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Abstrakt 
I det här arbetet behandlas användningen av 3D som planeringsverktyg för kommunal 

planering och vägprojektering. Projektet går ut på att utveckla en 3D-modell över ett 

område i Kalmar med teorier inom informationsdesign och kommunikation med kartor. 

Huvudsyftet är att undersöka hur en stadsmiljö i 3D kan utvecklas för att bli ett 

hjälpmedel i planeringsprocessen och dialogen med Kalmars befolkning och press.  

Med stöd i teorier och en kvalitativ undersökning genom ett användartest undersöks 

problemformuleringen: Hur kan man utveckla en tredimensionell miljö i syfte att 

underlätta planeringen av nybyggnationer på områden Norra Kvarnholmen och 

Malmfjärden med utgångspunkt från teorier kring kommunikationsprocesser och 

kommunikation via kartor? Hur kan de huvudanvändare som skapar objekt i sagda miljö 

placera in valda byggnader och trafiklösningar? 

Resultatet och slutsatsen av undersökningen visar att bilder och filmsekvenser ifrån en 

3D-modell är ett värdefullt verktyg i planeringssammanhang och i syftet att föra en 

dialog med dess målgrupp. 
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Abstract 
In this paper treat the usage of 3D as planning tool for local planning and 

roadprojecting. The goal with the project is to develop a 3D model over an area in 

Kalmar with theories within information design and communication with maps.  

The main purpose is to examine how an urban environment in 3D can develop to 

become a help in the planning process and the dialogue with the citizens of Kalmar and 

press. With support in theories and a qualitative examination through a user test 

examine the problem question: How is it possible to develop a three-dimensional region 

with intension to facilitate planning of new construction at Norra Kvarnholmen and 

Malmfjärden starting from theories in communication process and communication with 

maps? How can the main users creating objects in the mentioned milieu placing chosen 

buildings and traffic problems? 

The result and conclusion of the examination show that the pictures and film sequences 

from a 3D model is a valuable tool in planning and in meaning of having a dialogue with 

their target group. 
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1. Introduktion 
Kalmar är just nu i en expansiv utvecklingsfas. Staden växer och stora företagskedjor 

vill etablera sig och det byggs som aldrig förr. Ett uttalat mål är att dagens 61 000 

invånare ska öka till 70 000 år 2014. För att skapa fysiska förutsättningar för den 

önskade tillväxten funderar man inte bara enbart på helt nya utbyggnadsriktningar, 

utan även på byggnationer för att förstärka de centrala lägena. 

Det här examensarbetet är ett uppdrag ifrån mark- och planeringsenheten i Kalmar 

kommun och uppdraget härstammar i enhetens metod vid presentation av förslag till 

utbyggnadsriktningar inom kommunen. Idag använder mark- och planeringsenheten 

sig av endast tvådimensionella ritningar för presentationer inom enheten och för att 

följa med i den tekniska utvecklingen letar nu uppdragsgivaren efter en modernare 

men ändå effektiv lösning på detta. 

Utgångspunkten med projektet är att vidareutveckla en befintlig 3D-modell över 

Kalmar, där fokus skall ligga kring området för etableringen av World Trade Center. 

Det finns närmare 300 World Trade Centers i närmare hundra länder och 

organisationen arbetar för att knyta samman näringslivet genom internationell handel. 

Idag finns det World Trade Centers i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det som är 

gemensamt med samtliga World Trade Centers är att de ägs och drivs lokalt. Lokalerna 

är avsedda för uthyrning till företag som arbetar inom export- och import. 

Syftet med projektet är att skapa en 3D-modell som ska fungera som ett 3D-verktyg 

för planering åt mark- och planeringsenheten. En viktig del av syftet är att de 

huvudanvändare som skapar förslag till nybyggnationer och trafiklösningar skall kunna 

importera dessa till 3D-modellen.  

Den slutgiltiga 3D-modellen över området är dessutom tänkt att användas som 

presentationsmaterial i kommunikationen med allmänhet och press. 

1.1 Forskningsproblem 
Problemformuleringen som tagits fram lyder som följande:  

”Hur kan man utveckla en tredimensionell miljö i syfte att underlätta planeringen av nybyggnationer 

på områden Norra Kvarnholmen och Malmfjärden med utgångspunkt i teorier kring 

kommunikationsprocesser och kommunikation via kartor? Hur kan de huvudanvändare som skapar 

objekt i sagda miljö placera in valda byggnader och trafiklösningar?” 

 

 1



 

Utifrån det som tidigare nämnts som syfte och problemformulering är huvudmålet att 

skapa en tredimensionell miljö där valda intressenter kan placera in sina förslag till 

nybyggnationer och trafiklösningar. För att lättare kunna se vad som skulle göras har 

ett antal mål satts upp för projektet, dessa är följande: 

• En 3D-modell av området Norra Kvarnholmen och Malmfjärden. 

Detaljrikedomen på miljön och byggnaderna skall vara enkel men tillräcklig för 

att användarna skall kunna orientera sig.  

• Det ska gå importera förslag på byggnader och trafiklösningar till 3D-modellen . 

• 3D-modellen ska vara visuellt tilltalande. 

• Det skall göras ett användartest med en enkät på den tänkta målgruppen för att 

undersöka om budskapet når fram med hjälp av 3D-modellen.  

• Bilder ifrån 3D-modellen och en filmsekvens för att använda till redovisningen. 

1.2 Avgränsningar 
Utifrån den bakgrundsbeskrivning som presenterades under det första mötet med 

Eleonor Sunesson på mark- och planeringsenheten i Kalmar kommun, bestämdes 

omfattningen av projektet. Avgränsningarna 

lyder som följande: 

• Byggnader utanför det streckade 

området (se figur 1) kommer inte att 

textureras med fototextur eftersom 

det kräver större tidsram.  

De byggnader som kommer att ha 

fototextur är de byggnader som 

befinner sig i utkanten av varje 

kvarter. Ett undantag kommer att ske 

då vissa byggnader behöver textureras 

för att öka möjligheten att känna igen 

sig i miljön.  

 

 

 

 

Figur 1. Markering för område för 
texturering med fototextur. 
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• Om förslagen ifrån idéuppdraget med byggnader och trafiklösningar inte blir 

klara inom tidsramen för projektet kommer förslag på byggnader och 

trafiklösningar göras av min handledare Eleonor Sunesson på Kalmar kommun. 

Dessa förslag kommer sedan importeras till 3D-modellen för att demonstrera 

hur modellen är tänkt att fungera.  

• Då uppdragsgivaren önskat en exportering av den slutgiltiga 3D-modellen till en 

VR-applikation, som innebär att användaren själv kan styra och gå omkring i 

modellen genom ett program i datorn. Exporteringen av 3D-modellen kommer 

att genomföras om tid och möjlighet finns. Förslag på programvaror som 3D-

modellen kan exporteras till är Eon Studio, WireFusion eller Virtools. 
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2. Bakgrund 
Information finns överallt runt omkring oss: i hemmet, på jobbet och ute i samhället.  

I det här projektet är 3D-modellen tänkt att förmedla information. Dess huvudsakliga 

uppgift är att ge målgruppen som är kommun, allmänhet och press information om 

hur området kan tänkas se ut i framtiden. Därför är det viktigt att modellen är 

utformad på så sätt att målgruppen kan ta till sig informationen. För att få kunskap om 

hur informationen kan presenteras med modellen kommer en studie genomföras kring 

teorier om kommunikationsprocessen inom informationsdesign och kommunikation 

med kartor. Inom teoridelen informationsdesign kommer en kommunikationsmodell 

med en liten annan utformning än de traditionella modellerna med 

envägskommunikation studeras. Detta för att undersöka hur kommunikationen sker 

med hjälp av 3D-modellen. I den andra teoridelen studeras hur kartor bör förbereda, 

genomföra och utforma kommunikationsprocessen så att kommunikationen får den 

önskade effekten på mottagaren. Dessa teorier kommer senare att användas i arbetet 

med 3D-modellen för att försöka besvara den problemformulering som sattes upp i 

början av projektet. Genom att ha teorin som grund i arbetet kommer 3D-modellen 

anpassas efter målgruppens begränsningar för att i slutskedet undersöka om modellen 

uppfyller dess syfte att förmedla dess huvudsakliga budskap.   
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2.1 Uppdraget 
I januari 2008 meddelade företaget Kärnhem AB att de vill etablera ett World Trade 

Center i centrala Kalmar (se figur 2). Mark på Norra Kvarnholmen och Fredrikskans, 

mitt i hjärtat av det historiska Kalmar, är utpekad för satsningen.  

 

mrådet som ingår i överenskommelsen med Kärnhem och som också ingår detta 

Kalmar kommun kommer att bjuda in tre arkitektkontor och tre trafikkonsulter till ett 

. 

r, 

strukturer och övergripande trafiklösningar.   

O

idéuppdrag sträcker sig mellan Fredrikskansgatan – Fiskaregatan – 

Landshövdingegatan samt Södra Kanalgatan. Därtill ingår även kvarteret Fiskaregatan 

– Kaggensgatan – Strömgatan – Fredrikskansgatan. Området (se figur 3) är naturnära 

och har god vattenkontakt och ligger i direkt anslutning till den historiska 

centrumkärnan Kvarnholmen. Området är en första etapp av det fortsatta 

planeringsarbetet för hela Kalmars norra fjärd.  

första idéuppdrag kring hur Norra Kvarnholmen och delar av Malmfjärden kan 

utvecklas för att med Kärnhems satsning formas till en attraktiv del av Kalmar stad

Arkitekternas och trafikkonsulternas förslag ska fungera som ett idé-material i den 

fortsatta planeringsprocessen och ligga till grund för dialogen med Kalmar kommuns 

invånare. Det första idéuppdraget som är tänkt att importeras till 3D-modellen 

kommer troligtvis inte att fokusera på detaljer utan ett rimligt resultat är volyme

Figur 3. Område som ingår i den första etappen.Figur 2. Område som kommer att fokuseras 
kring i detta projekt. 
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2.2
Design av information eller informationsdesign som det heter bygger kring att utforma 

informationen på det effektivaste sättet att förmedla sitt budskap.  

ierar informationsdesign som  

rial.” 

ika 

kunsk

inform .  

 ordet som 

” 

g 

ås först då mottagaren 

et ”designare”, 

 

 gestaltning av produkter, miljöer och system. I den kreativa 

 

 given 

w.iiid.net). 

ågot 

nde.     

oggrann analys av informationsflödet i 

ion Dessa 

 

 Informationsdesign 

Rune Pettersson (2007, s. 284) defin

”Ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av 

teknik och processer för utformning och användning av informationsmate

Definitionen pekar på att informationsdesign består av en mängd ol

apsområden som tillsammans med de grundreglerna inom ämnet gör 

ationen enklare, begriplig och relevant för den avsedda målgruppen

För att förstå termen informationsdesign bättre har jag valt att bryta ner

information och design. Ordet information kommer ifrån det latinska ordet ”informare

som betyder ge form åt något eller utforma (Segerstad, 2002). 

Pettersson (2007) skriver att information betyder att någon får vetskap om någontin

och kan uppfattas som fakta, upplysningar eller underrättelser. Utifrån 

kommunikationsprocessen kan man säga att information uppn

tolkar meddelandet.  

Den andra hälften design, är likaså besläktat med latin och i detta fall ord

som betyder teckna av, avbilda eller framställa. Design kan anses som formgivning och

avser en process med

processen skall formen underlätta användningen, vara estetiskt tilltalande och anpassad

efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik  

(Pettersson, 2007).  

Ordet design kan utifrån International Institute for Information Design (IIID) 

beskrivas som att optimera form och funktion för ett givet ändamål och en

målgrupp (http://ww

Slutsatsen kan dras av design att det omfattar formgivning eller optimering av n

för att underlätta användningen för målgruppen och samtidigt vara estetiskt tilltala

Informationsdesign syftar till en n

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare, men även som tidigare 

nämnts på en grupp olika kunskapsområden eller basämnen. De fem viktigaste av 

dessa är språk, konst och estetik, information, kognition och kommunikat

fem kunskapsområden kommer senare att förklaras i teoridelen (Pettersson, 2007).
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nformationsdesign som förkortas ID kan visualiseras som en modell (se figur 4) där 

de fem viktigaste kunskapsområden återfinns. Alla dessa kunskapsområden har en 

mringande påverkan av en yttre kontext med samhälle, medier och teknik, individer, 

konomi o

2.2.

o, illustration, estetiska värderingar som 

harmoni och proportioner. 

Kognition: Hur vi förstår och bearbetar informationen vi möter och får. 

h 

apsområden innehar en viktig del i 

 ett budskap. 

ild 

 tredje språket. Med användningen av dessa komponenter inom 

rmation. 

och tydligt syfte och ha klart för sig hur budskapet ska förmedlas. Med hjälp av 

 att 

 Figur 4. Överblick av Informationsdesign (ID) med de beröringspunkter  
 som begreppet angriper (Pettersson, 2007, s. 284) 

I

o

e ch juridik (Pettersson, 2007).  

1 Definition av de fem kunskapsområdena 

Språk: Bildspråk, grafisk formgivning, verbalt, kroppsspråk, text och ljud. 

Konst och estetik: Datorgrafik, film, fot

Information: Hantering av data. 

Kommunikation: En process. När, var och hur ska informationen komma ut oc

kommunicera?  

Samspelet mellan dessa fem kunsk

informationsdesign och är nödvändiga för att kunna arbeta med design av

Inom informationsdesign brukar man kalla samspelet mellan designelementen ord, b

och form för det

kommunikation kan det anses som det effektivaste sättet att skapa info

Samspelet mellan designelementen handlar om att känna sin mottagare, ha ett klart 

noggrant utvalda bilder som är anpassade till informationsmaterialet och målgruppen 

kan man förbättra förståelsen av informationen. Inom grafisk form handlar det om
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anpassa formgivningen till innehållet så att alla element bildar ett helhetsintryck 

(Ander, 2003). 

2 Ämnesgrupper inom informationsdesign 

Inom informationsdesign kan man enligt Petterson (2007) studera de olika 

ämnesgruppern

2.2.

a (se figur 4) inom och ämnena som ingår i grupperna från skilda vyer. 

Dessa ämnesgrupper kan anses som grundregler eller riktlinjer under arbetet med att 

producera informationsmaterial.  

mmunikation och kontext. 

ducera och presentera information i olika medier.  

k handlar om studier hur man undervisar och lär oss inom 

 

hållet efter 

jligt. 

on kan jämföras med att vara motsatsen till kamouflage. Bildens 

kvalité i en presentation kan ha en stor påverkan på intrycket. En enkel bild är 

ger en snabb uppfattning av vad de föreställer. 

ad som är 

En representation är ett medium bestående av ord, bilder, form, ljud och ljus. När en 

n sker använder vi oss av olika medier för att förmedla information och 

 verkligheten. 

Vyerna är: teorivy, utförande, innehåll, representationer, ko

Teorivy 
Ämnesgruppen teorivy har tre huvudområden och omfattar infografi, infologi, och 

infodidaktik. 

Infografi omfattar processen att pro

Infologi är den teoretiska delen och tar upp läran om informationsdesign. 

Infodidakti

informationsdesign.  

Utförandevy

Vid framtagningen av informationsmaterial är det viktigt att anpassa inne

den tänkta målgruppen så att det blir så enkelt och tillgängligt som mö

Informationsprodukti

omedelbar och 

Innehållsvy 
Området omfattar frågeställningar om vad budskapet har för innehåll och v

den egentliga betydelsen? 

Representationsvy 

kommunikatio

det man inte får glömma är att förväxla bilder med verkligheten. Bilder och film är 

endast en representation av
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Kommunikationsvy 
För kommunikation handlar det om överföring av meddelanden mellan en person till, 

 eller flera personer, sändare och mottagare. En kommunikationsprocess (se figur 5) 

mellan sändare – representation och mottagare.  

 

 

 

 

 

bilder ingår. För en bild har den en 

re och en yttre kontext. Den inre kontexten för exempelvis en bok är det samspelet 

mellan texter, bild

ommunikationssituationen mellan sändaren med dess budskap med bilden och 

ottagarna och deras förhållande i situationen.   

2.2.3 Kommunikation utifrån informationsdesign  

egreppet informationsdesign har sitt utgångsläge i informationsflödet ifrån ”sändare” 

till ”mottagare” och analyserar varje del i processen på ett kritiskt sätt. I processen av 

 budskapet är mottagaren i slutändan enskilda individer. Därför är det 

apet lyfts fram och blir tydligt för de 

avsedda mottagarna (Pettersson, 2006).  

l 

en

 

Kontextvy 
Avser det språkliga sammanhang där ett ord eller 

in

Figur 5. Bild över kommunikationsprocessen (1), sändaren (2), 
3) och mottagaren (4) (Pettersson, s.286). representationen (

er och grafisk form. Yttre kontext omfattar hela 

k

m

B

överföring av

viktigt och nödvändigt att ta hänsyn till de möjligheter och begränsningar som 

mottagarna har vid framtagningen av informationsmaterial inom ekonomi, juridik, 

medier och teknik.  

När man utformar och producerar informationsmaterial är det viktigt att använda ord, 

bilder och grafisk form på ett sådant sätt att budsk

Det har genom många årtionden ställts upp modeller för hur 

kommunikationsprocessen fungerar. Harold Lasswell var en av de tidigaste som 1948 

hävdade att kommunikationsprocessen kunde beskrivas med satsen: Vem säger vad til

vem genom vilken kanal och med vilken effekt?  
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Dimbley & Burton b

beståndsdelar vilket bidrar till en förståelse om vad som sker i processen och hur och 

varför det händer (Dimbley & Burton, 1995).  

eskriver kommunikation som en process som kan brytas ner till 

 

 Figur 6. Traditionell kommunikationsmodell där representationen är ett medium  
 med ett specifikt budskap (meddelande) (Pettersson, 2002, s. 23). 

Sändarna (informationslämnarna) 
Sändarna kan beskrivas som de som har något speciellt att berätta. I förmedlingen av 

budskapet är det vanligt att det är flera personer inblandade för att klara av arbetet. 

Dessa personer analyserar de avsedda mottagarnas behov av information. De planerar 

arbetsprocessen, väljer valet av medier, samlar in fakta, bearbetar och presenterar 

budskapet i ord, bilder och grafisk form, samt producerar och distribuerar sina 

informationsmaterial till de avsedda mottagarna (Pettersson, 2006).     

s som användare, mottagare, demografiska 

I 

mentalt 

rval av fakta. De väljer att dra nytta eller 

inte använda sig av sina nya färdigheter och kunskaper (Pettersson, 2006).  

siv.  

rocessen mellan sändare och mottagare bildar tillsammans medium 

meddelandet från avsändare till avsedd mottagare. Exempel på huvudgrupper bland 

Mottagarna (informationsanvändarna) 

Den här gruppen brukar även benämna

grupper, eller målgrupper beroende på specifikt fall. En målgrupp kan beskrivas som 

målet för påverkan av något slag och kan omfatta en eller ett par enskilda personer. 

andra större utsträckningar kan målgrupperna bestå av miljoner människor 

(Pettersson, 2007). 

Det som är gemensamt för samtliga målgrupper är att de i slutändan är enskilda 

individer som gör aktiva urval bland tillgänglig information. De väljer att 

bearbeta och tolka eller att inte bearbeta sitt u

Den traditionella bilden av kommunikation är när en sändare överför en eller fler 

meddelanden till en eller fler mottagare. I den traditionella modellen (se figur 6) utgår 

man ifrån att sändaren har en aktiv roll och mottagaren mer eller mindre pas

I kommunikationsp

och budskap en representation som överförs till mottagaren (Pettersson, 2002).  

Ett medium kan beskrivas som det hjälpmedel som används för att överföra 
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medier är datormedier, etermedier, filmmedier, grafiska medier, levande medier, 

ljudmedier, telemedier och utställningar (Pettersson, 2007).  

Inom en kommunikation mellan två parter intar mottagaren vanligtvis inte en pass

roll. Det uppstår naturligtvis flera olika aktiviteter ifrån det att ett meddelande skickas 

till dess att mottagaren tolkar och förstår budskapet.  

iv 

 

 Figur 7. I den här utvecklade kommunikationsmodellen ligger informationen i  
 centrum där både sändare och mottagare har en aktiv roll. (Pettersson, 2002, s. 24). 

I jämförelse med den traditionella kommunikationsmodellen som är riktad och 

processorienterad, kan sändaren i den utvecklade modellen (se figur 7) ses som en 

”informationsförmedlare”. Mottagaren i processen innehar en mer aktiv roll och är en 

informationstolkare som själv söker upp den information som är av intresse och 

avkodar den. Som en informationsförmedlare i en kommunikation gäller det att 

anpassa informationen efter den tänkta målgruppens sociala kontext, eftersom man 

bara kan göra antaganden om vem den slutgiltiga användaren är (Pettersson, 2002). 

2.3 Komm
ar 

pet 

äffa 

 

En karta är inte en avbildning av verkligheten utan är en mängd information som den 

ottagaren tolkar informationen 

an man inte påstå att kartan allmänt 

unikation med kartor 
I dagens samhälle finns det många olika sätt att kommunicera med varandra. Det v

ett tag sedan man använde sig endast av ögon och samtalskontakt med den som vill 

säga något. Följden av detta är att det lätt kan uppstå missförstånd. Är inte budska

formulerat så tydligt att mottagaren förstår innebörden kan lätt missförstånd intr

(Granath & Elg, 2006). 

Syftet med att framställa en karta är att det finns ett behov att förmedla information.

som producerat kartan valt ut att förmedla. Hur m

beror mycket på hur den presenteras och därför k

sätt är objektiv eller sann (Brodersen, 2002). 
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 att beroende av hur man väljer sina uttryckssymboler styr 

 

 

 

Figur 8. Kommunikationsmodell. (Brodersen, 2002, s. 16) 

Utifrån kommunikationsmodellen för kartografisk kommunikation (se figur 8) kan 

man dela in processen i tre nivåer av kunskapsförmedling. De grundläggande 

komponenterna är – data, information och kunskap. Modellen kan endast tillämpas på 

en envägskommunikation då kartografisk kommunikation oftast är enkelriktad.  

Brodersen (2002) tar upp ett exempel ur en telefonkatalog vad som hamnar under 

respektive nivå:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Att söka efter något specifikt bland en mängd ostrukturerad data kan upplevas som en 

svårighet. Om vi istället organiserar den data som söks har vi en större chans att få 

önskad information. Användaren kan på så sätt enklare få svar på det som söks, och 

därmed få kunskap som motiverar till energi att fortsätta. 

 

Brodersen (2002) menar

man läsarens tolkning in en bestämd riktning. Därför ska man utforma kartorna med 

omsorg så att man presenterar och förmedlar informationen på ett sådant sätt att 

mottagaren kan ta till sig det tänkta budskapet. Processen för kommunikationen 

mellan avsändare och mottagare kan återges i enkel kommunikationsmodellen vilket 

syns i figur 8. 

Figur 9. Exempel på de tre nivåerna av 
kunskapsförmedling (Brodersen, 2002, s. 22) 
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Med hjälp av modellen (se figur 8) kan man enligt Brodersen (2002) visa att det finns 

ld 

 

mmunikationsmodellen (se figur 8) innebär det att det inte är tillräckligt 

att mata data till användaren i tron att användaren skall förstå. Data behöver bearbetas 

och ruktureras till den grad att det passar mottagarens (användarens) förutsättningar. 

Vid produktion av kartor bör man skapa sig en uppfattning av hur användarens 

verklighet ser ut och a svar på. Det är 

2.3.

. Brodersen (2002, s. 26) skriver att  

”Kartografi är läran (och kunskapen) om hur kommunikationen förbereds och  

genomförs – för att nå det önskade målet”.  

ålet för en kartograf är att det budskap som skall förmedlas via kartan faktiskt når 

användaren. Genom en noggrann förberedelse underlättar det genomförandet av 

roduktionen och kartan anpassas efter användarnas behov 

är man arbetar med framtagning av kartor skall kartografen enligt Granath & Elg 

006) ställa följande frågor: ”Vem skall läsa kartan? Hur skall kartan läsas? Vilken typ 

v karta skall det bli? Vad är kartans väsentliga innehåll?”. 

Brodersen (2002) beskriver ett antal riktlinjer som kartografen bör arbeta igenom i 

förberedelsearbetet för

• Syfte 

 

olika nivåer av processer mellan data till kunskap. Under processens gång inträffar en 

förändring i kvaliteten av budskapet. Processen med budskapet genomgår tre faser 

transformation data – information – kunskap där varje enskild fas är kvalitativt ski

från de andra. Den ingångsdata som processen startade med har gått ifrån att vara

ostrukturerad till användbar och informativ kunskap hos användaren. 

Ser man på ko

st

 en uppfattning av vilka frågor användaren vill h

en stor nackdel att skapa något bara för att det är möjligt eftersom det är stor risk att 

man hamnar utanför användarens verklighetsuppfattning (Brodersen, 2002).  

1 Kartografisk kommunikation 

I kommunikationen med kartor är kartan mediet i den kartografiska 

kommunikationen

M

p

N

(2

a

 att uppnå det bästa resultatet.  

Besvarar frågan ”varför?” man startar att genomföra arbetet. 

Målgrupp 

Vem gör vi kartan till? Målgruppen skall beskrivas så att man får en tydlig bild

över dess förutsättningar och behov.  
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• Mål 

Beskrivning av hur det ska se ut vid en bestämd tidpunkt och svaren skall vara

mätbart. Det vill säga att man skall kunna svara ja eller nej på frågan. ”Nådd

vi målet?” när arbetet utvärderas.  

• Användarsituation 

Hur skall kartan användas? Vad skall användarna få ut av karta

 

e 

n? Papperskarta 

 en karta 

behöver förklaras för att bli förstådd, ju besvärligare blir kommunikationen. 

ehållet som kartan var avsedd att förmedla 

 Om mottagaren har 

ottagaren 

olkningen av innehållet övergår 

till kun

eller internet? 

• Frågor 

Användaren hämtar information från kartan genom att först ställa sig frågor 

och sedan söka efter svaren i kartan. 

Vid framtagningen underlättar det även om mottagaren direkt förstår avsändarens 

formspråk i form av grafik, tecken och signaler. Man bör därför alltid sträva efter en 

kombination som kräver minsta möjliga av användaren vid tolkningen. Ju mer

Kontentan av detta blir att det egentliga inn

får en lägre uppmärksamhet än vad som kunde vara möjligt.

lättare att ta in informationen blir följden att det finns en större chans att m

snabbare börjar fundera över själva budskapet och att t

skap (Brodersen, 2002). 

 

 a  
 

I en kart

förmedla. Detta kan var artograf eller båda i kombination.  

I processen ottagaren (användaren) skall öka sin 

kunskap (Brodersen, 2002). 

    Figur 10. Modellen visar att kartografens och användarens verklighet bar
    stämmer överens till en viss grad. (Brodersen, 2002, s. 12) 

ografisk kommunikation (se figur 10) är det avsändaren som har något att 

a en uppdragsgivare, en k

är det avsändaren som hoppas att m
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Granath & Elg (2006, s. 12) konstaterar att  

”När det gäller kartor är det kartografen som ser till att kartan framställs så att kartläsaren 

kan få svar på de frågor som kartografen har avsett att kartan ska kunna ge. Därmed inte 

a stöps i samma format”.  

karta inte alltid vara i samma format. I det här projektet kan 

tvecklade 3D-modell som en tredimensionell karta fast med ett lite 

 i 

d hjälp av bilder och filmsekvenser ifrån 

3D-modellen förmedla utbyggnadsriktningar och trafiklösningar i Kalmar.  

sagt att alla kartor bar

Just därför behöver en 

man anse den u

annat syfte. Det traditionella syftet med en karta är att hjälpa användaren orientera sig

en okänd miljö. Syftet är i det här fallet att me
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3. etod 
Under detta kapitel redogörs en översikt av de metoder som används och hur de har 

genom

Genom lit ch kommunikation med kartor har 

en teoretisk grund skapats för projektet. Den teoretiska grunden och den erhållna 

n 

Genom hela projektet genomförande har en kontinuerlig och iterativ kontakt hållits 

med mina två handledare på Kalmar kommun. Fördelen med detta blir att deras 

feedback vägleder arbetet mot ett allt bättre resultat.       

3.1 Intervju 
En intervju kan delas in i följande typer; strukturerad intervju, semi-strukturerad 

intervju och ostrukturerad intervju. I en intervju ställs frågor för att samla in 

information till fördel för arbetet. 

Strukturerad intervju påminner om ett formulär där man ställer frågor till samtliga 

informanter. Semi-strukturerad intervju består av ett antal öppna frågeställningar 

uppbyggda kring ett tema eller område. Den sista typen som är ostrukturerad intervju 

innehåller få strukturer på samtalet där man diskuterar en eller ett par teman. 

Följdfrågor kommer utifrån respondentens svar (ACSD).  

I det här projektet har jag använt mig av formen ostrukturerade intervjuer. I början av 

projektet genomfördes en intervju med mina handledare på kommunen för att sätta 

mig in i bakgrunden och syftet med projektet. Under hela projektet har kontinuerliga 

möten med kommunen hållits med diskussioner och feedback på arbetet. Vid mötena 

har allt som berör 3D-modellen diskuterats och på så sätt skapat en dialog mellan mig 

och min uppdragsgivare. 

 

 

M

förts i utvecklingen av 3D-modellen. 

teraturstudier inom informationsdesign o

kunskapen kommer att användas och tillämpas i utvecklingen av 3D-modellen. 

Teorierna kommer att användas på så sätt att syftet och budskapet med 3D-modelle

lyfts fram och med hjälp av teorierna försöka besvarar den problemformulering som 

sattes upp i början av projektet. En mer utförlig redogörelse för hur teorierna är tänkta 

att användas i projektet kommer senare i detta kapitel. 
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3.2 Användartest 
. 

te att motverka den känslan av 

självklarhet som projektdeltagarna lätt får vid utformningen av till exempel ett 

vid 

Videokamera – genomförs på samma sätt som en observation med till skillnad att 

eofilmas. Fördelen med metoden är att analysarbetet underlättas. 

r 

on. 

ilaga 1) 

kät i det här fallet ger en 

ungerar som ett planeringsverktyg för Kalmar kommun. 

 

 

Ett användartest kan ha stor inverkan på om ett projekt skall bli lyckat eller misslyckat

Genomförandet av ett användartest görs i syf

gränssnitt.  

Tar man hjälp av en utomstående person som ingår i den avsedda målgruppen 

kommer projektet att granskas ifrån helt andra förutsättningar.  

Det finns ett antal metoder i genomförandet av ett användartest, dessa kan 

genomföras separat eller i kombination. Gemensamt med alla metoder är att samtliga 

användartest kommer att generera feedback som måste utvärderas (Häggstrand, 2000) 

 

Metoder  

Observation – observerar testpersonen vid sidan av och noterar dennes beteende 

utförandet. 

testpersonen vid

Enkät eller intervju – frågor kring det man vill testa mot i form av en enkät elle

intervju. Efter att ha studerat till exempel en applikation får testpersonerna fylla i 

enkäten eller bli intervjuad. 

Låt testpersonen berätta – testpersonen får ”tänka högt” och berätta vad 

testpersoner tycker, tänker och upplever under testet med exempelvis en applikati

I slutskedet av projektet genomfördes ett användartest på två testpersoner ifrån 

målgruppen. Användartestet baserades med några korta frågor i en enkät (se b

via e-post. I motiveringen för valet av metoden är att en en

yttre synvinkel på 3D-modellen och ger feedback på arbetet som kan användas för att 

förbättra modellen. Frågorna i enkäten är baserade kring de riktlinjer som Brodersen 

(2002) beskriver som viktiga. Dessa riktlinjer är syfte och målgrupp, mål, 

användarsituation och frågor. Det förväntade resultatet av användartestet är att 

målgruppen nås av det tänkta budskapet och blir ett avslutande moment för att 

bekräfta att 3D-modellen f
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3.3 Operationalisering 

er det 

 som i det här fallet är Kalmar kommun, press och allmänhet.  

3.3.

udera Petterssons utvecklade kommunikationsmodell (se figur 7) eftersom den 

 kommunikationsmodellen (se figur 6) inte passar riktigt bra för detta 

ändamål, då den traditionella inte tar upp återkopplingen mellan mottagare och 

punkt i Petterssons kommunikationsmodell kan identifiering ske av de 

er 

re och 

kommunikationen som exempelvis feedback.  

odellen att 

ker i 

 
 

Genom litteraturstudien om de utvalda teorierna för projektet har kunskap skaffats till 

fördel åt utvecklingen av 3D-modellen. Med hjälp och stöd i teorierna komm

budskap som 3D-modellen är tänkt att förmedla levereras till den slutgiltiga 

målgruppen,

1 Informationsdesign 

Kommunikation utifrån informationsdesign är något som känns relevant och viktigt 

att lyfta fram för det här projektet. Därför kommer en del av tillämpningen bestå i att 

st

traditionella

sändare.  

Med utgångs

delar som ingår i kommunikationen mellan informationsförmedlare och 

informationstolkare. Genom att se vilka delar och processer som sker i 

kommunikationen är det lättare anpassa informationen efter mottagarnas möjlighet

och begränsningar.  

Riktigt så som Pettersson beskriver kommunikationsprocessen mellan sända

mottagare är det inte i verkligheten. Det uppstår naturligtvis andra fenomen under 

Feedback beskrivs enligt Pettersson (2007) som en reaktion på budskapet ifrån 

mottagaren till sändaren.  

Utifrån Petterssons utvecklade kommunikationsmodell (se figur 7) kommer 

tillämpningen inom informationsdesign leda till en egenutvecklad 

kommunikationsmodell med utgångspunkten i kommunikationsprocessen kring 3D-

modellen. Under nästa kapitel kommer den framtagna kommunikationsm

beskrivas. Framtagningen av modellen görs för att identifiera de processer som s

kommunikationen och analysera dessa på ett kritiskt sätt. 
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3.3.2 Kommunikation med kartor 

ll 

edlingen 

som förhoppningsvis resulterar i en förståelig informationsmängd. 

unikation med kartor tar Brodersen (2002) upp ett 

antal riktlinjer för förarbetet, genomförandet och utformningen av den kartografiska 

3.4 sprocessen 
 

 planering av 

ändas i ett 

d Trade Center. 

ra 

andledare på kommunen blev Björn 

er och 

llan mina handledare på Kommunen har genomförts i ett 

es att hållas 

n 

de vi tillsammans stämma 

av arbetet och ge feedback till fortsatta arbete och förbättringar. 

 

 

 

Vid framtagningen av en karta, i det här fallet en tredimensionell finns det alltid ett 

syfte att förmedla information. I informationsförmedlingen med hjälp av 3D-modellen 

är inte målet att på kortast möjliga tid överföra så mycket data som möjligt ti

mottagaren. Därför krävs det istället en noggrann analys av informationsförm

Utifrån teoriavsnittet med komm

kommunikationen. Dessa riktlinjer har jag tagit hjälp av i arbetet med 3D-modellen för 

att budskapet skall bli tydligt. De riktlinjer som kommer att beskrivas under nästa 

kapitel är syfte och målgrupp, mål, användarsituation och frågor.      

 Arbet
Uppdraget var ifrån mark- och planeringsenheten på Kalmar kommun, där syftet var

att skapa en 3D-modell som var tänkt att fungera som ett 3D-verktyg för

nybyggnationer och trafiklösningar. 3D-modellen var också tänkt att anv

senare skede som presentationsmaterial för allmänhet och press i samband med 

etableringen av Worl

Projektarbetet började med ett besök i mark- och planeringsenhetens lokaler på 

stortorget i Kalmar. Detta gjordes för att få en bild över projektets syfte och diskute

vad 3D-modellen skulle kunna användas till. H

Strimfors, planeringschef och Eleonor Sunesson, planeringsarkitekt. De intervju

diskussioner som förts me

enskilt arbetsrum. Vid varje möte antecknades det som handledningstillfället 

resulterade i och vad som skulle göras till nästa möte. Mötena vald

varannan vecka i början av projektet, till att ha ett möte i veckan mot slutet. Kontakte

med min handledare Eleonor har även skett via e-post där bilder ifrån 3D-modellen 

skickades över kontinuerligt för att få synpunkter på utvecklingen av 3D-modellen.  

Med dessa kontinuerliga möten och kontakt via e-post kun
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Material 

Underlagsmaterialet i form av en fil i 3ds Max med byggnader över Kalmar stod 

Högskolan i Kalmar för. Kartor för att kunna modellera landskapet hämtades ifrån det 

digitala kartbiblioteket på Internet. Det digitala kartbiblioteket är en tjänst som 

studenter vid högskolan i Kalmar har tillgång till via högskolebibliotekets hemsida 

(Högskolan i Kalmar, 2008).  

Övrig information gällande projektet hämtades ifrån handledare på kommunen.  

 

De mjukvaror som användes i det praktiska arbetet för att genomföra projektet är  

3ds Max 9, Vue 6 xStream, Illustrator CS3 och Photoshop CS3. Motiveringen till d

programvaror är att jag behärskar samtliga programvaror förutom en

essa 

 grundläggande 

kunskap om Vue 6 xStream. En fördel med Vue 6 xStream är att det snabbt och enkelt 

går att ändra väderleksförhållandet och skapa allt ifrån strålande solsken till åskväder. 

 

För att skapa terrängen som byggnaderna är placerade på hämtades en terrängkarta 

rån det digitala kartbiblioteket. Kartan över det område som skulle modelleras var i 

tt format för Adobe Illustrator ”ai”, och möjliggör att plocka ut de objekt som 

3D-modellering 

Modelleringsarbetet med den befintliga 3D-modellen har huvudsakligen tagits fram i 

3ds Max. Ingångsmaterialet till projektet var en fil med befintliga byggnader över 

Kalmar (se figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if

e

Figur 11. Bild ifrån filen i 3ds Max med de befintliga byggnaderna. 
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önskas. Ifrån kartan plockades de höjdkurvor ut som behövdes för att kunna 

torna skapades med hjälp av verktyget ”terrain” som är ett verktyg i 3ds Max för att 

kapa miljöer ifrån linjer. Miljön formas genom att användaren klickar på respektive 

nje och på så sätt forma ett landskap (se figur 13). 

modellera landskapet.  

De frilagda kurvorna importerades till 3ds Max och fick ett höjdvärde för att skapa 

ytor av kurvorna (se figur 12) och till slut forma ett landskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

s

li

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Det gröna området i bilden beskriver en yta som skapats genom en kurva. 
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Figur 13. Bild av hur linjer formar en miljö genom användningen av 
verktyget ”terrain”. 



 

Efter viss justering av y
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torna exporterades terrängen (se figur 14) till formatet ”.3ds” 

e 6 xStream för att lägga till 

xturer på marken och för att göra terrängen mer levande. Här skapades även träd, 

tmosfär och vatten för att ge en högre realism till landskapet och den slutgiltiga 3D-

modellen.  

I 3ds Max med filen med 

yggnaderna över Kalmar 

ktiverades integreringen (se 

gur 15) med Vue 6 xStream 

genom funktionen ”utilities”. 

enom integreringen kunde 

lternativet väljas att ladda in 

len med terrängen som 

tidigare skapats i Vue 6 

Stream.  

som är ett vanligt exporteringsformat som stöds av de flesta dagens grafikprogram.  

Filen med den färdiga terrängen importerades till Vu

te

a

b

a

fi

G

a

fi

x

Figur 14. Kurvorna efter omvandlingen till ett landskap över modelleringsområdet. 

Figur 15. Beskrivning hur integreringen m
xStream aktiveras genom funktionen ”ut

ed Vue 6 
ilities” i 3ds Max. 



Vägarna i 3D-modellen har skapats utifrån ett flygfoto som fanns tillsammans med 

”extrude” (se figur 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importeringen till 3ds Max av förslag på byggnader och trafiklösningar gick till på 

följande sätt att förslagen på byggnader och trafiklösningar levererades i filformatet 

”.dwg”. Dwg är ett filformat för CAD-modeller som stöds av i stort sätt alla CAD-

program. D  

n känsla av 

t 

otextur 

nna igen 

a kan se ut 

underlagsmaterialet med byggnaderna i 3ds Max-filen. I 3ds Max ritades vägarna in 

utifrån flygfotot och fick en tjocklek med hjälp av en tillagd modifierare vid namn 

Figur 16. Bilden till vänster visar hur en väg kan se ut utan en tillagd 
modifierare. Den gröna bilden till höger visar hur vägen ser ut efter den tillagda 
modifieraren ”extrude”. 

en erhållna filen med förslagen var en tvådimensionell karta över

modelleringsområdet med ett bifogat dokument för mer ingående beskrivning (se 

bilaga 2). Förslagen placerades in på planerad position och fick en höjd med 

modifieraren ”extrude” som tillvägagångssättet med vägarna. 

Texturering 

För att användaren ska få e

igenkänning har de främsta 

byggnaderna i området (se figur 3) fåt

en fototextur i 3ds Max En fot

innebär att byggnaderna får ett 

utseende som speglar verkligheten 

och gör att användaren lättare kan 

orientera sig i miljön och kä

sig. Ett exempel på hur dett

visas i figur 17. 
Figur 17. Exempel på hur en byggnad kan se ut 
med tillagd fototextur ifrån verkligheten. 
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Fotografierna på respektive byggnad försökte jag att fotografera vid molnigt väder fö

att få bästa resultat och undvika skuggor och starkt solsken. De tagna fotografierna 

importerades sedan till Photoshop där retuschering kunde ske för att ta bort objekt

som bilar, trafikskyltar o

r 

 

ch människor. Arbetet med retuscheringen tog längre tid än 

lanerat eftersom jag var tvungen att ”vränga” alla bilder för att kunna använda dem 

som fototextur på byggnaderna (se figur 18). 

 

 

 

 

 

3.5
3ds Max 

 animations- och modelleringsprogram som är ett av de mest använda 

ammet har kraftfulla användarmöjligheter och 

ktur. På grund av dess kraftfullhet och eftersom jag 

grammet bra för detta examensarbete. 

st populära bildbehandlingsprogram och har använts 

m tagits till texturering av byggnader.  

t Photoshop vektorgrafik och har används för att 

rta över området.  

 

p

 Programvaror 

3ds Max är ett

3D-animationsprogrammen idag. Progr

plugin för bland annat arkite

arbetat mycket i 3ds Max lämpar sig pro

PhotoShop och Illustrator 
Photoshop är ett av världens me

för retuschering av de fotografier so

Illustrator behandlar till skillnad mo

plocka ut höjdkurvor ur den terrängka

 

Figur 18. Bilden visar hur ett fotografi av en byggnad har retuscherat och vrängts för att skapa en 
fototextur. 
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Vue 6 xStream 

Vue 6 xStream är ett program för att visualisera och animera realistiska landskap elle

olika typer av miljöer. Programmet har en integrationsmöjlighet med bland annat 3d

Max och erbjuder möjligheten att editera Vue-element samtidigt som man arbetar me

den kombinerande scenen i 3ds Max. 

r 

s 

d 
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4.  

4.1 

ed utgångspunkt ifrån Petterssons utvecklade kommunikationsmodell där 

ottagaren innehar en mer aktiv roll i kommunikationsprocessen har jag här valt att 

Figur 19. Egenutvecklad kommunikationsmodell utifrån Pettersons modell. 

Informationsförmedlare i kommunikationsprocessen är mark- och planeringsenheten 

på Kalmar kommun. Enheten har ett specifikt budskap som de vill förmedla med hjälp 

av 3D-modellen. Informationen som informationsförmedlaren producerar är hur 

området kring Norra Kvarnholmen och Malmfjärden kan tänkas se ut i framtiden.  

Det medium som informationen överförs med är renderade bilder och filmsekvenser 

ifrån 3D-modellen. 

Informationstolkare i kommunikationsprocessen är allmänhet och press. Genom att 

informationsförmedlaren gör informationen tillgänglig med bilder och filmer hämtar 

informationsanvändarna själv den information som är av intresse och avkodar den.  

Då informationsanvändarna är en del av den gemensamma sociala kontexten med 

Resultat

Tillämpning av teorier 
Informationsdesign 

M

m

vidareutveckla modellen till en egen kommunikationsmodell (se figur 19) med en del 

förändringar. Vidareutvecklingen görs för att bryta ner kommunikationsprocessen 

utifrån mitt fall och se vilka delar och processer som finns utifrån kommunikationen 

kring 3D-modellen. 
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informationsförmed

båda parterna har äv

laren, delar de tolkningar och förståelse om informationen.  De 

en en individuell kognitiv kontext hur informationen tas in och 

tolkas. Det gäller därför att anpassa informationen efter den tänkta målgruppens 

rsom det är budskapets primära mål.  

r tolkad av informationsanvändarna skapas en uppfattning 

om hur nybyggnationer och trafiklösningar kan se ut i framtiden. Användarna får 

en bli 

Kommunikation med kartor 

När en karta utvecklas ifrån början finns det alltid ett bakomliggande syfte. Det behövs 

ta ställning till vad som vill förmedlas med kartan. Till hjälp med detta har ett antal 

riktlinjer ifrån Brodersen (2002) använts angående förarbetet, genomförandet och 

utformningen av den kartografiska kommunikationen. 

De riktlinjer som har studerats utifrån kommunikationen med 3D-modellen är syfte 

och målgrupp, mål, användarsituation och frågor. Här nedan följer resultatet av dessa 

riktlinjer: 

• Syfte 

På frågan varför man startar att genomföra arbetet är att mark- och 

planeringsenheten på Kalmar kommun vill ha ett 3D-verktyg för planering av 

nybyggnationer och trafiklösningar. 3D-modellen ska dessutom användas som 

ett presentationsmaterial mot den avsedda målgruppen.  

 

Målgrupp 

sionella ritningar som annars används inom enheten.     

förståelse av informationsmaterialet efte

Efter att informationen ä

förhoppningsvis ett positivt intryck av den tänkta planeringen med det kan äv

negativt. Målgruppens uppfattning och synpunkter av planeringen resulterar i feedback 

tillbaka till informationsförmedlarna. Mark- och planeringsenheten kan i sin tur ta till 

sig målgruppens feedback och göra de förändringar i informationsmaterialet för att 

försöka tillfredställa målgruppens tolkning.  

Den primära målgruppen som 3D-modellen riktas till är allmänhet och press. 

Då 3D-modellen även kommer att användas av uppdragsgivaren är även de en 

del av målgruppen. Det som skiljer de båda grupperna ifrån varandra är att 

allmänhet och press ser de slutgiltiga förslagen medan mark- och 

planeringsenheten kommer att använda 3D-modellen som komplettering till 

de tvådimen
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• Mål 

De delmål som sattes upp under rubriken forskningsproblem i början av 

rapporten återknyter här en del delmål till dessa.  

- En utvecklad 3D-modell över området Norra Kvarnholmen och 

Malmfjärden med förslag på nybyggnationer och trafiklösningar. 

- Användaren ska kunna orientera och känna igen sig i bilderna och filmerna. 

- Det avsedda budskapet skall nå fram till målgruppen hur Kalmar planeras 

att se ut i framtiden. 

• Användarsituation 

3D-modellen ska dels användas som ett presentationsmaterial för allmänhet 

• Frågor 

ågor som användaren kommer att ställa sig innan användaren söker upp 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och press för att informera hur Kalmar planeras se ut i framtiden. 

Presentationsmaterialet kommer att bestå av bilder och filmsekvenser ifrån 

3D-modellen. Mark- och planeringsenheten kommer att använda 3D-

modellen i arbetet med att visualisera utbyggnadsriktningar och 

trafiklösningar. Detta blir ett komplement till de tvådimensionella kartor som 

enheten annars använder sig av.      

 

De fr

svaret i bilden eller filmen kan vara som följande: Hur kommer Norr

kvarnholmen att se ut med nya byggnader? Kommer jag få en byggnad som 

skymmer min havsutsikt? Vad kommer att hända med de parkeringsplatser 

som tidigare fanns på Norra kvarnholmen? 

 28



4.2 Användartest 
n det användartest som genomförts på den tänkta målgruppen är en 

å Kalmar 

kommun 

först onerna är ”experter” ifrån den tänkta målgruppen. 

 de båda testpersonerna vara att de ansåg att 3D-modellen 

r i bakgrunden. 3D-modellen ger en 

almar. 

ktyg 

stet var att det just krävdes en 

programvara för att själv kunna navigera i modellen. Detta medför att det inte går 

pet lika flexibelt som man kan önska. 

ade 

a 

Det finns samtidigt en risk att mottagaren läser modellen ”fel” och antar att de nya 

byggnaderna kommer att se ut precis som i modellen när de är färdiga. Här tyckte 

test ersonerna att det gällde från presentatörens sida att vara noga med att informera 

om att detta är ett arbetsverktyg för att bedöma volymers inverkan på platsen.  

Genom att använda bildmaterial i 3D kan man på ett enklare sätt förmedla en vilja/ett 

koncept med en plan och få investerare och köpare att förstå platsens/planens värde. 

Det som testpersonerna var eniga om i slutet av användartestet var att kommunen 

beh ver bli bättre på att ”sälja in” projekt och i det arbetet har 3D-tekniken mycket att 

erbjuda. 

  

Resultatet ifrå

bekräftelse på hur bilderna ifrån 3D-modellen har uppfattats och om det tänkta 

budskapet når målgruppen.  

Användartestet utfördes på två personer från mark- och planeringsenheten p

med en kort enkät med ett antal frågor enligt bilaga 1.  

Här sammanfattas kort de svar som testpersonerna lämnade utifrån att ha tittat på 

bilder ifrån 3D-modellen. Reliabiliteten i resultatet av användartestet ska tas som ett 

a steg i utvecklingen då testpers

Det som var gemensamt för

tydligt förmedlar det budskap som ligge

uppfattning om de rum som skapas i det givna planförslaget. De ansåg att bilderna gav 

en bra vinkling om hur byggnaderna möter gatan och vattnet samt det äldre K

Genom att ha möjligheten att kunna ställa in olika klockslag och årstider, kan man i 

modellen se hur de nya husen skuggar sin omgivning etc. Ett mycket värdefullt ver

i planeringssammanhang.  

Ett minus som kom fram genom användarte

använda redska

I frågan om detaljrikedomen tyckte testpersonerna att den var tillräcklig. Hade den 

varit högre skulle den varit alldeles för specifik för den tänkta målgruppen. Då h

åsikter och synpunkter kretsat kring fasadmaterial och fönstersättning istället för 

strukturer och principer. En allt för hög detaljnivå hade gett intrycket att byggnadern

var klara och då hade dialogen uteblivit.  

p

ö
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4.3 3D-modell 
Projektet har resulterat i en 3D-modell över området Norra kvarnholmen och 

Malmfjärden enligt figur 20. I bilden kan de importerade förslagen på nybyggnati

ses som gröna volymer. I vale

för att användaren lättare ska identifiera dessa objekt och dra till sig fokus. Tyvärr 

finns det inte möjlighet att publicera den filmsekvens som gjorts u

På grund av filmens filstorlek har den därför publicerad på en dvd-skiva tillhörande

dokumentet.  

 30

oner 

t att använda en annan färg på dessa byggnader gjordes 

tifrån 3D-modellen. 

 

 

 

Figur 20. Överblick över modelleringsområdet Norra kvarnholmen och Malmfjärden. 



Här är ytterligare några bilder (se figur 21) ifrån 3D-modellen där 

väderleksförhållandet har testats för att skapa variation i bilderna. Det som är viktigt 

gt som att tänka på i framtagningen av liknade bilder är att budskapet inte blir lika tydli

med en bild med klart och soligt väder.  

Figur 21. Olika väderförhållanden över modelleringsområdet. Detta har ställts in Vue 6 xStream. 
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5. 

ktyg vid planering av nybyggnationer och 

trafiklösningar. 3D-modellen skulle dessutom kunna användas som 

presentationsmaterial för dialogen med allmänhet och press.  

Ser man tillbaka på de mål som sattes upp i början av projektet har arbetet lyckats 

uppfylla dessa. En 3D-modell har skapats av området Norra Kvarnholmen och 

Malmfjärden med tillräcklig detaljrikedom i miljön för att användaren ska känna igen 

sig. Detta framstod utifrån de två användartest som utfördes på den tänkta 

målgruppen. Resultatet ifrån användartesterna skall ses på ett kritiskt förhållningssätt 

med avseende till antalet testpersoner i användartestet. Testpersonerna var dessutom 

”experter” och tillhörde inte allmänheten vilket kunde gett en annat utslag. 

Detta ger en första bild av hur 3D-modellen tolkas av användarna men behöver 

naturligtvis testas på ett större antal personer för att få ett säkrare underlag att stå på. 

Ifrån resultatet av användartestet ansåg de att 3D-modellen klart och tydligt uppfyller 

dess syfte med att förmedla budskapet till målgruppen och på så sätt skapa en dialog 

med Kalmars befolkning. 3D-modellen erbjuder möjligheten att importera förslag till 

nybyggnationer och trafiklösningar på ett relativt enkelt sätt. Eftersom 3D-modellen är 

skapad i 3ds Max stödjer programmet en mängd olika format som underlättar 

importeringen. Möjligheten finns att importera tredimensionella objekt istället för att 

använda tvådimensionella som i detta projekt. Jämför man var detta projekt startade 

ifrån ser man att 3D-modellen har genomgått en stor förändring. Ifrån att endast 

omfatta byggnader har modellen utvecklats till en mer realistisk och verklighetstrogen 

miljö. 3D-modellen bjuder in användaren till eftertanke och på ett tilltalande sätt få 

användaren ta ställning till de utbyggnadsriktningar som 3D-modellen förmedlar. 

Utifrån resultatet ifrån användartestet i frågan om budskapet når målgruppen genom 

3D-modellen har detta bevisat att budskapet når fram. 

Bilde till 

min uppdragsgivare på Kalmar kommun. Tyvärr blev det planerade arkitektuppdraget 

framflyttat så de planerade förslagen ifrån arkitekttävlingen och trafikkonsulterna 

uteblev. Uppdragsgivaren ville ändå se hur 3D-modellen var tänkt att användas i deras 

planeringsarbete så därför skapades ett förslag ifrån Eleonor Sunesson på kommunen.   

Ur teorierna som låg till grund i projektet har dessa varit till stor användning i arbetet 

kring 3D-modellen. Ifrån kommunikation utifrån informationsdesign utvecklades en 

egen kommunikationsmodell med grunden i en av Petterssons 

Diskussion 
Syftet med 3D-modellen är att mark- och planeringsenheten på Kalmar kommun ska 

kunna använda modellen som ett 3D-ver

r och en filmsekvens har tagits fram, delvis till redovisningstillfället men också 
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kommunikationsmodeller. 

på kommunikationsprocess

Appliceringen av den framtagna kommunikationsmodellen 

en med 3D-modellen gav en klarare bild över de processer 

tt inte budskapet 

att använda enkla bilder 

ller.   

vara 

 ska 

tet. I 

tet 

ra 

som sker i kommunikationen med användarna. De slutsatser som kunde urskiljas med 

hjälp av modellen var att kvalitén på det informationsmaterial som mark- och 

planeringsenheten levererar måste vara anpassat till målgruppen för a

skall bli missförstått eller gå förlorat. Detta motverkas genom 

då dessa är omedelbara och ger användaren en snabb uppfattning av vad de förestä

En annan avgörande del i kommunikationen är att informationsmaterialet måste 

intressant för att användaren ska vilja ta del av den och ge feedback tillbaka till 

informationslämnaren. Dessa bitar är en viktig del för att kommunikationen

fungera och att budskapet ska förstås av mottagarna. 

Med de riktlinjer som Brodersen (2002) tar upp inom den kartografiska 

kommunikationen har dessa riktlinjer genomgått två faser i tillämpningen i projek

början av projektet användes dessa riktlinjer för att få en klar och tydlig bild över syf

med 3D-modellen. Målgruppen beskrevs för att se vilka som är de slutgiltiga 

mottagarna och deras situation i kommunikationen. Går man igenom de mål som 

sattes upp inom riktlinjerna kan man nu i efterhand utvärdera att även dessa har 

uppfyllts. Att beskriva användarsituationen var bra för att se vad 3D-modellen skulle 

användas till efter slutproduktion. Detta underlättade arbetet då man hade en klarare 

bild över 3D-modellens användningsområde. Punkten frågor var intressant att funde

över vilka frågor användarna skulle kunna tänkas ställa sig innan de söker upp svaret i 

bilderna eller filmen.  

Den andra fasen av användningen av riktlinjerna bestod i att återkoppla till dessa vid 

utformningen av användartestet. De frågor som formulerades till enkäten var baserade 

utifrån riktlinjerna för att få svar på om budskapet når fram med hjälp av 3D-

modellen.   
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5.1

svarar 

 

ver 

n slutprodukt som uppfyller 

ra de 

erktyg 

ik. 

 

 

 

 

 

 Slutsats 
Genom allt arbete med tillämpningar inom informationsdesign och kommunikation 

med kartor har arbetet resulterat i en 3D-modell som enligt mig bevisar och be

problemformuleringen: 

 ”Hur kan man utveckla en tredimensionell miljö i syfte att underlätta planeringen av nybyggnationer 

på områden Norra Kvarnholmen och Malmfjärden med utgångspunkt i teorier kring 

kommunikationsprocesser och kommunikation via kartor? Hur kan de huvudanvändare som skapar

objekt i sagda miljö placera in valda byggnader och trafiklösningar?” 

Arbetsprocessen med start ifrån litteraturstudier till en välutvecklad 3D-modell ö

Norra kvarnholmen och Malmfjärden har resulterat i e

dess huvudsakliga syfte. 3D-modellen kan på ett praktiskt sätt komplette

tvådimensionella ritningar och skisser som min uppdragsgivare använder vid planering 

av nybyggnationer och trafiklösningar. En tredimensionell bild kan förmedla en volym 

och ett djup som en vanlig bild inte klarar av och blir därför ett effektivt 3D-v

för planering. Genom att använda filmsekvenser ifrån 3D-modellen kan man lyfta 

presentationen till en helt ny nivå med nya möjligheter och fånga en bredare publ

Med den enkla möjligheten till importering av förslag via format som dwg eller 3ds, 

underlättar detta arbetet då förslagen inte behöver produceras direkt i filen med 3D-

modellen utan kan laddas in externt.   
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5.2 Fortsatt utveckling 

ch planeringsenheten flyttade fram. Det vore intressant att se 

er ifrån 

gare ett användartest göras 

sig i den 

 

ds Max och Vue 6 xStream. Visst skapar de 

båda programmen stora möjligheter för användaren men kompabiliteten är dock inte 

ka kraftfull.    

tt få uppleva 3D-modellen i realtid i en VR-applikation där användaren själv får gå 

nt och utforska miljön skulle vara det största steget i den fortsatta utvecklingen. 

kulle detta bli möjligt skulle detaljnivån i modellen dock behöva begränsas. 

Det första steget i en fortsatt utveckling skulle omfatta det som 3D-modellen i 

huvudsak skulle användas till början av projektet. Nämligen ligga som underlag till det 

idéuppdrag som mark- o

3D-modellen funktion i ett så stort projekt.  

Ett mer omfattande användartest på den avsedda målgruppen. Testperson

allmänheten har en viktig del i användningen av 3D-modellen och deras feedback har 

en avgörande påverkan på detaljnivån. Därför behövs ytterli

för att få samtliga synpunkter ifrån målgruppen.  

Textureringen av byggnaderna är något som bör utvecklas om fokus flyttas till ett 

annat område i Kalmar. Det är inte säkert att användaren annars kan orientera 

valda miljön. 

Vägarna i 3D-modellen skulle textureras istället för att ha den gråa nyansen som i 

nuläget. Detta skulle nog bidra till en ökad igenkänningsfaktor och lyfta intrycket till 

en högre nivå. 

Skuggorna är något som varit svåra att få till i 3D-modellen eftersom skuggorna i 3ds

Max tar över de annars mjuka skuggorna i Vue 6 xStream. Detta är bara en av de 

brister som finns i integreringen mellan 3

li

A

ru

S
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8. 

8.1 
 

Norra kvarnholmen och Malmfjärden 

Frågor 

Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Enkät till användartest av 3D-modell över  

 

- Vad anser ni om uppfyllandet av syftet med 3D-modellen? Om modellen uppnår 

sitt syfte att förmedla hur Kalmar kan tänkas se ut i framtiden och fungera som ett 

planeringsverktyg? 

 

- Vad anser ni om 3D-modellen som visualiseringsverktyg? Är det ett bra verktyg? 

 

- Har 3D-modellen tillräcklig detaljrikedom för att vara anpassad till målgruppen? 

 

- Tror ni målgruppen (allmänhet och press) kommer få ut det tänkta budskapet som 

Kommunen vill förmedla? 

 

- Övriga synpunkter? 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Gustav Andersson, ID 3 
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8.2 Bilaga 2: F
trafiklösningar

örslag på nybyggnation och 
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