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i	  

Abstract	  

Public	  participation	  is	  a	  key	  aspect	  in	  the	  planning	  of	  Swedish	  municipalities.	  
It	  is	  probably	  the	  most	  important	  tool	  of	  them	  all	  in	  the	  planning	  towards	  a	  
sustainable	  future	  within	  the	  cities	  and	  the	  municipalities	  as	  a	  whole.	  
Participation	  from	  the	  public	  can	  take	  on	  several	  different	  forms.	  In	  this	  paper	  
I	  focus	  to	  research	  and	  discuss	  in	  and	  around	  the	  usage	  of	  a	  web-‐based	  3D	  
platform	  called	  City	  Planner.	  The	  tool	  allows	  the	  user	  (the	  public)	  to	  view	  the	  
municipalities	  planning	  in	  a	  fairly	  new	  (but	  quickly	  growing)	  environment.	  
The	  research	  is	  made	  by	  the	  use	  of	  mainly	  focus	  groups	  as	  method	  but	  mixed	  
with	  what	  is	  known	  as	  beta-‐testing	  and	  also	  surveys.	  

The	  results	  showed	  that	  citizens	  that	  participated	  in	  the	  both	  the	  survey	  and	  
the	  focus	  group	  found	  the	  3D-‐tool	  both	  interesting	  and	  as	  a	  great	  asset	  for	  
communication	  between	  citizens	  and	  the	  municipality.	  The	  tool	  also	  proved	  to	  
have	  some	  issues	  and	  for	  some	  participant’s	  it	  felt	  complex	  and	  not	  as	  easy	  to	  
use	  as	  they	  would	  like.	  However	  with	  some	  further	  development	  and	  the	  
technology	  moving	  forward	  I	  argue	  that	  these	  kinds	  of	  tools	  are	  the	  way	  of	  
the	  future.	  One	  key	  aspect	  thou	  is	  that	  Swedish	  universities	  and	  spatial	  
planning	  programs	  need	  to	  include	  courses	  in	  a	  far	  more	  broader	  perspective	  
than	  today.	  Umeå	  and	  several	  other	  municipalities	  are	  working	  with	  these	  
tools	  today	  that	  I	  believe	  is	  very	  important	  if	  you	  want	  to	  be	  an	  outstanding	  
municipality	  that	  strives	  toward	  a	  long-‐term	  sustainable	  open	  and	  
democratic	  society.	  	  

The	  topic	  needs	  more	  research	  and	  a	  report	  on	  the	  implementation	  of	  theses	  
kinds	  of	  tools	  would	  be	  of	  great	  interest	  for	  the	  municipalities.	  However	  in	  the	  
goal	  towards	  a	  better	  dialogue	  with	  the	  citizens	  these	  tools	  clearly	  provides	  a	  
new	  door	  to	  complement	  older	  ones	  that	  in	  combination	  creates	  a	  more	  
transparent	  planning	  process.	  	  
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Referat	  

Allmänhetens	  deltagande	  är	  en	  viktig	  aspekt	  i	  planeringen	  av	  våra	  svenska	  
kommuner.	  Det	  är	  förmodligen	  det	  viktigaste	  verktyget	  av	  alla	  i	  planeringen	  
mot	  en	  hållbar	  framtid	  i	  både	  städerna	  och	  kommunerna	  som	  helhet.	  
Deltagandet	  från	  allmänheten	  kan	  ta	  flera	  olika	  former.	  I	  denna	  uppsats	  
fokuserar	  jag	  på	  att	  forska	  och	  diskutera	  i	  och	  kring	  användandet	  av	  en	  
webb-‐baserad	  3D-‐plattform	  som	  kallas	  City	  Planner.	  Verktyget	  ger	  
användaren	  (allmänheten)	  möjligheten	  att	  se	  kommunernas	  planer	  i	  en	  
ganska	  ny	  (men	  snabbt	  växande)	  teknik	  och	  miljö.	  Forskningen	  görs	  med	  
hjälp	  av	  främst	  fokusgrupper	  som	  metod	  men	  blandat	  med	  vad	  som	  kallas	  
beta-‐testning	  och	  även	  enkätundersökningar.	  

Resultatet	  visade	  att	  medborgarna	  som	  deltog	  i	  både	  enkäten	  och	  
fokusgruppen	  fann	  3D-‐verktyget	  både	  intressant	  och	  som	  en	  stor	  tillgång	  för	  
kommunikation	  mellan	  medborgarna	  och	  kommunen.	  Verktyget	  visade	  sig	  
också	  ha	  vissa	  problem	  och	  för	  vissa	  deltagare	  kändes	  det	  komplex	  och	  inte	  så	  
lätt	  att	  använda	  som	  de	  ville.	  Men	  med	  viss	  vidareutveckling	  och	  att	  tekniken	  
ständigt	  går	  framåt	  så	  hävdar	  jag	  att	  dessa	  typer	  av	  verktyg	  är	  vägen	  för	  
framtiden.	  En	  viktig	  aspekt	  är	  att	  svenska	  universitet	  och	  planeringsprogram	  
måste	  innehålla	  kurser	  med	  3D	  och	  visualisering	  i	  ett	  betydligt	  bredare	  
perspektiv	  än	  i	  dag.	  Umeå	  och	  flera	  andra	  kommuner	  arbetar	  med	  dessa	  
verktyg	  idag	  vilket	  jag	  tror	  är	  mycket	  viktigt	  om	  man	  vill	  vara	  en	  framstående	  
kommun	  som	  strävar	  mot	  ett	  långsiktigt	  hållbart,	  öppet	  och	  demokratiskt	  
samhälle.	  

Ämnet	  behöver	  mer	  forskning	  och	  en	  rapport	  om	  implementeringen	  av	  detta	  
verktyg	  skulle	  vara	  av	  stort	  intresse	  för	  Svenska	  kommuner.	  Men	  i	  målet	  mot	  
en	  bättre	  dialog	  med	  medborgarna	  är	  dessa	  verktyg	  helt	  klart	  en	  ny	  dörr	  för	  
att	  komplettera	  de	  äldre	  som	  i	  kombination	  skapar	  en	  mer	  öppen	  och	  
transparent	  planeringsprocess.
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Förord	  

För	  mig	  är	  3D	  ett	  verktyg	  för	  visualisering	  som	  är	  ovärderligt	  för	  att	  skapa	  
en	  större	  förståelse	  för	  de	  planer	  man	  har.	  Ett	  enkelt	  verktyg	  som	  med	  stor	  
trolighet	  hjälper	  många	  att	  få	  en	  bättre	  inblick.	  3D	  i	  planering	  växer	  hela	  
tiden	  och	  jag	  vill	  verkligen	  vara	  en	  del	  i	  den	  utvecklingen	  här	  i	  Sverige.	  Mitt	  
jobb	  som	  planerare	  ska	  alltid	  präglas	  av	  dessa	  visualiseringsmetoder	  och	  
jag	  hoppas	  fler	  ser	  möjligheterna,	  framförallt	  våra	  svenska	  
planeringsprogram	  och	  kurser	  på	  universitet	  och	  högskolor.	  	  

Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  min	  handledare	  på	  institutionen,	  Magnus	  
Strömgren.	  Han	  har	  med	  stort	  intresse,	  kunskap	  och	  utmärkt	  vägledning	  
bidragit	  till	  framtagandet	  av	  denna	  rapport.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  Annika	  
Deschamps	  på	  Umeå	  kommun	  och	  Lantmäteri	  som	  varit	  min	  kontakt	  där	  
och	  som	  ger	  mig	  chansen	  att	  arbeta	  vidare	  tillsammans	  med	  Lantmäteri	  för	  
att	  förverkliga	  kommunens	  önskan	  om	  ett	  3D	  verktyg	  över	  Umeå.	  Sist	  vill	  
jag	  tacka	  alla	  som	  deltog	  i	  min	  fokusgrupp	  och	  framförallt	  min	  flickvän	  Lisa	  
Vipola	  som	  bistod	  med	  inspelningsassistans.	  Tack	  alla!	  
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1	  INLEDNING	  

Att	  vara	  delaktig	  vid	  planeringen	  och	  utformningen	  av	  våra	  svenska	  
kommuner	  är	  både	  ett	  privilegium	  och	  stort	  ansvar.	  Som	  planerare	  har	  man	  
möjligheten	  att	  verkligen	  vara	  med	  och	  påverka	  och	  förändra	  i	  våra	  
samhällen	  och	  kommuner.	  Det	  allra	  viktigaste	  att	  komma	  ihåg	  som	  
planerare	  handlar	  ändå	  om	  att	  ha	  en	  bra	  och	  nära	  relation	  till	  de	  man	  
planerar	  för,	  nämligen	  medborgarna.	  Det	  som	  även	  jag	  som	  planerare	  och	  
som	  privat	  ska	  bo,	  verka	  och	  leva	  i.	  Medborgardialog	  är	  därmed	  ett	  viktigt	  
verktyg	  för	  att	  den	  demokratiska	  processen	  ska	  gå	  rätt	  tillväga	  i	  våra	  
svenska	  kommuner.	  Transparens	  är	  också	  en	  viktig	  del	  och	  något	  som	  varje	  
kommun	  bör	  arbeta	  aktivt	  med	  i	  alla	  instanser.	  

Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  på	  när	  det	  kommer	  till	  just	  
medborgardialoger.	  Det	  man	  ofta	  tänker	  på	  i	  planeringssyfte	  är	  nog	  diverse	  
utställningar	  av	  detalj-‐,	  och	  översiktsplaner	  ute	  i	  våra	  kommuner.	  En	  och	  en	  
annan	  har	  säkerligen	  suttit	  med	  på	  ett	  samråd	  också.	  Men	  hur	  pass	  bra	  
fungerar	  dessa	  samråd	  och	  utställningar	  egentligen?	  Finns	  det	  möjligtvis	  
bättre	  metoder	  och	  vägar	  att	  gå	  för	  att	  uppnå	  kommunens	  syfte	  av	  en	  god	  
medborgardialog	  där	  de	  som	  bor	  i	  kommunen	  är	  och	  blir	  väl	  medvetna	  och	  
intresserade	  av	  deras	  makt	  att	  påverka	  utvecklingen.	  	  

Teknik	  i	  olika	  former	  är	  något	  som	  många	  fascineras	  av	  och	  många	  är	  vi	  
som	  har	  hört	  (eller	  upplevt)	  historien	  om	  när	  man	  fick	  färg-‐TV,	  många	  av	  
oss	  växte	  upp	  på	  den	  tiden	  då	  internet	  inte	  fanns	  och	  fick	  äran	  att	  vara	  med	  
i	  en	  historisk	  förändring,	  ett	  paradigm-‐skifte	  som	  många	  unga	  idag	  och	  i	  
framtiden	  kanske	  inte	  kommer	  få	  uppleva.	  	  

Att	  man	  som	  kommun	  måste	  hänga	  med	  i	  teknikens	  händelseförlopp	  och	  
utveckling	  förstår	  man	  snabbt.	  Tekniken	  rör	  sig	  i	  snabbare	  takt	  än	  vad	  man	  
hinner	  arbeta	  i	  och	  nästan	  varje	  dag	  har	  någon	  ny	  och	  revolutionerande	  
teknisk	  pryl	  eller	  programvara/mjukvara	  skapats.	  	  

All	  denna	  teknik	  kan,	  om	  den	  utnyttjas	  rätt,	  användas	  för	  att	  både	  engagera	  
mer	  människor	  och	  samtidigt	  på	  ett	  nytt	  sätt	  skapa	  både	  förståelse	  och	  
intresse.	  När	  lättillgänglighet	  möter	  virtuell	  verklighet	  kan	  vi	  på	  ett	  smidigt	  
sätt	  dela	  med	  oss	  av	  våra	  visioner	  att	  samhällsutvecklingen.	  Detta	  är	  ett	  
verktyg	  som	  både	  bör	  och	  ska	  utnyttjas	  till	  fullo.	  Kunskap	  krävs	  dock	  och	  en	  
bild	  som	  målar	  upp	  något	  är	  inte	  alltid	  lika	  med	  vad	  som	  verkligen	  blir	  av.	  
Därför	  krävs	  både	  rätt	  kompetens,	  noggranna	  och	  kritiska	  överväganden	  
vid	  användning	  av	  dessa	  nya	  verktyg.	  I	  kort	  är	  det	  vad	  den	  här	  uppsatsen	  
handlar	  om.	  
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2	  SYFTE	  OCH	  GENOMFÖRANDE	  

2.1	  Syfte	  och	  problemformulering	  

I	  skrivande	  stund	  håller	  man	  i	  Umeå	  kommun	  och	  lantmäteri	  på	  att	  
upphandla	  om	  ett	  nytt	  verktyg	  för	  att	  genom	  3D	  och	  VR-‐teknik	  (Virtual	  
reality1)	  kunna	  visualisera	  staden	  i	  både	  dess	  nuvarande	  form	  och	  med	  
framtida	  projekt	  i	  och	  under	  utveckling.	  Det	  verktyg	  som	  främst	  möter	  
kommunens	  krav	  i	  funktioner	  och	  gränssnitt	  heter	  City	  Planner.	  Att	  man	  
önskar	  just	  detta	  verktyg	  är	  förstås	  ingen	  garanti	  för	  att	  det	  blir	  just	  det	  
verktyget	  man	  köper	  in	  eftersom	  man	  enligt	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  
ska	  ge	  företag	  möjligheten	  att	  lägga	  anbud.	  Lagen	  gäller	  all	  offentlig	  
upphandling	  och	  har	  gällt	  sedan	  1992	  (Löfving	  and	  Setterlid,	  1998,	  s	  11).	  
Det	  finns	  dock	  få	  alternativ	  som	  täcker	  just	  de	  exakta	  behov	  som	  
kommunen	  ändå	  efterfrågar	  vilket	  gör	  att	  jag	  i	  den	  här	  uppsatsen	  riktar	  in	  
mig	  på	  just	  verktyget	  City	  Planner.	  

Med	  en	  dokumentation	  av	  detta	  verktyg	  finns	  det	  även	  möjligheter	  att	  bidra	  
med	  kunskap	  till	  andra	  kommuner	  och	  ett	  ökat	  samarbete	  runt	  nya	  verktyg	  
för	  planeringen	  i	  Sveriges	  kommuner.	  Arbetet	  är	  ett	  led	  i	  att	  försöka	  öka	  
transparensen	  och	  göra	  medborgare	  till	  större	  grad	  delaktiga	  i	  den	  fysiska	  
planeringen.	  

“The	  basis	  for	  physical	  planning	  is	  a	  database	  concerning	  the	  city.	  
3D	  models,	  which	  are	  easy	  to	  read,	  assist	  non-‐professional	  
addressees	  in	  understanding	  complex	  planning	  issues.”	  (Hanzl,	  2007	  
s.	  290)	  

	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  således	  att	  undersöka	  hur	  den	  här	  nya	  
tekniken	  kring	  3D-‐visualisering	  eventuellt	  kan	  bidra	  till	  att	  kommunen	  
enklare	  kan	  engagera	  fler	  medborgare	  i	  planeringen	  på	  det	  sätt	  som	  påstås	  i	  
citatet	  ovan.	  Verktyget	  kommer	  att	  utvärderas	  av	  medborgarna	  själva	  
tillsammans	  med	  jag	  som	  forskare.	  Detta	  sker	  genom	  ett	  antal	  olika	  
metodval;	  först	  och	  främst	  genom	  en	  fokusgrupp	  både	  i	  fysisk	  grupp	  men	  
även	  genom	  en	  fokusgrupp	  online.	  Till	  fokusgrupperna	  konstruerar	  jag	  en	  
tillhörande	  enkät.	  Jag	  utnyttjar	  på	  så	  sätt	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  
medel	  för	  att	  uppnå	  mitt	  syfte.	  

Teorimässigt	  vill	  jag	  titta	  på	  hur	  3D	  används	  både	  generellt	  som	  
visualiseringsverktyg.	  Men	  också	  hur	  man	  i	  kommunalt	  arbete	  idag	  kan	  
använda	  tekniken	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  både	  arbetet	  inom	  
kommunen	  men	  även	  i	  kommunala	  samarbeten	  och	  självklart	  som	  ett	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Virtual	  reality	  (Virituell	  verklighet),	  en	  digitalisering	  av	  ett	  fysiskt	  rum	  taget	  från	  verkligheten	  eller	  i	  t	  ex.	  spel	  
från	  fantasin	  hos	  skaparna	  (Wikipedia,	  2013a)	  
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modernt	  verktyg	  för	  att	  nå	  ut	  till	  kommunernas	  viktigaste	  byggsten,	  
medborgarna.	  Sist	  vill	  jag	  titta	  in	  lite	  i	  hur	  3D-‐visulaisering	  används	  i	  
planeringsundervisningen	  i	  våra	  universitet	  och	  högskolor	  och	  hur	  man	  
eventuellt	  kan	  förbättra/förstärka	  den	  genom	  något	  konkret	  förslag.	  

2.2	  Frågeställningar	  

Mitt	  syfte	  härleder	  därmed	  till	  några	  frågeställningar	  som	  behöver	  
besvaras,	  dessa	  är	  som	  lyder:	  

(i) Hur	  tas	  verktyget	  emot	  av	  medborgarna,	  vad	  tycker	  man	  efter	  
en	  utvärdering,	  är	  verktyget	  tillräckligt	  enkelt	  och	  attraktivt	  att	  
använda?	  

(ii) Kan	  City	  Planner	  och	  3D	  generellt	  underlätta	  för	  medborgare	  att	  
förstå	  och	  känna	  sig	  delaktiga	  i	  planeringen	  av	  sin	  kommun?	  

(iii) Hur	  kan	  man	  utnyttja	  3D	  (så	  som	  City	  Planner)	  inom	  
samhällsplaneringen,	  både	  yrkesmässig	  och	  i	  
planeringsundervisningen?	  

Ämnet	  är	  som	  ni	  ser	  är	  väldigt	  brett,	  intressant	  och	  i	  många	  men	  aktuellt.	  
Vikten	  för	  en	  kommun	  att	  ligga	  i	  teknikens	  framkant	  är	  av	  betydelse	  i	  
dialogen	  mellan	  kommunala	  tjänstemän,	  politiker	  och	  medborgarna.	  När	  
teknik	  också	  blir	  lättillgängligare	  för	  fler	  ökar	  vi	  transparensen	  ytterligare	  i	  
det	  kommunala	  arbetet	  som	  även	  det	  är	  av	  vikt	  för	  både	  det	  lokala	  men	  
även	  den	  nationella	  demokratin.	  Allt	  i	  en	  strävan	  om	  att	  göra	  Sverige	  mer	  
jämställt	  och	  öppet	  än	  idag.	  Precis	  som	  kommunallagen	  uttrycker	  i	  andra	  
kapitlet,	  §	  2;	  Kommuner	  och	  landsting	  skall	  behandla	  sina	  medlemmar	  lika,	  
om	  det	  inte	  finns	  sakliga	  skäl	  för	  något	  annat	  (kommunallag	  1991:900).	  Ett	  
verktyg	  som	  underlättar	  för	  fler	  bidrar	  också	  till	  att	  fler	  får	  samma	  
behandling.	  

3	  METOD	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är,	  som	  sagt,	  först	  och	  främst	  att	  utvärdera	  verktyget	  
City	  Planner.	  Utvärderingen	  kommer	  sedan	  fungera	  som	  grund	  i	  
undersökandet/analysen	  av	  huruvida	  verktyget	  på	  något	  sätt	  kan	  bidra	  och	  
underlätta	  till	  medborgarnas	  deltagande	  och	  intresse	  för	  kommunens	  
planeringsarbete,	  samt	  en	  ökad	  och	  bredare	  delaktighet	  bland	  olika	  
samhällsgrupper	  och	  åldrar.	  

Detta	  kommer	  främst	  att	  ske	  genom	  metoden	  fokusgrupper.	  Gruppen	  
kommer	  i	  lugn	  och	  ro	  att	  få	  testa	  City	  Planner	  efter	  en	  kort	  introduktion.	  Jag	  
arbetar	  främst	  med	  en	  fokusgrupp	  där	  vi	  sitter	  i	  samma	  lokal	  och	  har	  en	  
diskussion	  ansikte	  mot	  ansikte.	  Som	  ett	  komplement	  till	  det	  så	  arbetar	  jag	  
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även	  med	  fokusgrupper	  online	  vilket	  är	  av	  stort	  intresse	  eftersom	  allt	  fler	  
spenderar	  mer	  tid	  online,	  vilket	  jag	  går	  in	  lite	  djupare	  i	  senare.	  

Utvärderingens	  innehåll	  kommer	  främst	  visa	  exempel	  från	  andra	  
kommuners	  arbeten	  vars	  man	  redan	  idag	  arbetar	  med	  verktyget	  City	  
Planner.	  Där	  förklarar	  jag	  vad	  skillnaden	  samt	  likheterna	  med	  Umeå	  
kommuns	  arbete	  är	  i	  förhållande	  till	  dessa	  andra	  kommuner.	  Sist	  kommer	  
jag	  visa	  lite	  enklare	  fiktiva	  exempel	  från	  Umeå	  också.	  Fördelen	  med	  att	  
utvärdera	  verktyget	  via	  en	  annan	  kommuns	  arbete	  är	  att	  det	  är	  fullbordat	  
och	  inte	  begränsat	  på	  något	  sätt.	  Nackdelen	  är	  att	  en	  avsaknad	  av	  
platstillhörighet	  eventuellt	  missgynnar	  hur	  seriöst	  man	  tar	  på	  
utvärderingen.	  

3.1	  City	  Planner	  –	  genomgång	  av	  verktyget	  

Till	  att	  börja	  med	  vill	  jag	  ge	  en	  introduktion	  till	  vad	  verktyget	  i	  fråga	  är	  som	  
medborgarna	  ska	  få	  utvärdera.	  Verktyget	  City	  Planner	  är	  utvecklat	  och	  
tillhandahålls	  av	  ett	  företag	  som	  heter	  Agency9.	  Så	  här	  beskriver	  man	  själva	  
verktyget	  på	  deras	  webbsida;	  	  

”City	  Planner	  är	  en	  webbaserad	  tjänst	  för	  3D	  visualisering	  i	  
stadsutveckling,	  rumsliga	  tillämpningar	  samt	  infrastruktur-‐	  och	  
energiprojekt”	  (Agency9	  AB,	  2013a).	  

Verktyget	  riktar	  sig	  till	  GIS-‐tekniker	  som	  vill	  skapa	  och	  publicera	  
samhällsinformation	  om	  planering	  på	  ett	  innovativt	  sätt.	  Verktyget	  kan	  
även	  användas	  inom	  turism	  för	  t	  ex.	  marknadsföring	  av	  events	  och	  
liknande.	  Verktyget	  kan	  också	  användas	  både	  internt	  inom	  kommuner	  och	  
externt	  dvs.	  vid	  utställning	  och	  samråd	  med	  medborgarna.	  Det	  är	  enkelt	  att	  
publicera	  ett	  projekt	  för	  allmänheten	  vilket	  sker	  snabbt	  via	  ett	  knapptryck.	  
Verktyget	  underlättar	  även	  för	  att	  på	  ett	  snabbt	  sätt	  få	  feedback	  på	  de	  
presenterade	  planerna.	  Att	  det	  går	  att	  använda	  både	  extern	  och	  internt	  
säger	  man	  göra	  verktyget	  kostnadseffektivt.	  

3.1.1	  -‐	  Möjligheter	  

Lättillgängligt	  tillåter	  City	  Planer	  kommuner	  och	  företag	  att	  via	  
webbläsaren	  skapa	  scener	  och	  visualiseringar	  i	  3D	  över	  ett	  önskat	  område.	  
Det	  finns	  mallar	  för	  att	  arbeta	  med	  både	  detalj-‐	  och	  översiktsplaner	  samt	  
runt	  medborgardialog.	  Verktyget	  i	  sig	  är	  som	  sagt	  webbaserat	  vilket	  
möjliggör	  att	  man	  kan	  arbeta	  med	  det	  på	  resande	  fot	  vart	  som	  helst.	  Tack	  
vare	  att	  det	  är	  webbaserat	  så	  ska	  det	  även	  vara	  enkelt	  att	  komma	  åt	  för	  alla	  
i	  sin	  egen	  dator	  hemifrån.	  
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Agency9	  har	  även	  ett	  erbjudande	  där	  man	  kan	  använda	  sig	  av	  ett	  
visualiseringsbord	  (se	  figur	  1	  och	  2)	  som	  med	  hjälp	  av	  touch-‐teknik	  kan	  
underlätta	  en	  utställning,	  samt	  göra	  den	  betydligt	  mer	  lockande	  och	  
lättillgänglig.	  Surfplattor	  och	  skärmar	  med	  touch-‐teknik	  är	  något	  väldigt	  
aktuellt.	  	  

	  
Figur	  1.	  City	  Planner	  på	  touch-‐skärm	  med	  ett	  exempel	  från	  Göteborg	  
(Agency9	  AB,	  2013b).	  

	  
Figur	  2.	  Bordet	  är	  smidigt	  och	  lätt	  att	  
förflytta,	  ett	  bra	  verktyg	  för	  
medborgardialog	  eventuellt	  (Agency9	  AB,	  
2013b).	  

Agency9	  menar	  att	  man	  med	  City	  Planner	  tillför	  kommunerna	  och	  dess	  
invånare	  både	  möjligheten	  att	  3D	  visualisera	  visioner,	  planer,	  att	  det	  ger	  en	  
bättre	  dialog,	  en	  ökad	  tillgänglighet,	  enkel	  feedback	  samt	  att	  det	  är	  ett	  
enkelt	  sätt	  att	  få	  fler	  grupper	  i	  samhället	  involverade	  i	  kommunens	  
planering.	  Tillgängligheten	  väger	  också	  tungt	  då	  den	  är	  dygnet	  runt	  året	  
runt	  (Webinar	  CityPlanner	  2013-‐04-‐24	  Swedish/Svenska,	  2013).	  

3.1.2	  -‐	  Kompetenskrav	  

Mitt	  eget	  arbete	  med	  City	  Planner	  har	  gått	  väldigt	  smärtfritt.	  Kunskaper	  
inom	  3D,	  bildredigering	  och	  GIS	  känns	  dock	  som	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  
utnyttja	  verktyget	  till	  fullo.	  Bra	  support	  möjliggör	  dock	  för	  att	  lära	  sig	  
mycket	  under	  arbetets	  gång	  och	  är	  även	  ytterst	  viktigt	  för	  att	  verktyget	  
överhuvudtaget	  ska	  vara	  tillräckligt	  attraktivt	  att	  arbeta	  med.	  Ytterligare	  
kontakter	  med	  kommuner	  som	  också	  arbetar	  med	  verktyget	  är	  också	  till	  
stor	  hjälp	  och	  en	  stor	  tillgång	  i	  kompetensutvecklingen	  runt	  verktyget.	  

3.1.3	  –	  Tekniken	  bakom	  produkten	  

Tekniken	  bakom	  City	  Planner	  baseras	  på	  den	  av	  Agency9	  egenutvecklade	  
3D-‐kartmotorn	  3DMaps	  SDK2	  med	  JavaScript-‐API3	  och	  verktyg	  för	  
dataoptimering	  samt	  utvecklingsportal.	  Att	  utveckla	  material	  för	  3DMaps	  
kan	  liknas	  mycket	  vid	  att	  utveckla	  för	  vilket	  GIS-‐system	  som	  helst.	  System-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  SDK,	  Software	  development	  kit	  (Wikipedia,	  2013b).	  
3	  Javascript,	  ett	  skriptspråk	  och	  verktyg	  för	  webben	  (Wikipedia,	  2013c).	  API	  (Application	  Programming	  
Interface),	  ett	  protokoll	  som	  talar	  om	  hur	  programvaror	  ska	  kommunicera	  med	  varandra	  (Wikipedia,	  2013d).	  
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arkitekturstrukturen	  för	  3DMaps	  SDK	  ser	  inte	  annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  
ett	  typiskt	  GIS-‐system.	  3DMaps	  körs	  via	  webbläsaren	  där	  den	  
kommunicerar	  med	  databaser	  och	  källor	  via	  JavaScript/AJAX4	  och/eller	  
WMS5.	  Verktyget	  fungerar	  på	  de	  standard-‐webbläsare	  som	  används	  mest	  
hos	  privatpersoner	  och	  professionella.	  I	  och	  med	  att	  man	  vill	  att	  3D	  
visualisering	  och	  terräng	  inte	  ska	  laddas	  för	  långsamt	  så	  optimeras	  data	  till	  
ett	  lämpligt	  format.	  De	  format	  som	  stöds	  för	  3D	  är	  KMZ	  och	  Collada	  som	  är	  
mycket	  av	  standard	  i	  branschen.	  Verktyget	  kan	  liknas	  mycket	  vid	  Google	  
Earth	  (se	  figur	  3	  och	  4	  för	  jämförelse).	  	  

	  
Figur	  3.	  Google	  Earth,	  vy	  över	  Umeå	  och	  Ålidhem	  med	  ett	  
fåtal	  3D-‐modeller	  (Google,	  2013).	  

	  
Figur	  4.	  City	  Planner	  av	  Agency9,	  full	  3D	  miljö	  i	  Berlin	  
Tyskland	  (Berlin	  Buisness	  Location	  Center,	  2013).	  

Gränssnitten	  påminner	  väldigt	  mycket	  om	  varandra	  och	  båda	  
programvarornas	  teknik	  bygger	  på	  samma	  princip,	  nämligen	  JavaScript	  och	  
3D.modeller	  i	  KMZ-‐formatet	  (Agency9	  AB,	  2013c).	  	  

3.2	  Fokusgrupp	  

Som	  huvudsaklig	  metod	  tänker	  jag	  alltså	  att	  hålla	  i	  en	  fokusgrupp.	  Enligt	  
Denscombe	  (1998,	  s	  237)	  finns	  det	  tre	  viktiga	  punkter	  med	  just	  
fokusgrupper,	  dessa	  är	  som	  följer;	  

• Sammankomsten	  har	  ett	  fokus,	  där	  gruppdiskussionen	  baseras	  på	  en	  
sak	  eller	  erfarenhet	  som	  gruppdeltagarna	  har	  en	  liknande	  kännedom	  
om.	  

• Särskild	  vikt	  läggs	  vid	  interaktionen	  inom	  gruppen	  som	  ett	  sätt	  att	  få	  
fram	  information.	  

• Moderatorns	  roll	  är	  att	  underlätta	  gruppinteraktionen.	  

En	  nackdel	  med	  fokusgrupp	  som	  val	  av	  metod	  kan	  vara	  att	  jag	  inte	  är	  så	  
intresserad	  av	  gruppdynamiken	  egentligen	  vilket	  t	  ex.	  en	  deltagande	  
observation	  skulle	  fokusera	  på	  och	  där	  den	  metoden	  alltid	  har	  en	  fördel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ett	  samlingsnamn	  för	  olika	  tekniker	  som	  används	  för	  att	  bygga	  webb-‐applikationer	  (Wikipedia,	  2013e).	  
5	  WMS	  eller	  Web	  Map	  Service	  är	  ett	  standardprotokoll	  för	  att	  bidra	  med	  geo	  refererade	  bilder	  över	  internet	  
och	  en	  kartserver	  som	  genereras	  av	  en	  GIS	  databas	  (Wikipedia,	  2013f).	  
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också,	  enligt	  Morgan	  (1997,	  s	  13).	  Men	  jag	  anser	  att	  fokusgrupp	  med	  en	  viss	  
modifikation	  fortfarande	  är	  rätt	  metod.	  Med	  modifikation	  menas	  att	  mer	  
eller	  mindre	  låta	  metoden	  fokusgrupp	  inspireras,	  till	  viss	  del,	  av	  något	  som	  
kan	  liknas	  vid	  hur	  man	  beta-‐testar	  program	  och	  t	  ex.	  spel	  inom	  dator-‐	  och	  
IT	  industrin.	  Beta-‐tester	  och	  utvärderingar	  av	  mjukvara	  är	  en	  empirisk	  
utvärdering	  av	  en	  produkt-‐,	  eller	  servicekvalitet	  i	  förhållande	  till	  
intentionen	  över	  hur	  det	  är	  tänkt	  att	  fungera	  (Gold	  and	  Wolfe,	  2012,	  s	  483).	  

”New	  gaming	  software	  must	  undergo	  a	  series	  of	  tests	  before	  its	  
general	  release.	  The	  objective	  of	  these	  tests	  is	  to	  ensure	  that	  the	  
simulation	  is	  appropriate	  for	  its	  intended	  audience,	  plays	  well,	  
possesses	  the	  requisite	  level	  of	  fidelity	  to	  the	  system	  being	  modeled,	  
and	  is	  free	  from	  programming	  errors.”	  (Gold	  and	  Wolfe,	  2012,	  s	  
482)	  
	  

Eftersom	  verktyget	  inte	  är	  kommunens	  egen	  programvara	  så	  blir	  det	  inte	  
heller	  ett	  riktigt	  beta-‐test	  i	  sin	  rätta	  mening.	  Men	  metoden	  är	  densamma	  
där	  just	  användaren	  får	  sitta	  ner	  och	  testa	  verktyget	  innan	  det	  släpps	  och	  
till	  slut	  om	  upphandlingen	  går	  igenom	  görs	  tillgängligt	  för	  alla	  kommunens	  
medborgare.	  Enligt	  Morgan	  (1997,	  s	  17-‐18)	  är	  en	  styrka	  med	  fokusgrupp	  
som	  metod	  att	  den	  är	  stark	  både	  som	  egen	  metod	  men	  även	  som	  
kombinerad	  med	  andra	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder.	  

3.2.1	  -‐	  Fokusgrupp	  online	  

En	  fokusgrupp	  online	  är	  ett	  val	  där	  allt	  sker	  via	  nätet	  istället	  för	  på	  en	  
fysiks	  plats.	  Det	  här	  passar	  bra	  in	  i	  min	  metod	  eftersom	  det	  knyts	  ett	  
samband	  mellan	  fokusgrupper	  och	  beta	  tester.	  En	  annan	  aspekt	  som	  
nästan	  kräver	  att	  man	  utnyttjar	  internet	  som	  arena	  är	  det	  extremt	  
flitiga	  användandet	  av	  internet	  i	  dagens	  samhälle.	  Rent	  praktiskt	  enligt	  
Denscombe	  (1998,	  s	  247)	  kan	  en	  fokusgrupp	  online	  ske	  t	  ex.	  via	  e-‐post,	  
olika	  meddelandetjänster	  (Facebook,	  MSN	  Messenger	  etc.)	  eller	  via	  
”anslagstavlor”	  eller	  forum	  på	  någon	  site.	  Det	  skulle	  kunna	  gå	  till	  på	  det	  
sättet	  att	  en	  grupp	  utannonseras	  via	  Facebook,	  eller	  någon	  annan	  
digital	  anslagstavla	  där	  jag	  både	  kan	  länka	  till	  det	  jag	  vill	  ska	  
utvärderas	  samt	  infogar	  en	  enkät	  och	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  både	  
beskriver	  och	  förklarar	  vad	  tanken	  och	  syftet	  med	  undersökningen	  är.	  
Att	  göra	  en	  fokusgrupp	  online	  har	  också	  en	  intressant	  social	  aspekt	  
(enkelheten	  att	  nå	  ut)	  som	  jag	  anser	  att	  kommunen	  skulle	  kunna	  ha	  
nytta	  av.	  Beroende	  på	  hur	  lätt	  jag	  t	  ex.	  kommer	  i	  kontakt	  och	  kan	  göra	  
en	  fokusgrupp	  via	  Facebook	  så	  kan	  det	  visa	  sig	  vara	  en	  väldigt	  bra	  
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metod	  för	  att	  använda	  just	  det	  forumet	  i	  jakt	  på	  medborgarnas	  åsikter	  i	  
diverse	  planeringsfrågor	  eller	  liknande.	  Tanken	  med	  en	  fokusgrupp	  
online	  är	  också	  att	  täcka	  in	  en	  större	  grupp	  medborgare	  än	  vad	  jag	  gör	  
i	  den	  fysiska	  gruppen	  där	  jag	  är	  mer	  specifik	  i	  urvalet	  av	  
gruppdeltagare.	  Online	  gruppens	  deltagare	  har	  inget	  behov	  av	  att	  t	  ex.	  
vara	  bosatta	  i	  Umeå	  utan	  fungerar	  enbart	  som	  testpersoner	  av	  
verktygets	  teknik	  och	  planeringsfrågor	  generellt	  som	  rör	  alla	  Sveriges	  
kommuner	  och	  medborgare	  lika	  mycket.	  

3.2.2	  –	  Rekrytering	  av	  gruppen	  och	  urvalet	  

För	  att	  få	  tag	  i	  en	  lämplig	  grupp	  så	  har	  jag	  arbetat	  med	  två	  olika	  
rekryteringsmetoder.	  Den	  första	  var	  genom	  så	  kallad	  öppen	  ansökan,	  
den	  innebär	  att	  jag	  utannonserar	  om	  det	  urval	  jag	  är	  intresserad	  av,	  t	  
ex	  via	  annonser	  på	  anslagstavlor.	  Andra	  rekryteringsmetoder	  som	  jag	  
kopplar	  till	  och	  använder	  är	  kontaktpersoner	  samt	  snöbollsurval.	  
Kontaktpersonerna	  informerar	  mig	  om	  lämpliga	  intresserade	  till	  min	  
fokusgrupp	  och	  snöbollsurvalet	  innebär	  att	  redan	  rekryterade	  uppger	  
namn	  på	  ytterligare,	  detta	  tills	  gruppen	  har	  nått	  önskvärd	  storlek	  
(Wibeck,	  2010,	  s	  81).	  	  

Enligt	  Krueger	  (1994,	  s	  76)	  så	  ska	  syftet	  med	  en	  studie	  vara	  det	  som	  
driver	  mitt	  urval	  till	  fokusgruppen.	  Till	  en	  början	  hade	  jag	  som	  tanke	  
att	  gruppen	  skulle	  bestå	  av	  personer	  som	  är	  lite	  ”rädda”	  för	  teknik	  och	  
som	  inte	  är	  så	  vana	  datoranvändare,	  dvs.	  personer	  som	  ofta	  befinner	  
sig	  i	  en	  högre	  ålder,	  detta	  för	  att	  se	  i	  utvärderingen	  om	  verktyget	  känns	  
lätt	  att	  använda	  för	  de	  personerna.	  Efter	  lite	  fundering	  kom	  jag	  dock	  
fram	  till	  att	  dessa	  personer	  redan	  är	  väl	  representerade	  i	  
planeringsprocessen	  och	  därmed	  inte	  högaktuella	  för	  att	  vara	  gruppen	  
som	  ska	  lockas	  att	  komma	  in	  i	  den.	  Så	  mina	  kriterier	  på	  personerna	  jag	  
söker	  är	  att;	  de	  vill	  vara	  med	  och	  utvärdera/testa	  ett	  nytt	  verktyg	  för	  
att	  få	  insikt	  i	  planeringen	  och	  för	  att	  enkelt	  kunna	  kommentera	  och	  
yttra	  sina	  egna	  åsikter	  enkelt	  och	  hemifrån	  utan	  att	  behöva	  närvara	  på	  
eventuellt	  samråd.	  Via	  kommunen	  har	  jag	  fått	  tillgång	  till	  en	  lokal	  med	  
tillhörande	  datorer	  som	  har	  utrymme	  för	  upp	  till	  20	  personer.	  Jag	  
kommer	  även	  kunna	  erbjuda	  min	  fokusgrupp	  antingen	  fika	  eller	  lunch	  
beroende	  på	  när	  under	  dygnet	  jag	  anordnar	  mötet.	  Detta	  blir	  en	  bra	  
kompensation	  och	  en	  liten	  ”morot”	  för	  att	  locka	  rätt	  målgrupp	  för	  
undersökningen.	  Mellan	  6-‐12	  personer	  ska	  få	  delta	  i	  undersökningen.	  
Plats	  och	  lokal	  är	  Stadshuset,	  Ryttmästaren.	  Mötet	  har	  jag	  tänkt	  ska	  
pågå	  i	  ca	  1-‐1,5	  timmar.	  
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3.3	  Före	  sessionen	  

Innan	  sessionen	  med	  fokusgruppen	  drar	  igång	  har	  jag	  förberett	  mig	  genom	  
att	  läsa	  på	  om	  fokusgrupper	  i	  diverse	  litteratur	  och	  därefter	  utformat	  hur	  
jag	  ska	  arbeta	  med	  metoden	  på	  det	  modifierade	  sättet	  som	  jag	  gör.	  Först	  
börjar	  jag	  med	  att	  utforma	  en	  forskningsfråga	  som	  knyter	  ann	  till	  mitt	  syfte	  
och	  mina	  frågeställningar;	  

3.3.1	  -‐	  Forskningsfrågan	  

Jag	  vill	  med	  hjälp	  av	  medborgare	  i	  Umeå	  utvärdera	  verktyget	  City	  Planner.	  
Verktyget	  ska	  enligt	  tillverkaren	  göra	  det	  möjligt	  att	  visualisera	  staden	  och	  
framtida	  projekt	  inom	  samhällsbyggnad/planering	  på	  ett	  snabbt	  och	  
smidigt	  sätt	  i	  en	  tredimensionell	  miljö	  direkt	  i	  webbläsaren.	  Med	  den	  här	  
utvärderingsgruppen	  (fokusgruppen)	  vill	  jag	  se	  hur	  verktyget	  tas	  emot	  av	  
medborgare	  i	  kommunen,	  fungerar	  det	  bra	  eller	  dåligt,	  kan	  det	  bidra	  till	  ett	  
ökat	  engagemang	  hos	  medborgarna	  osv.	  Med	  en	  fokusgrupp	  online	  
utvärderas	  verktyget	  av	  personer	  som	  befinner	  sig	  andra	  kommuner,	  här	  
ligger	  fokus	  helt	  och	  hållet	  på	  exempel	  utifrån	  andra	  kommuner.	  Aspekter	  
som	  kön	  och	  etnicitet	  har	  ingen	  betydelse	  för	  den	  här	  undersökningen,	  att	  
personer	  känner	  varandra	  eller	  mig	  är	  inte	  av	  större	  vikt	  heller.	  Efter	  
utvärderingen,	  som	  jag	  som	  forskare	  även	  spelar	  in,	  får	  varje	  deltagare	  fylla	  
i	  ett	  kort	  formulär	  där	  personliga	  åsikter	  kan	  utryckas	  som	  eventuellt	  inte	  
kom	  fram	  under	  sessionen	  av	  olika	  anledningar.	  

Jag	  ser	  det	  som	  att	  jag	  har	  metoden	  fokusgrupper	  som	  grund	  i	  min	  
modifierade	  metod	  med	  inspiration	  av	  beta-‐tester.	  Kombinationen	  av	  dessa	  
tycker	  jag	  utgör	  en	  lämplig	  metod	  för	  att	  utvärdera	  City	  Planner.	  Jag	  hade	  en	  
tanke	  att	  kombinera	  detta	  med	  djupare	  intervjuer	  men	  tiden	  räckte	  inte	  till	  
för	  det.	  Jag	  har	  förhoppningen	  att	  det	  jag	  får	  ut	  av	  utvärderingen	  kommer	  
ge	  mig	  tillräckligt	  ur	  ett	  medborgarperspektiv.	  Men	  för	  att	  säkra	  tankar	  och	  
åsikter	  som	  eventuellt	  inte	  kommer	  upp	  under	  sessionen	  så	  vill	  jag	  att	  varje	  
gruppmedlem	  ska	  svara	  på	  en	  mindre	  enkät	  där	  man	  har	  chansen	  att	  yttra	  
ytterligare	  frågor	  och	  funderingar.	  Metoden	  känns	  även	  realistiskt	  
tidsmässigt	  för	  vad	  som	  är	  avsatt	  till	  uppsatsen.	  

3.3.2	  -‐	  Ostrukturerad	  fokusgrupp.	  

Jag	  väljer	  att	  arbeta	  med	  en	  ostrukturerad	  fokusgrupp.	  Det	  innebär	  att	  jag	  
som	  moderator	  lägger	  mig	  i	  diskussionen	  så	  lite	  som	  möjligt	  för	  att	  undvika	  
att	  påverka	  gruppens	  tycke	  runt	  verktyget.	  Wibeck	  (2010,	  s	  56)	  skriver	  att	  
en	  ostrukturerad	  fokusgrupp	  bidrar	  till	  en	  bättre	  diskussion	  inom	  gruppen	  
och	  tycks	  vara	  lämplig	  med	  tanke	  på	  mitt	  val	  av	  ämne	  där	  syftet	  är	  att	  
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utvärdera	  verktyget	  City	  Planner.	  Dock	  är	  det	  ett	  verktyg	  på	  datorn	  som	  ska	  
utvärderas	  där	  användarna	  inte	  förväntas	  ha	  speciellt	  höga	  kunskaper.	  Så	  
till	  en	  viss	  del	  blir	  det	  en	  strukturerad	  fokusgrupp	  då	  jag	  som	  moderator	  
troligtvis	  kommer	  behöva	  vägleda	  deltagarna	  mer	  eller	  mindre.	  Via	  
fokusgrupp	  online	  kommer	  dock	  mina	  möjligheter	  att	  moderera	  vara	  
väldigt	  begränsade	  men	  detta	  skulle	  kunna	  åtgärdas	  t	  ex.	  genom	  att	  ge	  
deltagarna	  möjlighet	  att	  kontakta	  mig	  via	  skype,	  telefon	  och	  e-‐post	  under	  i	  
stort	  sett	  hela	  dygnet,	  dvs.	  att	  jag	  blir	  en	  sorts	  online-‐support	  till	  verktyget.	  	  

3.3.3	  -‐	  Intervjuguide	  

Eftersom	  jag	  vill	  göra	  en	  ostrukturerad	  fokusgrupp	  så	  innehåller	  min	  
intervjuguide	  få	  specificerade	  frågor,	  tanken	  är	  som	  sagt	  att	  gruppen	  ska	  få	  
utvärdera	  och	  mer	  se	  mig	  som	  en	  support	  som	  hjälper	  till	  vid	  frågor.	  
Wibeck	  (2010,	  s	  73-‐74)	  skriver	  i	  sin	  bok	  om	  fokusgrupper	  att	  man	  ska	  ha	  
ett	  flertal	  olika	  frågor	  vid	  en	  strukturerad	  grupp,	  min	  är	  ju	  inte	  det	  men	  jag	  
tycker	  att	  visa	  passar	  bra	  att	  ta	  upp	  ändå.	  Wibeck	  hänvisar	  i	  sin	  bok	  till	  
Krueger	  som	  i	  sin	  tur	  förklarar	  dessa	  i	  sin	  bok	  om	  fokusgrupper.	  
Öppningsfrågan	  är	  den	  första	  och	  syftar	  till	  att	  gruppmedlemmarna	  ska	  få	  
bekanta	  sig	  lite	  med	  varandra.	  Det	  är	  bra	  tror	  jag	  eftersom	  jag	  vill	  att	  alla	  
ska	  veta	  att	  de	  ligger	  på	  samma	  kunskapsnivå	  gällande	  datorkunskap	  och	  
att	  de	  därmed	  inte	  ska	  känna	  sig	  oroliga	  att	  ställa	  frågor	  vid	  problem.	  Efter	  
det	  kommer	  introduktionsfrågor,	  här	  introducerar	  jag	  som	  forskare	  det	  
ämnet	  som	  vi	  ska	  diskutera	  och	  i	  det	  här	  fallet	  verktyget	  vi	  ska	  utvärdera.	  
Viktigt	  är	  att	  introduktionen	  blir	  så	  tydlig	  som	  möjligt	  för	  att	  undvika	  
missförstånd	  med	  mitt	  syfte.	  Övergångsfrågor	  kan	  utnyttjas	  för	  att	  växla	  
ämnet	  till	  medborgardialog/deltagande	  från	  verktyget.	  Detta	  vill	  jag	  helst	  
uppnå	  i	  slutet	  där	  gruppdeltagarna	  förhoppningsvis	  pratar	  mer	  öppet	  om	  
ämnet.	  Nyckelfrågorna	  är	  de	  viktigaste	  frågorna	  som	  jag	  vill	  ha	  svar	  på,	  i	  
mitt	  fall	  handlar	  detta	  mest	  om	  att	  utvärderingen	  ger	  någonting	  och	  att	  
åsikter	  runt	  verktyget	  helt	  enkelt	  kommer	  fram.	  I	  en	  strukturerad	  
fokusgrupp	  är	  dessa	  av	  betydligt	  större	  vikt	  än	  för	  mig	  i	  min	  modifikation	  
av	  fokusgrupp.	  Avslutande	  frågor	  bör	  kunna	  kopplas	  till	  enkäten	  där	  
gruppen	  i	  lugn	  och	  ro	  kan	  sammanfatta	  och	  tillägga	  sådant	  de	  inte	  fått	  ut	  ur	  
sessionen,	  samma	  gäller	  den	  så	  kallade	  slutfrågan	  som	  just	  ska	  täcka	  in	  och	  
se	  till	  att	  inget	  har	  förbisetts	  (Krueger,	  1994,	  s	  54-‐55).	  

3.3.4	  -‐	  Utrustning	  

Jag	  kommer	  via	  kommunen	  anordna	  så	  att	  alla	  deltagare	  har	  en	  varsin	  
bärbar	  dator	  att	  sitta	  vid.	  Utöver	  det	  kommer	  jag	  att	  spela	  in	  det	  som	  sägs	  
via	  telefon	  eller	  alternativt	  inspelningsenhet	  såsom	  bandspelare	  eller	  
diktafon.	  Jag	  kommer	  även	  försöka	  föra	  så	  mycket	  anteckningar	  som	  möjligt	  
under	  sessionen.	  
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3.3.5	  -‐	  Validitet	  på	  fokusgrupper	  

En	  stor	  fördel	  med	  att	  göra	  en	  fokusgrupp	  online	  är	  att	  platsvalet	  inte	  blir	  
ett	  problem.	  Var	  och	  en	  kan	  sitta	  hemma	  eller	  där	  man	  känner	  sig	  trygg	  
vilket	  också	  leder	  till	  en	  säkrare	  validitet	  i	  metoden.	  En	  annan	  fördel	  till	  
skillnad	  från	  en	  fokusgrupp	  i	  en	  lokal	  är	  att	  faktorer	  som	  grupptryck	  och	  att	  
påverkas	  av	  andras	  åsikter	  också	  minskar,	  alternativt	  elimineras	  (Wibeck,	  
2010,	  s	  144).	  Så	  för	  att	  ge	  en	  så	  bra	  validitet	  som	  möjligt	  kombinerar	  jag	  
fokusgrupp	  med	  en	  på	  plats	  och	  en	  eller	  flera	  online.	  Nackdelen	  med	  en	  
fokusgrupp	  online	  kan	  vara	  att	  folk	  inte	  tar	  utvärderingen	  på	  så	  stort	  allvar	  
som	  jag	  önskar.	  Likt	  hur	  man	  tänker	  när	  en	  enkätundersökning	  dimper	  ner	  
i	  brevlådan.	  

3.3.6	  -‐	  Analys	  av	  data	  

Analysen	  i	  sin	  helhet	  finns	  under	  resultat	  och	  dokumenterar	  det	  jag	  fått	  ut	  
av	  inspelningarna	  från	  fokusgrupperna.	  Där	  tolkar	  jag	  resultatet	  för	  att	  
sedan	  ta	  upp	  det	  i	  in	  diskussionen	  där	  jag	  försöker	  besvara	  mina	  
frågeställningar	  som	  ställdes	  i	  syftet.	  

3.4	  Enkätundersökningar	  

Tanken	  med	  att	  även	  ta	  med	  en	  mindre	  enkätundersökning	  är	  alltså	  för	  att	  
täckta	  upp	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  angående	  utvärderingen.	  I	  
enkäten	  är	  iden	  att	  jag	  ska	  ställa	  väldigt	  enkla	  och	  raka	  frågor	  som	  främst	  
handlar	  om	  verktygets	  teknik	  och	  funktioner	  istället	  för	  djupare	  analyser	  
angående	  åsikter	  om	  verktyget	  som	  planeringshjälpmedel	  osv,	  

Enkäten	  ska	  fungera	  som	  ett	  ”skyddsnät”	  till	  fokusgruppen.	  Frågorna	  jag	  
ställer	  ska	  vara	  tillräckligt	  öppna	  för	  att	  deltagarna	  ska	  kunna	  utrycka	  
önskemål	  och	  förbättring	  som	  dom	  missade	  under	  sessionen.	  Frågorna	  
kommer	  dock	  ha	  en	  viss	  slutenhet	  för	  att	  inte	  tappa	  fokus	  som	  enbart	  ska	  
ligga	  i	  utvärderingen	  av	  verktyget.	  Öppenhet	  i	  frågorna	  är	  dock	  av	  vikt	  för	  
att	  samtalet	  inte	  ska	  kännas	  som	  ett	  förhör	  istället	  för	  en	  intervju	  (Häger,	  
2007,	  s	  57).	  

Enkäten	  kan	  fokusgruppsdeltagarna	  antingen	  göra	  direkt	  på	  plats	  eller	  när	  
de	  sitter	  hemma.	  Enkäten	  utformas	  på	  internet	  och	  finns	  tillgänglig	  där	  för	  
en	  överskådlig	  framtid	  men	  inte	  längre	  än	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  hinna	  
sammanställa	  svaren.	  Syftet	  med	  enkäten	  är	  främst	  att	  komplettera	  och	  inte	  
att	  tillgodose	  ett	  större	  kvantitativt	  underlag	  för	  uppsatsen.	  

För	  alla	  som	  deltar	  online	  har	  jag	  gjort	  en	  lite	  modifierad	  enkät	  men	  i	  stort	  
sätt	  identisk.	  Båda	  enkäternas	  frågor	  finns	  under	  bilagor	  (Bilaga	  1).	  
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3.4.1	  -‐	  Validitet	  och	  utformning	  av	  enkäten	  

För	  att	  frågorna	  i	  enkäten	  ska	  bli	  tillräckligt	  valida	  krävs	  det	  ibland	  att	  man	  
ställer	  ett	  flertal	  frågor.	  Om	  något	  är	  bra	  eller	  dåligt	  kan	  ha	  många	  olika	  
grader	  och	  endast	  med	  flera	  alternativ	  eller	  en	  skala	  kan	  jag	  få	  en	  tydlig	  bild	  
av	  värdet	  i	  svaret.	  För	  att	  fånga	  människors	  attityder	  runt	  en	  fråga	  är	  det	  
viktigt	  att	  veta	  att	  även	  enkla	  frågor	  kan	  vara	  mycket	  beroende	  av	  
situationen	  människor	  befinner	  sig	  i	  och	  frågealternativen	  måste	  därmed	  
utformas	  noga	  utefter	  den	  vetskapen.	  Frågorna	  måste	  också	  utformas	  så	  att	  
det	  bara	  är	  en	  fråga	  per	  fråga,	  negationer	  ska	  undvikas	  och	  lika	  så	  
hypotetiska	  frågor	  som	  skapar	  förvirring.	  Jag	  kommer	  utforma	  en	  enkät	  
som	  innehåller	  både	  öppna	  och	  slutna	  frågor	  beroende	  på	  vad	  jag	  är	  
intresserad	  av	  i	  frågan	  (Trost,	  1997.	  s	  6-‐7).	  

3.5	  Metodologisk	  triangulering	  

Då	  jag	  använder	  mig	  av	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder	  så	  faller	  
min	  studie	  under	  kategorin	  metodologisk	  triangulering.	  Triangulering	  
betyder	  helt	  enkelt	  att	  jag	  betraktar	  saker	  ur	  olika	  perspektiv	  min	  
undersökning	  (Denscombe,	  1998,	  s	  184-‐185).	  Med	  hjälp	  av	  triangulering	  
finns	  förhoppningen	  att	  täcka	  in	  mer	  och	  öka	  validiteten	  på	  min	  uppsatts,	  
dvs.	  om	  metoderna	  visar	  sig	  peka	  mot	  samma	  resultat.	  

4	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  

4.1	  Medborgardeltagande/dialog	  

Enligt	  boverkets	  bok/rapport	  ”Stadsplanera	  -‐	  istället	  för	  trafikplanera	  och	  
bebyggelseplanera”	  har	  det	  blivit	  svårare	  för	  stora	  grupper	  av	  medborgare	  
att	  vara	  delaktiga	  i	  vad	  som	  händer	  i	  våra	  städer	  och	  kommuner	  (Berntsson	  
och	  Boverket,	  2002,	  s	  125).	  Ett	  privilegium	  man	  har	  som	  medborgare	  i	  
Sverige	  och	  i	  våra	  kommuner	  är	  dock	  att	  vi	  har	  bra	  möjligheter	  att	  själva	  
påverka	  hur	  våra	  samhällen	  ska	  se	  ut.	  Politik	  kan	  såklart	  te	  sig	  långsam	  och	  
komplicerad	  men	  med	  lite	  kunskap	  som	  framförallt	  kommunerna	  själva	  bör	  
tillhanda	  hålla	  tydligt	  till	  sina	  medborgare	  så	  finns	  det	  mycket	  att	  ta	  del	  av.	  
Under	  slutet	  av	  1960-‐talet	  blev	  medborgardeltagande	  ett	  allmänt	  känt	  
begrepp.	  Kommundelningsreformer	  som	  just	  ägt	  rum	  var	  dock	  inte	  den	  
största	  anledningen,	  det	  handlade	  mer	  om	  frågor	  som	  rörde	  den	  byggda	  
miljön,	  planering	  och	  regional	  politik	  (Miller,	  1979,	  s	  6).	  
Medborgardeltagande	  i	  den	  kommunala	  planeringen	  sker	  nog	  tydligast	  via	  
samråden.	  Dock	  är	  det	  viktigt	  för	  kommunerna	  att	  ta	  vara	  på	  det	  som	  
kommer	  fram	  i	  dessa	  samråd.	  Enligt	  Khakee	  (2000,	  s	  103)	  var	  detta	  otydligt	  
i	  en	  undersökning	  gjord	  på	  ett	  flertal	  översiktsplaner.	  Plantexterna	  ansågs	  
ofta	  vara	  svåra	  och	  komplicerade	  också.	  I	  Umeå	  kommuns	  översiktsplan	  
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(Umeå	  kommun,	  2012,	  s	  3-‐37)	  finns	  det	  dock	  ett	  helt	  stycke	  runt	  just	  
uttalanden	  om	  planen	  med	  tillhörande	  kommentarer.	  Khakee’s	  bok	  är	  
visserligen	  från	  2000	  och	  det	  känns	  som	  att	  många	  kommunala	  
översiktsplaner	  har	  blivit	  uppdaterade	  sen	  dess	  med	  omfattande	  
förbättringar.	  

4.2	  Planprocessen	  

I	  den	  kommunikativa	  planeringssatsen	  är	  planen	  ett	  resultat	  av	  en	  större	  
demokratisk	  diskurs.	  Här	  ingår	  ett	  flertal	  intressenter;	  planerare,	  politiker,	  
entreprenörer,	  samhällsrörelser	  samt	  allmänheten.	  Planen	  säger	  olika	  
beroende	  på	  vem	  som	  tittar	  på	  den	  men	  visar	  främst	  på	  hur	  ett	  område	  ska	  
kunna	  se	  ut	  i	  framtiden	  (Khakee,	  2000,	  s	  61).	  Planprocessen	  kan	  för	  den	  
som	  inte	  är	  insatt	  te	  sig	  både	  svår	  och	  obegriplig.	  Många	  facktermer	  och	  
förkortningar	  kan	  helt	  enkelt	  bli	  en	  enda	  soppa	  för	  den	  oerfarne	  (se	  bilaga	  
2)	  för	  exempel.	  För	  att	  kringgå	  detta	  finns	  det	  skeden	  i	  planerings	  
processen	  som	  möjliggör	  ett	  förtydligande	  för	  allmänheten.	  Till	  att	  börja	  
med	  finns	  det	  enlig	  PBL	  kap	  5	  etablerade	  regler	  kring	  samråd	  där	  
medborgaren	  och	  samtliga	  berörda	  har	  möjligheten	  att	  få	  planen	  
presenterad	  och	  förklarad.	  I	  kapitel	  4	  §	  33	  i	  PBL	  kan	  man	  läsa	  mer	  om	  hur	  
en	  detaljplan	  ska	  utformas;	  

Planbeskrivningen	  ska	  innehålla	  en	  redovisning	  av	  	  
1.	  planeringsförutsättningarna,	  
2.	  planens	  syfte,	  
3.	  hur	  planen	  är	  avsedd	  att	  genomföras,	  
4.	  de	  överväganden	  som	  har	  legat	  till	  grund	  för	  planens	  utformning	  med	  
hänsyn	  till	  motstående	  intressen	  och	  planens	  konsekvenser,	  och	  
5.	  om	  planen	  avviker	  från	  översiktsplanen,	  på	  vilket	  sätt	  den	  i	  så	  fall	  gör	  det	  
och	  skälen	  för	  avvikelsen.	  
	  
	  	  	  Planbeskrivningen	  ska	  innehålla	  det	  illustrationsmaterial	  som	  behövs	  för	  
att	  förstå	  planen.	  
	  	  	  Av	  redovisningen	  enligt	  första	  stycket	  3	  ska	  framgå	  de	  organisatoriska,	  
tekniska,	  ekonomiska	  och	  fastighetsrättsliga	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  
planen	  ska	  kunna	  genomföras	  på	  ett	  samordnat	  och	  ändamålsenligt	  sätt	  samt	  
vilka	  konsekvenser	  dessa	  åtgärder	  får	  för	  fastighetsägarna	  och	  andra	  
berörda	  (PBL	  2010:900).	  	  

Det	  står	  också	  i	  PBL	  att	  kommunerna	  själva	  bestämmer	  runt	  detaljplaner	  
(planmonopol),	  om	  en	  plan	  ska	  upprättas	  samt	  så	  bestämmer	  man	  också	  
huruvida	  ett	  bygglov	  ska	  antas	  eller	  inte	  beroende	  på	  om	  man	  har	  eller	  inte	  
har	  upprättat	  just	  en	  detaljplan.	  Detta	  är	  inget	  någon	  kan	  förändra	  eller	  
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ändra	  på	  utan	  beslutet	  är	  helt	  upp	  till	  kommunerna	  (Berntsson	  och	  
Boverket,	  2002,	  s	  144).	  	  

Översiktsplanen	  som	  nämnt	  tidigare	  är	  ett	  annat	  verktyg	  som	  är	  ett	  
strategiskt	  dokument	  som	  många	  kommuner	  använder	  för	  att	  visualisera	  
och	  planera	  för	  hur	  kommunen	  ska	  förändras	  för	  en	  överskådlig	  framtid.	  
Översiktsplanen	  är	  också	  obligatorisk	  och	  kräver	  ett	  antagande	  i	  
kommunfullmäktige.	  Fördjupade	  strategier	  kan	  finnas	  i	  så	  kallade	  
fördjupade	  översiktsplaner	  och	  går	  mer	  in	  i	  detalj	  runt	  ett	  visst	  område.	  
Dessa	  dokument	  gör	  enligt	  boverkets	  rapport	  det	  lättare	  för	  både	  politiker	  
och	  medborgare	  att	  engagera	  sig	  (Berntsson	  och	  Boverket,	  2002,	  s	  145).	  	  

4.2.1	  -‐	  Hur	  arbetar	  man	  visuellt	  idag	  med	  medborgardialog	  

Planprogram	  är	  något	  man	  ofta	  stöter	  på	  när	  man	  har	  ett	  intresse	  för	  vad	  
som	  ska	  hända	  i	  ett	  område.	  Ett	  planprogram	  beskriver	  i	  både	  text	  och	  bild	  
vad	  som	  är	  tänkt	  att	  ske	  på	  det	  aktuella	  området	  samt	  motivering	  till	  detta,	  
dessa	  kan	  ofta	  ha	  en	  säljande	  ton	  i	  sig	  där	  man	  lagt	  ner	  tid	  på	  det	  grafiska.	  
Ett	  flertal	  bra	  exempel	  på	  planprogram	  finns	  från	  Malmö	  stad	  och	  går	  att	  se	  
på	  deras	  hemsida	  (Malmö	  stad,	  2013).	  	  

Samråden	  är	  möten	  som	  på	  samma	  sätt	  förklarar	  och	  bjuder	  upp	  till	  
diskussion	  runt	  området	  i	  fråga.	  Internet	  är	  en	  portal	  för	  att	  informera	  om	  t	  
ex.	  samråd	  samt	  digitala	  kopior	  av	  planprogram	  och	  översiktsplaner	  i	  
kommunen.	  Dagstidningen	  fyller	  samma	  roll	  där	  man	  informerar	  till	  
samråd	  samt	  kungörelser	  enligt	  PBL	  också.	  Utställningar	  i	  stadshus	  och	  
bibliotek	  etc.	  sker	  också.	  Här	  används	  ibland	  fysiska	  modeller	  som	  även	  det	  
fyller	  en	  väldigt	  bra	  funktion	  precis	  som	  en	  3D-‐modell	  gör	  även	  om	  den	  tar	  
betydligt	  större	  plats.	  Att	  utnyttja	  internet	  för	  att	  arbeta	  med	  
medborgardialog	  blir	  mer	  vanligt	  och	  är	  svårt	  argumentera	  mot	  då	  89	  %	  av	  
befolkningen	  år	  2012	  utnyttjade	  internet	  på	  något	  sätt	  (Findahl,	  2012,	  s	  7).	  
Att	  de	  flesta	  kommuner	  även	  figurerar	  på	  populära	  sociala	  medier	  undgår	  
nog	  inte	  någon	  heller	  (förutsatt	  att	  man	  utnyttjar	  dess).	  Dessa	  länkar	  syns	  
och	  belyses	  väldigt	  ofta	  för	  att	  man	  ska	  få	  så	  många	  ”gilla”	  markeringar	  som	  
möjligt.	  

4.2.2	  -‐	  Tidigare	  studier	  

Vårterminen	  2012	  gjordes	  en	  studie	  runt	  just	  verktyget	  City	  Planner	  på	  
beställning	  av	  Umeå	  kommun.	  Uppsatsen	  som	  skrevs	  av	  Tobias	  Lustig	  vid	  
Umeå	  universitet	  och	  institutionen	  för	  ekonomisk	  historia	  och	  geografi.	  
Uppsatsen	  kom	  att	  fokusera	  på	  främst	  huruvida	  verktyget	  gjorde	  en	  plan	  
för	  ett	  område	  mer	  tydligt	  än	  att	  bara	  titta	  på	  en	  plankarta	  till	  en	  detaljplan.	  
Studiens	  resultat	  som	  baserades	  på	  enkäter	  och	  djupintervjuer	  kom	  att	  ge	  
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resultatet	  att	  3D-‐verktyget	  var	  mer	  begriplig	  än	  en	  detaljplanekarta.	  
Studien	  visade	  även	  att	  medborgarnas	  förståelse	  för	  deras	  möjligheter	  till	  
inflytande	  i	  den	  kommunala	  planeringen	  var	  begränsad	  (Lustig,	  2012,	  s	  35).	  
Studien	  ökar	  frågan	  om	  huruvida	  3D	  är	  ett	  bra	  verktyg	  och	  understryker	  
vikten	  av	  att	  utvärdera	  vidare	  och	  djupare.	  

4.2.3	  –	  Andra	  kommuners	  arbete	  med	  City	  Planner	  

Två	  bra	  exempel	  på	  kommuner	  som	  har	  kommit	  väldigt	  långt	  i	  arbetet	  med	  
just	  City	  Planner	  är	  Göteborg	  och	  Norrköping	  (Se	  figur	  5	  och	  6	  nedan	  för	  
exempel).	  Dessa	  två	  kommuner	  har	  på	  lite	  olika	  sätt	  valt	  att	  använda	  detta	  
verktyg	  vilket	  styrker	  dess	  roll	  som	  ett	  bra	  planeringsverktyg	  som	  går	  att	  
variera.	  

	  
Figur	  5.	  Min	  Stad,	  ett	  exempel	  med	  City	  Planner	  från	  
Göteborg	  (Göteborgs	  Stad,	  2013).	  

	  
Figur	  6.	  Industrilandskapet,	  Norrköpings	  arbete	  med	  City	  
Planner	  (Norrköping	  kommun,	  2013).	  

	   	  
Göteborgs	  modell	  tillåter	  användaren	  att	  fokusera	  på	  det	  område	  man	  vill	  
över	  hela	  Göteborg.	  Medan	  man	  i	  Norrköping	  har	  valt	  att	  arbeta	  med	  
modellen	  fokuserad	  runt	  ett	  visst	  område,	  trots	  att	  hela	  staden	  är	  3D-‐
modellerad.	  Det	  finns	  andra	  exempel	  från	  Göteborg	  där	  man	  på	  samma	  sätt	  
som	  i	  Norrköping	  valt	  att	  fokusera	  på	  just	  ett	  litet	  område	  och	  då	  i	  samband	  
med	  olika	  förslag	  på	  hur	  ett	  flertal	  kvarter	  skall	  kunna	  förändras	  (Se	  figur	  
7).	  Med	  möjligheten	  att	  rotera	  de	  olika	  förslagen	  kan	  man	  enklare	  få	  sig	  en	  
uppfattning	  kring	  vad	  de	  olika	  förslagen	  har	  för	  inverkan	  på	  den	  redan	  
bebyggda	  omgivningen.	  En	  plankarta	  bredvid	  gör	  att	  man	  enkelt	  kan	  
orientera	  sig	  om	  man	  anser	  det	  vara	  en	  enklare	  indikator	  i	  den	  aspekten.	  
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Figur	  7.	  Exempel	  från	  Göteborgs	  arbete	  med	  City	  Planner,	  Norra	  Masthugget,	  förslag	  på	  utformning	  av	  bebyggelse	  (Agency9	  
AB,	  2013d).	  

4.3	  3D	  	  

3D	  förknippas	  nog	  för	  de	  flesta	  med	  främst	  underhållning.	  3D-‐bio,	  3D-‐tv	  3D	  
i	  tv-‐,	  och	  dataspel.	  När	  det	  kommer	  till	  planering	  har	  vi	  kanske	  sett	  miniatyr	  
modeller	  av	  områden	  eller	  byggnader,	  ett	  verktyg	  och	  format	  som	  man	  
använder	  sig	  av	  som	  arkitekt	  sett	  till	  traditionen.	  3D	  har	  dock	  dykt	  upp	  mer	  
och	  mer	  här,	  inte	  minst	  under	  min	  tid	  i	  Umeå	  och	  på	  universitetet.	  Att	  
visualisera	  i	  3D	  är	  både	  tidseffektivt	  och	  kostnadseffektivt	  då	  det	  finns	  
resurser	  för	  att	  visualisera	  som	  är	  helt	  gratis.	  Självklart	  finns	  det	  
kostsamma	  lösningar	  också,	  samt	  så	  är	  kompetensen	  inte	  gratis	  heller.	  Här	  
nedan	  vill	  jag	  gå	  igenom	  lite	  djupare	  i	  hur	  3D	  används	  och	  kan	  användas	  i	  
modern	  planering.	  

Som	  jag	  tagit	  upp	  i	  stycket	  ovan	  så	  öppnar	  3D-‐miljöer	  upp	  för	  att	  betrakta	  
våra	  städer	  (och	  världen)	  på	  ett	  väldigt	  intressant	  och	  bra	  sätt.	  Är	  verktygen	  
bara	  tillräckligt	  enkla	  att	  använda	  så	  finns	  det	  oändliga	  möjligheter	  med	  
tekniken.	  Behovet	  av	  3D	  miljöer	  i	  olika	  former	  och	  program	  är	  idag	  väldigt	  
högt	  (Aijazi	  et	  al.,	  2012,	  s	  112),	  Google	  Earth	  är	  ett	  exempel	  som	  de	  allra	  
flesta	  känner	  till	  som	  erbjuder	  en	  hel	  del	  3D	  visualiserade	  städer	  och	  
miljöer	  idag.	  Ytterligare	  ett	  steg	  är	  också	  att	  en	  fjärde	  dimension	  ska	  kunna	  
läggas	  in,	  dvs.	  utöver	  en	  3D-‐modell	  så	  ska	  t	  ex	  information	  baserad	  på	  GIS	  
som	  t	  ex.	  buller,	  koldioxidutsläpp	  osv.	  också	  kunna	  visualiseras	  (Köninger,	  
1998,	  s	  80-‐81).	  Programvara	  för	  att	  skapa	  självaste	  3D-‐modellerna	  finns	  det	  
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i	  dagens	  läge	  väldigt	  gott	  om.	  Allt	  från	  dyra	  licenser	  till	  program	  som	  är	  helt	  
gratis.	  Vad	  som	  krävs	  av	  användaren	  i	  kompetens	  varierar	  också	  väldigt	  
mycket,	  samt	  vilken	  ”produkt”	  man	  i	  slutändan	  får	  fram.	  Populära	  exempel	  
på	  3D-‐verktyg	  idag	  är	  nog	  främst	  SketchUp	  som	  till	  en	  början	  var	  en	  Google	  
produkt	  som	  man	  i	  sin	  tur	  hade	  köpt	  av	  företaget	  @LastSoftware	  år	  2006.	  
Idag	  tillhandahålls	  programmet	  av	  ett	  företag	  som	  heter	  Trimble	  efter	  att	  
Google	  sålde	  det	  2012	  (Denver	  Post,	  2013).	  SketchUp	  finns	  både	  som	  gratis-‐	  
och	  betal	  version	  (Trimble,	  2013).	  3D-‐studio	  MAX	  är	  ett	  annat	  populärt	  och	  
betydligt	  mer	  avancerat	  verktyg,	  Verktygets	  licens	  ligger	  i	  kostnads	  väg	  
runt	  3900€	  (Autodesk,	  2013).	  Det	  finns	  även	  ett	  open	  source	  alternativ	  som	  
liknar	  3D-‐studio	  MAX	  som	  heter	  Blender.	  Dessa	  verktyg	  var	  de	  främsta	  som	  
kom	  upp	  av	  att	  helt	  enkelt	  googla	  ”3D	  software”.	  

4.3.1	  -‐	  3D	  i	  planeringsundervisningen	  	  

Det	  finns	  en	  del	  skrivet	  om	  hur	  positivt	  3D	  tillsammans	  med	  geografiska	  
informationssystem	  är	  i	  planeringssyftet.	  Till	  skillnad	  från	  t	  ex.	  3D	  modeller	  
som	  bara	  ska	  ha	  en	  estetisk	  funktion	  (som	  för	  arkitekter)	  kan	  man	  med	  
kombinationen	  av	  GIS	  och	  3D	  även	  få	  med	  verkliga	  förhållanden	  där	  man	  
sätter	  t	  ex.	  som	  gjort	  ovan,	  3D-‐modellerna	  i	  den	  verkliga	  miljön	  på	  en	  geo-‐
refererad	  karta	  (Yin,	  2010,	  s	  421).	  

Under	  min	  egen	  utbildning	  har	  3D	  i	  planeringssyfte	  inte	  funnits	  med	  
nämnvärt.	  Jag	  har	  på	  egen	  hand	  introducerat	  mycket	  av	  den	  och	  använt	  mig	  
av	  tekniken	  i	  olika	  sammanhang.	  Ser	  jag	  till	  reaktionerna	  från	  både	  
föreläsare	  och	  klasskamrater	  tycks	  metoden	  och	  tekniken	  vara	  väldigt	  
uppskattad	  och	  intressant.	  Nedan	  följer	  några	  exempel	  från	  arbeten	  där	  jag	  
har	  arbetat	  med	  3D	  för	  att	  visualisera	  två	  olika	  projekt.	  	  

Det	  första	  (figur	  8)	  är	  taget	  från	  ett	  arbete	  där	  vi	  hade	  i	  uppgift	  att	  planera	  
för	  ett	  nytt	  bostadsområde	  i	  Umeå,	  vårt	  projekt	  som	  jag	  gjorde	  tillsammans	  
med	  två	  andra	  studenter	  var	  att	  planera	  för	  bostäder	  och	  annat	  nödvändigt	  
i	  I-‐20	  skogen.	  Det	  andra	  exemplet	  (figur	  9)	  visar	  en	  3D-‐visualisering	  från	  ett	  
annat	  projekt	  där	  vi	  arbetade	  för	  att	  utveckla	  området	  runt	  Fjällräven	  
center	  i	  Örnsköldsvik.	  I	  båda	  exemplen	  har	  jag	  arbetat	  mycket	  med	  
programvaran	  SketchUp	  för	  att	  visualisera	  våra	  idéer	  och	  visioner.	  
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Figur	  8.	  Egen	  3D	  rendering	  med	  modeller	  från	  SketchUp.	  
Projektarbete	  i	  Umeå.	  

	  
Figur	  9.	  Egen	  3D	  visualisering	  med	  hjälp	  av	  SketchUp,	  
projektarbete	  i	  Örnsköldsvik.	  

År	  2010	  gjordes	  en	  undersökning	  i	  hur	  många	  av	  69	  planeringsprogram	  i	  
USA	  och	  Kanada	  som	  erbjöd	  kurser	  i	  just	  planering	  och	  3D	  som	  
visualiseringsmetod.	  Resultatet	  visade	  att	  endast	  6	  av	  dessa	  gjorde	  det	  (Yin,	  
2010,s	  434-‐425).	  Dagsfärska	  siffror	  har	  jag	  inte	  men	  detta	  skulle	  vara	  
intressant	  att	  se	  med	  tanke	  på	  hur	  fort	  teknik	  utvecklas	  och	  sprider	  sig.	  Jag	  
gjorde	  en	  snabb	  koll	  på	  hur	  läget	  ser	  ut	  här	  i	  Sverige	  (se	  tabell	  1)	  på	  
universitet	  som	  erbjuder	  utbildningar	  inom	  samhällsplanering,	  både	  på	  
grund-‐	  och	  avancerad	  nivå.	  En	  närmare	  studie	  här	  i	  Sverige	  skulle	  dock	  vara	  
av	  intresse.	  Det	  framgår	  tydligt	  att	  fokus	  i	  princip	  saknas	  helt	  utöver	  ens	  
egna	  förkunskaper	  inom	  tekniken.	  
Tabell	  1.	  3D	  kurser	  på	  svenska	  universitet	  

Universitet/Högskola	   Utbildning/program	   Kurser	  i	  3D	  
visualisering	  

Kurser	  i	  visualisering	  i	  
någon	  form	  

Stockholms	  universitet	   	   	   	  

	   Samhällsplanerarprogrammet	   0	   0	  

	  
Masterprogram	  i	  
samhällsplanering	  

0	   0	  

Umeå	  universitet	   	   	   	  

	  
Samhällsplanerarprogrammet	   0	   1	  

	  

Masterprogrammet	  Spatial	  
planning	  and	  development	  

0	   0	  

Lunds	  universitet	  
	  

	   	  

	  

Kandidatprogram	  i	  
samhällsplanering	   0	   0	  

	  

Hållbar	  stadsutveckling	  -‐	  Master	  
utbildning	  

0	   0	  

KTH	  
	  

	   	  

	  
Civilingenjör	  samhällsbyggnad	   0	   0	  

	  

Masterprogram	  
samhällsplanering	  

0	   0	  

	  

Masterprogram	  Urban	  planning	  
and	  design*	  

0	   0	  

Göteborgs	  universitet	  
	   	   	  

	  
Samhällsplanering	   0	   0	  

*	  Kunskaper	  inom	  SketchUp	  och	  3D	  krävs	  av	  studenterna	  som	  förkunskap	  
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4.3.2	  -‐	  3D	  som	  verktyg	  i	  medborgardialogen	  

Att	  använda	  3D	  som	  visualiseringsverktyg	  i	  planeringssyfte	  har	  testats	  
förut,	  inte	  minst	  här	  i	  Umeå	  eller	  andra	  svenska	  kommuner.	  Ett	  bra	  exempel	  
är	  den	  fördjupade	  översiktsplanen	  för	  Ön	  här	  i	  Umeå	  (Umeå	  kommun,	  
2008).	  I	  den	  finns	  3D-‐bilder	  representerade	  för	  att	  visualisera	  hur	  
omvandlingen	  av	  Ön	  kan	  komma	  att	  se	  ut.	  3D-‐modellen	  finns	  även	  att	  ladda	  
hem	  för	  granskning	  i	  Google	  Earth	  via	  kommunens	  hemsida	  (Umeå	  
kommun,	  2010),	  men	  vid	  mitt	  försök	  fungerade	  inte	  det.	  Användningen	  av	  
datorteknik,	  såsom	  3D	  i	  planeringssyfte	  och	  vid	  medborgardialog	  har	  visat	  
sig	  öka	  det	  medborgerliga	  deltagandet	  (Huayi	  et	  al.,	  2010,	  s	  291).	  I	  en	  
ytterligare	  studie	  runt	  att	  använda	  3D	  och	  olika	  metoder	  av	  visualisering	  
som	  är	  skriven	  av	  Warren-‐Kretzschmar	  och	  Tiedtke	  (2005,	  s	  10-‐11)	  kom	  
man	  också	  fram	  till	  att	  visualiseringar	  i	  3D	  underlättar	  för	  planens	  
förståelse,	  men	  att	  det	  inte	  får	  bli	  för	  detaljerat	  för	  den	  som	  inte	  är	  väl	  
bevandrad	  i	  aktuellt	  område.	  Man	  kom	  också	  fram	  till	  att	  funktioner	  som	  att	  
kunna	  lämna	  kommentarer	  direkt	  och	  se	  hur	  området	  förändras	  över	  tid	  på	  
ett	  enkelt	  sätt	  var	  av	  vikt,	  man	  pratar	  igen	  om	  den	  fjärde	  dimensionen	  här.	  
En	  kombination	  av	  både	  2D	  och	  3D	  visualiseringar	  verkar	  vara	  av	  vikt	  där	  
ett	  vanligt	  flygfoto	  eller	  en	  enklare	  karta	  kan	  vara	  bra	  för	  orienteringen	  och	  
3D	  som	  en	  platsspecifik	  skildring	  av	  hur	  t	  ex.	  miljön	  runtomkring	  en	  ny	  
byggnad	  förändras/påverkas	  med	  ett	  nytt	  inslag.	  Som	  samhällsplanerare	  
och	  vid	  skapandet	  av	  kartor	  har	  man	  fått	  lära	  sig	  att	  generalisera	  och	  vad	  
det	  innebär	  för	  en	  karta,	  detta	  gäller	  förstås	  även	  för	  skapandet	  av	  3D-‐
modeller.	  

4.3.3	  -‐	  3D	  som	  verktyg	  för	  kommuner	  och	  planerare	  generellt	  

Jag	  har	  presenterat	  en	  del	  exempel	  i	  detta	  stycke	  runt	  andra	  kommuners	  
arbeten	  med	  just	  City	  Planner.	  Konsulter	  och	  andra	  företag	  (t	  ex.	  
bostadsbolag)	  använder	  sig	  också	  av	  3D	  till	  allt	  större	  utsträckning,	  Umeås	  
kommunala	  bostadsbolag	  Bostaden	  är	  ett	  exempel	  (Se	  figur	  10	  nedan).	  	  

	  
Figur	  10.	  Nya	  Geografigrän	  på	  Ålidhem	  i	  Umeå	  ritades	  upp	  
och	  presenterades	  i	  3D	  (Bostaden	  AB,	  2013).	  

	  
Figur	  11.	  3D	  visualisering	  över	  Olofsdal	  i	  Umeå	  (Umeå	  
kommun,	  2013).	  

Vid	  ett	  samrådsmöte	  som	  jag	  deltog	  på	  i	  vinter	  hade	  man	  också	  3D-‐
visualiseringar	  över	  planerna	  gjorda	  i	  programmet	  SketchUp	  (se	  figur	  11).	  
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En	  viktig	  tanke	  som	  slog	  en	  då	  var	  hur	  enkelt	  det	  är	  för	  folk	  att	  tro	  att	  
planerna	  är	  långt	  gångna	  ju	  mer	  detaljerad	  modell	  man	  har.	  Här	  finns	  ett	  
viktigt	  övervägande	  att	  ta	  i	  beaktande	  vid	  visualisering	  av	  t	  ex.	  detaljplaner	  
som	  ännu	  inte	  har	  en	  bestämd	  utformning	  på	  byggnaden	  som	  ska	  stå	  där.	  
Något	  som	  också	  påpekas	  av	  bland	  annat	  Hetherington	  och	  Farrimond	  
(2007,	  s	  614)	  är	  att	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  visa	  upp	  flera	  alternativ	  till	  
lösningar	  för	  planen,	  för	  att	  inte	  inge	  just	  en	  tro	  om	  att	  något	  redan	  är	  
bestämt.	  Att	  GIS-‐data	  ska	  integreras	  med	  andra	  tekniker	  som	  just	  
webbaserade	  tjänster	  är	  viktigt.	  Detta	  har	  man	  kommenterat	  ibland	  annat	  
en	  artikel	  skriven	  av	  Drummond	  and	  French	  (2008,	  s	  172)	  där	  vikten	  av	  att	  
utnyttja	  internet	  lyfts	  fram	  tydligt.	  	  

Att	  samarbeten	  mellan	  kommuner	  uppstår	  med	  hjälp	  av	  just	  City	  Planner	  
framgår	  också	  tydligt.	  Företaget	  anordnar	  både	  träffar	  och	  skapar	  
kontaktgrupper	  via	  t	  ex.	  Linkedin6	  där	  alla	  som	  arbetar	  kan	  prata	  och	  hjälpa	  
varandra	  i	  arbetet	  med	  verktyget.	  

5	  RESULTAT	  

5.1	  Dokumentation	  av	  den	  fysiska	  fokusgruppen	  	  

Att	  sätta	  ihop	  en	  fokusgrupp	  tar	  tid	  och	  lärdomen	  av	  det	  här	  är	  helt	  klart	  att	  
utannonsera	  sådant	  här	  i	  godare	  tid.	  Jag	  fick	  ihop	  en	  grupp	  bestående	  av	  
personer	  jag	  känner	  men	  även	  personer	  som	  de	  i	  sin	  tur	  rekryterade.	  Att	  
gruppen	  bestod	  av	  till	  viss	  del	  personer	  som	  känner	  varandra	  ser	  jag	  dock	  
inte	  som	  något	  negativt	  för	  arbetets	  validitet.	  Detta	  eftersom	  det	  snarare	  
kan	  innebära	  en	  trygghet	  att	  alla	  känner	  någon	  eller	  några	  vilket	  sätter	  
fokus	  på	  utvärderingen	  där	  det	  känns	  som	  att	  åsikter	  kommer	  fram	  enklare	  
och	  tydligare.	  	  

Fokusgruppen	  ägde	  rum	  den	  17	  maj	  2013	  på	  stadshuset	  i	  Umeå.	  Totalt	  blev	  
det	  10	  personer	  utöver	  mig	  som	  var	  med	  på	  utvärderingen,	  gruppen	  hade	  
en	  bred	  variation	  på	  åldrar	  och	  tidigare	  erfarenheter	  kring	  både	  datorvana	  
och	  insikt	  i	  planeringsfrågor.	  Jag	  började	  sessionen	  med	  att	  presentera	  mig	  
själv	  och	  mitt	  syfte	  med	  mötet	  och	  fokusgruppen.	  Därefter	  gick	  vi	  igenom	  
verktyget	  i	  en	  förbestämd	  ordning	  där	  vi	  började	  med	  exempel	  från	  andra	  
kommuner.	  Efter	  det	  gick	  vi	  in	  på	  några	  färska	  exempel	  som	  jag	  hade	  
konstruerat	  med	  en	  enkel	  modell	  av	  Umeå	  i	  3D	  om	  innehöll	  egna	  fiktiva	  
projekt	  i	  staden	  (se	  figurerna	  12	  och	  13	  nedan).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Socialt	  nätverk	  för	  yrkesaktiva	  världen	  över	  (Linkedin	  Corporation,	  2013)	  



	   	  

	   21	  

	  
Figur	  12.	  Exempel	  från	  utvärderingen.	  Visualisering	  av	  
detaljplan.	  

	  
Figur	  13.	  Exempel	  från	  utvärderingen.	  Visualisering	  av	  
fördjupad	  översiktsplan.	  

Jag	  har	  i	  bilaga	  3	  det	  dokument	  som	  jag	  utgick	  ifrån	  under	  sessionen.	  Jag	  var	  
noga	  med	  att	  försöka	  få	  igång	  diskussion	  mellan	  deltagarna	  för	  att	  få	  fram	  
åsikter	  som	  andra	  än	  en	  själv	  kanske	  inte	  tänker	  på.	  På	  så	  sätt	  kände	  jag	  att	  
det	  var	  en	  bra	  ide	  att	  få	  in	  lite	  folk	  som	  hade	  kunskap	  om	  planering	  och	  
medborgardialog	  tillsammans	  med	  de	  som	  inte	  alls	  är	  insatta.	  Hela	  
sessionen	  dokumenterade	  jag	  med	  hjälp	  av	  ljudinspelning.	  En	  miss	  av	  mig	  
gjorde	  att	  enkäten	  inte	  fylldes	  i	  på	  plats	  av	  deltagarna	  då	  jag	  glömde	  att	  
informera	  om	  den.	  Jag	  skickade	  dock	  ut	  ett	  mail	  i	  efterhand	  varav	  fem	  av	  de	  
tio	  som	  var	  närvarande	  svarade	  på	  enkäten.	  

5.1.1	  –	  Sammanfattning	  av	  transkriberingen	  av	  fysisk	  fokusgrupp	  

Reaktionerna	  från	  gruppen	  på	  verktyget	  tyckte	  jag	  var	  övervägande	  bra,	  
gruppen	  verkade	  intresserade	  och	  tyckte	  det	  verkade	  vara	  ett	  bra	  verktyg.	  
Att	  kunna	  lämna	  kommentarer	  var	  väldigt	  bra.	  Att	  använda	  det	  som	  
hjälpmedel	  för	  att	  se	  planerna	  för	  ett	  område	  tycktes	  också	  om.	  

Har	  man	  lite	  datorvana	  är	  det	  till	  viss	  del	  svårt	  att	  använda	  verktyget.	  Dock	  
såg	  jag	  redan	  under	  sessionen	  hur	  med	  tiden	  de	  som	  hade	  minst	  kunskap	  
mer	  och	  mer	  blev	  bekväma	  med	  att	  använda	  verktyget.	  Vissa	  tyckte	  det	  
däremot	  var	  väldigt	  enkelt	  då	  man	  kunde	  navigera	  sig	  med	  bara	  musens	  
knappar.	  

I	  bilaga	  4	  finns	  min	  transkribering	  i	  sin	  helhet.	  Den	  är	  inte	  en	  helt	  
ordagrann	  men	  den	  fångar	  upp	  allt	  väsentligt	  som	  sades	  och	  hände	  under	  
hela	  sessionen.	  

5.2	  Summering	  av	  fokusgrupp	  online	  

Jag	  skapade	  en	  grupp	  på	  Facebook	  där	  jag	  slumpmässigt	  bjöd	  in	  personer	  
från	  min	  vänner-‐lista,	  totalt	  blev	  det	  en	  grupp	  på	  30	  personer.	  Trots	  att	  så	  
många	  var	  med	  var	  det	  få	  som	  utförde	  enkäten	  som	  tillhörde	  den.	  Metoden	  
är	  dock	  väldigt	  smidig	  där	  man	  enkelt	  bjuder	  in	  och	  kan	  informera.	  De	  som	  
har	  haft	  problem	  har	  kontaktat	  mig	  via	  Facebook	  chatten	  där	  jag	  har	  väglett	  
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dem	  till	  rätta.	  På	  så	  sätt	  tycker	  jag	  online	  metoden	  är	  bra,	  det	  var	  enkelt	  att	  
få	  en	  diskussion	  runt	  hur	  man	  skulle	  gå	  tillväga	  via	  chatten.	  Nackdelen	  var	  
att	  få	  engagerade	  sig	  och	  att	  alla	  inte	  gör	  utvärderingen	  samtidigt.	  
Resultatet	  utläser	  jag	  i	  nästa	  stycke	  trots	  det	  låga	  antalet	  besvarade	  enkäter.	  	  

5.3	  Resultat	  och	  analys	  av	  enkäterna	  

5.3.1	  –	  Enkät	  för	  fysisk	  fokusgrupp	  	  

Till	  att	  börja	  med	  tyckte	  jag	  det	  vore	  intressant	  att	  veta	  vilken	  ålder	  alla	  
som	  gjorde	  enkäten	  hade,	  följande	  blev	  svaren	  för	  de	  fem	  av	  tio	  som	  gjorde	  
enkäten;	  64,	  27,	  26,	  72	  och	  70.	  De	  övriga	  fem	  kan	  jag	  med	  säkerhet	  placera	  i	  
åldrarna	  31	  och	  yngre.	  

Vid	  frågan	  vad	  är	  din	  sysselsättning?	  Fick	  jag	  följande	  svar	  av	  
respondenterna.	  

• Pensionär	  	  
• Studerande	  	  
• Student	  	  
• Aktiv	  Sosse./	  Mormor	  /volentär	  	  
• Pensionär	  

På	  en	  skala	  1-‐5	  hur	  tråkigt,	  respektive	  roligt	  tyckte	  du	  det	  var	  att	  använda	  
City	  Planner?	  (figur	  14)	  1	  är	  sämst	  och	  5	  är	  bäst.	  Att	  det	  inte	  är	  så	  roligt	  kan	  
man	  ju	  förstå	  men	  det	  positiva	  är	  ju	  att	  ingen	  tyckte	  det	  var	  väldigt	  tråkigt.	  

	  
Figur	  14.	  Diagram	  över	  hur	  roligt/tråkigt	  verktyget	  var.	  

	  
Figur	  15.	  Diagram	  över	  verktygets	  svårighetsgrad.	  

I	  nästa	  diagram	  (figur	  15)	  Svarade	  man	  på	  en	  fråga	  över	  hur	  svårt,	  
respektive	  lätt	  man	  tyckte	  det	  var	  att	  använda	  City	  Planner	  på	  en	  skala	  1-‐5	  
(1	  väldigt	  svårt,	  5	  väldigt	  lätt).	  Här	  finns	  det	  helt	  klart	  delade	  åsikter	  där	  
resultatet	  visar	  en	  spridning	  åt	  båda	  hållen.	  

I	  nästa	  fråga	  ville	  jag	  veta	  vad	  man	  tyckte	  var	  bäst	  med	  City	  Planner.	  På	  den	  
frågan	  fick	  jag	  följande	  svar;	  

• Att	  man	  kan	  få	  information	  om	  aktuella	  projekt	  samt	  att	  det	  finns	  
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möjlighet	  Att	  föra	  fram	  sina	  åsikter	  	  
• Att	  man	  kan	  se	  olika	  nya	  förslag	  	  
• Alla	  kan	  skriva	  förslag	  	  
• Jag	  ser	  möjligheter	  att	  samhällsplanering	  har	  lättare	  att	  beskriva	  
förändringar,	  som	  måste	  göras	  för	  en	  växande	  stad.	  	  

• Att	  få	  information	  

På	  samma	  sätt	  ville	  jag	  veta	  vad	  man	  tyckte	  du	  var	  sämst	  med	  City	  Planner.	  
Där	  svarade	  man	  enligt	  nedan;	  

• Inget	  	  
• Att	  det	  var	  lite	  segt	  	  
• Svårt	  för	  icke	  datakunniga	  	  
• Detta	  passar	  bättre	  för	  dator	  användare	  synd	  att	  många	  PRO.are	  blir	  
utanför	  

• Svårt	  

På	  frågan	  om	  det	  fanns	  någon	  funktion	  man	  tyckte	  saknades	  fick	  jag	  dessa	  
svar,	  här	  valde	  en	  av	  respondenterna	  att	  inte	  svara	  på	  frågan	  också.	  

• Nej	  	  
• Rösta	  på	  förslag	  	  
• Vilka	  tjänster	  man	  kan	  nå	  ska	  presenteras	  
• Kan	  ej	  bedöma	  

I	  nästa	  fråga	  om	  man	  har	  använt	  något	  liknande	  verktyg	  innan,	  valde	  en	  att	  
också	  avstå	  från	  att	  svara;	  

• Nej	  	  
• Nej	  	  
• Nej	  och	  ja	  i	  mitt	  arbete	  som	  Kostchef	  
• Nej	  

Därefter	  gick	  jag	  över	  till	  frågor	  som	  rör	  planeringsprocessen	  istället	  för	  att	  
se	  hur	  införstådd	  man	  var	  runt	  det.	  Första	  frågan	  var;	  Känner	  du	  att	  du	  har	  
goda	  möjligheter	  som	  medborgare	  att	  påverka	  i	  planeringsprocessen?	  
(figur	  16)	  Där	  ser	  vi	  att	  få	  känner	  att	  de	  kan	  påverka	  eller	  har	  för	  få	  
möjligheter	  till	  att	  göra	  det	  (Viss	  text	  har	  fallit	  bort	  men	  det	  ska	  stå	  Ja,	  men	  
inte	  tillräckligt	  i	  den	  ljusröda	  tårtbiten)	  
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Figur	  16.	  Diagram	  över	  möjligheterna	  att	  påverka	  i	  
planeringen.	  

	  
Figur	  17.	  Diagram	  över	  hur	  väl	  City	  Planner	  skulle	  öka	  
intresset	  för	  planeringen.	  

I	  figur	  17	  ser	  vi	  hur	  många	  som	  anser	  att	  intresset	  för	  planeringen	  i	  
kommunerna	  skulle	  öka	  med	  tillgång	  till	  ett	  verktyg	  som	  City	  Planner.	  Av	  de	  
fyra	  som	  svarat	  så	  trodde	  alla	  att	  intresset	  skulle	  öka.	  

Enkäten	  byggde	  vidare	  med	  att	  undersöka	  respondenternas	  tycke	  och	  tänk	  
runt	  internet	  som	  bra	  eller	  dålig	  plattform	  för	  kommuner	  att	  kommunicera	  
planering	  med	  medborgarna.	  Frågan	  löd;	  Tycker	  du	  internet	  är	  en	  bra	  
metod	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  i	  kommunens	  arbete	  runt	  planeringsfrågor?	  I	  
figur	  19	  se	  vi	  att	  de	  fyra	  som	  svarade	  valde	  att	  säga	  ja.	  

	  
Figur	  18.	  Diagram	  över	  huruvida	  internet	  är	  bra	  som	  metod	  för	  att	  få	  
fler	  insatta	  i	  planeringsfrågor.	  

	   	   	  
	   	   	  

	  

Sist	  ville	  jag	  se	  om	  man	  hade	  några	  egna	  förslag	  på	  hur	  kommuner	  annars	  
kulle	  kunna	  göra	  för	  att	  nå	  ut	  och	  få	  fler	  insatta	  i	  planeringsprocessen.	  
Endast	  tre	  förslag	  kom	  fram	  och	  lyder	  som	  nedan;	  

• Nej	  	  
• Bättre	  info	  om	  vilka	  saker	  som	  är	  på	  g	  Jag	  är	  ju	  uppdaterad	  genom	  
mina	  politiska	  uppdrag	  Det	  finns	  stora	  möjligheter	  redan	  men	  man	  
måste	  gå	  ut	  och	  vara	  intresserad.	  	  

• Nej	  
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5.3.2	  –	  Enkät	  för	  fokusgrupp	  online	  	  

På	  samma	  sätt	  som	  för	  den	  fysiska	  fokusgruppens	  enkät	  utformade	  jag	  en	  
för	  den	  online.	  Frågorna	  är	  i	  princip	  exakt	  likadan	  men	  med	  några	  
förändringar.	  Bland	  annat	  frågade	  jag	  inget	  om	  sysselsättning	  men	  la	  till	  en	  
fråga	  om	  hur	  pass	  insatt	  man	  är	  i	  planeringsprocessen	  samt	  att	  jag	  ändrade	  
formatet	  på	  frågan	  runt	  hur	  väl	  internet	  passar	  som	  metod	  för	  att	  få	  fler	  
insatta	  i	  planeringen.	  Anledning	  till	  att	  jag	  ändrade	  formatet	  på	  frågan	  så	  
det	  de	  utformades	  på	  två	  olika	  sätt	  var	  inte	  med	  mening,	  då	  tanken	  var	  att	  
båda	  enkäterna	  skulle	  ha	  alla	  lika	  frågor	  likadana.	  

Totalt	  svarade	  sju	  personer	  på	  online	  enkäten.	  De	  som	  svarade	  är	  i	  följande	  
åldrar;	  31,	  34,	  31,	  24,	  27,	  25	  och	  23.	  

Likt	  den	  fysiska	  fokusgruppen	  var	  jag	  intresserad	  av	  hur	  roligt	  respektive	  
tråkigt	  verktyget	  var	  att	  använda	  (figur	  21).	  Siffran	  1	  står	  för	  väldigt	  tråkigt	  
och	  siffran	  5	  väldigt	  roligt.	  Av	  svarsresultaten	  ser	  vi	  att	  man	  verkade	  tycka	  
verktyget	  ändå	  var	  relativt	  roligt	  att	  använda.	  

	  

Figur	  19.	  Diagram	  över	  hur	  roligt/tråkigt	  verktyget	  
var.	  

	  
Figur	  20.	  Diagram	  över	  verktygets	  svårighetsgrad	  

	   	  

	  

På	  samma	  sätt	  ville	  jag	  även	  se	  hur	  svårt	  respektive	  lätt	  verktyget	  var	  att	  
använda,	  1	  står	  för	  väldigt	  svårt	  och	  5	  för	  väldigt	  lätt.	  I	  figur	  20	  här	  ovan	  ser	  
vi	  att	  de	  allra	  flesta	  tycker	  att	  det	  var	  ett	  väldigt	  enkelt	  verktyg	  att	  använda.	  	  

I	  frågan	  vad	  man	  tyckte	  var	  bäst	  med	  City	  Planner?	  Svarade	  inte	  alla	  sju,	  de	  
fyra	  svaren	  som	  kom	  in	  är	  som	  följande;	  

• Enkel	  smidig	  
• Väldigt	  smidigt	  att	  röra	  sig	  snabbt	  runt	  på	  kartan.	  Responsen	  på	  ut/in	  
zoom	  och	  vridning	  av	  kartan	  var	  väldigt	  snabbt	  

• Att	  stadsplaneringen	  blir	  mer	  tillgänglig	  för	  medborgarna.	  Enkelt	  att	  
använda,	  möjligheten	  att	  lägga	  in	  kommentarer	  	  

• Verktyget	  är	  spännande	  och	  intresseväckande!	  Ger	  ett	  bra	  perspektiv	  
och	  det	  är	  jättebra	  att	  man	  kan	  se	  vad	  andra	  tycker	  och	  på	  vilken	  
plats,	  på	  detta	  sätt	  får	  man	  ett	  helhetsintryck	  
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Motsatsen	  till	  föregående	  och	  vad	  som	  var	  sämst	  med	  verktyget	  svarades	  
även	  det	  av	  bara	  fyra	  personer;	  

• Göteborg	  var	  ganska	  oskarp.	  	  
• Att	  det	  inte	  gick	  att	  starta	  :)	  	  
• Ej	  detaljerat,	  google	  streetview	  är	  snyggare	  	  
• Lite	  avancerad,	  tror	  inte	  att	  exempelvis	  min	  mormor	  skulle	  förstå	  sig	  
på	  verktyget,	  själv	  i	  alla	  fall.	  även	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  ladda	  hem	  
Java,	  tror	  att	  detta	  kan	  vara	  ett	  problem	  för	  flera	  individer	  

I	  nästa	  fråga	  runt	  eventuella	  problem	  med	  verktyget	  fick	  jag	  in	  sju	  
kommentarer	  som	  man	  ser	  här	  nedan.	  Här	  ser	  vi	  kommentarer	  som	  tar	  upp	  
en	  del	  fundamentala	  problem	  med	  verktyget.	  

• Nej	  	  
• Nej	  	  
• Kunde	  inte	  starta	  verktyget,	  det	  stannade	  bara	  upp	  i	  laddningsfasen,	  
både	  i	  Safari	  och	  Firefox	  	  

• Nej	  	  
• Det	  går	  inte	  att	  öppna,	  det	  står	  bara	  att	  projektet	  laddas	  
• Fungerade	  mycket	  bra	  
• Det	  gick	  inte	  att	  öppna	  kartan	  över	  industriområdet	  samt	  det	  gick	  
inte	  att	  navigera	  göteborgskartan,	  poängen	  försvinner	  då	  

Även	  i	  denna	  enkät	  vill	  jag	  se	  om	  något	  saknades	  i	  verktyget	  och	  dess	  
funktioner.	  Sex	  personer	  har	  svarat	  på	  den	  frågan	  och	  lyder	  enligt	  nedan;	  

• Nej	  	  
• Nej	  
• Första	  programmet	  av	  denna	  sort	  som	  jag	  använder	  så	  vet	  ej	  vad	  som	  
mer	  skulle	  behövas	  

• Vet	  ej	  
• Kanske	  möjligheten	  att	  snabbvälja	  viktiga	  platser	  i	  staden	  typ	  "gå	  
direkt	  till	  vasaplan"	  

• Vet	  ej	  då	  jag	  inte	  kunnat	  använda,	  men	  solljus,	  och	  årstiderna	  vore	  en	  
kul	  grej	  att	  ha	  som	  inställning!	  

I	  frågan	  om	  någon	  hade	  använt	  något	  liknande	  verktyg	  innan	  och	  i	  så	  fall	  
vilket	  fick	  jag	  sju	  svar	  där	  Google	  earth	  sticker	  ut	  som	  ett	  vanligt	  och	  
liknande	  verktyg.	  

• Google	  earth	  men	  den	  har	  ingen	  info	  om	  platserna	  
• Nej	  
• Har	  testat	  på	  Google	  Earth	  
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• Nej	  
• Google	  earth	  3d-‐modell	  för	  Ön	  i	  Umeå	  
• Använt	  eniro,	  google.	  De	  kanske	  inte	  är	  tillräckligt	  lika	  denna	  
tjänsten?	  	  

• Nej	  

Efter	  frågorna	  om	  verktyget	  fick	  man	  även	  här	  gå	  vidare	  med	  lite	  frågor	  
runt	  planering	  och	  planeringsprocessen.	  Jag	  började	  på	  samma	  sätt	  med	  att	  
ta	  reda	  på	  hur	  insatta	  respondenterna	  var	  på	  en	  skala	  1	  till	  5,	  Där	  lägre	  
betyder	  mindre	  insatt	  (se	  figur	  21	  nedan).	  Sju	  svar	  kom	  in	  vars	  resultat	  
sprider	  ut	  sig	  en	  del	  men	  där	  i	  alla	  fall	  fyra	  har	  valt	  en	  två	  vilket	  innebär	  att	  
man	  inte	  är	  speciellt	  insatt	  i	  planeringsprocessen.	  

	  

Figur	  21.	  Diagram	  över	  antalet	  insatt	  i	  
planeringsprocessen.	  

	  

Figur	  22.	  Diagram	  över	  möjligheterna	  att	  påverka	  i	  planeringen.	  

Figur	  22	  ovan	  visar	  hur	  väl	  man	  känner	  att	  man	  kan	  påverka	  
planeringsprocessen.	  Två	  nej	  och	  fem	  som	  tycker	  ja	  men	  inte	  tillräckligt	  
(text	  har	  fallit	  bort	  i	  figurens	  ljusgula	  tårtbit).	  	  

Skulle	  City	  Planner	  öka	  ditt	  intresse	  för	  kommunens	  planering	  och	  
förändring	  av	  staden?	  Var	  nästa	  fråga,	  figur	  23	  visar	  att	  alla	  sju	  anser	  att	  
verktyget	  skulle	  öka	  deras	  intresse	  för	  planeringen.	  

	  

Figur	  23.	  Diagram	  över	  hur	  väl	  City	  Planner	  skulle	  öka	  intresset	  för	  planeringen.	  

I	  frågan	  huruvida	  internet	  passar	  som	  metod	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  i	  
kommunens	  arbete	  runt	  planeringsfrågor	  svarade	  man	  enligt	  nedan	  (figur	  
24)	  där	  1	  står	  för	  dålig	  metod	  och	  5	  för	  bra.	  Att	  internet	  är	  en	  bra	  metod	  
framgår	  klart	  och	  tydligt	  enligt	  resultatet.	  
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Figur	  24.	  Diagram	  över	  hur	  bra	  internet	  är	  som	  verktyg	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  in	  planeringsfrågor	  

Sista	  frågan	  likt	  den	  första	  enkäten	  handlar	  om	  respondenternas	  egna	  
förslag	  till	  hur	  kommuner	  kan	  arbeta	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  i	  planeringen.	  
Tyvärr	  kom	  endast	  fyra	  svar	  in	  och	  lyder	  som	  nedan;	  

• Mycket	  av	  planeringsarbetet	  når	  aldrig	  ut	  till	  medborgarna.	  Men	  när	  
väl	  någonting	  presenteras	  eller	  har	  kommit	  längre	  i	  processen	  blir	  det	  
ofta	  långdragna	  överklaganden.	  På	  något	  sätt	  borde	  vi	  leva	  efter	  
demokratiska	  principer	  och	  kunna	  godta	  det	  förslag	  som	  flest	  
personer	  står	  bakom.	  Enkel	  röstning	  på	  olika	  förslag	  skulle	  kunna	  
fungera,	  om	  resultatet	  visualiseras	  under	  pågående	  process	  så	  att	  
man	  känner	  och	  ser	  att	  man	  kan	  vara	  med	  och	  påverka.	  En	  publik	  
websida,	  eller	  att	  man	  på	  nåt	  sätt	  har	  ett	  kommuninvånarinlogg,	  med	  
t.ex.	  tre	  staplar	  som	  växer	  beroende	  på	  hur	  många	  som	  röstar	  på	  
alternativet.	  	  

• Mer	  artiklar	  i	  tidningar	  samt	  att	  satsa	  mer	  på	  allmän	  information	  över	  
internet.	  	  

• Jag	  tror	  det	  vore	  bra	  om	  kommunen	  kunde	  ha	  medborgardialog	  över	  
internet	  med	  sådana	  här	  verktyg	  men	  att	  det	  då	  är	  viktigt	  att	  
medborgarna	  kan	  få	  lämna	  förslag	  och	  kommentarer,	  och	  att	  
kommunrepresentanter	  sedan	  hela	  tiden	  svarar	  medborgarna	  och	  för	  
en	  dialog.	  

• Mer	  information	  på	  ex	  skolor,	  arbetsplatser,	  att	  man	  åker	  ut	  till	  folket	  
och	  inte	  låter	  folket	  komma	  till	  kommunen.	  

6	  SAMMANFATTNING	  OCH	  DISKUSSION	  

Uppsatsen	  har	  noggrant	  gått	  igenom	  verktyget	  City	  Planner	  och	  dess	  
funktioner.	  De	  medborgare	  som	  var	  delaktiga	  i	  min	  fysiska	  fokusgrupp	  tog	  
emot	  verktyget	  som	  något	  bra	  och	  intressant	  att	  arbeta	  vidare	  med.	  
Resultatet	  har	  visat	  att	  intresset	  för	  3D	  i	  visualisering	  av	  byggnader	  och	  
generellt	  är	  av	  relativt	  stort	  intresse	  också	  sett	  till	  alla	  mina	  respondenter.	  
Som	  ett	  verktyg	  i	  planeringsprocessen	  är	  det	  helt	  klart	  av	  analysen	  att	  
döma	  av	  intresse	  också.	  Att	  den	  ökar	  medborgarens	  deltagande	  är	  något	  
som	  däremot	  måste	  undersökas	  under	  tidens	  gång	  när	  ett	  verktyg	  väl	  är	  
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upphandlat	  och	  har	  implementerats	  i	  Umeå	  kommun.	  Men	  att	  en	  stor	  tilltro	  
på	  ett	  ökat	  intresse	  för	  planeringen	  med	  hjälp	  av	  verktyget	  finns	  (se	  figur	  
23)	  bådar	  gott	  för	  framtiden	  och	  förhoppningsvis	  leder	  det	  till	  att	  fler	  
människor	  (framförallt	  unga)	  som	  idag	  inte	  är	  så	  insatta	  i	  
planeringsprocessen	  har	  en	  chans	  att	  bli	  det.	  Av	  resultatet	  att	  döma	  var	  just	  
City	  Planner	  både	  ett	  roligt	  och	  relativt	  enkelt	  verktyg	  för	  vissa	  att	  använda.	  
Att	  verktyget	  går	  att	  få	  tillgång	  till	  direkt	  via	  webbläsaren	  är	  väldigt	  positivt	  
då	  det	  enkelt	  blir	  tillgängligt	  för	  alla.	  Att	  verktyget	  kändes	  svårt	  för	  vissa	  är	  
något	  som	  behöver	  förbättras	  ytterligare	  för	  att	  verktyget	  ska	  kunna	  
utnyttjas	  enkelt	  av	  alla.	  Vissa	  moment	  som	  att	  t	  ex.	  installera	  java	  på	  sin	  
egen	  dator	  kan	  tes	  enkelt	  för	  vissa	  men	  långt	  ifrån	  alla.	  Detta	  bör	  ses	  över	  
av	  utvecklarna,	  hur	  man	  löser	  det	  smidigare	  samt	  att	  verktyget	  verkligen	  
fungerar	  på	  alla	  webbläsare.	  

Möjligheterna	  med	  verktyget	  och	  utvecklingen	  av	  tekniken	  går	  dock	  
ständigt	  framåt	  med	  stora	  steg,	  hänger	  man	  med	  i	  utvecklingen	  så	  finns	  
goda	  möjligheter	  för	  kommunen	  att	  sticka	  ut	  och	  visa	  sig	  som	  en	  bra	  
förebild	  för	  att	  öka	  medborgarnas	  deltagande.	  	  

Uppsatsen	  visade	  även	  att	  3D	  i	  utbildningen	  av	  samhällsplanerare	  bör	  tas	  
på	  större	  allvar.	  Att	  utnyttja	  internet	  som	  utgångspunkt	  för	  att	  komma	  i	  
kontakt	  tycks	  även	  det	  vara	  en	  bra	  strategi,	  detta	  är	  inget	  nytt	  men	  man	  kan	  
definitivt	  jobba	  mer	  i	  det	  forumet	  från	  kommunernas	  sida.	  Jag	  känner	  mig	  
nöjd	  och	  att	  mina	  frågeställningar	  har	  blivit	  besvarade.	  Jag	  vill	  här	  nedan	  till	  
sist	  gå	  in	  lite	  djupare	  och	  diskutera	  planering	  och	  visualisering	  ännu	  mer.	  

6.1	  Kommunala	  samarbeten	  

Alla	  människor	  bär	  på	  någon	  kunskap	  som	  den	  andre	  saknar,	  att	  samarbeta	  
är	  en	  metod	  som	  sen	  länge	  har	  varit	  ett	  framgångsrikt	  recept	  för	  att	  ta	  sig	  
framåt.	  I	  många	  mån	  och	  men	  verkar	  det	  dock	  som	  att	  kommuner	  i	  Sverige	  
idag	  tävlar	  väldigt	  mycket	  mot	  varandra.	  Det	  kan	  ju	  förstås	  trigga	  en	  viss	  
utveckling	  till	  positiv	  förändring	  och	  ska	  även	  till	  viss	  del	  finnas	  kvar.	  
Behovet	  att	  mäta	  sig	  mot	  varandra	  tycks	  inte	  gå	  radera.	  Det	  är	  däremot	  
inget	  hinder	  för	  att	  samarbeta	  tycker	  jag.	  Samarbete	  bör	  uppmuntras	  till	  
större	  grad	  speciellt	  i	  den	  delen	  av	  Sverige	  som	  vi	  befinner	  oss	  i	  för	  att	  vi	  
ska	  synas	  och	  verkligen	  ha	  en	  inverkan	  i	  konkurrensen	  på	  den	  Svenska	  och	  
internationella	  marknaden.	  Arbetet	  jag	  gjort	  här	  har	  dock	  inte	  fokuserat	  så	  
mycket	  på	  hur	  samarbeten	  gynnar	  kommuner.	  Jag	  tycker	  dock	  att	  det	  är	  ett	  
ämne	  att	  trycka	  på	  och	  belysa	  just	  för	  dess	  vikt	  i	  byggandet	  av	  långsiktigt	  
hållbara	  kommuner,	  främst	  socialt.	  	  
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6.2	  Medborgarnas	  intresse	  för	  verktyget	  

Som	  man	  ser	  i	  resultatet	  så	  finns	  det	  delade	  åsikter	  bland	  alla	  som	  var	  
delaktiga,	  både	  i	  den	  fysiska	  och	  online	  fokusgruppen.	  I	  grund	  och	  botten	  
handlar	  det	  nog	  till	  stor	  del	  om	  datorvana	  när	  det	  kommer	  till	  City	  Planner.	  
Verktyget	  måste	  fungera	  direkt	  och	  måste	  vara	  väldigt	  enkelt	  (till	  och	  med	  
enklare	  än	  idag)	  att	  använda	  med	  väldigt	  tydliga	  instruktioner.	  Många	  
deltagare	  och	  respondenter	  som	  hade	  en	  lägre	  ålder	  hade	  väldigt	  positiva	  
åsikter	  om	  programmet	  jämfört	  med	  äldre	  vilket	  förstås	  bådar	  gott	  för	  att	  
locka	  fler	  yngre	  att	  bli	  insatta	  i	  planeringen.	  Men	  jag	  anser	  helt	  klart	  att	  det	  
måste	  vara	  lika	  enkelt	  för	  alla	  åldrar	  om	  ett	  ordentligt	  genomslag	  för	  
verktyget	  ska	  kunna	  ske.	  Som	  nämnt	  tidigare	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  
verktyget	  fungera.	  Då	  blir	  det	  ett	  problem	  att	  verktyget	  inte	  tycks	  fungera	  
på	  alla	  webbläsare	  så	  som	  t	  ex.	  Safari	  som	  används	  av	  många	  Mac-‐
användare	  och	  som	  både	  jag	  och	  några	  respondenter	  fått	  erfara.	  Att	  
verktyget	  ska	  fungera	  smidigt	  och	  felfritt	  på	  alla	  webbläsare	  är	  ett	  måste.	  
Viktigt	  att	  påpeka	  är	  också	  vilka	  man	  lockar	  med	  detta	  verktyg,	  det	  kanske	  
inte	  innefattar	  alla	  som	  man	  egentligen	  vill	  nå	  ut	  till,	  men	  att	  det	  kanske	  
lockar	  några	  fler.	  	  

6.3	  Medborgerligt	  deltagande	  i	  planeringen	  

En	  prioritering	  i	  kommunernas	  arbete	  måste	  alltid	  vara	  att	  få	  medborgarna	  
delaktiga	  på	  ett	  bättre	  sätt,	  här	  finns	  det	  alltid	  mer	  jobb	  att	  göra	  och	  inte	  
minst	  i	  Umeå	  kommun.	  När	  vi	  lägger	  ner	  mindre	  tid	  och	  energi	  på	  det	  
arbetet	  är	  vår	  demokrati	  i	  fara	  enligt	  mig.	  Att	  söka	  nya	  sätt	  att	  nå	  ut	  på	  som	  
t	  ex.	  med	  3D-‐visualisering	  är	  ett	  jättebra	  steg	  i	  rätt	  riktning.	  Teknik	  
intresserar	  många	  (men	  absolut	  inte	  alla)	  och	  bjuder	  in	  till	  nyfikenhet	  när	  
detta	  kombineras	  med	  kommunens	  arbete.	  Det	  är	  dock	  upp	  till	  
medborgarna	  själva	  att	  också	  engagera	  sig	  	  

”Bättre	  info	  om	  vilka	  saker	  som	  är	  på	  g	  Jag	  är	  ju	  uppdaterad	  genom	  
mina	  politiska	  uppdrag	  Det	  finns	  stora	  möjligheter	  redan	  men	  man	  
måste	  gå	  ut	  och	  vara	  intresserad”	  (Enkätsvar	  från	  deltagare	  i	  den	  
fysiska	  fokusgruppen.	  S.	  24).	  

Många	  äldre	  gör	  detta	  genom	  att	  komma	  på	  t	  ex.	  samrådsmöten.	  Här	  måste	  
fler	  lockas	  att	  komma.	  Information	  och	  utbildning	  om	  vilka	  möjligheter	  man	  
har	  som	  medborgare	  är	  det	  som	  av	  största	  vikt.	  Som	  mitt	  resultat	  visade	  så	  
är	  få	  väl	  insatta	  i	  planeringsprocessen	  eller	  så	  känner	  man	  att	  man	  inte	  
riktigt	  har	  tillräckliga	  möjligheter	  att	  göra	  det	  (se	  figur	  16,	  22	  och	  23).	  Det	  
gäller	  även	  att	  inte	  bli	  för	  bekväm	  med	  verktyget	  och	  tänka	  på	  vad	  
verktyget	  visar	  eller	  inte	  visar	  utöver	  en	  visualisering.	  Det	  är	  ett	  
komplement	  i	  planeringen	  inte	  ett	  substitut.	  På	  samma	  sätt	  är	  det	  ett	  
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komplement	  till	  de	  rådande	  metoderna	  för	  medborgardialog	  så	  som	  samråd	  
och	  utställningar	  av	  planer	  i	  t	  ex.	  stadshus	  eller	  bibliotek.	  

6.4	  Transparens	  i	  den	  kommunala	  planeringen	  

Ett	  ökat	  medborgerligt	  deltagande	  ger	  såklart	  bättre	  transparens	  i	  både	  
planeringsprocessen	  men	  även	  i	  kommunerna	  som	  stort.	  Ju	  mer	  öppenhet	  
och	  insyn	  vi	  ger	  medborgarna	  desto	  mer	  förtroende	  får	  man	  och	  därmed	  
tror	  jag	  också	  det	  blir	  enklare	  att	  göra	  och	  driva	  igenom	  förändringar.	  Om	  
ett	  förslag	  läggs	  fram	  från	  tomma	  intet	  kommer	  ju	  flertalet	  te	  sig	  skeptiska	  
tills	  dess	  dom	  är	  införstådda	  ordentligt.	  Att	  tidigt	  få	  ut	  alternativ	  och	  skisser	  
med	  hjälp	  av	  3D	  ser	  jag	  som	  ett	  väldigt	  kraftfullt	  verktyg	  för	  förhindra	  
skeptiska	  åsikter	  hos	  medborgare.	  Kan	  man	  titta	  runt	  själv	  hur	  en	  ny	  
byggnad	  påverkar	  kringliggande	  miljö	  så	  besvaras	  frågor	  som	  många	  ställer	  
sig	  när	  man	  ser	  planer	  på	  t	  ex.	  ett	  nytt	  höghus.	  Sen	  tycker	  jag	  att	  
medborgaren	  ska	  vara	  införstådd	  betydligt	  tidigare	  än	  så	  också,	  redan	  i	  
stadiet	  där	  alternativen	  tas	  fram.	  Speciellt	  de	  som	  är	  närmast	  berörda.	  Detta	  
har	  jag	  en	  uppfattning	  att	  man	  inte	  alltid	  gör	  vilket	  självklart	  skadar	  
förtroendet.	  Kan	  det	  här	  göra	  planeringen	  mer	  komplicerad	  och	  
långsammare?	  Kanske	  det	  men	  det	  tycker	  jag	  betyder	  att	  vi	  måste	  låta	  den	  
gå	  långsammare	  också,	  om	  det	  visar	  sig	  att	  det	  är	  priset	  för	  att	  få	  fler	  
delaktiga	  i	  planeringen	  och	  den	  demokratiska	  processen.	  

6.5	  3D	  som	  verktyg	  för	  framtidens	  planering	  

Som	  jag	  har	  påpekat	  ovan	  och	  som	  framgår	  av	  resultatet	  i	  den	  här	  
uppsatsen,	  så	  är	  arbetet	  med	  3D	  ett	  verktyg	  som	  med	  stor	  sannolikhet	  
kommer	  att	  växa	  ”det	  är	  kul	  att	  leka	  med	  det	  här”	  är	  ett	  citat	  från	  
fokusgruppen	  som	  konstaterar	  nyfikenheten	  och	  en	  önskan	  att	  få	  se	  mer.	  
Kostnadseffektiva	  lösningar	  som	  förtydligar	  och	  förenklar	  en	  annars	  ganska	  
byråkratisk	  detaljplan	  är	  guld	  värd.	  Funktioner	  att	  enkelt	  lämna	  synpunkter	  
utan	  att	  behöva	  ta	  sig	  till	  ett	  samrådsmöte	  likaså.	  Det	  viktiga	  nu	  tror	  jag	  
främst	  ligger	  i	  att	  få	  in	  momentet	  i	  utbildningen	  tydligare	  så	  att	  
nyexaminerade	  studenter	  tar	  med	  sig	  tänket	  till	  arbetsplatser	  och	  därmed	  
till	  planeringen	  av	  våra	  kommuner.	  Idag	  är	  undervisningen	  i	  3D	  undermålig	  
och	  behöver	  förstärkas.	  Kompetensen	  för	  att	  arbeta	  med	  det	  är	  inte	  svår	  att	  
skaffa	  sig	  speciellt	  med	  en	  så	  väll	  utvecklad	  och	  lättillgänglig	  teknik	  som	  
växer	  var	  dag.	  Jag	  tror	  det	  främst	  handlar	  om	  att	  i	  planeringsutbildningarna	  
lägga	  in	  en	  kurs	  på	  grundnivå	  där	  grunderna	  för	  3D	  och	  generell	  
visualisering	  kan	  läggas.	  Sen	  bör	  det	  finnas	  avancerade	  kurser	  på	  högre	  
nivå	  eller	  som	  valbara	  alternativ.	  Planering	  är	  ett	  viktigt	  moment	  och	  yrke	  i	  
kommunerna	  men	  jag	  tycker	  inte	  det	  är	  lika	  med	  att	  saker	  ska	  se	  bra	  ut	  och	  
vara	  enkla	  att	  förstå	  vilket	  återigen	  knyter	  ann	  till	  transparens	  och	  ett	  ökat	  
medborgardeltagande.	  Jag	  tror	  dock	  att	  många	  kommuner	  inklusive	  Umeå	  
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kan	  göra	  bra	  mycket	  mer	  för	  att	  förbättra	  dialogen	  med	  sina	  medborgare,	  
med	  nya	  verktyg	  att	  arbeta	  med	  (så	  som	  City	  Planner)	  kan	  vi	  kanske	  hitta	  
bra	  lösningar	  som	  gör	  just	  det.	  	  

6.6	  3D	  som	  dokumentationsverktyg	  för	  t	  ex.	  historiskt	  ändamål	  

Detta	  är	  en	  intressant	  aspekt	  som	  bör	  öka	  intresset	  ytterligare.	  Jag	  har	  sett	  
kartor	  över	  Umeå	  där	  man	  på	  grafiskt	  vis	  visar	  utvecklingen	  och	  
utbredningen	  av	  staden	  från	  ett	  historiskt	  perspektiv	  fram	  till	  idag.	  På	  
samma	  sätt	  kan	  vi	  utnyttja	  3D-‐tekniken.	  Historiska	  byggnader	  kan	  
förevigas,	  återuppbyggas	  och	  lagras	  i	  modeller	  av	  staden	  som	  den	  såg	  ut	  
förut.	  Samarbeten	  med	  museum	  kan	  göra	  att	  historien	  kommer	  till	  liv	  på	  ett	  
nytt	  och	  annorlunda	  sätt.	  Tänk	  att	  gå	  omkring	  i	  Umeå	  som	  det	  såg	  ut	  för	  
100	  år	  sedan.	  Tanken	  är	  lockande	  och	  3D	  skapar	  möjligheterna.	  I	  
diskussionen	  med	  fokusgruppen	  tyckte	  man	  detta	  var	  en	  intressant	  aspekt	  
och	  möjlighet	  att	  utnyttja	  verktyget.	  

6.7	  Vikten	  av	  att	  vara	  i	  framkant	  och	  tänka	  framåt	  

Jag	  har	  varit	  inne	  på	  det	  här	  tidigare	  och	  vikten	  är	  inte	  minst	  väldigt	  stor	  för	  
Umeå	  som	  har	  extremt	  stora	  målsättningar	  (för	  stora?).	  Vill	  man	  satsa,	  vill	  
man	  locka	  och	  dessutom	  behålla	  så	  gäller	  det	  verkligen	  att	  anstränga	  sig	  
både	  idag	  och	  långsiktigt.	  Att	  hela	  tiden	  söka	  nya	  vägar	  till	  utvecklingen,	  
hitta	  nya	  lösningar	  som	  effektiviserar	  och	  förenklar.	  Att	  inte	  låsa	  fast	  sig	  på	  
saker	  som	  var	  tror	  jag	  också	  på.	  Mycket	  kompetens	  och	  rutiner	  kommer	  
från	  generationer	  av	  arbete	  och	  kunskap	  och	  den	  ska	  vi	  förstås	  värna	  om.	  
Men	  jag	  tror	  verkligen	  att	  vi	  tar	  oss	  snabbare	  framåt	  med	  väl	  valda	  steg	  in	  i	  
det	  okända.	  3D	  är	  inte	  det	  senaste	  men	  i	  planeringssyfte	  är	  det	  inte	  så	  
gammalt	  som	  verktyg	  heller.	  Uppsatsen	  här	  visar	  att	  verktyget	  är	  intressant	  
men	  absolut	  inte	  felfritt	  och	  bör	  utvecklas,	  utforskas	  och	  utvärderas	  vidare	  
för	  att	  bli	  det	  verktyg	  som	  jag	  tror	  att	  det	  kan	  bli,	  ett	  utmärkt	  hjälpmedel	  i	  
modern	  samhällsbyggnad.	   	  
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8	  BILAGOR	  

Bilaga	  1.	  Enkätfrågor	  

Enkätfrågor	  för	  fokusgrupp	  

Vad	  är	  din	  ålder?	  

Vad	  är	  din	  sysselsättning?	  

På	  en	  skala	  1-‐5	  hur	  tråkigt,	  respektive	  roligt	  tyckte	  du	  det	  var	  att	  använda	  City	  Planner?	  

På	  en	  skala	  1-‐5	  hur	  svårt,	  respektive	  lätt	  tyckte	  du	  det	  var	  att	  använda	  City	  Planner?	  

Vad	  tyckte	  du	  var	  bäst	  med	  City	  Planner?	  

Vad	  tyckte	  du	  var	  sämst	  med	  City	  Planner?	  

Saknar	  du	  någon	  funktion	  i	  City	  Planner	  och	  vilken?	  

Har	  du	  använt	  något	  liknande	  verktyg	  innan,	  om	  ja	  vilket?	  

Känner	  du	  att	  du	  har	  goda	  möjligheter	  som	  medborgare	  att	  påverka	  i	  planeringsprocessen?	  

Hur	  väl	  insatt	  anser	  du	  dig	  själv	  vara	  i	  kommunens	  planeringsprocess?	  

Skulle	  City	  Planner	  öka	  ditt	  intresse	  för	  kommunens	  planering	  och	  förändring	  av	  staden?	  

Tycker	  du	  internet	  är	  en	  bra	  metod	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  i	  kommunens	  arbete	  runt	  planeringsfrågor?	  

Har	  du	  något	  förslag	  på	  hur	  kommunen	  annars	  skulle	  kunna	  nå	  ut	  och	  få	  fler	  insatta	  i	  
planeringsarbetet?	  

Skulle	  du	  vara	  intresserad	  av	  att	  veta	  när	  detta	  verktyg	  finns	  tillgängligt	  för	  allmänheten?	  Ange	  då	  din	  
e-‐post	  adress	  här	  nedan	  så	  skickar	  jag	  ut	  information	  när	  detta	  sker.	  

Facebook	  specifika	  frågor	  

Stötte	  du	  på	  något	  problem	  med	  verktyget?	  

På	  en	  skala	  1-‐5,	  hur	  tycker	  du	  internet	  passar	  som	  metod	  för	  att	  få	  fler	  insatta	  i	  kommunens	  arbete	  
runt	  planeringsfrågor?	   	  
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Bilaga	  2.	  Detaljplan	  

	  

Figur	  25.	  Detaljplan	  med	  inslag	  av	  3D	  som	  visualiserings	  hjälpmedel.	  
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Bilaga	  3.	  Dokument	  för	  genomförande	  av	  fokusgrupp	  

Fokusgrupp	  17-‐05-‐2013	  –	  Ryttmästaren	  kadetten	  14:00-‐15:30.	  

Välkomna!	  Ni	  är	  alltså	  den	  grupp	  som	  ska	  få	  vara	  med	  i	  den	  här	  utvärderingen,	  
jag	  är	  väldigt	  tacksam	  att	  ni	  har	  valt	  att	  ställa	  upp	  och	  jag	  hoppas	  att	  allt	  ska	  gå	  
smidigt!	  

Vi	   ska	   göra	   en	   utvärdering	   av	   City	   Planner,	   ett	   3D-‐verktyg	   som	   erbjuder	  
användaren	   att	   se	   en	   stad	   eller	   plats	   i	   3D	   där	  man	   kan	   lämna	   kommentarer	  
samt	  se	  vad	  andra	  tycker	  och	  tänker.	  	  

Utvärderingens	  syfte	  är	  att	  se	  hur	  pass	  användarvänligt	  verktyget	  är	  och	  om	  det	  
är	  tillräckligt	  bra	  och	  intressant	  för	  att	  eventuellt	  locka	  fler	  att	  intressera	  sig	  för	  
planeringen	  i	  kommunen.	  Hittar	  ni	  något	  problem	  eller	  fel	  så	  är	  det	  bara	  ”bra”	  
så	  kan	  vi	  titta	  på	  det	  också.	  

Jag	  vill	  gärna	  att	  vi	  pratar	  lite	  under	  tiden	  och	  kommer	  med	  synpunkter	  om	  det	  
vi	  tycker	  om	  verktyget	  och	  dess	  funktioner.	  	  

Min	   roll	   är	   främst	   att	   hjälpa	   till	   om	   något	   inte	   fungerar	   och	   att	   svara	   på	  
eventuella	  frågor.	  

När	  alla	  har	  gått	  igenom	  och	  testat	  har	  jag	  sist	  en	  liten	  enkät	  att	  fylla	  i.	  	  

Vi	   börjar	   med	   att	   tittat	   på	   två	   exempel	   från	   Göteborg	   och	   Norrköping.	  
Exemplen	   visar	   två	   olika	   sätt	   att	   utnyttja	   detta	   verktyg	   på.	   Vi	   börjar	  med	   att	  
titta	  på	  Norrköping	  som	  är	  fokuserat	  på	  ett	  område	  i	  staden.	  Klicka	  och	  zooma	  
runt	  lite	  för	  att	  få	  en	  känsla	  för	  verktyget.	  I	  Göteborg	  handlar	  det	  mer	  om	  att	  få	  
in	  medborgarnas	   synpunkter	   från	   områden	   runt	   hela	   staden.	   Lägg	  märke	   till	  
skillnaden	  i	  bildkvalitet	  på	  de	  två	  exemplen.	  

Härnäst	  ska	  vi	  titta	  på	  en	  väldigt	  enkel	  modell	  över	  Umeå	  och	  på	  två	  olika	  sätt	  
att	  arbeta	  med	  verktyget.	  Modellen	  nu	  är	  väldigt	  förenklad	  och	  inte	  komplett	  
eftersom	  den	  är	  under	  uppbyggnad.	  Fokusera	  på	  att	  fundera	  runt	  verktyget	  
som	  enbart	  ett	  verktyg	  för	  att	  nå	  ut	  till	  medborgarna.	  Den	  visuella	  
noggrannheten	  är	  kanske	  inte	  alltid	  så	  viktig.	  
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Frågor	  att	  komma	  in	  på	  

• Medborgardeltagande,	  verkar	  verktyget	  kunna	  bidra	  till	  att	  öka	  
intresset?	  Är	  det	  för	  svårt?	  Behöver	  det	  vara	  ännu	  enklare?	  

• Saknas	  det	  funktioner?	  
• Är	  verktyget	  tillräckligt	  smidigt?	  
• Hur	  mycket	  ska	  man	  visa	  i	  en	  plan	  som	  inte	  ännu	  är	  fastställd?	  	  
• Hur	  detaljerad	  behöver	  stadsmodellen	  vara	  för	  att	  det	  ska	  kännas	  

tillräckligt	  attraktivt	  att	  använda	  verktyget?	  
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Bilaga	  4.	  Transkribering	  av	  fysiska	  fokusgruppen	  

Del	  1	  

Jag	  börjar	  med	  att	  presentera	  mig	  själv	  och	  vad	  syftet	  med	  denna	  
fokusgrupp	  är.	  Vi	  ska	  utvärdera	  ett	  verktyg	  för	  medborgardialog,	  verktyget	  
är	  City	  Planner.	  Verktyget	  ska	  både	  underlätta	  och	  locka	  fler	  att	  bli	  delaktiga	  
i	  planeringsprocessen.	  Jag	  förklarar	  att	  vi	  först	  ska	  titta	  på	  några	  exempel	  
utifrån	  några	  andra	  kommuner	  för	  att	  sedan	  titta	  lite	  hur	  man	  skulle	  kunna	  
arbeta	  med	  verktyget	  här	  i	  Umeå.	  Jag	  uttrycker	  att	  man	  själv	  ska	  få	  titta	  runt	  
och	  testa	  verktyget	  utifrån	  de	  exemplen	  jag	  går	  igenom,	  behövs	  hjälp	  så	  
finns	  jag	  där	  för	  frågor.	  Jag	  säger	  efter	  det	  att	  jag	  gärna	  ser	  att	  vi	  får	  en	  
diskussion	  runt	  hur	  verktyget	  fungerar	  och	  huruvida	  det	  är	  ett	  bra	  verktyg	  
för	  medborgardialog	  eller	  inte,	  är	  verktyget	  för	  svårt	  att	  använda	  osv.	  	  

Första	  exemplet	  vi	  ska	  titta	  på	  är	  från	  Göteborg.	  Till	  att	  börja	  med	  ser	  vi	  att	  
alla	  sidor	  inte	  har	  laddat	  med	  svenska	  som	  språk,	  jag	  visar	  vart	  man	  enkelt	  
byter	  från	  engelska	  till	  svenska	  då	  en	  deltagare	  uttrycker	  att	  hon	  annars	  
inte	  skulle	  kunna	  närvara	  pga.	  språket.	  Exemplet	  från	  Göteborg	  vi	  ska	  titta	  
på	  är	  ”Min	  stad”.	  Här	  får	  jag	  guida	  några	  för	  att	  hitta	  rätt	  länk,	  att	  detta	  blev	  
lite	  onödigt	  krångligt	  beror	  på	  att	  jag	  utgår	  från	  en	  länk	  via	  Agency9’s	  
hemsida	  där	  man	  har	  samlat	  exempel.	  Därav	  tror	  jag	  några	  i	  gruppen	  tyckte	  
det	  kändes	  grötigt	  att	  hitta	  rätt	  länk	  att	  klicka	  på.	  Här	  märker	  jag	  snabbt	  att	  
kunskapen	  inom	  datorer	  varierar	  ordentligt	  i	  gruppen	  då	  några	  behöver	  
betydligt	  mer	  hjälp	  än	  andra.	  Något	  bra	  är	  dock	  att	  man	  hjälper	  varandra	  att	  
hitta	  rätt.	  Till	  sist	  får	  jag	  alla	  på	  rätt	  exempel	  och	  förklarar	  snabbt	  vad	  vi	  ser	  
och	  hur	  Göteborg	  stad	  har	  använt	  sig	  av	  verktyget	  City	  Planner	  i	  ”Min	  stad”.	  
Verktyget	  laddar	  ganska	  långsamt,	  vilket	  förstås	  kan	  bero	  på	  både	  
uppkoppling	  och	  datorerna.	  Jag	  förklarar	  instruktionerna	  för	  hur	  man	  
förflyttar	  sig	  på	  kartan,	  jag	  hör	  också	  hur	  deltagare	  hjälper	  varandra	  genom	  
att	  visa	  och	  förklara	  hur	  det	  fungerar.	  Jag	  förklarar	  vad	  skillnaden	  med	  City	  
Planner	  och	  Google	  Earth	  är,	  att	  man	  här	  har	  möjligheten	  att	  lämna	  
kommentarer	  på	  vad	  man	  vill	  ska	  göras	  på	  en	  specifik	  plats	  bland	  annat.	  Jag	  
visar	  några	  kommentarer	  som	  folk	  har	  lämnat	  in	  i	  ”min	  stad”	  exemplet.	  	  
Gruppen	  tittar	  själva	  och	  bekantar	  sig	  djupare.	  En	  deltagare	  fick	  ett	  
problem	  där	  alla	  kommentars	  ikoner	  helt	  plötsligt	  försvann.	  Jag	  löser	  det	  
genom	  att	  starta	  om	  verktyget.	  Efter	  det	  avrundar	  jag	  hur	  Göteborg	  och	  
exemplet	  ”Min	  stad”	  är	  uppbyggt	  och	  går	  vidare	  till	  ”industrilandskapet”	  i	  
Norrköping,	  jag	  förklarar	  skillnaden	  och	  att	  man	  i	  det	  exemplet	  befinner	  sig	  
i	  ett	  begränsat	  område	  och	  inte	  i	  hela	  staden.	  Jag	  får	  gå	  runt	  igen	  och	  se	  att	  
verktyget	  går	  igång	  för	  alla	  vilket	  det	  gör.	  En	  deltagare	  uttrycker	  ”åh	  det	  är	  
så	  vackert,	  vilken	  fin	  stad”	  när	  vi	  tittar	  på	  Norrköping.	  	  Jag	  visar	  först	  de	  
informationspunkter	  Norrköping	  lagt	  ut	  själva	  som	  förklarar	  och	  ger	  
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information	  om	  diverse	  platser.	  Vi	  testar	  sen	  att	  klicka	  på	  medborgarnas	  
kommentarer	  och	  tittar	  på	  vad	  de	  tycker	  och	  tänker	  om	  området	  och	  dess	  
utveckling.	  Det	  tar	  ett	  tag	  för	  alla	  kommentarer	  att	  ladda.	  Här	  upptäcker	  jag	  
själv	  för	  första	  gången	  funktionen	  att	  gilla	  någon	  annans	  inlägg.	  Deltagarna	  
klickar	  vidare	  och	  utforskar.	  Positiva	  kommentarer	  hörs.	  Många	  tycks	  vara	  
ganska	  djupt	  insatta	  i	  verktyget.	  	  Efter	  det	  avrundar	  vi	  det	  momentet	  och	  
tar	  en	  fikapaus.	  

Del	  2	  

Efter	  fikat	  går	  jag	  igenom	  två	  exempel	  som	  jag	  tagit	  fram	  med	  Umeå	  som	  
modell.	  3D-‐modellen	  är	  ofullständig	  och	  inte	  draperad	  vilket	  jag	  förklarar.	  
Jag	  visar	  först	  hur	  man	  kan	  utnyttja	  verktyget	  för	  att	  visa	  fördjupade	  
översiktsplaner,	  jag	  har	  då	  ritat	  upp	  ett	  exempel	  i	  3D	  över	  ett	  fiktivt	  område	  
som	  jag	  kallar	  ”nya	  Ålidhem”	  där	  jag	  gjort	  ett	  förslag	  på	  hur	  man	  skulle	  
kunna	  utveckla	  en	  del	  av	  Ålidhem.	  Jag	  belyser	  vikten	  av	  själv	  kunna	  gå	  runt	  
och	  skaffa	  sig	  en	  egen	  uppfattning	  av	  hur	  ett	  område	  ska	  utvecklas.	  Vi	  
pratar	  lite	  om	  detaljnivå	  på	  modellen	  beroende	  på	  vart	  man	  är	  i	  
planeringsprocessen.	  Jag	  nämner	  efter	  det	  även	  att	  man	  i	  framtiden	  ska	  
kunna	  se	  hur	  solen	  står	  och	  hur	  skuggor	  faller	  på	  modellerna	  vilket	  
Agency9	  har	  uttryckt	  ska	  komma	  som	  en	  funktion.	  Jag	  betonar	  att	  mina	  
exempel	  är	  fiktiva	  och	  inte	  är	  något	  som	  är	  förankrat	  i	  verkligheten	  på	  
något	  sätt.	  Vissa	  navigeringsproblem	  uppstår	  men	  det	  löser	  sig	  snabbt	  tack	  
vare	  att	  deltagarna	  hjälper	  varandra.	  Trots	  att	  jag	  uttryckt	  att	  det	  bara	  är	  ett	  
exempel	  framgår	  det	  att	  en	  deltagare	  ser	  modellen	  och	  exemplet	  som	  något	  
som	  är	  planerat.	  Jag	  visar	  efter	  det	  tydligt	  hur	  man	  lägger	  en	  kommentar	  till	  
ett	  förslag.	  En	  deltagare	  efterlyser	  hela	  staden	  i	  3D.	  Efter	  det	  så	  går	  jag	  
vidare	  till	  att	  visa	  det	  sista	  exemplet	  för	  Umeå	  som	  jag	  har	  konstruerat	  för	  
fokusgruppen.	  Den	  visar	  på	  hur	  man	  kan	  visa	  en	  detaljplan	  och	  hur	  mans	  
kulle	  kunna	  arbeta	  för	  att	  visualisera	  en	  sådan.	  ”Det	  där	  vart	  ju	  jävligt	  
snyggt!”	  uttrycker	  en	  deltagare	  om	  den	  väldigt	  förenklade	  visualiseringen.	  
Deltagarna	  försätter	  att	  hjälpa	  varandra	  väldigt	  bra.	  Jag	  pratar	  sen	  om	  hur	  
man	  skulle	  kunna	  använda	  verktyget	  för	  att	  visa	  gamla	  rivna	  byggnader	  i	  en	  
modell,	  att	  utnyttja	  verktyget	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  på	  så	  sätt	  där	  man	  
kan	  se	  Umeås	  utveckling.	  

Till	  sist	  försöker	  jag	  höra	  efter	  hur	  gruppen	  vid	  detta	  tillfälle	  känner	  runt	  
verktyget.	  En	  deltagare	  tycker	  verktyget	  skulle	  vara	  jättebra	  för	  att	  
informera,	  hon	  pratar	  om	  Tavelsjö	  bygdegård	  och	  hur	  de	  skulle	  kunna	  
använda	  detta	  verktyg	  som	  ”ett	  fantastiskt”	  hjälpmedel	  för	  att	  visa	  på	  en	  
förändring	  som	  ska	  göras.	  Hon	  säger	  att	  många	  är	  intresserade	  men	  som	  
kanske	  inte	  har	  datorer	  och	  att	  då	  ha	  det	  här	  verktyget	  med	  sig	  på	  ett	  
samråd	  skulle	  vara	  jättebra.	  Vi	  är	  alla	  överens	  om	  att	  verktyget	  är	  bra	  både	  
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hemma	  att	  titta	  på	  själv	  men	  också	  som	  ett	  bra	  komplement	  för	  
visualisering	  i	  större	  möten	  och	  samråd.	  	  Jag	  tar	  ett	  exempel	  där	  jag	  
berättar	  om	  detaljplaner	  och	  hur	  de	  kan	  uppfattas	  som	  lite	  ”grötiga”	  och	  
invecklade	  men	  om	  man	  ser	  en	  visualisering	  av	  detaljplanen	  i	  3D	  (som	  här)	  
så	  skulle	  den	  vara	  mycket	  lättare	  att	  förstå.	  En	  deltagare	  uttrycker	  sen	  ”att	  
det	  är	  kul	  att	  leka	  med	  det	  här”.	  	  Jag	  berättar	  sen	  om	  hur	  det	  går	  att	  aktivera	  
möjligheten	  för	  medborgare	  att	  lägga	  upp	  egna	  modeller	  som	  man	  gjort.	  En	  
deltagare	  frågar	  du	  hur	  det	  går	  till	  då	  han	  skulle	  tycka	  det	  vore	  väldigt	  roligt	  
att	  få	  göra.	  Jag	  förklarar	  hur	  man	  kan	  gå	  tillväga	  genom	  att	  först	  rita	  en	  
modell	  i	  SketchUp	  för	  att	  sen	  ladda	  upp.	  Jag	  förklarar	  lite	  mer	  runt	  hur	  man	  i	  
Umeå	  kommun	  bygger	  sin	  3D-‐modell	  inklusive	  fasaddrapering	  och	  olika	  
tekniker	  runt	  det.	  Jag	  förklarar	  sen	  att	  verktyget	  ska	  vara	  betydligt	  enklare	  
att	  starta	  när	  det	  väl	  implementeras	  i	  en	  kommun,	  att	  man	  bara	  ska	  behöva	  
trycka	  på	  en	  knapp	  och	  sen	  komma	  igång,	  en	  deltagare	  uttrycker	  att	  han	  
tror	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  just	  för	  att	  det	  ska	  kännas	  enkelt	  att	  använda	  det.	  
En	  annan	  uttrycker	  just	  efter	  det	  vikten	  av	  tydligt	  instruera	  i	  hur	  man	  
navigerar	  på	  kartan.	  Det	  måste	  finnas	  väldigt	  tydliga	  instruktioner.	  Samma	  
deltagare	  föreslår	  att	  kanske	  göra	  filmer	  där	  man	  bara	  kan	  se	  hur	  man	  
flyger	  runt	  i	  staden	  och	  runt	  t	  ex.	  ett	  nybyggnadsprojekt,	  som	  komplement	  
till	  den	  fria	  3D-‐modellen	  som	  kanske	  alla	  inte	  tycker	  är	  tillräckligt	  enkelt	  att	  
använda.	  En	  deltagare	  uttrycker	  då	  att	  han	  tycker	  ”men	  det	  känns	  ju	  väldigt	  
lätt	  att	  använda,	  tycker	  jag,	  absolut.	  Pedagogiskt	  och	  väldigt	  praktiskt”.	  En	  
annan	  uttrycker	  då	  att	  det	  vore	  en	  bra	  ide	  att	  t	  ex.	  ställa	  ut	  en	  detaljplan	  på	  
biblioteket	  eller	  t	  ex.	  museet	  där	  man	  har	  möjligheten	  att	  se	  en	  3D-‐modell	  
där,	  ”att	  det	  står	  en	  dator	  där,	  så	  programmet	  är	  igång	  hela	  tiden,	  så	  man	  
slipper	  gå	  in	  på	  hemsidan”.	  Jag	  förklarar	  då	  runt	  touch-‐skärm	  tekniken	  som	  
Agency9	  erbjuder	  och	  säger	  att	  just	  det	  kanske	  vore	  väldigt	  smidigt	  som	  en	  
sådan	  lösning,	  Då	  uttrycker	  en	  deltagare	  som	  är	  äldre	  att	  hon	  saknade	  
möjligheten	  då	  hon	  var	  ung,	  att	  påverkar	  och	  uttrycka	  sin	  åsikt,	  att	  man	  var	  
för	  lite	  insatt	  vilket	  lett	  till	  att	  så	  många	  gamla	  och	  fina	  hus	  har	  rivits.	  Hon	  
tycker	  det	  här	  verktyget	  verkar	  vara	  väldigt	  bra	  för	  att	  ge	  medborgare	  en	  
enkel	  chans	  att	  ”tala	  om	  vad	  man	  tyck”.	  En	  annan	  uttrycker	  då	  att	  hon	  
tycker	  man	  kommer	  in	  för	  sent	  i	  planeringsprocessen	  som	  medborgare,	  och	  
att	  det	  här	  verktyget	  kan	  göra	  att	  man	  kommer	  in	  tidigare	  och	  på	  så	  sätt	  har	  
större	  chans	  att	  påverka	  ”det	  kan	  på	  så	  sätt	  hjälpa	  medborgarna	  att	  komma	  
in,	  innan	  det	  är	  för	  sent,	  innan	  klubban	  är	  slagen”.	  Jag	  tackar	  sedan	  så	  
mycket	  för	  att	  alla	  ville	  ställa	  upp	  i	  fokusgruppen	  och	  avrundar.	  

Sist	  har	  jag	  även	  bett	  gruppen	  att	  fylla	  i	  en	  enkät	  som	  dom	  får	  göra	  när	  de	  
känner	  för	  det.	  Jag	  skickar	  ut	  en	  länk	  till	  allas	  e-‐post	  adress.	  

	  


