen kan strömlinjeformas ännu mer. 
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Bilaga III Intervjuer 

Mötet med beställarna 

Jag började med att boka ett möte med Kennet Fredricksson och Agneta Nicklasson på 

Planavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna, för att ta reda på vad de hade 

för frågeställningar och förväntningar kring VR. 

De ville införa VR, för att:  

 Följa med i tekniken och möta personalens behov av utveckling.  

 Få en ökad förståelse om hur ett förslag kommer att uppfattas i verkligheten. 

 

Fredricksson trodde att det fanns en risk att intresset för tekniken med VR skulle ta 

uppmärksamhet från förslaget. Av den anledningen trodde han att det var bättre att använda 

sig av färdiga ”Kameraåkningar”, vilket innebär att man gör en förinspelad rundtur istället för 

att betraktaren på egen hand får röra sig fritt i miljön. Han tyckte att det var viktigt att en 3D- 

modell inte förskönade slutresultatet och att betraktaren fokuserade på det som var väsentligt i 

förslaget, inte på detaljer som var oväsentliga. Fredricksson tyckte även att det var viktigt att 

modellen gav en uppfattning om: 

 Volymer 

 Avstånd 

 Skuggor 

 Texturer.  

 

2007 tog Stadsbyggnadsförvaltningen fram en detaljplan för kvarteret ”Vittnet” i Eskilstuna. 

Bland annat skulle ett nytt flervåningshus planeras in i området samt en ny rondell, vilket 

skulle skapa nya förutsättningar för trafik och boende i kvarteret. Vi kom överens om att jag 

skulle få planritningar från det projektet och jämföra deras fysiska modell över det området 

med en egen 3D-representation gjord i VR. Han föreslog att jag successivt skulle lägga in så 

mycket detaljer i miljön tills jag själv tyckte att den blev informativ.  

  Jag tog sedan kontakt med Agneta Nicklasson, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen, 

för att få svar på vad hon ansåg vara viktigt i en 3D- representation av en stadsplanering. Hon 

tyckte att det var viktigt att det gick att få en uppfattning om:  

 Det estetiska i förslaget, såsom hur linjer och material som skapades i en miljö 

samspelade med varandra.  

 Hon ville att det skulle gå att se om husets fasad var putsat eller av exempelvis trä. Om 

markbeläggningen var av sten eller grönska.  

 Hon ville även kunna få ut information om hur vägar och gångstråk fungerade. 

 

Patrik Johansson  från Kart och Gis 

Anteckningar från intervjun med Patrik Johansson från Kart och GIS på 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna 25/11-2009 

Patrik är modelltekniker och arbetar med att: 

 Producera modeller i 3-D/VR 

 Utveckla Modellverkstaden  

 Fotografera 

 Föreläsa 

 Vara mentor/handledare 
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Modellerna som Patrik tar fram kan vara i form av fysiskt handgjorda papp- och trämodeller, 

3-D utskrivna modeller och Digitala 3-D/VR modeller. 

Modellerna kan vara till för att ge information om planeringsarbeten i stadsmiljön eller andra 

projekt som pågår i stadsmiljön.  Hitintills har han byggt digitala modeller som sträcker sig 

över halva staden, men även modellerat detaljer endast centimeterstora. 

De digitala modellerna används främst till att ge en bild av hur ett planeringsarbete skulle 

kunna se ut i verkligheten. De fysiska modellerna används till att ge information ur ett annat 

perspektiv, vilket underlättar uppfattningen om detaljer som är svåra att inhämta i digitala 

modeller. De kan gälla höjdkurvor, fysiska egenskaper och en rumsuppfattning som kan vara 

svåra att orientera sig fram genom det digitala mediet.  

  Målgruppen som hämtar information ur modellerna är bred. Därför finns det vissa 

svårigheter med att nå ut med informationen ur det digitala mediet. En fysisk modell är 

förhållandevis mer lättillgänglig och lättorienterad för den breda massan, vilka kan ha 

bristfälliga verktyg/kunskaper i att hämta information ur ett digitalt medium. Det finns även 

ett problem i att producera ett verklighetstroget material, anser Patrik, då den yngre 

målgruppen har en tendens att jämföra modellerna som ska passa en bred målgrupp, med 

deras vana vid moderna spel.  

  På grund av de tekniska begränsningarna i att skapa lättorienterade och verklighetstrogna 

miljöer i VR-mediet, tror Patrik att det kommer att bli svårt att nå ut med informationen till en 

bred målgrupp genom det mediet. Även att utveckla materialet/mediet är svårt när bara ordet 

spelmotor skrämmer den äldre generationen.  De VR-miljöer Patrik skapar just nu är i form av 

3-D PDF 

  En digital miljö kan snabbt generera fram bilder från olika vyer av ett projekt och är ett 

användbart verktyg när ett projekt ska genomföras i verkligheten. På grund av att det går att 

skapa en tydlig gemensam bild mellan olika människor, så blir frågetecknen och 

feltolkningarna färre, vilket gör att arbetet att bygga upp miljön blir mer effektivt och felen 

blir färre. 

  Detaljnivån i modellerna bestämmer Patrik utifrån sina kunskaper i Informationsdesign och 

genom egna erfarenheter av att modellera. När en modell ska ge information om ett 

planeringsarbete i stadsmiljön, är det planhandläggaren som ger Patrik det 

informationsmaterial som ska visualiseras. Patrik brukar inte fundera så mycket på varför han 

visualiserar sina modeller på ett visst sätt, utan tar beslut under arbetets gång. Sedan får han 

återkoppling av planhandläggaren huruvida modellen ger den information som behövs för att 

kunna ta beslut om planeringsarbetet ska genomföras i verkligheten eller inte. 

 

Int.1 Man i 40 årsåldern. Ingen vana vid 3-d miljöer och är student på Mdh. 

Anteckningar från Våren 2007: 

Jag är intresserad av stadsmiljöer så det här ska bli spännande. Att jag kan zoma in på detaljer 

som fönster eller andra detaljer, behöver faktiskt inte visualiseras utan kan visas med bilder. 

Det sparar även minne för alla har inte bredband. Målgruppen för en sådan här miljö kanske 

är närboende eller de som vill flytta in… 

  Jag uppfattar det som att vattnet blev tydligare i kontrast. Vissa koder, vanan att titta på (Han 

fastnar ett tag vid vattnet) i förhållandet mellan (paus) till kontrast (paus) svart? (han tittar på 

ortofotots vatten) Kodat? Vad associerar man till vatten?  

  Företag i området vilka är det? Tillgängligheten, bilister, gående och vad är privat och 

offentligt, parkeringar(paus). Jag skulle vilja få mer information om vad som var privat och 

inte i området. Är det privat kanske man inte ska få se uppifrån. Kanske hellre en bild som 

visar mer info. Jag tycker att det är bra om man får se parkeringsplatser, bussar och 

planteringar. Vatten är en stor kontrast mot en väg. Att vattnet ser svart ut kanske kan ge fel 

associationer.  
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  Helhetsvyn ger ett bra begrepp om hela området. Huset, färga det och låta det andra vara lite 

diffust. Det var det här jag skulle titta på (Han pekar på huset). Att det finns två hus bredvid 

gör att det går att se hur det ser ut. 

Vad är väsentligt, visa det först. Sen kan det vara bra om det går att få kringliggande 

information. Intressant att se uppifrån, men den delen behöver inte vara rörlig det räcker med 

bilder, att förstå perspektivet, en rörlig bild är inte mer informativ, men tekniskt intressant. Ett 

plan där uppe och ett nere är bra. 

  Vad vill du se? Vad vill kunden se? Kundfokusering är viktigt. Jag vill se kringliggande hus. 

Undertexter är bra men inte att använda sig av för många menyer. Inte behöva leta, menyerna 

är viktiga. Färger på knappar, olika storleka, fyrkanter, trianglar.  

Det är viktigt att det finns bra instruktioner annars trycker och trycker man tills programmet 

krasar. Trycker man som instruktionerna beskriver(paus) Se till att det inte blir för tungt. 

Skuggor, hur påverkar den här miljön mig? Vindkraft, påverkar skuggan min plats, affären, 

luncher, solstudier är viktigt. Olika årstider. Framtida förbättringar. Buller, trafiktäthet, hur 

många bilar. Hur kommer miljön att låta? En ljudknapp kanske. Hur blir ljudbruset om man 

Sitter på en balkong hur många bilar är det som rör sig där på en dag? 

Hur är Öppettiderna? Är det lugnt i område eller inte… länk till försäljaren av huset… länk 

till stadsförvaltningen, för att kunna kommentarer till förbättringar. 

  Djup är viktigt, det ger en känsla av verkligheten och hinder. Vad finns det för hinder för 

handikappade t.ex. Som bilist är det lättare att förstå var man ska åka om det finns 

höjdskillnader i miljön och trottoarer för gående. Man vill se hur man går. Rundturen ska vara 

realistisk (hur man rör sig i miljön). Det är bra att kunna stoppa och titta runt vid behov. Att 

kunna backa istället för att starta om programmet. Vad var det där, man kanske vill zooma. 

Jag tycker att träden är i vägen. Jobbigt att det går att fastna i ett träd. Egentligen så förändras 

träden under olika årstider. De är inte alltid gröna och skymmer som det gör i din modell. Så 

de skulle du egentligen kunna ta bort. Jag skulle vilja flytta bilen dit jag vill. Jag skulle tycka 

att det skulle vara en fördel att få ta bort och ta fram saker igen. För det är det som är 

framtidens problem: ”Var det så här det blev… ” Tycker att det är bra att man kan måla huset 

i olika färger då går det att tycka till om vilken färg huset ska ha och så vidare. Jag tyckte att 

det var svårt att gå på ortofotot.  

  Ibland kan det som sagt vara bra att kunna ta bort detaljer (han börjar bli irriterad på att han 

inte kan få en bra överblick på det nya huset)Ta bort träden! På vintern finns det inte sådana 

här hinder. Ta bort detaljer som stör använd bilar istället. 

 

Int.2 Man i 35 årsåldern, Jobbar inom service, har ingen vana vid 3D- miljöer eller att skapa 

informationsmaterial.  

Anteckningar den 25 april 2010: 

Går det att lägga stop på husen så att man inte går in i dem? För det är lätt att tappa bort sig 

då. (Han ändrar från skissade till färgade originalhus); det där tycker inte jag är nödvändigt, 

att man kan se hur de övriga husen ser ut. Men det är klart det kanske är lättare att orientera 

sig då. Men ändå så känns det onödigt.(paus)Om det inte är det man ska visa såklart… 

Att det går att byta färg på det nya huset tycker jag är bra. Hellre det än att kunna byta på 

originalhusen. De skulle kunna se ut som i verkligheten (han syftar på originalhusen). 

Är det där en påklistrad yta, det här man ser nu, att det går att se träden i topvyn men inte i 

marken? (han syftar på den ortografiska fotokartan) Det gör att det blir svårt att orientera sig 

med hjälp av topvyn på grund av att den inte ser likadan ut som i rundturen. För i rundturen 

finns t.ex. inte vissa av träden och andra hus som finns i topvyn. Däremot det här läget med 

trottoarer och gatunamn tycker jag känns bra. Men det är enbart för att jag känner igen staden 

vilket kanske inte andra gör, som inte är härifrån. Det är nog lättare att gå omkring med mus 

för det här är krångligt (han har endast en muspad). Jag kan tänka mig att vill man bo i 
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området vill man säkert se baksidan på huset. Men just nu fanns det inte så mycket där (jag 

har en enfärgad textur på baksidan av det nya huset)  

 

Int.3 Man i 30 årsålder, Ingen erfarenhet av att skapa informationsmaterial, har stor vana vid 

3D miljöer, stort intresse för teknik och dataspel, arbetar med modeller och cad inom 

produktionsindustrin.  

Anteckningar den 24 april 2010: 

Det första jag ser i miljön är byggnaderna det ser juste ut i första anblicken. Jag känner igen 

Brasseriet så det är ju lätt att förstå var jag är någonstans. De tre knapparna är tydliga och 

enkla och jag tycker att det är bra att du som utgångsvy använt dig av skissade grundhus för 

då förstår man direkt vad som är väsentligt i miljön på grund av att det nya huset är framhävt i 

färg.  

  Marken som är i 3d gör att det är lättare att se var vägen går än om marken bara består av 

ytor och det gör att det är lättare att orientera sig i miljön. Mittenknappen, ja vad bra att det 

går att titta runt när man står still. Det gör att det går att få en bra överblick där man står. Att 

man kan titta upp och ner osv.. I bland rör man sig för snabbt det gör det svårt att hitta tillbaka 

om rörelsen går för fort. 

  Bilar och gubbar är bra referenser som gör att det går att få en uppfattning om storlekar. 

Texturerna är helt ok. Allt är ok. Ingen fantasi behövs för att förstå vad det är för byggnader, 

att det finns en balkong att det är en tegelbyggnad (han refererar till Brasseriet). Sämst textur 

på det nya huset! Får inte vara i sämre upplösning än övriga miljön för det är den byggnaden 

som är väsentlig. Olika skärmar visar olika färger, pga. färgkalibreringen på skärmen, i min 

miljö är huset grått. (Jag frågade om han var färgblind för jag anser att huset är rosa) Det 

kan vara olika för olika inställningar, men med min skärminställning så ser huset grått ut.  

Jättebra med en karta där uppe. Jag skulle vilja att kameran vreds upp för att få lite 3D 

perspektiv, för det gör det lättare att se hur miljön ser ut när man rör sig omkring. Det kan 

vara dåligt att kunna gå igenom byggnader för en ovan orienterare. Kvarteret är lagom stort, 

lagom att kunna se vad som finns runt det som gäller.  

  Marken med flygfotografier var bäst som översiktsbild för då gick det även att se 

omgivningen som du inte har modellerat. I marknivån tyckte jag att det var bäst att använda 

sig av 3D alltså den med nivåskillnader. Mellersta läget skulle jag inte använda över 

huvudtaget den ger inte mer information än 3-d.n uppifrån. 

Instruktioner om hur man ska göra för att röra sig är viktigt. Ser ut som att huset kommer att 

passa in i miljön storleksmässigt. Det nya huset har likartad storlek och djup som resterande  

miljön. Lite kantig och så. Materialet, överdelen är säkert en puts och sockeln en stenvägg och 

någon form av putts av fasaden. Inglasade balkonger i hörnet, någon form av terrass upptill 

med staket. Ser ut som moderna hus byggs idag. Putsen är lätt att föreställa sig ur fantasin.  

Människor är bra referensobjekt det gör att man får en känsla för det nya huset, det går att 

fantisera ihop huset. Utan de andra byggnaderna hade det varit svårt. Kanske ska kunna gå att 

välja att klicka bort det nya huset för att kunna få se idag och imorgon.  Även de gamla, för att 

kunna snurra runt det som är väsentligt. 

  Intresset över huset gör att jag vill ha en funktion som i googlemaps, att det går att komma 

upp till ett annat perspektiv från ovan. Som terrasser där uppe. Ligger den blå delen innanför, 

är det bara ett rakt tak? Det är information som jag inte skulle se i verkligheten men intresset 

för huset gör att man vill veta mer för att t.ex. flytta in. 

  Zooma i översiktsvyn kanske … en kamera till för att kunna flyga. Nackdelen är att då måste 

miljön vara ännu mer noggrann, det kräver mer jobb. På marken behövs inte den 

informationen. Inne på gården finns inga texturer?  Men det handlar så klart om hur mycket 

jobb som man vill lägga ner och vad som är väsentligt.  Funkar i full skärm en nackdel är bara 

att jag inte kan öppna miljön i Mac. Men det är säkert lätt att konvertera över din miljö till en 
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annan plattform, något mer allround.  Lätt att komma på hur man gör, instruktioner är viktigt 

för de som inte är vana att orientera sig i 3D som jag.  

  Ser bra ut. Precis som jag hade tänkt att kvarteret skulle kunna se ut. Jag är van vid att 

sådana här miljöer inte ser så bra ut. Men den här miljön är snygg. 

En del t.ex. kommunen sätter bara nya byggnader på en karta, som gör att man undrar vad 

#..tänkte de, skulle lika gärna kunna vara mjölkpaket. De flesta i Eskilstuna känner igen 

byggnaderna vilket gör att det är lätt att förstå vad det nya huset är för något. Du valde en bra 

storlek på filen, gör att det går fort att ladda ner. Du kan så klart anpassa storleken till olika 

användare. Nu använde du dig av 1024x768, eller hur? Om du använder dig av 800x600 så 

skulle miljön även kunna fungera på en mindre skärm, som till en lapptopp. Då tar det bara 

hälften så lång tid att ladda ner och upplösningen fungerar säkert ändå. 

 
Int.4 Man i 35 årsålder stort intresse för dataspel, arbetar inom industrin, ingen erfarenhet av 

att skapa informationsmaterial.  

Anteckningar den 25 april 2010:  

Hur går man? Hur förflyttar man sig i miljön? a nu… lite knöligt sätt att flytta sig på det 

kopplade inte först, men nu har jag fått grepp om det. (tog ca 30sek) Synd att det inte går att 

gå i sidled det gör att man måste vrida sig istället för att gå åt sidan. 

Jag tycker att man får ett bra grepp om hur miljön skulle kunna se ut med det nya huset. Att 

du har med människorna, bilarna och träden gör att man får en tydlig relation till hur miljön 

ser ut, det är bra. Jag tycker att rondellen gjorde att det blev enklare att förstå hur vägen går. 

Det är bra att det går att titta runt, men det är inte alla som har en mittenknapp, så det skulle 

vara bra att anpassa rörelsen till verktyg alla har… 

  Det jag antar är att det är det nya huset jag tittar på. Inga problem att se var man är. Jag 

känner igen platsen. Du har fått med Brasseriet, Musikskolan, Polishuset, Smörparken och 

Härbärget. Så känner man igen det så är det klart att man vet var man är. Jag sprang upp och 

ner på gatorna och jag tycker att jag kan få en ganska bra uppfattning om hur det kommer att 

se ut. Det ser ut som att det kommer att vara en terrass mot Smörparken.  

  Bilar och människor är jättebra referenser som ger ett hum om hur miljön kommer se ut, 

istället för att bara använda sig av hus och gator och jag tyckte att det var bäst med rondellen 

på marken. Styrningen funkar. Bara man kommer på hur man gör. Genom att jag spelar 

mycket är jag van vid hur man brukar göra för att kunna orientera sig . Men jag kan tänka mig 

att mindre vana användare kommer ha lättare att förstå sig på orienteringen för den var 

absolut inte komplicerad. (Jag frågade vad han tyckte om grafiken) Det behöver inte vara lika 

detaljerat som grafik som jag är van vid när jag spelar. Det skulle bara vara onödigt arbete att 

göra så detaljrika miljöer för jag förstår absolut hur miljön ser ut med hjälp av den 

kännedomen jag har om miljön. Det skulle vara onödigt att t.ex. sätta dit en glasspricka i en 

fönsterruta bara för att få bra grafik. Du har objekt som ger storlekar och perspektiv. 

Brasseriet syns ju klockrent. Det är nog lätt att överarbeta grafiken till ingen nytta. Du 

behöver inte en dator för 20000 för att lägga patians. Det hade varit skitsnyggt om du hade 

använt samma grafik som i t.ex. kod 4, Fallout 3 eller Wow, som är vanliga spel med väldigt 

bra grafik. Men det hade inte varit någon nytta med det. Det hade blivit en #.. snygg bild. Men 

det är väl inte det som är syftet? Det är tillräckligt bra grafik för att förstå den befintliga 

miljön runt huset och även hur det nya huset kommer att se ut. 

 

 

 

 

 


