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Sammanfattning

Denna studie undersöker vad politiker i ett antal av Sveriges kommunfullmäktige 
anser sig först uppmärksamma då de granskar på en illustrationsplan. Det har även 
undersökts vad dessa politiker anser vara de främsta anledningarna till varför detta 
objekt, område eller detalj uppmärksammades. För att besvara de frågor som ställts, 
genomfördes en enkätundersökning där frågeformulären skickades via e-post till de 
utvalda politikerna. Svaren har därefter bearbetats och analyserats, samt ställts mot 
tidigare forskning inom ämnesområdet, för att slutligen nå fram till en slutsats. Denna 
slutsats visade på att politikerna främst uppmärksammat objekt, områden och detaljer 
gällande bebyggelsestrukturen och grönstrukturen i de utvalda illustrationsplanerna.
Det visades även på att den främsta anledningen till att något uppmärksammades i
illustrationsplanen var att det fanns en tydlig färgkontrast, följt av tydliga 
formkontraster.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet av uppsatsen presenteras de grundläggande utgångspunkterna för det 
fortsatta arbetet. Här lyfts en observerad problematik upp gällande den kommunala planeringen 
för att sedan ge underlag till en frågeställning vilket uppsatsen ämnar att besvara. Vidare i 
kapitlet beskrivs de ramar och begränsningar som arbetet har förhållit sig till, varefter 
grundläggande begrepp förklaras. Avslutningsvis följer en övergripande beskrivning av 
uppsatsens fortsatta upplägg och innehåll.

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning

Uppsatsens inriktning är baserad på aspekter inom dagens kommunala planering som av 
personliga erfarenheter ansetts vara problematiska. Denna problematik kommer här att lyftas 
fram tillsammans med dess sammanhang för att skapa något av en bakgrundsbild till hur 
uppsatsens syfte och frågeställning tagits fram.

1.1.1 Problemformulering
Framtagandet av plandokument är ofta en process som pågår under längre tid, under vilket stora 
mängder information samlas in och bearbetas. Processen leder sedan till att plankartor och 
illustrationer tas fram, vilka ofta syftar till att spegla de val som gjorts. För de planerare som 
medverkat under framtagandeprocessen kan dessa bilder uppfattas som mycket intuitiva och 
dess utformning vara lätt att förstå. Det är dock ingen självklarhet att en utomstående delar 
denna uppfattning. Läsarens möjlighet att förstå en karta eller illustration kan variera kraftigt 
beroende på dess erfarenheter inom området (Hegatry, 2013: 4-5). Men i bilder som innehåller 
mycket information, som är fallet med illustrations-, detalj- och översiktsplaner, finns alltid 
risken att dess innehåll missuppfattas eller inte tydligt framgår hos läsaren. Detta blir, enligt 
personlig uppfattning, speciellt sant i miljöer med ytterligare faktorer som påverkar läsarens 
koncentrationsförmåga, exempelvis miljöer med mycket aktivitet, där det finns någon form av 
tidspress eller på grund av ointresse. I sådana miljöer är det troligt att läsaren endast skapar sig 
en grundläggande uppfattning av bilden baserat på dess egna kunskaper, erfarenheter och 
preferenser. Men finns det några generella karaktärsdrag i kart- och illustrationsbilders 
utformning som är mer sannolika att göra ett intryck hos läsaren? Går det att kartlägga några 
av dessa karaktärsdrag för att planerare i framtiden medvetet ska kunna skapa tydligare bilder? 

En viktig del i att kunna genomföra en planprocess på ett effektivt sätt är att relevant 
information tydligt presenteras för både politiker, samrådsparter och medborgare. Genom en 
bättra förståelse kring vad dessa parter generellt lägger fokus på och har lättare att uppfatta, 
förväntas andra delar kunna förklaras mer ingående för att skapa en tydligare helhetsbild. Denna 
studie utgör således ett material från vilket iakttagelser kan göras, så att planerare i framtiden
ska kunna skapa kartbilder som bättre förmedlar den önskade informationen. 
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1.1.2 Syfte & Frågeställning
Syftet med arbetet är att undersöka hur politiker som är aktiva i ett antal av Sveriges 
kommunfullmäktige anser sig uppfatta illustrationsplaner som är framtaget i samband med en 
detaljplaneprocess. Studien undersöker vilka aspekter i bilderna som politiker
fokuserar/reagerar på och vad som möjligen inte uppmärksammas. Fokus ligger således på de 
estetiska uttrycken som finns representerade i illustrationsplanerna och mindre på dess 
administrativa innehåll En undersökning på nationell skala över hur människor uppfattar 
illustrationsplaner har i detta arbete ansetts vara allt för omfattande i förhållande till de resurser 
som finns tillhanda. Därför har, som ovan nämnts, denna undersökning begränsats till att utreda 
hur politiker i några av landets kommunfullmäktige uppfattar illustrationsplaner. Efter att ett 
underlagsmaterial tagit fram, så är även syftet äratt med det framtagna materialet kunna bidra 
till att planerare i framtiden ska kunna utforma illustrationsplaner på mer medvetet sätt, där de 
vet mer om hur de kommer att åskådas. Den frågeställning som kommer att besvaras är därför
följande:

Vilka objekt, områden eller detaljer anses sig politiker ifrån några av landets 
kommunfullmäktige först uppmärksamma i illustrationsplaner?

Vad anser politiker ifrån några av landets kommunfullmäktige vara de främsta 
anledningarna till att ett objekt, område eller detalj uppmärksammats i en 
illustrationsplan?

1.2 Avgränsning

Då frågeställning och problemformulering tillåter en mycket bredd undersökning har ett antal 
avgränsningar behövts göras. Dessa har bland annat baserats på de resurser som funnit tillhanda, 
men har även påverkats av de metoder som i arbetet använts. Nedan följer de avgränsningar 
som gjorts:

Då det ansetts vara för omfattande att genomför en undersökning på nationell nivå, så 
har arbetets storlek begränsats till att undersöka politikers åsikter. De utvalda politikerna 
sitter i kommunfullmäktige och har därför en närmare kontakt med planeringsprocessen
än många medborgare, då de enligt Plan- och bygglagens 4 kap. 27§ ska besluta 
angående antagande av detaljplaner (SFS 2010:900). Att undersöka åsikter från politiker
som sitter i kommunfullmäktige kan även anses vara intressant då de i en demokrati
företräder medborgarnas åsikter (Sveriges Riksdag: 2013)

Antalet kommuner som inkluderas har begränsas till 15 stycken, vilket har reglerats i
relation till svarsfrekvensen. Urvalet har bestämts genom kommunernas invånarantal i 
relation till invånarantalet i Karlskrona. En mer detaljeras beskrivning ges i
metodkapitlet.
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För att det skulle vara möjligt att dra några mer övergripande slutsatser, krävdes att 
arbetet avgränsades till en specifik typ av bild. Det har här fokuserats på 
illustrationsplaner, då dessa ofta används i dagens planering, men de regleras inte på det 
sätt som detaljplaner och översiktsplaner görs. Det saknas även för illustrationsplaner 
allmänna råd liknande de boverket (2015) har för detaljplaner. En vidare avgränsning 
har gjorts i att de använda illustrationsplanerna ska vara framtagna i samband med en 
detaljplaneprocess. 

Antalet olika illustrationsplaner som används i undersökningen är begränsat till sex 
stycken, vilket lett till att det finns varianter på utformningar som inte beaktas i detta 
arbete. Se metodkapitel för vidare information om hur urvalet av illustrationsplanerna 
gjorts. 

På grund av det metodval som gjorts, kommer politikers uppfattningar om 
illustrationsplaner begränsas till den information de skriftligt delger, vilket innebär att 
det finns aspekter kring deras uppfattning som inte beaktas. 

1.3 Begreppsdefinition

Nedan följer ett antal förklaringar på begrepp som använts återkommande i detta arbete och 
som bedömts behöva en tydlig definition

1.3.1 Detaljplan
Detaljplaner är ett planeringsinstrument som används av kommuner för att reglera hur mark-
och vattenresurser fördelas och används inom kommunen. På vilket sätt detta är möjligt att 
göra, styrs i plan- och bygglagens 4:e kapitel (SFS 2010:900). En kommun enligt denna lag
reglera exempelvis hur bebyggelse får ske inom kommunen och vilka försiktighetsåtgärder som
måste vidtas. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, vilket innebär att byggnation i
enlighet med detaljplanen är säkerställt inom genomförandetiden och reglerar således både
rättighet och skyldigheter för aktörerna som påverkas av det detaljplanerade området.
(Boverket, 2014a)
 
Det finns för detaljplaner ingen lag som reglerar utseendet, utöver dess innehåll, men enligt 
PBL 4 kap. 43§ ska handlingen utformas så att det dess innehåll tydligt framgår (SFS
2010:900). Allmänna råd gällande utformning av detaljplaner finns dock gjorda av Boverket
(2014b). Boverkets råd gällande utformningen av detaljplaner är inte krävda att följas enligt 
PBL, men har i planeringssammanhang kommit att uppfattas som normgivande för hur en god 
utformning bör vara.

1.3.2 Detaljplaneprocess
Detaljplaneprocessen är det arbete som genomförs i samband med att en detaljplan tas fram och 
för att den ska kunna vinna laga kraft. Beroende på de som genomför arbetet och situationen 
för det aktuella planeringsområdet, så kan en detaljplaneprocess innebära ett något varierande 
innehåll, med dess genomförande är i många avseende reglerat enligt PBL 4 kap. Detta kapitel 
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reglerar även vilka aspekter som måste ingå i processen och den färdiga planen för att denna 
ska kunna vinna laga kraft. (SFS 2010:900) 
 
1.3.3 Illustrationsplan
Illustrationsplaner har använts under ett flertal olika namn, exempelvis illustrationskarta, 
illustrationsbild eller enbart benämnts som illustration. Variationen har sannolikt uppkommit 
på grund av att det inte funnits någon reglering gällande vare sig begreppsnamnet eller dess 
innehåll. Detta har medfört att de även kunnat användas på olika sätt inom planering, exempel 
som är tagna från personliga erfarenheter inkluderar användningen av illustrationsplaner som 
verktyg för marknadsföring av ett projekt, som ett verktyg för informationsspridning eller som 
ett medel för diskussion. Boverket (2015) nämner att illustrationsplaner exempelvis kan 
användas för att lyfta fram specifika aspekter ifrån en annars mer detaljrik karta Det har funnits 
möjligheten att utforma denna variation av illustrationsplaner på grund av att det inte funnits 
några uppsatta riktlinjer eller regleringar. Det är även dessa aspekter som lett till att en studie 
kring hur olika utformningar påverkat läsaren varit möjlig. Definitionen som använts i detta 
arbete är att en illustrationsplan anses vara en typ av karta som syftar till att på något vis göra 
en annan, mer komplicerad karta, lättare att förstå. Detta kan göras genom att belysa specifika 
aspekter, eller att ge kartan en utformning som är lättare för läsaren att relatera till. Således har 
en skillnad gjorts mellan en illustrationsplan och övriga bilder i att en illustrationsplan alltid är 
knuten till ett projekt i någon form utöver den enskilda kartan. Detta är härlett från Svenska 
Akademiens definition av ”illustration” (2014), vilket beskriver illustration som ett sätt att ge 
närmare upplysning i en sakfråga, ett sätt att konkretisera en text eller bild, samt att förhärliga 
något.
 
1.3.4 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är den del av en kommun som har högsta bestämmanderätt och som därför 
tar ställning till frågor som är av större vikt (Malmö Stad, 2015). Kommunfullmäktige består 
av ett antal ledarmötet som beror på antalet röstberättigade i kommunen och dessa representerar 
olika politiska partier. Fördelningen av representanter mellan de olika partierna baseras på 
resultat i senaste kommunval (5 kap. SFS 1991:900).

1.4 Disposition

I nästföljande kapitel redogörs det för vilka teoretiska utgångspunkter som funnits i den 
genomförda undersökningen. Grunddragen av både den rationella och kommunikativa 
planeringsmodellen lyfts fram för att sedan jämföras med de antagande som gjorts i
problemformuleringen, syftet och frågeställningen. Efter redogörelsen av de teoretiska 
utgångspunkterna görs en detaljerad beskrivning gällande vilka metoder som använts för att 
besvara den frågeställning som gjorts. En kortare avvägning görs här också gällande alternativa 
metoder, samt vilka kända begränsningar de valda metoderna bidrar till. Metoderna som 
använts i denna undersökning består av en enkätundersökning och en dokumentstudie. 
Resultatet ifrån dokumentstudien presenteras under kapitlet forskningsunderlag och som sedan 
använts i analysen. I resultatkapitlet presenteras en sammanställning av resultatet från den 
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genomförda enkätundersökningen som skickats ut till politiker i ett antal av landets 
kommunfullmäktige. Utifrån det material som tagits fram i både dokumentstudien och 
enkätundersökningen har en analys genomförts för att sedan leda fram till slutsatserna som 
ämnat att besvara frågeställningen. 

2. Teoretisk utgångspunkt
Arbetet har haft sin utgångspunkt i den rationella och kommunikativa planeringsteorin, vilka 
båda influerat utformningen av den planering som idag bedrivs i Sverige (Strömgren, 2007: 33-
34). Det är i detta sammanhang som de undersökta illustrationsplanerna tagits fram och använts 
som planeringsinstrument, men teorierna har även utgjort grunden för ett antal antaganden som 
lett till denna studies frågeställning. 
 

2.1 Den rationella planeringsmodellen

Abdul Khakee beskriver i Planeringsteorins omdaning (2000:25) att den rationella planeringen
förutsätter att planeringsarbetet sker utefter en linjär process som är indelad i ett antal steg. 
Stegen innehåller de uppgifter som ska genomföras innan projektet går vidare till nästa steg och 
på så sätt kan ett bra slutresultat uppnås. Khakee visar även på att den rationella 
planeringsmodellen gör en tydlig skillnad mellan vad som är arbetsuppgifterna för den 
professionella planeraren och vilket syfte politiker och andra beslutsfattare ska fylla i 
planeringsprocessen. Det är enligt den rationella planeringsmodellen politiker och 
beslutsfattare som ska bestämma vilka mål som ska eftersträvas genom att väga subjektiva 
värderingar, preferenser och alternativ mot varandra. Varefter det är planerarens uppgift att på 
ett så effektivt sätt som möjligt uppnå dessa mål genom att väga samman den information som 
finns tillhanda (Khakee, 2000: 25-26 ; Allmendinger, 2009:63). Philip Allmendinger, professor 
i ”Land Economy” beskriver i bok Planning Theory (2009:77) att den rationella 
planeringsmodellen haft ett stort förtroende för planerarnas expertroll. Det var planerarna och 
ett fåtal andra som hade kontrollen över hur stadsplaneringen skulle ske. Allmendinger
(2009:77) menar på att planerarna inom denna modell bestämde vilka antaganden som skulle 
anses vara sanningen, medan andra avvisades, och formade därför de normer som skulle råda.
Den rationella planeringsmodellen lägger tyngden på det logiska tänkandet, vid tankar om att 
varje beslut ska stöttas av logiska resonemang och där beslut fattas med hjälp av fakta, inte av 
personliga preferenser (Allmendinger, 2009:63). Statsvetaren Andreaz Strömgren (2007:29-
30) beskriver de föreställningar som fanns gällande den rationella planeraren, som en allvetare 
inom samhällsplanering, med stor kunskapen och möjligheten att kalkylera fram de bästa 
lösningarna. I en total rationalitet ansågs det vara möjligt att samla in all relevant data gällande 
det objekt som skulle planeras och med förnuftets hjälp forma detta på ett önskvärt sätt. 
Strömgren (2007:29- 30) lyfter själv att denna tankemodell är orealistisk i praktiken och har 
istället förblivit något av en förebild. Allmendinger (2009:58) visar på att den rationella 
planeringsmodellen gav upphov till idéer kring hur den offentliga organisationen skulle 
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systematiseras för att uppnå detta kunskapsunderlag. Tanken var att en central grupp av 
planerare skulle ha ansvaret för att ta fram och utveckla planeringsmodeller som baserades på 
informations som hämtades från ett flertal omgivande organisationer. Dessa organisationers 
uppgift var att aktivt söka ny information inom respektive fält baserat på den planeringsmodells 
som togs fram och sedan förmedla denna information tillbaka till den centrala gruppen av 
planerare. På så sätt kunde en stor kunskapsunderlag uppnås i planerargruppen som sedan
utvärderade alla alternativ för att uppnå det bästa möjliga resultatet (Allmendinger, 2009:58,
67).
 

2.2 Den kommunikativa planeringsmodellen

Den kommunikativa planeringsmodellen har vuxit fram under senare delen av 1900-talet som 
en reaktion och kritik mot den rationella planeringen (Strömgren, 2007:34, 46 ). Strömgren 
(2007:44) skriver att kritiken riktades bland annat mot att den rationella planeringen inte ansågs 
vara tillräckligt förankrad i verkligheten. Föreställningen om att planerare på egen hand, med 
hjälp av rationella metoder, kunde beräkna vad som var den mest lämpliga lösningen, ansågs
vara en utopi. Den rationella processen har enligt Strömgren (2007:44) ett för stort fokus på att 
ta fram underlag till den beslutsfattande verksamheten och implementeringen av planerna kan 
därför bli lidande. Den kommunikativa planeringsmodellen blev således ett försök att bättre 
förankra den rationella planeringen i implementeringen. Khakee (2000: 34-36) skriver att den
kommunikativa planeringsmodellen lägger stor vikt vid kommunikation mellan människor och 
diskussionen kring planering därmed förs utanför den slutna planerarsfären. Tanken är att 
diskussionerna ska främja en ömsesidig respekt mellan de deltagande parterna och ge möjlighet 
till informationsspridning. Detta innebär bland annat att diskussionen blir ett medium i vilket 
medborgare kan få inblick och möjlighet att påverka planeringsprocessen. Det anses även vara 
ett medium i vilket det enligt den kommunikativa planeringen är möjligt att med hjälp av en 
ömsesidig förståelse kunna lösa konflikter som annars skulle riskera att förbli outredda. Till 
skillnad från den rationella planeringen, så är syftet med den kommunikativa modellens 
diskussioner inte alltid att finns den rationellt bästa lösningen, utan snarare att finna en lösning 
som alla kan acceptera. (Khakee, 2000: 35) Trots att den kommunikativa planeringsmodellen 
inom vissa aspekter ställer sig kritisk till den rationella modellen, så tar den inte helt avstånd 
från den. Den kommunikativa modellen kan snarare uppfattas som ett komplement till den 
rationella planeringen, vilket skulle göra den rationella planeringen bättre anpassad till de 
rådande förhållandena (Strömgren, 2007:46).

2.3 Teorin i relation till forskningsarbetet

Det har i denna studie förutsatts att illustrationsplaner och detaljplaner till vilket de tillhör har 
upprättats av professionella planerare. Denna förutsättning grundas i Plan- och bygglagens 1
kap. 2§, i vilket det anges att planläggning över mark och vattenresurser är en kommunal 
angelägenhet (SFS 2010:900). Illustrationsplaner regleras inte av denna eller någon annan lag, 
men studien har avgränsats till illustrationsplaner som tagits fram i samband med en
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detaljplaneprocess, vilket regleras enligt Plan- och bygglagens 4 kap. (SFS 2010:900). Därför 
har utgångspunkten varit att professionella planerare i någon utsträckning varit delaktiga i 
arbetet. Ett annat grundläggande antagande som gjorts i denna studie är att planeraren ansetts 
vara kapabel att, med tillräckliga kunskaper, kunna utforma illustrationsplaner som på ett 
effektivt sätt presenterar en mer detaljerad planhandling för icke-insatta läsare. Den
genomförda studien kan därmed tolkas som ett medel för datainsamling, vilket skulle öka 
planerarens kunskaper och enligt den rationella planeringsmodellen ge ett bättre resultat i 
kommande arbeten. Detta kan jämföras med den organisationsuppdelning som den rationella 
modellen förespråkar, med en kärna av planerare som tar emot och bearbeta den information 
som finns tillhanda (Allmendinger, 2009:58).
 
Illustrationsplanen kan användas av planerare som ett verktyg för att förmedla idéer till personer 
som inte är insatta i planeringsverksamheten. Detta kan göras genom att presentera en förenklad 
version av en kartbild, som är utformad på ett sätt som för den oerfarna är enklare att relatera 
till. I en diskussion mellan planerare finns inte samma behov av att upprätta illustrationsplaner, 
enligt den definition av illustrationsplan som gjorts i detta arbete, då alla förstår de 
grundläggande begreppen och utformningen av en detaljplan. Det är även troligt att det finns 
tillräckliga kunskaper för att kunna förstå ett mer komplicerat innehåll om personen ges tid 
och/eller en muntlig förklaring. I en situation där enbart personer erfarna inom planering
behöver ta del av en plans innehåll hade framtagandet av illustrationsplaner, enligt detta
resonemang, varit överflödigt. Existensen av illustrationsplaner pekar därför på att ett behov
och/eller en vilja finns för att förmedla detaljplaners innehåll till personer utanför
planerarsfären. Denna undersökning har visserligen haft ett fokus på politiker i ett antal 
kommuners fullmäktige, som enligt Plan- och Bygglagens 4 kap. 27§ ska vara involverade i 
arbetet, men i dagens planering används illustrationsplanen även som ett verktyg för att 
kommunicera med medborgare, vilket i detta arbete har kopplats till den kommunikativa 
planeringsteorin Inom ramen för den kommunikativa planeringsmodellen kan 
illustrationsplaner användas som verktyg för att skapa en aktivare diskussion mellan olika
parter då fler kan förstå den tillhörande detaljplanens innehåll. Utgångspunkten har dock varit 
att det är professionella planerare som har ansvaret för att ta fram de officiella planerna och det 
rör sig därför inte om att övriga parter ska med hjälp av illustrationsplaner framföra sina åsikter
för planerare. Detta speglas i problemformuleringen då det förutsätts att planeraren behöver 
veta hur politiker uppfattar illustrationsplaner och inte det omvända, för att kunna skapa en god 
plan.
 
¨ 
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3. Metod 
Under rubriken metod kommer genomförandet av studien behandlas, vilka undersökningar som 
gjorts och hur de har genomförts. Avslutningsvis förs en diskussion gällande alternativa 
metoder som möjligen kunnat användas, samt vilka begränsningar som de valda metoderna har 
medfört.

3.1 Metodval 

För att kunna besvara de ställda frågorna som gett upphov till undersökningen, krävs en 
forskningsstrategi och metod som gör det möjligt att samla in ett relevant dataunderlag.
Detta kan göras genom att använda sig av olika strategier, såsom surveyundersökning, fallstudie 
eller experiment (Denscombe, 2009: 21). I denna undersökning har det bedömts vara lämpligast 
att samla in denna data genom någon form av surveyundersökning, då frågeställningen lämpar 
sig mindre väl till strategier såsom fallstudie eller experiment. Surveyundersökning som 
forskningsstrategi innebär att forskaren mer aktivt söker i sin omgivning efter data som finns 
tillhanda och samlar in det som är relevant för den specifika uppgiften. Data kan med denna 
strategi bland annat insamlas genom enkäter, intervjuer, observation eller skriftliga källor
(Denscombe, 2009: 25-32). I denna undersökning har denna strategi använts och där metoderna 
varit i form av frågeformulär och en dokumentstudie. 

3.1.1 Frågeformulär via e-post
Den huvudsakliga metoden som använts för att kunna genomföra surveyundersökningen har 
varit i form av ett frågeformulär som skickats till de utvalda politikerna genom e-post. Martyn 
Denscombe, professor i samhällsvetenskap, beskriver i Forskningshandboken – för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2009:208) vilka situationer frågeformulär som 
metod lämpar sig att användas i. Han utgår främst ifrån de fall där dessa förmedlas till de 
tillfrågade med hjälp av post eller internet. Denscombe menar på att frågeformulär ger möjlighet 
att nå ut till ett stort antal människor som befinner sig på olika platser, förutsatt att dessa
personer har möjlighet att ta del av informationen och inte hindras av exempelvis försämrad 
synförmåga eller bristande läskunnighet. Frågorna bör enligt honom vara av en okomplicerad 
och okontroversiell karaktär för att möjliggör sanningsenliga svar. Denscombe (2009: 225-228) 
pekar även på att datainsamling via frågeformulär i många fall är både en kostnads- och 
tidseffektiv metod, där forskaren inte riskerar att förvränga svaren med sin närvaro, som kan 
vara fallet med intervjuer.

Det sammanställda frågeformuläret innehöll 6 illustrationsplaner, till vilket det fanns tre 
kopplade frågor som upprepades vid varje bild. Utöver detta fanns även en skala från 1-5 där 
den tillfrågade kunde ange hur insatt i stadsplanering som han/hon ansåg sig vara. Formuläret 
skickades via mail till politikerna i kommunfullmäktige för de utvalda kommunerna, både som 
PDF- och Word-fil. Frågeformuläret kan ses i bilaga 1. De tillfrågade ombads i formuläret sedan 
skicka tillbaka svaren till angiven e-postadressen.
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3.1.2  Dokumentstudie
Utöver insamling av data via frågeformulär, så har även en dokumentstudie genomförts 
parallellt. En dokumentstudie kan genomföras på flera olika sätt, där ett flertal olika 
dokumenttyper granskas, men har i denna studie begränsats till vetenskapliga texter
(Denscombe, 2009: 295-298). Anledningen till att en dokumentstudie genomfördes var för att 
ta fram ett underlagsmaterial som den genomförda enkätundersökningen kunde stöttas mot,
men även för att kunna jämföra undersökningens resultat mot andra genomförda studier. Det 
hade varit möjligt att använda sig av metoden på andra sätt för att uppnå liknande resultat, 
exempelvis om fallstudie använts som forskningsstrategi och då dokument från specifika fall 
istället analyserats. En dokumentstudie med fokus på vetenskapliga texten har dock bedömts 
vara det mest fördelaktiga i förhållande till de resurser som funnits tillhanda. I denna 
användning av metoden ges möjligheten att ta del av resultat ifrån tidigare genomförda 
undersökningar, vilket har inneburit att en stor mängd data funnits tillgängligt utan behovet av 
att upprepa undersökningarna. Användandet av vetenskapliga texter gjorda av andra personer
har även inneburit att ämnet behandlats ifrån flera olika infallsvinklar, vilket ansetts minska 
risken av eventuella felkällor som är bundna till att en person tar fram allt material. Sådana 
felkällor hade exempelvis kunnat vara felaktigheter på grund av preferenser, bristande 
kunskaper och personliga mål med arbetet. Användandet av material framtaget av andra 
personer innebär dock inte automatiskt att det är sanningsenligt. Denscombe (2009: 302-304,
316- 317) skriver att vid genomförandet av en dokumentstudie finns ett antal aspekter som 
måste tas hänsyn till gällande vilken kvalitet det finns på det litterära material som undersöks. 
En av de viktigare bedömningarna som måste göras då ett material ska användas, är att bedöma 
huruvida det kan anses vara trovärdigt. Detta handlar bland annat om att kontrollera att källan 
har grund för sitt resonemang, att framtagandet av det underliggande materialet har skett på ett 
godtagbart sätt och att resultatet inte kan anses vara förlegat. Detta blir extra relevant när det 
rör sig om material från internet, där i allmänhet samma standard inte är en nödvändighet. För 
att säkerställa det underliggande materialets trovärdighet, så har alla de texter som använts
tidigare genomgått granskning enligt gällande vetenskapliga normer. Denscombe (2009:306, 
317) skriver att det vanligaste vid en dokumentstudie är att det material som undersökts har 
tagits fram vid andra tillfällen och har syftat till att användas för andra ändamål. Detta gör att 
det inte blint går att förlita sig på materialet, då det kan finnas detaljer som är utelämnade på 
grund av att de anses vara onödiga eller kontroversiella. Det kan även finnas tendenser till att 
materialet är skrivet på ett sätt som speglar budskapet som författaren vill föra fram och även 
om texten är korrekt, så kan olika mycket fokus läggas de olika aspekterna.  

Urvalet av de vetenskapliga texter som använts gjordes genom en bredd sökning bland både 
tryckta och digitala källor utifrån de ämnesområden som frågeställningen och
problemformuleringen gav upphov till. Resultatet blev främst inom områdena för kartografi 
och psykologi. Innehållet i de vetenskapliga texterna togs i åtanke vid utformandet av 
frågeformuläret för att få ett resultat som gick att relatera till forskningen. Den framtagna datan
från dokumentstudien användes sedan för att analysera resultatet från frågeformuläret.
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3.2 Urvalsmetoder

Under genomförandet av denna studie har ett antal urval behövts göras, både för att kunna samla 
in den relevanta datan, men även för att begränsa undersökningens omfattning. Hur dessa urval 
har gått till kommer under denna rubrik redovisas närmare.

3.2.1 Illustrationsplaner
Frågeformuläret som togs fram för att kunna genomföra undersökningen bestod av 6
illustrationsplaner. Urvalet av potentiella illustrationsplaner som beaktades valdes ut genom att 
en internetsökning gjordes efter ”illustrationsplan” på hemsidorna för de tre största städerna i
Sverige, Malmö, Göteborg och Stockholm. Därefter gjordes en allmän internetsökning efter 
”illustrationsplan”, där kommunerna för träffarna identifierades och ytterligare en liknande 
sökning gjordes på deras hemsidor. Total samlades 74 olika illustrationsplaner in, från 10 olika 
kommuner. Utifrån dessa valdes 6 ut och användes i frågeformuläret. Dessa 6 
illustrationsplaner bestämdes enligt ett antal uppsatta kriterier:

De har av planförfattaren angetts som illustrationsplaner.
De har tagits fram i samband med en detaljplaneprocess. 
De tillhörde inte någon av de kommuner som frågeformuläret skickades till.
De utvalda planerna hade en utformning som skilde sig från varandra något.
Planerna gick att relatera till den forskning som undersöks i dokumentstudien.
Illustrationsplanerna var över områden som hade jämförbara förutsättningar för 
bebyggelse.
De var antagna efter 2010.

3.2.2 Tillfrågade kommunfullmäktige
Valet av vilka kommuners fullmäktige som skull tillfrågas utgick ifrån befolkningsstorleken i 
Karlskrona. De kommuner som valdes var, enligt Statistiska centralbyrån, de som hade ett 
befolkningsantal som bäst överensstämde med Karlskrona (SCB, 2015). De som tillfrågades
blev därför kommunfullmäktige för de 15 kommunerna: Karlskrona, Kalmar, Mölndal, 
Östersund, Varberg, Täby, Sollentuna, Norrtälje, Gotland, Trollhättan, Falun, Örnsköldsvik, 
Järfälla, Solna, Skellefteå. Kriterium för urvalet var även att merdelen av ombuden i fullmäktige 
hade en mailadress registrerad på kommunens hemsida. Kommuner med ett fåtal 
ombudsmän/kvinnor utan registrerad mailadress kontaktades således fortfarande, men där dessa 
enskilda personer inte tillfrågades. Inga sökningar efter mailadresser gjordes utöver det som 
fanns länkat på kommunens hemsida. 

3.3 Analysmetod

Denna uppsats har haft en kvalitativ inriktning, men har även inkluderat kvantitativa aspekter. 
Kvantitativa metoder försöker, enligt Ulf Bjereld i Varför vetenskap?(2009:118), finna mönster 
och samband mellan olika företeelser genom att använda sig av mätbar data. Bjereld ger 
exempel på att frågor såsom ”hur många”, ”hur mycket” eller ”i vilken utsträckning”, gör det 
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möjligt att omvandla iakttagelser till kvantitativ data, det vill säga siffror. Denscombe 
(2009:328) skriver att de främsta metoderna för kvantitativ data är genom frågeformulär och 
observationer, men att andra typer av metoder, såsom intervjuer och dokumentstudier, även kan 
bidra med kvantitativ data. Han menar på att utfallet av data inte är direkt bundet till en specifik 
metod, utan snarare till vilka frågor som ställs till materialet. Denscombe (2009: 367-369)
skriver att frågeformulär med öppna frågor, vilket är fallet i denna undersökning, kan bearbetas 
som kvalitativ data. För dataanalysen presenter han fyra vägledande principer som i denna 
undersökning använts:

Slutsatser ska vara förankrade i data.
Förklaring av data ska komma från mycket noggrann läsning av data.
Undvika att föra in obefogade fördomar.
Analys av data ska innefatta en repetitiv process mellan data och empiriskt material.

Dessa fyra principer kan ses i olika delar av denna rapport, där det genomgående har arbetats 
med att inte låta fördomar och tidigare kunskaper bidra till ett snedvridet resultat. Det har 
genomförts bearbetning och tolkning av den underliggande datan då denna har kategoriserats 
för att sedan presenteras som diagram. Kategoriseringen har då även haft sin utgångspunkt i det 
forskningsunderlag som tagits fram, liksom att forskningsunderlaget har baserats på den 
kategorisering som gjorts. Utifrån denna bearbetning har sedan slutsatser kunnat dras som varit 
förankrade i den underliggande datan. 

3.4 Metoddiskussion

Nedan följer en kort diskussion gällande de metoder som valts. Detta innefattar bland annat hur 
undersökningen skulle kunna genomförts på andra sätt och vilka begränsningar som de valda 
metoderna medför. 
 
3.4.1 Alternativa metoder
Det hade i denna undersökning varit möjligt att besvara frågeställningen med hjälp av andra 
metoder än de som valts. Insamlingen av data ifrån politiker hade exempelvis varit möjligt att 
genomföra med hjälp av intervjuer istället för frågeformulär. Denscombe (2009:232) anser 
dock att intervjuer främst bör användas som metod i de situationer där frågorna är mer 
komplexa och han förespråkar frågeformulär i situationer där svar kan fås med enkla frågor.
Frågorna i den framtagna enkätundersökningen har i detta arbete inte varit av en djupgående 
karaktär på grund av ett antal olika anledningar. Den främsta anledningen är risken för att 
enkäten skulle kännas för betungande för de tillfrågade och att de därmed väljer att inte svara. 
För att kunna jämföra åsikter gällande flera illustrationsplaner med varierande utseende, har det 
i frågeformuläret funnits sex olika illustrationsplaner. För att fastställa ett sådant omfång 
gjordes en avvägning mellan antalet frågor, deras komplexitet och antalet illustrationsplaner 
som kunde inkluderas. Resultatet blev ett färre antal frågor av enklare karaktär till fördel för ett 
större antal bilder, se bilaga 1.
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Användningar av frågeformulär som skickas via e-post har bedömts vara den mest lämpade 
metoden för att genomföra en undersökning av denna typ. Metoden har, enligt Denscombe, 
potentialen att nå ut till ett större antal människor på ett tids- och kostnadseffektivare sätt
(Denscombe, 2009:225). För att kunna uppnå en tillräcklig säkerhet i de slutsatser som gjorts 
vid analysen krävs ett tillräckligt stort dataunderlag (Körner & Wahlgren, 2005:102). 
Om undersökningen genomförts via intervjuer skulle möjligen mer djupgående information 
kunnat insamlas om var enskild politikers uppfattning (Denscombe, 2009:267), men det hade 
riskerat att göra det svårare att genomföra den önskade analysen utifrån svaren då endast ett 
färre antal människor kunnat tillfrågas. Denscombe (2009: 268-269)menar på att två av 
nackdelarna med intervjuer är att de ofta är resurskrävande, både gällande tid och exempelvis 
reskostnader. Specifikt för den genomförda studien är också dess behov av att presentera bilder 
på illustrationsplaner för de tillfrågade, vilket utesluter metoder såsom helt telefonbaserade 
intervjuer. Ett frågeformulär som sänds ut via e-post ger den tillfrågade möjligheten att titta på 
illustrationsplanerna och svara på frågorna allt efterhand som tiden tillåter. Detta gör att det 
finns mer tid till att reflektera över bilderna som medföljer, vilket innebär mer genomtänkta 
svar, men där de första tankarna möjligen förloras. 

3.4.2 Begränsningar
Användningen av frågeformulär som metod för att samla in data har medfört ett antal kända 
begränsningar. Det är enligt Denscombe (2009:228) vedertaget att frågeformulär riskerar att ge 
en låg svarsfrekvens. Det är även känt att svaren i enkäter med möjlighet för fritext riskerar att 
bli ofullständiga eller dålig ifyllda, vilket innebär att det sällan finns tillräckligt underlag för att 
kunna urskilja nyanser i hur respondenten har svarat. I en enkätundersökning i vilket den 
tillfrågade ombeds att ge sina egna åsikter är det även omöjligt att kontrollera 
sanningsenligheten i svaren. Då arbetet syftat till att undersöka politikers uppfattning gällande 
illustrationsplaner och det varit politiker som blivit tillfrågade i undersökningen, blir detta en 
primärkälla för informationen. Då datan inte genomgått en tolkning från någon annan minskar 
risken för att denna ska vara felaktig. Trots att datan hämtats från en primärkälla, dvs. politiker, 
så har risken fortfarande funnits att svaren inte är den absoluta sanningen. Den tillfrågade 
personen har troligen medvetet eller omedvetet filtrera bort detaljer av olika anledningar, vilka 
kan bero på exempelvis erfarenheter, förväntningar, ideologier eller påtryckningar. Denna typ 
av felkälla har dock svårt att åtgärda, men på grund av att ämnesområdet inte varit
kontroversiellt, har chansen för ett sanningsenligt svar ökat. (Denscombe, 2009:208, 218).
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4. Forskningsunderlag
Illustrationsplaner står på gränsen mellan flera olika forskningsområden, då dess uppgift inte 
enbart är att skapa en riktig bild av verkligheten, den ska också fungera som ett verktyg för att 
hjälp mindre insatta läsare att förstå det grundläggande innehållet i exempelvis en detaljplan. 
Den används ofta även som ett verktyg för att kunna marknadsför en idé och bör därför vara 
visuellt tilltalande. Den anses således innehålla aspekter från både kartografi, psykologi och 
gestaltning. Nedan följer ett antal aspekter som anses påverka hur bilder uppfattas. 
 

4.1 Kontraster 

Kontraster är ett uttryck som ofta uppkommer i sammanhang gällande gestaltningsfrågor av 
olika slag och definieras av nationalencyklopedin (2015) som en starkt framträdande olikhet.
Lasse Frank är en av delförfattarna till boken Bild & form för informationsdesign (2004: 202-
203) i vilket han behandlar bland annat kontrasters roll i utformningen av bilder. Han menar på 
att alla typer av grafiska uttryck i någon utsträckning bygger på kontraster. Det kan både handla 
om små och stora detaljer beroende på sammanhanget. Frank påstår att människor är mentalt 
programmerade att uppfatta skillnader och förändringar i sin omgivning och indikerar att detta 
även är gällande vid tolkning av bilder och texter. Detta är ett uttalande som även backas upp 
av Lars Granath och Margareta Elg, författarna till Konsten att framställa kartor (2006:71), 
som menar på att det första blicken söker, efter att ha mött en ny bild, är kontraster. De anser 
också att blicken sedan följer stråk av kontraster som ett sätt för hjärnan att registrera och 
organisera den information som överblickas. Frank (2004:203) gör en parallell mellan
kontrasters stycka och intresset som detaljen frambringar hos åskådaren. En bild där detaljer 
upprepas allt för mycket ger intrycket av likformighet och tillsammans med en övergripande 
avsaknad av kontraster bidrar detta enligt Frank till att åskådaren tappar intresset för bilden. 
Frank menar således på att kontraster är en viktig aspekt för att en bild eller detalj ska uppfattas 
och göra åskådaren intresserade av verket. Granath och Elg (2006:71) berör inte hur kontraster 
kan skapa intresse för bilden, men förordar kartor i vilket det finns tydliga kontraster. Enligt 
dem så skapar kontrastlösa kartor lätt förvirring hos läsaren då det tar lång tid att mentalt 
organisera innehållet. Det går enligt Frank (2004:203) identifieras fyra olika typer av kontraster:
form-, Storleks-, Styrke- och färgkontrast. 

4.1.1 Formkontrast 
Som namnet indikerar innebär formkontrast att formen av en 
detalj på något sätta kan anses tydligt frångå exempelvis den 
utformning som liknande detaljer eller omgivning har. 
Exemplet som Frank (2004:203) ger är hur mjuka runda 
former skapar en kontrast mot raka och hårda. En tolkning av 
Franks beskrivning hade kunnat leda till andra exempel såsom 
kontraster mellan regelbundna och regelbundna former eller 
där en kontrast skapas mellan identiska objekt då en av dem 
är annorlunda placerad.

ABBC
     Bild 1. Formkontrast
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4.1.2 Storlekskontrast 
Storlekskontrast innebär enligt Frank (2004:203) att det sker 
en förändring av ytan som ett objekt upptar i en bild eller text. 
Med vilket han menar att små och stora objekt kan skapa 
kontraster till varandra. Om alla ytor är lika stora så finns 
troligen inte någon tydlig storlekskontrast, men om ett av 
objekten skulle göras större, alternativt mindre, så skapas en 
kontrast.
 
4.1.3 Styrkekontrast
Kontraster kan även skapas genom att förändra ljusets styrka i 
bilden, vilket exempelvis kan göras genom att införa mer vit 
eller svart. Detta anses inom bildkonsten vara en välanvänd 
teknik för att leda åskådarens blick. (Frank, 2004:203)
 
4.1.4 Färgkontrast 
Den fjärde typen av kontrast behandlar färgsättning, där fokus i 
en bild kan styras genom vilka partier som är eller inte är 
färglagda och i vilka färger. Det går genom färgsättning även 
påverka hur läsaren uppfattar de objekt som finns 
representerade i bilden (Frank, 2004:203). Iris Bakker med flera 
skriver i Color Preferences for Different Topics in Connection 
to Personal Characteristics (2013: 62-63) att det finns en stor 
mängd forskning som är inriktad på hur färger påverkar vår 
uppfattning av objekt och vilka preferenser som finns. Det finns 
även flera studier där det undersökts vilka associationer färger 
bidrar till. Gemensamt för många av dessa undersökningar är 
dock att de genomförts i förenklade former och kan därför inte 
direkt appliceras på en komplex bild såsom en illustrationsplan. 
 

4.2 Tydlighet

Det har gjorts många olika typer av undersökningar som behandlat hur gestaltning av bilder och 
uppbyggnad av kartor påverkat åskådarens möjlighet att förstå dem. I Perception and Maps: 
Human Factors in Map Design and Interpretation skriver C.Board och R.M.Taylor (1979: 21-
23) om ett flertal aspekter som påverkar kartläsarens uppfattning av en kartbild. De betonar 
vikten av att skapa kartor som är anpassade till läsarens behov och förutsättningar. Det har 
enligt dem länge varit känt av psykologer att individer har olika god förmåga att kunna 
visualisera innehållet av en bild, liksom förmågan att uppfatta förhållanden mellan mönster. 
Således kan en karta uppfattas olika även om båda har liknande bakgrundskunskaper. Detta kan 
leda till situationer där en av personer anser att en detalj har en tydlig utformning, medan den 
andra anser det motsatta. Frank (2004: 212-213) lyfter fram en uppdelning av läsbarhet som 

ABC
Bild 2. Storlekskontrast

A C
     Bild 3. Styrkekontrast

ABC
Bild 4. Färgkontrast
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Rune Petterson (2003) gjort, där han beskriver skillnaden mellan vad han kallar läsbarhet och 
läslighet. I sammanhanget används uttrycken för att beskriva möjligheten att förstå en text, men 
Frank (2004: 212-213) visar på att samma termer kan appliceras på bilder.

4.2.1 Läsbarhet
Termen läsbarhet innefattar läsarens möjlighet att förstå en text eller bild i den meningen att 
personen besitter tillräckliga kunskaper gällande ämnesområdet. En dålig läsbarhet innebär att 
läsaren kan se den text eller bild som presenteras, men förstår inte dess innehåll på grund av att 
personen saknar saknas specifika kunskaper. Det kan således ses som upphovspersonens 
uppgift att anpassa innehållet och utformningen efter vilka personer som kan tänkas komma i 
kontakt med texten eller bilden. Detta kan exempelvis göras genom att beakta den termologi 
och de beteckningar som används för att på så sätt kunna nå ut till en större grupp människor 
(Pettersson, 2003, se Frank, 2004:212). Board och Taylor (1979: 21-22) skriver att det gällande 
framtagandet av kartor inte går att anta att läsaren delar författarens kunskaper och uppfattning
av världen. Om detta skulle vara fallet, så hade det inte funnits något behov av att ta fram kartor 
som ett medel för att kommunicera information.

4.2.2 Läslighet
Läslighet innebär möjligheten att kunna uppfatta den information som finns tillgänglig i en text 
eller bild. Det är således oberoende av vilka kunskaper som läsaren besitter, utan mäter dess 
möjlighet att se innehållet av texten eller bilden. En bild med mycket dålig läslighet skulle 
innebära att även en person med mycket goda kunskaper inom ämnesområdet skulle ha 
svårigheter i att nå den information som söks. Ofta berör läsligheten aspekter som med 
objektiva metoder går att mäta (Pettersson, 2003, se Frank, 2004:213). Det finns inom 
kartografi en mängd uppsatta riktlinjer, som enligt ovanstående definition, arbetar med att skapa 
en god läslighet i kartor, men även för att förbättra läsbarheten. (Garanth & Elg, 2006: 14-15,
205) 
 

4.3 Bildkomposition

En bild bestå av ett flertal olika komponenter som tillsammans bildar ett helhetsintryck. För att 
skapa en estetiskt tilltalande bild är det enligt Frank (2004:204) viktigt att skapa en balans i
bilden, så att innehållet inte är mer framträdande åt det ena eller andra hållet. Det finns enligt 
honom två metoder för att arrangera innehållet för att det ska förbli estetiskt tilltalande. 
Antingen kan bilden göras symmetrisk eller asymmetrisk, båda vilka på olika sätt förhåller sig 
till den vertikala mittlinjen som finns i en bild. Utformningen av bilden och de element som är 
representerade har en inverkan på läsarens möjlighet att finna den information som söks. Med 
allt för mycket irrelevant data redovisad på bilden kan möjligheten för tolkning försvåras,
liksom om det finns för många olika svar på läsarens frågeställning (Huang & Pashler, 2007: 
599-601).
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4.3.1 Symmetriskt
Att en bild är symmetrisk innebär att de ingående elementen är placerade utefter den vertikala 
mittlinjen. Varje element har då ungefär lika stor del på den vänstra respektive högra sidan av 
bilden. Vad ett element i en bild är variera beroende på sammanhanget, men kan bland annat 
innebära rubriker, brödtext och bilder. En symmetrisk bild anses bli uppfattad som lugn, stabil 
och av en mer formell karaktär (Frank, 2004:204).

4.3.2 Asymmetriskt 
Med att något är asymmetriskt menas att bildens ingående element är fördelade mellan den 
högra och vänstra sidan av den vertikala mittlinjen på ett sådant sätt att balans mellan sidorna 
uppstår. Ofta balanseras elementen i de diagonala riktningarna. Vad som kan anses vara en 
balanserad bild är något av en subjektiv bedömning, men kan bland annat påverkas av 
elementens storlek, utformning och styrka. En asymmetrisk bild kan anses vara mindre lugn i 
sitt formspråk och kan därmed uppfattas som mer intressant (Frank, 2004:204).

4.3.3 Symmetri i illustrationsplaner
Resonemanget som först ovan gällande symmetri kan dock bara appliceras på 
illustrationsplaner i begränsad utsträckning. Till skillnad mot en konstnärlig bild, så är 
illustrationsplaner ofta mer förankrad och begränsad av de förhållande som området har i 
verkligheten. Detta kan anses vara fallet i de illustrationsplaner som använts i denna 
undersökning, där några tydliga symmetrier är svåra att uppfatta. Resonemanget som förts ovan 
kvarstår dock, men där symmetrierna i en illustrationsplan inte alltid är väl presenterade i 
förhållande till bilder med konstnärligt fokus. 
 
4.3.4 Tillgång och urval
Liqian Huang och Harold Pashler är författare till A Boolean Map Theory of Visual Attention
(2007: 599-601) som är mer inriktad på psykologi än kartografi och undersöker hur människor 
avkodar en bild och vad det är som gör att ett objekt blir uppmärksammat framför ett annat. De 
använder sig dock av enkla symboler i sina undersökningar och utformningen är därför svår att 
återskapa i en illustrationsplan som inte tagits fram i detta syfte. En direkt parallell mellan de 
olika typerna av bilder går därför inte att göra, men det är möjligt att applicera mindre aspekter 
som de tar upp i sitt arbete. Huang och Palsher (2007:600) beskriver hur två aspekter, tillgång 
och urval, kan påverka hur lätt information kan hämtas ifrån en bild. Tillgång är i detta 
sammanhang ett mått på hur lätt det är att bestämma vilken information som eftersträvas.
Exemplet som Huang och Palsher ger är baserat på en fråga om vilken färg kvadraterna i bilden 
har. I exemplet där det finns en enkel tillgång till svaret, så finns endast en kvadrat att välja på. 
I de fall där det finns en svårare tillgång, så finns det två kvadrater med olika färger och läsaren 
måste därför göra ett val om vilken av dem som ska uppfattas först. Urval handlar i detta 
sammanhang vilken information som finns i bilden utöver det som efterfrågas och som måste 
sorteras igenom för att få fram svaret. I ett enkelt urval finns endast en kvadrat, men inga andra 
objekt representerade. I ett svårare urval finns fortfarande endast en kvadrat, men det finns även 
en mängd andra objekt som inte är relevanta för att få svar på frågan om vilken färg kvadraten 
har. 
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4.4 Kunskaper och preferenser

I Cognition, Metacognition, and the Design of Maps undersöker professor Mary Hegatry (2013: 
4-5) vilka skillnader som finns gällande vad personer som är ovana med att tyda kartor tittar på 
i en bild, jämfört med de som har mer erfarenhet. Hegatry visar på att de personer som inte har 
kunskaper inom ämnesområdet spenderade mer tid med blicken fixerad på punkter med 
irrelevant information för att kunna lösa den presenterade uppgiften. Detta skiljer sig enligt 
henne från de personer som har en grundläggande förståelse inom ämnet, som genomgående 
lägger mer fokus på den information i kartbilden som är relevant för uppgiften. Hegatry
(2013:6) genomförde även en undersökning som tittade på vilka preferenser som fanns när 
människor valde kartor då de skulle genomföra en specifik uppgift. Denna visade på att det 
fanns tendenser till att välja kartor som var mer realistiska, trots att detta även innebar ett större 
datainnehåll, vilket bidrog till en mer komplicerad kartbild. De kartor som hade en enklare, mer 
abstrakt utformning och endast visade den data som var relevanta för uppgifter var således inte 
föredragna. Denna preferens fanns både bland de personer som hade mindre kunskap gällande 
ämnesområdet och de som dagligen arbetade inom det. 
 

5. Resultat
Nedan följer en sammanställning av den enkätundersökning som gjorts för att undersöka vad 
politiker i olika kommuners fullmäktige tittar på i illustrationsplaner. Underlaget är baserat på 
de svar de tillfrågade gav på frågorna:

Vilket är det första objektet/området eller detaljen som du uppmärksammar i bilden?

Vad gjorde att du uppmärksammade detta objekt/område eller detalj?

Hur skulle du beskriva bilden i en kort mening?

Det bör således noteras att resultatet visar på vad de tillfrågade själva har ansett sig 
uppmärksamma i illustrationsplanerna och vad de ansett vara anledningen till att just detta 
uppmärksammades. Huruvida denna föreställning skiljer sig från den faktiska sanningen har 
därmed inte undersökts. Den tredje frågan, gällande hur personen skulle beskriva bilden, har 
använts som ett instrument för få vidare information gällande vad som uppmärksammats av den 
tillfrågade personen. På så sätt har de två tidigare frågorna kunnat kompletteras och eventuella 
oklarheter kunnat minimeras vid bearbetningen av materialet. För att svaren ska kunna 
presenteras på ett mer överblickbart sätt, så har de kategoriserats utefter de ämnesområde som 
de berör. Dessa kategorier har skilt sig mellan de olika illustrationsplanerna beroende på vilka 
svar som gavs, samt vilken precision som fanns i de tillfrågades svar. De okategoriserade svaren 
har bifogats och kan ses som bilaga 2.
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5.1 Illustrationsplan

5.1.1 Bebyggelsestruktur
Det som uppmärksammades mest i 
bilden var med en god marginal 
bebyggelsestrukturen i området. De 
svar som innefattats i denna kategori 
har varit de personer som pekat ut att 
husen, deras relation till varandra och 
omgivningen drog deras blick. Många 
av respondenterna nöjde sig med att 
peka ut att det var husen i allmänhet 
som de först uppmärksammade när de 
såg bilden, men det fanns även de som
sa sig fokusera mer på de tre husen i
högra siden av bilden, alternativt de två 
husen i övre vänstra hörnan.

Anledningarna som gavs gällande 
varför det just var bebyggelse-
strukturen som uppmärksammades 
varierade något, men framförallt så 
ansågs dess färg och kontrast till 
omgivningen vara den mest bidragande
faktorn. Det fanns även de respondenter
som menade på att byggnadernas 
oregelbundna placering kunde vara en 
aspekt, medan andra såg hur den stora 
och skarpa rektangulära formen bröt av 
den annars mer mjukt utformade
omgivningen. Två av respondenterna 
menade även på att planer och 
detaljplaner specifikt ofta har sitt fokus 
på bebyggelse och att av denna 
anledning husen lättare uppmärk-
sammades. 

5.1.2 Grönstruktur
Den andra mest observerade kategorin är grönstruktur, vilket innefattar vegetationen och de 
områden som på bilden har illustrerats som gröna. Svaren var relativt likartade, där ett antal 
respondenter svarade att det första som de lagt märke till i bilden var grönområdet i sin helhet.
Flera hade dock specificerat sitt svar till den del av grönområdet som ligger mellan 
byggnaderna. Två respondenter pekade ännu mer specifikt ut att det var träden som de först lagt 

 
 

Illustrationsplan 1

 
Diagram 1. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden
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märke till. Området för naturlek i centrum av bilden och inom grönområdet pekades även ut av 
ett antal personer.

Vanligaste anledningen som gavs till att grönstrukturen i bilden uppmärksammades var dess 
storlek och dess lokalisering i mitten av bilden. Ett antal respondenter visade även på att de i
allmänhet var intresserade och ansåg det viktigt med grönska och av dessa anledningar möjligen 
fokuserade mer på det. 

5.1.3 Text, trafikstruktur och höjdkurvor. 
Text, trafikstruktur och höjdkurvor var de mindre uppmärksammade kategorierna i bilden. 
Inom kategorin för text är de svar som specifikt har angett att någon form av text drog deras 
uppmärksamhet, vilket i denna bild är IV för våningsantal och ordet naturlek, som båda ansågs
ligga i mitten av bilden. Det bör här observeras att det gjorts en skillnad mellan naturlek som 
grönstruktur och som text. 

Inom trafikstruktur är svar som berör vägnätet och parkering, där det här mer specifikt rört sig 
om vändplanen och parkeringsplatserna, där anledningen till att detta drog blicken är något 
oklart. En bedömning av svaren kan dock leda till en slutsats om att det möjligen rört sig om 
kontraster och ett intresse i hur/var parkering anläggs.
 
Endast ett svar berör höjdkurvor, vilket möjligen kunnat inkluderas i grönstruktur, men där 
respondenten specifikt betonat att det är utformningen i terrängen som lockar.
 

5.2 Illustrationsplan 2

5.2.1 Blåstruktur
Det som uppmärksammats mest i denna bild är kategorin för blåstruktur, vilket innefattar de 
vattenområden där det finns synligt vatten. Responsen som gavs inom denna kategori var 
enhetligt, alla som svarade angav att vattnet i allmänhet drog deras uppmärksamhet, utan några 
närmare detaljer om vilket område de tittade på. Det bör här uppmärksammas att en skillnad 
har gjorts i kategoriseringen mellan blåstruktur och kajområde. 
Anledningarna som angavs om varför blåstrukturen ansågs ligga i fokus varierade något, men 
där framförallt dess färg pekades ut som en viktig faktor. Liksom att vattenområdet utgör en 
stor del av bilden, samt ligger centralt i den. Det uppkom även ett antal personliga preferenser, 
där respondenten av olika anledningar såg närheten till vattnet som något positivt och därför 
möjligen lade mer märke till det. 

5.2.2 Bebyggelsestruktur
Kategorin för bebyggelsestruktur innefattar liksom tidigare de personer som pekat ut att husen, 
deras relation till varandra och omgivningen drog deras uppmärksamhet. De flesta svarade att 
de tittat på de sex liknande husen som ligger i rad längs kajområdet, men en hade även lagt 
märke till det högre huset som ligger vid planområdesgränsen i bildens högra hörn. 
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Förklaringarna som gav till varför 
respondenterna hade tittat på bebyggelse-
strukturen var bland annat upprepningen 
av de sex liknande husen som skapade ett 
mönster och en tydlig rak linje. De ansågs 
även ligga centralt i bilden, samt att 
skuggningen från det höga huset tydligt 
syntes. 

5.2.3 Grönt tak
Genom en stor del av illustrationsplanen
går ett grönt streck på ett oregelbundet sätt, 
vilket ska föreställa ett tak utan sidor. 
Detta är en detalj som både hade kunnat 
passa in under kategorin för bebyggelse-
eller grönstruktur beroende på 
definitionen, men har här behandlats som 
en egen kategori. Detta har gjorts då det av 
de tillfrågade har uppmärksammats, men 
inte associerats med de övriga kategori-
erna. Det bör noteras att ingen kunde 
uttyda, alternativt inte skrev, vad det skulle 
föreställa. 

Framförallt den tydliga färgen, samt dess
oregelbundna form beskrevs som
anledningar till att den drog uppmärk-
samheten till sig, men även att det fanns en 
oklarhet i vad det skulle föreställa. 

5.2.4 Kajområde
Kategorin för kajområdet inkluderar de svar som har förknippats med kajen i det planerade
området, men även de båtar som finns då dessa ansetts ha mer gemensamts utformningsmässigt,
än med blåstrukturen. Det som uppmärksammats är således båtarna i området och området längs 
vattenkanten.

Den huvudsakliga anledningen till att uppmärksamhet lades vid dessa aspekter var att 
respondenterna på grund av personliga preferenser hade positiva associationer med båtarna och 
kajområdet, samt att konturerna i bilden ansågs sticka ut något. 

5.2.5 Grönstruktur, skuggor och planområdesgräns
Kategorin för grönstruktur skiljer sig något ifrån det som innefattades i illustrationsplan 1 på 
grund av att gräset i bild 2 är gult, samt att det finns ett grönt tak. Således innefattar grönstruktur 
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Diagram 2. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden
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vegetationen i bilden. Respondenterna som svarade inom de tre olika kategorierna tittade på 
relativt specifika detaljer: träd, skuggor och planområdesgränsen.

De anledningar som gavs till varför 
fokus låg på dessa är genomgående 
kontrasten till den annars ljusa 
illustrationsplanen. För träd och 
skuggor pekades även på att det fanns 
ett större antal träd i bilden, samt att det 
fanns ett antal stora skuggor. 

5.3 Illustrationsplan 3

5.3.1 Grönstruktur
Svaren från respondenterna gällande 
den tredje bilden visade på att de främst 
observerat grönstrukturen, vilket 
innefattar vegetationen och de områden 
som på bilden har illustrerats som 
gröna. Det gavs inga närmare 
beskrivningar om var i bildan de tittat 
förutom att de uppmärksammat natur-
och parkområdena.

Grönstrukturområdenas färgläggning 
ansågs vara en av faktorerna som 
bidrog till att ögas sökte sig dit, men 
områdenas storlek i förhållande till den 
övriga marken lyftes också upp som en 
påverkan. Ett mindre antal reagerade på 
att dessa ytor var strukturerade, samt at 
texterna för natur- och parkområdena 
hade ett större typsnitt och var skrivna
med versaler.

5.3.2 Bebyggelsestruktur
De svar som innefattats i denna kategori har varit de personer som pekat ut att husen, deras 
relation till varandra och omgivningen drog deras uppmärksamhet. Genomgående svarade 
respondenterna att det var husen i sig som dragit deras uppmärksamhet. Merdelen specificerade 
inte vilka av husen de menade, men ett mindre antal svarade att det var de som var lokaliserade 
i mitten av bilden. En av respondenterna pekade ut att de tittat på byggnaderna för 
hembygdsmuseet.

Illustrationsplan 3

 
Diagram 3. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden
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Svaren till varför de tillfrågade uppmärksammat husen i bilden varierade något, men där 
tankarna främst rört sig kring kontraster. Det pekades av ett flertal ut att det skapades en tydlig 
kontrast mellan huskropparnas färger och den vita bakgrunden som representerar fastigheten.
De röda linjerna tillhörande husen har i sig också ansetts sticka ut något i bilden. Personen som 
uppmärksammat hembygdsmuseet ansåg istället att denna byggnad och område i många 
aspekter avvek både gällande färg och utformning i relation till de övriga delarna av 
illustrationsplanen och att därför drog uppmärksamheten.

5.3.3 Fastigheter 
Här inkluderas svar som fokuserat på fastighetsområdena och dess gränser. Fastigheternas 
tillhörande byggnader har inte inkluderats i denna kategori, utan har istället hanterats under 
bebyggelsestruktur. Det finns två detaljer som uppmärksammats inom denna kategori, de vita 
arean för markområdet och fastighetsgränserna.  
 
Liksom med bebyggelsestrukturen så är den främsta anledningen till att dessa uppmärksammats
att det funnits en tydlig kontrast, men här till den gröna omgivningen istället för relationen till 
husen. Områdesgränsernas tydlighet pekades ut, samt att två av de tillfrågade säger sig sedan 
tidigare haft erfarenheter gällande fastighetsindelning, vilket möjligen påverkat vad de tittat på.
 

5.3.4 Text och blåstruktur
De kategorier som få uppmärksammade i illustrationsplanen är text och blåstruktur. Texten som 
legat i fokus i denna bild är den för natur- och parkområde och det går därför diskuteras ifall de 
skulle inkluderats i kategorin för grönstruktur, men har istället ansetts vara en egen kategori av 
den anledningen att respondenterna tydligt pekat ut att det just är texten och inte områdena de 
titta på. De anser sig framförallt reagerat på textens storlek och att det var skrivet med versaler. 
 
En respondent uppmärksammade även i blåstrukturen i bilden och tittade då på bryggan, men 
gav igen vidare förklaring om varför detta varit utmärkande. 
 

5.4 Illustrationsplan 4

5.4.1 Höjdkurvor
Den största skillnaden i denna illustrationsplan i jämförelse med de fem övriga är tydligheten 
av höjdkurvorna, vilket återspeglar i den respons som gavs. Den största andelen av svaren 
visade på att det var höjdkurvorna som drog till sig uppmärksamheten, dock angavs ingen 
specifik punkt i bilden där det var mer påtagligt. Det fanns en enhetlig uppfattning om varför 
höjdkurvorna uppmärksamdes, vilket var den stora mängden som fanns representerade inom 
illustrations-planen. Det pekades även på att avsaknaden av andra färger kan ha bidragit till att 
höjdkurvorna synts så tydligt. 
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5.4.2 Planområdesgräns
Planområdesgränsen är en av få 
specifika detaljer som uppmärk-
sammats i illustrationsplanen. Det fanns 
ingen utpekad del av planområdes-
gränsen som ansågs sticka ut, utan 
hanterades som en enhet. 
 
Skälet till att planområdesgränsen 
uppmärksammades ansågs vara att dess 
tjocka och svarta utformning bröt av de 
annars tunna linjerna i bilden.
 

5.4.3 Trafikstruktur, text, 
grönstruktur, bebyggelsestruktur
Merdelen av de aspekter som 
uppmärksammats i denna illustrations-
plan följer ett likartat resonemang som 
med planområdesgränsen. Det är 
specifika detaljer som med sin ut-
formning bryter av de annars 
dominerande höjdkurvorna. Inom 
trafikstruktur var det vändplatsen och 
parkeringsplatsen. Inom text var det 
rutorna för Skogsgläntevägen och Kv 
Skogsgläntan. En annan har inom 
grönstruktur sett symbolerna för 
barrträd och det har av en annan
respondent uppmärksammats att det 
troligen är ett område med mycket 
skog. Bebyggelsestruktur innefattade 
skolbyggnaden. 
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5.5 Illustrationsplan 5

5.5.1 Bostadsbebyggelse
Till skillnad mot tidigare har här gjort 
en uppdelning av kategorin 
bebyggelsestruktur för att istället 
hantera bostadsbebyggelsen och
byggnaderna som är kopplade till 
skolan separat. Detta på grund av att det 
i svaren funnits en tydlig skillnad som 
gjorts mellan dessa områden. Gällande 
bostadsbebyggelsen så är det främst 
radhusen som respondenterna lagt 
märke vid och endast ett fåtal 
kommenterade på flerbostadshusen. 
Mer specifikt så är det de områden där 
radhusen upprepas flest gånger som 
uppmärksammats. 
 
Radhusen ansågs utgöra en stor del av 
bilden, samtidigt som de hade en 
färgsättning som gjorde dem tydliga i 
förhållande mot omgivningen. De 
långa raderna av hus ansågs även skapa 
formationer som de tillfrågade 
reagerade på. Den handlade både om att 
det skapades raka linjer i bilden, men 
även att det fanns en viss 
oregelbundenhet. Ett flertal av 
respondenterna nämnde även 
betydelsen av den kryssmarkering som 
fanns på radhusbebyggelsen och hur 
den gav upphov till något av ett 
mönster. 
 

5.5.2 Fotbollsplan
Fotbollsplanen och skolbyggnaderna har här behandlats som två olika kategorier, men hade 
möjligen kunnat bli behandlade som ett sammanhängande område. Trots att många av de 
resonemang som uppkommer är lika mellan de två kategorierna, så finns det i svaren en tydlig 
uppdelning mellan de som uppmärksammat fotbollsplanen respektive skolbyggnaderna.

Anledningarna som angetts till varför fotbollsplanen uppmärksammats innefattar bland annat 
dess relativt centrala lokalisering, men framförallt att dess färg och storlek avviker från de andra 
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Diagram 5. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

19

7 6

1 1
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

28



objekten i illustrationsplanen. Det noteras även att denna fotbollsplan utgör en av de större 
öppna platserna inom ett område som annars har bebyggts relativt mycket. 
 

5.5.3 Skolbyggnaderna
Skolbyggnaderna inkluderar de byggnader som på illustrationsplanen är markerat som skola, 
äldreboende/förskola och idrottshall. Som ovan nämnts, har en uppdelning mellan 
skolbyggnader och fotbollsplan gjorts. Det är till största del de byggnader som är markerade 
som skola och sporthall som respondenterna har pekat ut, där de alltid beskrivits som en enhet. 
 
Liksom med bostadsbebyggelsen så har färgkontrasten mellan dess byggnader och 
omgivningen uppmärksammats, liksom dess storlek i förhållande till de övriga byggnaderna. 
Även dess form har ansett vara framträdande då den inte matchar någon av de andra 
byggnaderna. 
 

5.5.3 Trafikstruktur och grönstruktur
Två kategorier som nästintill inte uppmärksammades i denna illustrationsplan är 
trafikstrukturen och grönstrukturen. Trafikstrukturen innefattade observationer om att det inom 
området fanns mark som var tillägnad parkeringsplatser, medan respondenten som tittat på 
grönstruktur sett att det troligen finns möjligheter för friluftsaktiviteter i närheten.
 

5.6 Illustrationsplan 6

5.6.1 Bebyggelsestruktur
De svar som innefattats i denna kategori har varit de personer som pekat ut att husen, deras 
relation till varandra och omgivningen drog deras uppmärksamhet. Det har inte funnit några 
specifikt utpekade byggnader i denna illustrationsplan, utan respondenterna har till största del 
refererat till husen i allmänhet. Ett antal har dock påpekat att byggnaderna är placerade något 
oregelbundet, vilket enligt dem har förklarats av de höjdskillnader som finns i området.

Oregelbundenheten har ansetts vara en faktor som gjort att byggnaderna uppmärksammats, där 
inte bara placeringen, utan även husens varierande storlek har varit påverkande, samt att de 
ansetts uppta en stor del av illustrationsplanen. Övervägande anledningen som getts har dock 
varit husens vita färg, vilket av några uppfattats som onaturligt, men framförallt så har det 
ansetts vara en stark kontrast till omgivningen. 
 

5.6.2 Grönstruktur
Inom kategorin för grönstruktur så har ett antal olika områden observerats av de tillfrågade. Det 
huvudsakliga är naturområdet som är lokaliserat nordöst i planområdet, men kommentarer har 
även funnits för de som ligger mellan bostadshusen. Ett antal har även pekat ut de gröna 
prickmarkeringarna som finns utspridda inom den gråa ytan. 
 
Den huvudsakliga anledningen till att grönstrukturen uppmärksammats är dess gröna färg som
ansetts tydlig i relation till den annars ljusa bebyggelsen. Några respondenten har visat på den 
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positiva betydelsen av grönområdena 
och ansett att de därför valt att fokusera 
mer på det. Det har även funnits de som 
i samband med den gråa ytan menat på
att det inom detta område verkar finnas 
en avsaknad av grönstruktur. 
 

5.6.3 Trafikstruktur
Det har inom trafikstrukturkategorin 
uppmärksammats vägstrukturen i 
området, men även järnvägen och det
bullerskydd som planeras att upprättas. 
Gällande bilvägen så har den ögla som 
bildas mer specifikt pekats ut. 
 
Bilvägen har ansetts tydlig på grund av 
sin vita färg och har därför observerats,
medan järnvägen och bullerskyddet har 
tillhörande text vilket har dragit 
uppmärksamheten.
 

5.6.4 Grå yta och Ortofoto
De minst uppmärksammade katego-
rierna är specifika för denna illustra-
tionsplan. Ett antal av respondenterna 
reagerade på att det fanns en grå yta 
omkring bebyggelsen i området vilket 
på grund av sin stora area och 
färgsättning drog blicken, men även 
bidrog till en viss förvirring kring vad 
det skulle representera.
 
Det fanns i denna bild ett ortofoto i bakgrunden vilket några pekade ut. De aspekter som dessa 
personer tittade på är troligen bättre lämpat under kategorierna för bebyggelsestruktur eller 
grönstruktur, men då respondenterna inte specificerade vidare var de tittade, så har en sådan 
kategorisering inte kunnat göras. 
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Diagram 6. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden
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6. Analys

Utifrån de resultat som enkätundersökningen bidragit med, har analyser genomförts så att 
frågeställningen kunnat besvaras. Nedan följer en analys gällande vad det är som politikerna 
har uppmärksammat i de presenterade illustrationsplanerna. Resultaten från de olika 
illustrationsplanerna har jämförts mot varandra för att se vilka skillnader det fanns i svaren och 
vilka aspekter som möjligen inte uppmärksammats. Svaren har sedan ställts mot det 
forskningsunderlag som tagits fram i dokumentstudien för att kunna peka på några möjliga 
anledningar till att specifika detaljer uppmärksammats i illustrationsplanen. Därefter har en 
bearbetning genomförts gällande de angivna anledningarna till att specifika aspekter 
uppmärksammats framför andra. Utifrån svaren som angetts i det utskickade frågeformuläret 
har diagram tagits fram med syfte att tydliggöra vilka anledningar som ansetts vara bidragande 
till att objekt i bilden har uppmärksammats. Kategoriseringen har utgått ifrån de termer som 
använts i forskningsunderlaget och där forskningsunderlaget kompletterats för att täcka den 
respons som gavs. För att kunna representera svaren på ett mer sanningsenligt sätt, så har varje 
svar kunnat bidra i upp till två olika kategorier. Detta medför att det i diagrammen finns mer 
svar representerade än vad det finns respondenter. För att se den kategorisering som gjorts, se 
bilaga 2.

6.1 Vad som uppmärksammats i illustrationsplanerna

Överlag har resultatet visat på att det i de olika illustrationsplanerna inte funnits en specifik 
aspekt som uppmärksammats kontinuerligt, utan politikernas fokus har förändrats beroende på 
illustrationsplanens utformning. Det har i denna studie därför inte funnits något underlag för att 
påstå att de tillfrågade politikerna skulle aktivt söka efter specifikt information i en kartbild. 
Det har i denna undersökning inte varit möjligt att göra en mer detaljerad analys gällande inom 
vilka kategorier politiker lägger sitt fokus, då alla kategorier inte varit representerade i alla 
utvalda illustrationsplaner. Övergripande går dock att säga att kategorierna för grönstruktur och 
bebyggelsestruktur överlag varit väl uppmärksammade i flera av illustrationsplanerna, men där 
även dessa har i några av bilderna skymts undan av andra aspekter. 
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6.1.1 Illustrationsplan 1
I illustrationsplan 1 var det tydligt att 
bebyggelsestrukturen ansågs vara den 
kategori som var mest framträdande.
Därefter var det grönstrukturen som
också drog till sig uppmärksamhet. 
Utöver dessa två kategorier var det 
ingen annan aspekt som i under-
sökningen visade sig göra något 
påtagligt intryck bland de tillfrågade. 
Bebyggelsestrukturen kan utifrån de 
tillhandahållna svaren anses vara 
framstående i illustrationsplanen på 
grund av den starka färgkontrasten till 
sin omgivning, samt att dess raka
skepnad skapar en formkontrast mot 
den annars mjukt formade detaljerna i
bilden. Uppmärksamheten som grön-
strukturen fått kan bland härledas till 
dess storlekskontrast i relation till de 
övriga elementen i illustrationsplanen. 
Grönstrukturen kan troligen inte anses 
utgöra någon tydlig färgkontrast till mer 
än bebyggelsen då dess storlek gör att 
mindre detaljer inte uppmärksammas i 
lika utsträckning. Två kategorier som 
potentiellt kunnat bli mer uppmärk-
sammade är framförallt trafikstrukturen 
i området, men även höjdkurvorna. 
Trafikstrukturen, det vill säga vägarna
och parkeringsplatserna, upptar en 
relativt stor andel av bilden. Dess färg 
kan också anses vara någorlunda
framträdande i relation till färgerna av 
objekten i dess omgivning. Det finns 
mellan väggytorna och parkerings-
platserna en tydlig styrke-kontrast som 
av respondenterna inte uppmärk-
sammades, istället sågs formkontrasten
av vändplanen.  

 

Illustrationsplan 1

 
Diagram 7. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 8. Anledningar och antal  som gavs till varför
                      något uppmärksammades
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6.1.2 Illustrationsplan 2
Utformningen av illustrationsplan 2 
skiljer sig något mot de övriga illustra-
tionsplanerna, både gällande hur 
området har valts att presenteras, men 
främst avsaknaden av större områden 
med grönstruktur. Illustrationsplan 2 är 
den med jämnast fördelning av vad de 
tillfrågade har fokuserat på. Trots detta, 
så är det tydligt att blåstrukturen är det 
som dragit uppmärksamheten, följt av 
bebyggelsestrukturen. Blåstrukturen är 
av flera anledningar en tydlig yta i 
illustrationsplanen då dess starka färg 
och storlek skapar både färg- och 
storlekskontraster. Blåstrukturen har 
även en tydlig form, som inte fylls ut av 
andra detaljer, vilket skapar en 
formkontrast till den annars detaljerade 
omgivningen. Det kan vara intressant 
att notera att blåstrukturen inte ingår 
inom planområdesgränsen, men har 
trots detta en mycket stor roll i 
illustrationsplanen. Bebyggelse-
strukturen är i denna bild på många sätt 
gömd, dess färgsättning, storlek och 
form skiljer sig inte på ett tydligt sätt 
ifrån övriga detaljer i illustrations-
planen. Bebyggelsestrukturen som 
ryms inom planområdet ligger dock 
centralt i bilden vilket enligt de 
tillfrågade har bidragit till att det lättare 
uppmärksammats. Med utgångs punkt i 
Huang och Pashlers (2007: 599-601) 
resonemang gällande hur tillgången av 
sökta objekt kan påverka hur lätt en bild 
kan läsas, så innebär en stor mängd 
likformiga hus att det inte finns en 
tydlig punkt att fästa blicken på. Det 
kan möjligen göra att uppmärk-
samheten läggs på en annan del av 
bilden. Det finns i denna illustrations-
plan endast en mindre andel grön-
struktur, vilket speglas i det resultat 

Illustrationsplan 3

 
Diagram 11. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 12. Anledningar och antal  som gavs till varför
                          något uppmärksammades
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Illustrationsplan 2

 
Diagram 9. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 10. Anledningar och antal  som gavs till varför
                          något uppmärksammades
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som gavs. Det fanns dock inte några 
kommentarer gällande avsaknaden av 
grönstruktur i förhållande till de övriga
illustrationsplanerna. De svar gällande 
grönstrukturen som gav baserades på
färgkontrasten mellan de gröna träden
och det vita i bilden. 
                                              
6.1.3 Illustrationsplan 3
I illustrationsplan 3 var det framförallt 
grönstrukturen som observerades och 
svaren visar på att bebyggelse-
strukturen inte var lika framträdande 
som några av de övriga illustrations-
planerna. Färgkontrasten kan än en 
gång anses vara den främsta 
anledningen till att områdena med 
grönstruktur uppmärksammades, men 
då dessa också upptar en stor del av 
illustrationsplanens yta, kan de även 
anses skapa en storlekskontrast. Denna 
kontrast är dock ingen självklarhet, då 
fastighetsområdena täcker yta av
jämförbar storlek. Det går utifrån 
svaren från enkätundersökningen även 
se att det uppmärksammats färg- och 
formkontraster inom kategorin för 
grönstruktur, vilket visar på att det inte 
är självklart att denna uppfattas som en 
enhet. Även gällande bebyggelse-
strukturen har färgkontrasten varit det 
som påpekats mest, då mellan de gråa 
byggnaderna och den vita bakgrunden, 
men även mellan de röda kryss-
markeringarna och de gråa
byggnaderna. Att byggnaderna i denna 
bild inte uppmärksammats i samma 
utsträckning som illustrationsplan 1 och 
5 kan exempelvis bero på att de utgör 
en mindre andel av bilden, samt att de i 
denna bild inte har lika stark kontrast 
mot sin omgivning. Detta är ett exempel 
på att utformningen av illustrations-
planen har en inverkan på vad
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människor tittar på. I denna 
illustrationsplan har blåstrukturen en 
mycket mindre framträdande roll till 
skillnad mot illustrationsplan 2. Detta 
kan både förklaras genom att det saknas 
en tydlig färgkontrast, samtidigt som att 
blåstrukturområde är belägget i kanten 
av illustrationsplanen, till skillnad från 
mer centralt. 

6.1.4 Illustrationsplan 4
Illustrationsplan 4 bidrog till varierande 
reaktioner bland de tillfrågade 
politikerna, uppmärksamheten drogs 
främst till den stora mängden höjd-
kurvor som fanns representerade.
Svaren pekar på att det i illustrations-
planen fanns stora svårigheter med dess 
läslighet, enligt Petterssons definition 
(2003, se Frank, 2004:213). Vilket 
bland annat kan förklaras av Haungs 
och Pashles (2007: 599-601) begrepp 
tillgång och urval, i vilket ett svårt urval 
innebär att det finns ett flertal icke-
relevanta element som måste bearbetas 
för att nå den önskade informationen, 
vilket kan anses vara fallet i denna 
illustrationsplan. Undantaget är ifall 
läsaren aktivt försöker skapa sig en bild 
över höjdrelationerna i området eller på 
annat sätt använda sig av höjdkurvorna.
Höjdkurvorna har en tydlig
styrkekontrast vilket gör att de blir mer 
uppmärksammade till skillnad från de 
som finns utritade i illustrationsplan 1,5
och 6, som inte har fått samma 
uppmärksamhet av respondenterna. Då 
det i denna illustrationsplan inte funnits
någon färgsättning så har element 
främst uppmärksammats på grund av 
styrke- och formkontraster. Intressant 
att observera är att varken grönstruktur 
eller bebyggelsestruktur har blivit 
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Diagram 13. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 14. Anledningar och antal  som gavs till varför
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nämnvärt uppmärksammade i denna 
illustrationsplan. 

6.1.5 Illustrationsplan 5
I illustrationsplan 5 var det nästan 
enbart bebyggelsestrukturen som 
uppmärksammades och kunde därför 
delas upp i kategorierna bostads-
bebyggelse och skolbyggnader. I likhet 
med illustrationsplan 1 så finns det en 
tydlig färgkontrast mellan byggnaderna 
och den gröna omgivningen.
Respondenterna pekade också på att det 
i flera delar av bilden skapades
formkontraster, men även storlek-
kontraster mellan skol-byggnaderna 
och bostadsbebyggelsen. I motsatts till 
illustrationsplanerna 1, 3 och 6, så har 
grönstrukturen nästintill inte uppmärk-
sammats alls, trots att den är illustrerad
i en relativt tydlig grön färg och täcker 
en stor del av illustrationsplanen. Till 
skillnad från de ovan nämnda 
illustrationsplanerna, så är grön-
strukturen i denna bild inte lika 
sammanhängande och ger därmed inte 
upphov till någon storlekskontrast,
vilket möjligen kan vara en av 
anledningarna till att grönska inte 
uppmärksammats i lika utsträckning. 
Bebyggelsen är även lokaliserad i 
mitten av bilden medan de större 
grönstrukturytorna är i dess ytterkanter.

Illustrationsplan 5

 
Diagram 15. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 16. Anledningar och antal  som gavs till varför
                          något uppmärksammades
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6.1.6 Illustrationsplan 6
Illustrationsplan 6 är den enda av de 
använda bilderna där det fanns två 
kategorier som uppmärksammades i
lika utsträckning, där dessa var 
bebyggelsestrukturen och 
grönstrukturen. Det finns i bilden ett 
antal olika kontraster som 
uppmärksammats, dels färgkontrasten 
mellan den gröna bakgrunden och den 
gråa ytan, men även en styrkekontrast 
mellan den gråa ytan och bebyggelsen,
samt vägarna. Trafikstrukturen har i 
denna illustrationsplan uppmärk-
sammats något mer än i övriga och 
både vägar och järnväg pekades ut, 
vilket av respondenterna vara på grund 
av ovan nämnda kontraster och 
elementens läslighet. Illustrations-
planen kan även anses vara ett exempel 
på hur bebyggelsestrukturen kan lyftas 
fram utan att använda de färger som 
används i illustrationsplan 1 och 5.
Kommentarer har dock funnits 
gällande den grå ytans läsbarhet, då 
respondenten inte kunnat uttyda 
områdets syfte eller användning.

Illustrationsplan 6

 
Diagram 17. Antal svar över vad som uppmärksammades i bilden

Diagram 18. Anledningar och antal  som gavs till varför
                          något uppmärksammades
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6.2 Anledning till att objekt uppfattas

I enkätundersökningen ombads de 
tillfrågade att nämna vad de trodde vara 
anledningen till att de uppmärksammat 
ett specifikt objekt, område eller detalj. 
Det bör än en gång observerats att det 
framtagna materialet därför är baserat 
på de tillfrågade politikernas upp-
fattning och behöver nödvändigtvis inte 
ge en rättvis bild av den faktiska 
sanningen. Svaren kategoriserades efter 
termer som framkommit i dokument-
studien och som presenterats i avsnittet 
gällande forskningsunderlaget. I före-
gående avsnitt presenterades samman-
ställningar av kategoriseringen i form 
av diagram kopplade till varje enskild illustrationsplan som använts i undersökningen. För att 
kunna peka på några mer generella tendenser som inte är direkt kopplade till en specifik 
illustrationsplan, så har underlagsmaterialet för dessa kombinerats till ett diagram, se diagram 
19. I denna sammanställning framgår det tydligt att den främsta anledningen som angetts i
denna undersökning till varför ett objekt, område eller detalj uppmärksammats är att det funnits 
någon form av färgkontrast. Den andra vanligaste anledningen som angetts är olika typer av 
formkontraster. Dessa kategorier är relativ tydliga och utgår direkt från den definition som 
Pettersson använt (2003, se Frank, 2004:203). Kategorin association är desto mer komplicerad 
och innehåller en större variation av svar. I kategorin finns de personer som i svaret angett 
tankar och kopplingar som illustrationsplanen gett upphov till. Ett antal av svaren i kategorin 
hade kunnat tolkas som icke-svar då de i någon mening frångår den ställda frågan, men ett val 
att inkludera dessa har gjorts på grund av att de utgjort en betydande andel av det totala antalet 
svar. Det finns dock svar inom kategorin för association som är kopplade till tidigare 
erfarenheter, vilket är en aspekt som kunnat forma hur personen tittar på illustrationsplanen, 
vilket är något som Hegarty (2013: 4-5) har visat på. I kategorin för preferenser har det i många 
fall uppkommit liknande svar som i associationer, men där det framgått en tydlig preferens, 
antingen för eller emot något i bilden och som därmed troligen har påverkat vad personen har 
tittat på. Kategorierna för storleks- och styrkekontrast utgår även de från Petterssons definition 
(2003, se Frank, 2004:203) som behandlats i forskningsunderlaget och det har i dessa inte 
funnits några mer komplicerade aspekter. Kategorierna för läslighet och läsbarhet, återigen 
enligt Petterssons (2003, se Frank, 2004: 212-213) definition av uttrycken, är i denna 
undersökning något missanpassade och svaren kan ge en något förvrängd bild. Detta eftersom 
aspekterna främst uppkommer då läsligheten eller läsbarheten är dålig i bilden och inte när är 
den är bra. Svaren i denna undersökning har visat på att en god läslighet eller läsbarhet inte drar 
till sig uppmärksamhet, vilket möjligt kan förklaras av att detta anses vara normen i
sammanhang gällande illustrationsplaner. I de två återstående kategorierna, position och 
mängd, är svaren inte komplicerade. Inom position ryms de svar som ansett att objektets, 

Diagram 19. Sammanställning av anledningar och antal  som 
                          gavs till varför något uppmärksammades.
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områdets eller detaljens läge i bilden har varit avgörande till varför det uppfattats. 
Huvudsakligen är det att elementet varit i centrum av bilden. Inom mängd finns de svar som 
menat på att stora eller små mängder av ett element har gjort det mer framträdande.
  

7. Avslutande diskussion och slutsats
Detta arbete har försökt att utreda på vilket sätt kartors utformning påverkar hur de blir 
uppfattade av läsaren. Mer specifikt har det begränsats till hur politiker som sitter i ett antal av 
landets kommunfullmäktige anser sig uppfatta illustrationsplaner som är framtagna i samband 
med en detaljplaneprocess. Arbetet har haft sin utgångspunkt i den rationella och den 
kommunikativa planeringsmodellen, där båda har varit grundläggande för utformningen av 
problemformuleringen, samt den frågeställning som använts. Det har i problemformuleringen 
funnits antagande om att framtagandet av detaljplaner och illustrationsplaner är en angelägenhet 
för professionella planerare. Något som i arbetets teorikapitel har kunnat kopplas till de idéer 
och arbetssätt som använts i den rationella planeringsmodellen. Det har i teorikapitlet även 
visats på hur illustrationsplaner har ett syfte som kommunikationsinstrument, vilket inom den 
rationella planeringsmodellen troligen kunnat uppfattas som överflödigt. Därmed har 
illustrationsplaners användning istället kunnat knytas till de värderingar som funnits inom den 
kommunikativa planeringsmodellen. För att kunna besvara frågeställningen som lagt grund till 
arbetet har en surveyundersökning i form av en enkätundersökning genomförts. Frågeformulär 
har skickats via e-post till de politiker som vid undersökningstillfället suttit i fullmäktige i de 
kommuner som valts ut. Responsen har sedan sammanställts och bearbetats utefter de ramar 
som angivits i resultat- och analyskapitlet.

7.1 Slutsatser

Utifrån det material som tagits fram i den genomförda analysen har ett antal slutsatser kunnat 
dras, vilket här kommer presenteras och diskuteras. Den första slutsatsen är följande:

Det finns i det undersökta materialet tendenser till att politikerna uppmärksammar 
bebyggelsestrukturen och grönstrukturen mer än andra aspekter, men inte uteslutande, 
vilket pekar på att illustrationsplanens utformning och uppbyggnad påverkar vad som 
uppmärksammas. 

Analysen har visat på att större delen av de objekt, områden eller detaljer som av politikerna 
har uppmärksammats går att inrymma under kategorierna för bebyggelsestruktur och 
grönstruktur. Det går att argumentera för att dessa kategorier innefattar ett stort antal olika 
aspekter och att de därför uppfattas som påtagliga. Ett sådant argument är i denna undersökning 
naturligviss sant och försök har gjorts för att minska denna typ av inverkan, vilket tydligast går 
att se i illustrationsplan 5 där bebyggelsestruktur delats mellan bostadsbebyggelse och 
skolbyggnader. Det har dock inte varit möjligt att göra en allt för detaljerad uppdelning eftersom 

39



det då skulle minskat möjligheten att göra en jämförelse mellan de olika illustrationsplanerna. 
Den låga svarsfrekvensen skulle även inneburit att det inte skulle finnas tillräckligt med 
underlag för varje kategori och således har en avvägning behövts göras. Det har i svaren ifrån 
de tillfrågade politikerna även uppkommit synpunkter om att målet med illustrationsplaner och 
liknande kartor ofta är att presentera bebyggelsestrukturen och att det av denna anledning är 
mer naturligt att lägga fokus vid detta. Trots uppmärksamheten som av respondenterna lagts på 
bebyggelsestruktur och grönstruktur, så har resultatet visat på att även dessa aspekter är 
beroende av illustrationsplanens utformning. Detta har tydligast visats i illustrationsplan 4, i 
vilket varken bebyggelsestrukturen eller grönstrukturen varit i fokus. I illustrationsplan 5 
uppmärksammas bebyggelsestrukturen, men nästintill ingen uppmärksammade grönstrukturen. 
Slutsatsen kan därför dras att det är möjlig att bebyggelsestruktur och grönstruktur tenderar att 
bli mer uppmärksammade, men i de illustrationsplaner där dessa aspekter inte är representerade 
görs ingen iakttagelse om att de försvunnit. Den andra slutsatsen som dragits är att:

En stor del av de tillfrågade politikerna anser att färg- och formkontrast är de främsta 
anledningarna till att ett objekt, område eller detalj uppfattas i illustrationsplanen.

Genomgående i undersökningen så har framförallt färgkontraster lyfts fram av de tillfrågade 
politikerna som en av de huvudsakliga anledningarna till att ett objekt, område eller detalj 
uppmärksammas i en illustrationsplan. Därefter var det formkontraster som pekades ut som den
andra vanligaste orsaken. Att responsen har blivit denna kan bero på ett flertal olika 
anledningar, inte minsta att färger, enligt min personliga uppfattning, ofta är enklare att 
reflektera över även om personen inte är insatt i ämnet som diskuterats. Andra kategorier såsom 
läslighet och preferenser kan möjligen uppfattas som svårare att diskutera utan tidigare 
kunskaper. Ett liknande resonemang kan appliceras på formkontraster som även de går att 
diskutera utan att ha några tidigare erfarenheter inom ämnesområdet. Att olika typer av 
kontraster skulle vara en viktig aspekt i hur politikerna uppfattar illustrationsplanen kan stödjas 
av det resonemang som Frank för i boken Bild & form för informationsdesign (2004: 202-203), 
vilket har djupare presenterats i kapitlet för forskningsunderlaget. 

7.2 Besvarande av frågeställning

Nedan följer konkreta svar på den frågeställning som undersökningen har utgått ifrån och som 
denna har besvarat.

Vilka objekt, områden eller detaljer anses sig politiker ifrån några av landets 
kommunfullmäktige först uppmärksamma i illustrationsplaner?

Svar ifrån politiker ifrån några av landets kommunfullmäktige har visat på att de tenderar att
först uppmärksamma objekt, områden och detaljer knutna till bebyggelsestrukturen och 
grönstrukturen. Avvikelser finns då dessa kategorier inte är representerade. 
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Vad anser politiker ifrån några av landets kommunfullmäktige vara de främsta 
anledningarna till att ett objekt, område eller detalj uppmärksammats i en 
illustrationsplan?

Svar ifrån politiker ifrån några av landets kommunfullmäktige har visat på att den främsta 
anledningen till att ett objekt, område eller detalj uppmärksammas är färgkontraster, följt av 
formkontraster.

7.3 Kända felkällor och avvikelser 

Nedan följer ett antal kända felkällor och avvikelser som funnits i undersökningen, men som 
inte blivit uppmärksammade i andra delar av rapporten.  

De felkällor som funnits och som har blivit kända innefattar främst de som berört tekniska
aspekter. Dessa har uppstått i samband med att data samlats in via e-post som skickats till 
politikerna. Problematik har bland annat uppstått då frågeformuläret skickats ut och inte nått 
fram till den tänkta personen. Vid ett flertal tillfälle har felmeddelande berättat att meddelandet 
inte kunnat tas emot av mottagaren på grund av att: det inte funnit tillräckligt med utrymme i 
personens inbox, att e-postadressen inte funnits, att mottagaren blockerar all inkommande e-
post, att mottagaren inte accepterar e-post med bifogade filer eller att meddelandet varit för 
stort, med mera. Detta har bidragit till att det i undersökningen funnits ett kraftigt bortfall av 
tillfrågade politiker som troligen varit en av de bidragande anledningarna till att 
svarsfrekvensen varit lägre än förväntat. 

Utifrån antalet inkomna svar på frågeformuläret i förhållande till antalet utskickade, har en 
sammanställning visat på att svarsfrekvensen varit låg. Med 800 tillfrågade politiker gavs 35
svar, vilket inneburit en svarsfrekvens på ca 4.4%. På grund av att svarsfrekvensen blev lägre 
än vad som önskats, så kunde en del av undersökningen inte genomföras. I de utskickade 
frågeformulären samlades information in gällande hur insatt den tillfrågade ansåg sig var i 
stadsplanering. Förhoppningen var att få en tillräckligt hög svarsfrekvens så att de genomförda 
analyserna gällande vad som uppmärksammats och varför det uppmärksammats skulle kunna 
dels in efter vilken kunskaps nivå som respondenterna ansåg sig vara. På så viss var 
förhoppningen att kunna upptäcka om det fanns några skillnader beroende på kunskapsnivå hos 
personen som observerade illustrationsplanen. På grund av att underlagsmaterialet inte ansågs
var tillräckligt stort, så gjordes en avvägning i vilket det bestämdes att avstå från detta
analysmoment.

7.4 Diskussion om vidare forskning

Denna undersökning har genomförts i en begränsad utsträckning och med begränsade resurser 
tillhanda, vilket har inneburit att det funnit aspekter som kunnat genomföras på ett annorlunda 
och möjligen fördelaktigare sätt. På grund av att undersökningen just genomförts på en 
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begränsad nivå, så går det utifrån materialet inte varit möjligt dra några mer generella slutsatsers 
gällande exempelvis hur människor i allmänhet uppfattar illustrationsplaner, eller vad deras 
faktiska reaktioner på dessa har varit. För att vidareutveckla kunskapen inom detta område, 
hade det varit fördelaktigt om fler liknande undersökning genomfördes, med vilka resultaten 
går att jämföra. Likaså hade en mer generell slutsats möjligen kunnat dras ifall undersökningen 
genomfördes på en nationell skala istället för att var begränsad till politiker som sitter i 
fullmäktige i ett antal av landets kommuner. Undersökningar med hjälp av teknik som kan läsa 
ögonrörelse, liknande det Hegatry (2013: 4-5) genomfört, skulle kunna bidra till mer konkreta 
svar som inte var baserade på uppfattning av den tillfrågade personerna.
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9.2 Bilaga 2 - Svarssammanställning

Svar - Bild 1 Bearbetning 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara? 1= Inte 
Alls, 5 = Mycket 

1.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen 
som du uppmärksammar i 
b ld ?

1.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

1.3 Hur skulle du beskriva 
bilden i en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
De två husen i vinkel överst uppe till 
vänster. 

Två byggnader i vinkel som hänger ihop 
med ett grått parti som jag inte är helt 
säker på vad det är. 

Luftig med tilltalande grönytor. 
Bebyggelsestruktur Formkontrast Läsbarhet 

#02 3 
IV Mitten Bostadsområde med tvåvåningshus 

Text Position 

#03 3 
Huskroppen som är delad. Varierande huskroppsplaceringar. Mycket hänsyn tagen till att göra 

området grönt och varierande Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#04 3 
Grönområde Storleken på grönområdet Flerbostadsområde 

Grönstruktur Storlekskontrast 

#05 4 
Grönytan mellan husen Den är stor och mitt i bilden. Mycket överskådlig med tydlig 

färgsättning och illustrationer. Grönstruktur Storlekskontrast Position 

#06 5 
De mörkare gröna träden i ytterkant De har en starkare färg och mörka streck 

som gör att se syns. För övrigt så tittar jag 
alltid mest på utemiljön. 

Bostadsområde med naturlik 
omgivning Grönstruktur Färgkontrast Styrkekontrast 

#07 3 
Vändplan, sedan husen Vet ej, men jag kan anta att det är 

kombinationen kontrast, form och färg. 
Ett område med sex 
flerfamiljshus med ett 
grönområde i mitten. 

Trafikstruktur Formkontrast Färgkontrast 

#08 4 
Avståndet mellan byggnader på höger 
sidan. 

Två hus som står mycket tätt ihop. 
Dessutom är jag osäkert om takhöjden. 

Illustrativ och lättläst, förutom 
takhöjdsangivelse. Bebyggelsestruktur Formkontrast Läsbarhet 

#09 3 
Höjdkurvor, träd och grönområdet Terrängen intresserar mig. Bostads område som är 

inplanerat vackert i 
terrängen. 

Höjdkurvor Preferens 

#10 
3 

Naturlek Grönområde och vad det planeras på denna 
yta. 

Planering av ett nytt bostadsområde 

Grönstruktur 

#11 4 

Hus som är placerade så att det är en 
del träd mellan de två husraderna, 
tillsammans med husens placering. 

Färgkontrasterna, beige - grönt Ett område med flerbostadshus, 
från tidigare era – dvs där man 
försökt separera bostadshusen från 
biltrafiken. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#12 5 

De stora gröna ytorna mellan 
huskropparna. 

Det är viktigt att bygga med luft och att få 
in gröna ytor, folk mår mycket bättre när 
områden är planerade så. 

Översikt nytt bostadsområde, 
lägenheter I två plan eller radhus I 
två plan. Grönstruktur Preferens 

#13 5 

Husen De står ut från resten väldigt tydligt 
genom de raka linjerna och den ljusa 
färgen. 

Mindre flerbostadshusområde. 

Bebyggelsestruktur Formkontrast Färgkontrast 

#14 3 
Byggnaderna Färgen och antalet En typisk detaljplan, ju mer man 

tittar på den ju mer upptäcker man. 
Och väldigt lättläslig. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast Tillgång 

#15 3 
Grönområdet Att det är förhållandevis stort och centralt i 

bilden 
Bilden visar sex hus och ett 
mindre grönområde mellan dem Grönstruktur Storlekskontrast Position 

#16 3 
huskropp Färgvalet och formen Illustrativ 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast Formkontrast 

#17 5 
Ordet ”Naturlek” Ordet fanns mitt i bilden Tilltänkt exploateringsområde med 

sex flerfamiljshus, försök till Text Position 

#18 4 
Huset i mitten Husen är ofta det en plan centreras kring En plan styr oftast bebyggelse med 

kringområden Bebyggelsestruktur Association 

#19 3 
Grönområdet mellan husen Dels att det ligger mitt i bilden, men även 

för att jag tycker att det är viktigt med 
grönytor i bostadsområden. 

Ett område med flerfamiljshus som 
innehåller bra 
rekreationsområden. 

Grönstruktur Position Preferens 

#20 4 
Husen Vet inte Trivsamt område 

Bebyggelsestruktur 

#21 1 
Huskropparna Känns som centralt har avvikande färg Typisk situationsplan – ett hus för 

mycket, eller felplacerat. Bebyggelsestruktur Färgkontrast Association 

#22 
Markresurs används för parkering vid 
nybyggnation. 

Tycker det är bättre att kunna parkera 
i anslutning till boendet. 

Känns konstigt att barn och bilar 
blandas – tydligt genom att Trafikstruktur Preferens 

#23 4 
Husen. Färgen och att detaljplaner är till för 

byggnation. 
Plan med sex huskroppar, tre 
olika parkeringar, lekplatser och 
träd. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast Association 

#24 4 
De tre huskroppar till höger. Deras placering I förhållande till 

varandra är ologiskt (ointuitivt). 
Sex flerbostadshus, typiskt 
miljonprogramsområde. Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#25 4 
De sex husen Färgen Sex hus runt en grönyta 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#26 3 

De sex huskropparna. Den tydligt avvikande färgen. Överskådlig och tydlig. Ger en bra 
bild av huskropparnas höjd och läge 
i terrängen, hårdgjorda ytor, träd 
m.m. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#27 
Husens placering / Bebyggelsens struktur Ljusare färg Deprimerande 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#28 3 

Det första är husen som är utritade Det är det dominerade i bilden En bebyggelse på mindre ort, där man 
leder in trafik i bostadsområdet med 
vändplaner. Min spontana reaktion 
är att det är dåligt marknyttjande. 

Bebyggelsestruktur 

#29 1 
Huskroppen längst till höger som verkar 
ligga väldigt nära de andra samt att det 

k f å ll d

Jag tror att det berodde på att 
huskropparna på den andra sidan låg i 

d

Bostadsområde med mycket 
grönområden Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#30 3 
träden De var ovanligt trevligt gestaltade En inte självklar planering, kräver 

eftertanke. Grönstruktur Preferens 

#31 2 
Husen Färgen på taket Rörig 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#32 3 
naturlek känns som en spännande plats för barn Mindre bostadsområde med radhus 

Text Association 

#33 1 
Byggnaderna Storleken samt färgen som avvek en aning. Ett karterat flygfoto över ett 

område i naturnära miljö. Bebyggelsestruktur Storlekskontrast Färgkontrast 

#34 3 
Förhållande byggnader – natur – 
parkering med fokus på grönt 

Vet ej Lättbegriplig 
Grönstruktur 

#35 4 
Naturleken Intresse av utemiljö Bebyggelse runt en liten park. 

Grönstruktur Preferens 
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Svar - Bild 2 Bearbetning 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara? 1= Inte 
Alls, 5 = Mycket 

2.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen 
som du uppmärksammar i 
bild ?

2.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

2.3 Hur skulle du beskriva bilden i 
en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
Färglagda gul/gröna ytor med ett 
hackigt band tvärsigenom. 

Färg samt att jag inte vet vad bandet 
föreställer. 

Något plottrig och svårtydd. 
Grönt tak Färgkontrast Läslighet 

#02 3 
Villorna Såg ut som varvsholmen här i Kalmar Lyxvillor med egen brygga 

Bebyggelsestruktur Association 

#03 3 
Vattnet Ovanligt, samt att min kommun haft ett 

liknande objekt. 
Lyxigt men likformigt. 

Blåstruktur Association 

#04 3 
Vatten Närheten till vatten och båtliv från 

flerbostadshusen 
Stadsmiljö nära vatten 

Blåstruktur Association 

#05 4 Sjödelen. 
Den var tydligt färgsatt. Svåröverskådlig. Skuggorna är störande 

såvida det inte är skuggorna man är Blåstruktur Färgkontrast 

#06 5 
Skuggorna av husen De skiljer sig i färg och är väldigt stora Urbant bostadsområde vid hamn 

Skuggor Färgkontrast Storlekskontrast 

#07 3 
Villorna och sedan båtarna. Husen formar ett mönster. Sex hus framför småbåtshamnen. 

Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#08 4 
Skuggan från byggnader och växtlighet. Modern (lite Bauhaus) fast inte så 

lättläst. Skuggor 

#09 3 
det blåa, vattnet äger en båt, kallt 

Blåstruktur Association 

#10 3 

Den sammanhängande gröna 
avgränsningen som går förbi utanför de 
sex husen. 

Färgen och sammansättningen som är 
lite oregelbunden. 

Småbåtshamn med 
nybyggnationer/åtgärder av hus 
inom det svarta området. Grönt tak Färgkontrast Formkontrast 

#11 4 

Vattnet. Rätt centralt i bilden, samt en annan 
färg mot övriga saker i bilden. 

Bostäder som ligger vid en hamn. 

Blåstruktur Position 

#12 5 

Tätt mellan husen, alla huskroppar I 
linje, hårdytorna dominerar. 

Det ser inte trevligt ut, men närheten 
till vatten och hamnbassäng gör att 
man vill ha in många boende på 

Tidstypisk modern kajkantsplanering I 
en stad. 

Bebyggelsestruktur Association Preferens 

#13 5 

Den breda gröna linjen Färgen står ut mot resten iom att den 
är ljusare. Samt det att den går ”zick-
zack”. 

Waterfrontområde. 

Grönt tak Färgkontrast Formkontrast 

#14 3 
Vattnet Troligtvis fastande ögonen på färgen. Färglös, svårt att se vad jag ska fokusera 

på. Blåstruktur Färgkontrast 

#15 3 
Den gröna linjen som går mellan husen Den sticker ut i färgsättning Bilden föreställer ett vattennära 

bostadsområde med lite gröna Grönt tak Färgkontrast 

#16 3 
De gröna områdena Färgvalet och kontrasten Illustrativ med fokus på omgivningen 

Grönstruktur Färgkontrast 

#17 5 
Sex klossar i rad Att de låg i rad diagonalt och centralt Ett rätt så konventionellt försök att 

placera sjönära bostäder Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#18 4 
Kajen o vattnet Vatten har stor inverkan på en plan Plan över ett kajområde 

Blåstruktur Association 

#19 3 
Hamnen Ligger mitt i bilden och har en avvikande 

färg. 
Utveckling av en gammal industrihamn. 

Blåstruktur Position Färgkontrast 

#20 4 
båtarna Konturen hamnlik 

Kajområde Formkontrast 

#21 1 
Hamnbassängen Avvikande färg och viktig för området Försök till 3-d illustration – men blev 

inte så bra Blåstruktur Färgkontrast 

#22 
Vattennära läge Stor yta med vatten Fokus på sjönära läge för 

personer som inte är Blåstruktur Storlekskontrast 

#23 4 
Träden Färgen. Plan med sex huskroppar i anslutning till 

en hamn. Grönstruktur Färgkontrast 

#24 4 
Sex hus och den gröna sicksacklinjen Verkade det centrala i det hela, men 

man är inte helt säker. 
Hammarby sjöstad-område 

Bebyggelsestruktur Position 

#25 4 
Det markerade planområdet De avgränsande svarta markeringarna Bebyggelse vid vatten 

Planområdesgräns Styrkekontrast 

#26 3 

De sex huskropparna längs kajen samt 
det högre huset längs gatan (i bildens 
nedre högra hörn). 

Den starka skuggningen. Ger en hygglig bild av skuggor och 
ljusförhållanden, men sämre 
information om byggnaders höjd och 
ingen information alls om topografin. 

Bebyggelsestruktur Styrkekontrast 

#27 
Att husen är identiska från luften Vet ej Otydlig 

Bebyggelsestruktur 

#28 3 

Träd. Färgvalet gör att du inte ser husen för 
alla träden… 

Svårtolkad – förstår lite av hur 
slutprodukten ska fungera. Mer 
fokus på båtar än att leva i dessa Grönstruktur Färgkontrast 

#29 1 
Att det verkar vara ett härligt område 
med trappsteg (eller liknande) ned mot 
k

Jag gillar vatten Härlig bebyggelse vid marina 
Kajområde Preferens 

#30 3 
Båtarna. Jag vill bo vid en hamn! Modern stad. 

Kajområde Preferens 

#31 2 
Skuggorna Färgen Svårtolkad då den ser ut att vara i 3 D 

Skuggor Färgkontrast 

#32 3 
båthamn alltid trevligt med vatten och båtar Finare bostadsområde med 

flerfamiljshus i Malmö Kajområde Association Preferens 

#33 1 
De gröna prickarna som antas föreställa 
träd. 

Färgen samt att de låg i rät ordnad linje. Översiktsbild över ett nybyggt 
område i stadsmiljö. Grönstruktur Färgkontrast Formkontrast 

#34 3 
Vattnet Vet ej Fyrkantig 

Blåstruktur 

#35 4 
Hamnbassäng Vet ej. Plan för ny bebyggelse i hamnområde. 

Blåstruktur 
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Svar - Bild 3 Bearbetning 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara? 1= Inte 
Alls, 5 = Mycket 

3.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen 
som du uppmärksammar i 
b ld ?

3.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

3.3 Hur skulle du beskriva bilden i 
en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
Hembygdsmuseum Något avvikande i färg och omgivning. Luftig. Översiktlig. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast Formkontrast 

#02 3 
Naturområde Såg lantligt ut Lantlig bebyggelse i naturnära miljö 

Grönstruktur Association 

#03 3 
Parkområdet Storleken Flexibelt och stora ytor. 

Grönstruktur Storlekskontrast 

#04 3 
Parken Parkanläggningar i villabebyggelse är 

fantastiskt 
Villa område 

Grönstruktur Preferens 

#05 4 
Natur och parkområdet. Det är färgsatt. Överskådlig. 

Grönstruktur Färgkontrast 

#06 5 
naturmarken Färgen och placeringen, läser ofta av en 

bild från vänster till höger 
Villaområde i anslutning till skog 

Grönstruktur Färgkontrast Position 

#07 3 
Husen, sedan naturen Kontrasten mellan det röd och 

gråa och den vita bakgrunden. 
Samlad bebyggelse i natur och 
kulturområde. Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#08 4 
Fastigheter och byggnader. Igenkänning från fastighetskartan. 

Röda färgen på byggnader 
Lättläst om man är van vid 
fastighetskartan. Ger inte så mycket 
information om själva byggnaderna. 

Bebyggelsestruktur Association Färgkontrast 

#09 3 
naturområden viktigt ord Tomt karta. 

Grönstruktur Preferens 

#10 
3 

Park Grönyta och ordets storlek på Park Tomtindelning i ett stort grönområde. 

Text Association Storlekskontrast 

#11 4 

Parken- och naturmarken Mycket grönt i området som gjorde att 
ögat sökte sig dit. 

Gårdshus som ligger i kant till 
oexploaterat område, men i väster 
ligger ett kanske tidigare kulturlandskap. 

Grönstruktur 
Färgkontrast Storlekskontrast 

#12 5 

Mindre villaområde omgivet av 
mycket grönska. Olika stora tomter. 

Eftersom tomterna är olika stora 
möjliggör det varierande bebyggelse, 
det kan bli riktigt fint. Också ett 
mindre område. 

Planerad villabebyggelse I en lugn miljö. 
Utökat byggande I närhet av äldre 
bebyggelse, avstyckad mark. Fastigheter Storlekskontrast 

#13 5 

Husen De bryter kraftigt från de andra 
områdena på bilden som är enfärgade 

Skogsnära villaområde. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#14 3 
Natur och parkområdet Det var mest tydligt. Ganska tydlig när man studerar den 

men jag saknar färger. Grönstruktur Läslighet 

#15 3 
Parken till höger i bild Den är förhållandevis stor Bilden föreställer småskalig äldre 

bebyggelse i ett natur- och 
parkområde 

Grönstruktur Storlekskontrast 

#16 3 
Natur Färg och struktur illustrativ 

Grönstruktur Färgkontrast Formkontrast 

#17 5 
Gränserna Kontrast mot föregående bilder; 

igenkänning av ngt som ser ut som en 
del av detaljplanehandling 

En bild som i kartform visar en planerad 
exploatering Fastigheter Association 

#18 4 
Fastighetsgränserna Jag är lantmätare En plan för att skapa tomter för småhus 

Fastigheter Association 

#19 3 
Parken Parker är trevligt 

Grönstruktur Preferens 

#20 4 Park 
Att det stod park med bokstäver svår 

Text Formkontrast 

#21 1 
Natur och parkområdena Färgen och att det finns tydlig text att 

läsa 
En blek och rätt ointressant detaljplan 

Grönstruktur Färgkontrast Läslighet 

#22 
En stor gemensam park istället för egna 
tomter för odling av egna grönsaker. 

Viktigt att inte bara titta på grönska 
som någon annan sköter. 

Känns konstigt med en park när det 
ändå finns natur inpå knutarna. Grönstruktur Association 

#23 4 
Husen. De korsade huskropparna och att 

tomtmarken är vit. 
Plan med nio tomter och gott om park- 
och naturmark. Bebyggelsestruktur Formkontrast Färgkontrast 

#24 4 
Natur och Park För det står med stora bokstäver Svår greppbart bostadsområde där det 

inte finns ont om plats Text Formkontrast 

#25 4 
De många små fastigheterna I mitten Den ljusa bakgrunden Avstyckning I många små tomter 

Bebyggelsestruktur Styrkekontrast 

#26 3 

De nio fastigheter som jag tolkar 
som utlagda som tomtmark. 

Den starka kontrasten mot omgivande 
fastigheter. 

Bra för att klargöra fastighetsrättsliga 
förhållanden. 

Fastigheter Styrkekontrast 

#27 
Parken Ljusare färg Svårbegriplig med en massa orelaterade 

detaljer Grönstruktur Färgkontrast 

#28 3 

Park och naturmark De dominerar med både färg och 
text. Övriga hus är troligen äldre 
befintlig bebyggelse. 

Vet ej – men misstänker att man har 
en plan för ett hembygdsmuseum. 

Grönstruktur Färgkontrast 

#29 1 
Att gränserna för de olika fastigheterna 
är väldigt tydliga 

De är tydliga Fastigheter i sjönära läge 
Fastigheter Läslighet 

#30 3 
Den stora parken. ”PARK” är ett lockande begrepp. Tydlig karta. 

Grönstruktur Association 

#31 2 
Natur Texten och färgen Lättöverskådlig och man får snabbt en 

uppfattning om vad allting är Grönstruktur Färgkontrast Formkontrast 

#32 3 
kanalbåtsbryggan letade efter utsikten ifrån ritade hus. Såg 

då vatten 
naturkarta 

Blåstruktur Association 

#33 1 
Byggnaderna som är x-markerade. Röda X syns bra mot en vit bakgrund. Även denna bild är kartbild med vyn 

ovanifrån. Vi är på landet. Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#34 3 
De stora vita ytorna som är svåra att 
förstå hur de är tänkta eller förhåller 

Vet ej Inte så informativ 
Fastigheter 

#35 4 
Husen i mitten Lite olika stora, man funderar på vad de 

ska användas till 
Plan för nya bostäder eller 
verksamheter. Bebyggelsestruktur Storlekskontrast 
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Svar - Bild 4 Bearbetning 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara? 1= Inte 
Alls, 5 = Mycket 

4.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen 
som du uppmärksammar i 
b ld ?

4.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

4.3 Hur skulle du beskriva bilden i 
en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
Större enskilda husen nästan mitt i bilden. Såg snabbt vad det handlade om. Detaljrik och svårläst. 

Bebyggelsestruktu Läslighet 

#02 3 
Höjdkurvorna Det såg rörigt ut Rörig 

Höjdkurvor Läslighet 

#03 3 
Vet inte Vet inte Svårtydd för icke oinvigda. 

Vet ej Läsbarhet 

#04 3 
Skogen samhället med naturen inpå boendet boende nära naturen. 

Grönstruktur Association 

#05 4 
Vändslingan. En tydlig form som avviker från det 

andra. 
Mycket svåröverskådlig. För många 
detaljer. Trafikstruktur Formkontrast 

#06 5 
Alla höjdkurvor Allt för många streck för att kunna 

fokusera på själva ritningen 
Kuperat bostadsområde i skog 

Höjdkurvor Läslighet 

#07 3 
Vändplanen. Skolan och husen syns 
knappt alls på grund av höjdkartorna 
och bristen på färg. 

Bilden är rörig och svårt att se något alls 
i. Vägen som svänger runt gör att den 
syns lite i alla fall. 

En skola och några villor. 
Trafikstruktur Läslighet Formkontrast 

#08 4 
Höjdkurvorna Rörig och svårläst. Fast det framgår 

tydligt att delar av området kan vara Höjdkurvor 

#09 3 
streckade linjen runt planerat område Linjen bryter kartans höjdkurvor planering av bostadsområde 

Planområdesgräns Formkontrast 

#10 3 

Det stora svarta markerade området 
som ser ut som snedvridet ”P” 

Den starka svarta färgen. En översiktskarta där miljö och 
växtlighet är utritad i olika 
marknivåer. Planområdesgräns Styrkekontrast 

#11 4 

En massa streck och höjdkurvor. Bilden var mycket svår att se innehållet 
i. Samma färg (svart) gjorde att allt 
smälte ihop. Tog en längre stund 
innan jag såg skolbyggnaden och 
husen. 

En skolbyggnad i ett annars 
oexploaterat område. I utkanten 
radhusbebyggelse. Höjdkurvor Läslighet 

#12 5 

Svår att överblicka eftersom topografin 
fått ta plats mest. Ser en skola, framfart 
till den och några angränsande 

Alla höjdkurvor. Rörig bild som man helst inte vill se I 
handlingar. Men en rolig skolgård! 

Höjdkurvor Tillgång 

#13 5 

"Öglan" i mitten. Höjdkurvorna och de smala linjerna gör 
det svårt att uttyda något alls till att 
börja med. Det som först noteras är de 
tjockare linjerna och där står öglan ut 
iom att den inte är kantig. 

Skola i radhusområde. 

Trafikstruktur Läslighet Formkontrast 

#14 3 
Områdesmarkeringen (den svarta tydliga 
linjen) 

Tydligheten och oregelbundenheten Svår att tyda, måste verkligen 
anstränga sig för att se detaljerna. Planområdesgrän Formkontrast Styrkekontrast 

#15 3 
De små ”stjärnorna” som finns utritade 
här och var 

De sticker på något sätt ut från bilden, 
linjerna är skarpare än exempelvis 

Bilen framstår som rörig och 
komplicerad Grönstruktur Formkontrast 

#16 3 
vägarna speciellt vändslingan formen och tydligheten samt positionen 

i bilden 
grötig men illustrativ 

Trafikstruktur Formkontrast Position 

#17 5 
Nu finns det höjdkurvor! Det är nya, fanns inte i föregående 

bilder. 
Planerad exploatering av ett lite större 
område inritad på en topografisk Höjdkurvor 

#18 4 
Höjdkurvorna De ligger så tätt så det måste vara brant Planering av närområde för en skola 

Höjdkurvor Association 

#19 3 

#20 4 
Svarta sträcket Det var svart Rörig 

Planområdesgrän Styrkekontrast 

#21 1 
Just inget Vansinnigt trist plan Svårfokuserad plan, trist. 

Vet ej Preferens 

#22 
Stor gemensam parkeringsplats mitt i 
skogsområde 

Jag vill ha praktiska och säkra 
möjligheter att transportera t 

Fokus på bostäder inte på att naturligt 
lära sig att odla och därmed locka till Trafikstruktur Preferens 

#23 4 
Höjdkurvor Jag är orienterare. Plan med en stor huskropp, 

parkering, kullar och väg med 
vändslinga. 

Höjdkurvor Association 

#24 4 
Jag läser texten flera gånger 
(Skogsgläntan), får ingen vidare 

Resten är en rörig soppa, därför läser 
jag bara, för det kan jag 

En sorts karta som jag inte kan tolka. 
Text Läsbarhet 

#25 4 
Egentligen ingenting Avsaknad av färg och tydliga objekt Svår att avläsa något ur 

Läslighet 

#26 3 

Att bilvägen till den planerade skolan 
kommer att ligga i en tämligen brant 
sluttning (vilket i sin tur väcker frågor 

Höjdkurvorna. Användbar för att få en bild av 
höjdförhållanden. 

Höjdkurvor Tillgång 

#27 
Att man ritat ut topografin i detalj Så extremt detaljerat Rörig, överdriven när det gäller 

topografin Höjdkurvor Läslighet 

#28 3 

Ni tappar mig totalt – fastnar för svarta 
streck. Fokus blev höjdskillnader. 

Se ovan. Mycket rörig. 

Höjdkurvor Läslighet 

#29 1 
Att det verkar vara ett väldigt kuperat 
område 

Alla topografiska markeringar Svåröverblickbar över bostadsområde i 
kuperat område med skola Höjdkurvor Tillgång 

#30 3 
Namnen på Skogsgläntevägen och 
kvarteret Skogsgläntan. 

Det enda som är riktigt tydligt i bilden. Svår orienteringskarta. 
Text Läslighet 

#31 2 
Den svarta tjocka linjen Den är tydligast Plottrig och svårtolkad 

Planområdesgrän Läslighet 

#32 3 
bergigt område höjdskillnader i hela bilden rörig 

Höjdkurvor Tillgång 

#33 1 
Den tjocka svarta linjen. Den är distinkt. En kartbild med nivåmarkeringar. 

Planområdesgrän Styrkekontrast 

#34 3 
kurvorna Vet ej Plottrig 

Höjdkurvor 

#35 4 
Bara en massa streck för rörigt, ser inga detaljer dålig plankarta 

Vet ej Läslighet 
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Svar - Bild 5 Bearbetning 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara? 1= Inte Alls, 
5 = Mycket 

5.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen 
som du uppmärksammar i bilden? 

5.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

5.3 Hur skulle du beskriva bilden i 
en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
Idrottshall skola Avviker i form Tydlig översikt 

Skolbyggnaderna Fromkontrast 

#02 3 
Idrottsplanen Såg ut som ett välplanerat område för 

familj med barn 
Familjeområde med skola och idrottshall 

Fotbollsplan Association 

#03 3 
Radhus i raka linjer Radhus för sig, flerbostadshus för sig. Bra med skola och äldreboende så nära 

varandra. Bostadsbebyggelse Formkontrast 

#04 3 
friluftsområde ett naturligt aktivt boende Flerbostadsområde med natur och 

friluftsliv Grönstruktur Association 

#05 4 

#06 5 

De små radhusen Alla kryss på varje enskilt hus Tättbebyggt flerbostadsområde med 
sportanläggning Bostadsbebyggelse Formkontrast 

#07 3 
Villatomterna och sedan skolorna. Mönstret gör dem tydliga. Ett villaområde med närhet 

till skola och 
d l

Bostadsbebyggelse Formkontrast 

#08 4 
Byggnader särskild skolan Färgen Lättläst karta. Lätt skuggning framhäver 

byggnader. Skolbyggnaderna Färgkontrast 

#09 3 
tät boende många små hus färgen och korsen på varje hus tätbebyggt småhus område 

Bostadsbebyggelse Färgkontrast Formkontrast 

#10 3 

Den stora gula byggnaden. Den annorlunda färgen på bygganden i 
jämförelse med övriga. 

Översiktskarta gällande ett 
bostadsområde med skola, 
flerbostadshus och småhus med 
parkering samt plantering och 
områdets storlek, vad som finns i detta 
område/kommer att finnas. 

Fotbollsplan Färgkontrast 

#11 4 

Radhusen Radhusen är dominerande på kartan. En bostadsområde med radhus, men 
även flerbostadshus. I området finns 
även planlagt för skola och idrott. Bostadsbebyggelse 

#12 5 

Rutigt, ser bättre ut I markplan än som 
karta. Det är trädgårdar och gröna stråk, 
mer grönområden ju närmare 

Det är rutigt. Radhusområde med intilliggande 
idrottsanläggning alt. skola/ 
fritidslokaler. Bostadsbebyggelse Formkontrast 

#13 5 

Husen i nedre halvan av bilden. De står ut från resten väldigt tydligt 
genom de raka linjerna och den 
ljusa färgen. 

Blandat bostadsområde med offentlig 
service. 

Skolbyggnaderna Formkontrast Färgkontrast 

#14 3 
Huskropparna Färgen Lättläslig och enkel. 

Bostadsbebyggelse Färgkontrast 

#15 3 
De orange husen De framträder mest i bilden då de både 

upptar stor yta och har stark färg i 
Bilden föreställer blandad bebyggelse; 
flerbostadshus, en skola, en Bostadsbebyggelse Storlekskontrast Färgkontrast 

#16 3 
bebyggelsen färgval och positionen i bilden tydlig med en balans mellan olika objekt 

Bostadsbebyggelse Färgkontrast Position 

#17 5 
Kryssen La inte märke till sådana på föregående 

bilder, om de nu fanns 
En planhandling, typisk förort 

Bostadsbebyggelse 

#18 4 
Bollplanen En större tom yta i en tät plan En plan för både bostäder och publika 

ytor i en tätort. Fotbollsplan Storlekskontrast 

#19 3 

Fotbollsplanen Central placering och avvikande färg Plan för bostadsområde 
Fotbollsplan Position Färgkontrast 

#20 4 
Många hus Att det just var många hus Miljonprogram 

Bostadsbebyggelse Tillgång 

#21 1 
Området med bostäder Mycket svärta i och med alla svarta kryss Väldigt mycket detaljer när man orkar 

fokusera Bostadsbebyggelse Tillgång 

#22 
Återigen mängder med 
parkeringsplatser. Bygg parkering under 

Markytan ska användas till grönska. Kanske en genomgångsbostad för unga 
människor. Trafikstruktur Preferens 

#23 4 
Husen Färgen och formerna Plan med radhuskvarter, 

flerbostadshus, idrottsplats och 
skola. 

Bostadsbebyggelse Färgkontrast Formkontrast 

#24 4 
Radhusområde plus skola Man känner igen principen Påminner mig om område i Upplands 

Bro Bostadsbebyggelse Association 

#25 4 
Bollplanen Tydlig symbol Bostadsområde med skola 

Fotbollsplan Läslighet 

#26 3 

Bebyggelsen med vad jag uppfattar som 
radhus. 

Den höga detaljeringsgraden i 
förhållande till 
flerbostadshusen i bildens 
nedre del. 

Det är svårt att direkt utläsa vad 
som är den mest väsentliga 
informationen. Bostadsbebyggelse Formkontrast 

#27 
Att det är ett radhusområde Syns tydligt Lättförståelig, tydlig 

Bostadsbebyggelse Läslighet 

#28 3 

Radhus framträdande Ett nytt radhusområde, då man klokt 
nog även anlägger en ny skola. 

Bostadsbebyggelse 

#29 1 
Att det är väldigt välplanerat, och tråkigt Jämna rader, symmetri, inga 

överraskningar 
Välplanerat och tråkigt område med 
bostäder och skola Bostadsbebyggelse Fromkontrast 

#30 3 
De långa byggnaderna med X. Ovanliga formationer. Vilken institution ska detta bli? 

Bostadsbebyggelse Fromkontrast 

#31 2 
Skolan Storleken Lättförståelig 

Skolbyggnaderna Storlekskontrast 

#32 3 
fotbollsplan bostadsområde med skola 

Fotbollsplan 

#33 1 
Idrottshallen och skolan. Storleken och utformningen. En översiktsbild över en skola med 

omkringliggande bostäder. Bromma! Skolbyggnaderna Storlekskontrast Formkontrast 

#34 3 
Fotbollsplan Vet ej Ganska ok, men det fattas info för att 

kunna få en ok- uppfattning om vad 
som är tänkt 

Fotbollsplan 

#35 4 
Skola och idrottshall Större byggnader än de andra bostäder bredvid skola och 

idrottsanläggningar Skolbyggnaderna Storlekskontrast 
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Svar - Bild 6 

ID # 

Hur insatt i stadsplanering 
anser du dig vara?  1= Inte Alls, 
5 = Mycket 

6.1 Vilket är det första 
objektet/området eller detaljen som 
du uppmärksammar i bilden? 

6.2 Vad gjorde att du 
uppmärksammade detta 
objekt/område eller detalj? 

6.3 Hur skulle du beskriva 
bilden i en kort mening? 

Kategori Anledning Anledning 2 

#01 5 
Området som är "inringat" av väger 
längst ner i mitten av bilden. 

Vägformen Översiktlig och ganska tydlig. 
Det blir lite väl mycket grått... Trafikstruktur Formkontrast 

#02 3 

#03 3 
Rymden, dvs. mycket utrymme mellan 
husen. 

Variation i storlek på huskroppar. Mycket rymd och grönt samt 
närhet till natur. Bebyggelsestruktur Storlekskontrast 

#04 3 
naturen boende med miljötänk. Villaområde med miljötänk och 

naturen nära. Grönstruktur Association 

#05 4 

#06 5 

husen färgen Varierat bostadsområde med 
natur tunt om och i området Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#07 3 
Husen. Bilden är dock inte jättetydlig De bryter mot bakgrunden. Fristående villor i 

närheten av ett 
naturområde. 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast Styrkekontrast 

#08 4 
Ortofoto i bakgrunden. Lättläst översikt 

Ortofoto 

#09 3 
Naturområdet Grönt, varmt jämfört med planområdet plan på byggområde 

Grönstruktur Association 

#10 3 

Natur Det stora gröna området. Befintlig tomtindelning i ett 
större område som ingår i en 
översiktsplan. Grönstruktur Storlekskontrast Färgkontrast 

#11 4 

Villorna Kontrasten mellan de vita villorna och 
bilden i övrigt. 

Ett villaområde som gränsas 
av en järnväg. För att dämpa 
bullret finns bullerskydd. Bebyggelsestruktur Färgkontrast Styrkekontrast 

#12 5 

För lite grönt mellan huskropparna. Det 
verkar som om det är onödigt många 
gator genom området. 

Den grå färgen dominerar. Bostadsområde med blandad 
bebyggelse, hårda ytor. 

Grönstruktur Färgkontrast Storlekskontrast 

#13 5 

Det grönprickiga området i mitten. Med de i stort enfärgade fälten så står 
det blandade ut. 

Blandat villa och radhusområde. 

Grönstruktur Färgkontrast Storlekskontrast 

#14 3 
Den grå massan fast jag inte först kunde 
se vad det var. 

Dominansen och läget på bilden. Inte så tydlig och lättläslig. 
Grå yta Storlekskontrast Position 

#15 3 
Att det är mycket gråa ytor Att jag inte har sett denna typ av skiss 

tidigare och inte vet hur jag ska tolka 
färgsättningen 

Bilden föreställer ett 
bostadsområde intill ett 
naturområde. 

Grå yta Läsbarhet 

#16 3 
naturen färgval och kontrast till övriga objekt illustrativ med fokus på den 

omgivning som ska beskrivas Grönstruktur Färgkontrast 

#17 5 
Att det är en flygbild inlagd Nyhetens behag Ett försök att på ett mer 

levande sätt åskådliggör 
en plan över relativt gles 
exploatering 

Ortofoto 

#18 4 
Planen är mer som en flygbild Inte de vanliga strecken Plan för småhus i närheten av 

bullerstörning Ortofoto Association 

#19 3 

Naturområde och cykelväg Bra saker runt ett bostadsområde Plan för bostadsområde 
Grönstruktur Preferens 

#20 4 
järnväg Det stod järnväg Naturskönt 

Trafikstruktur Formkontrast 

#21 1 
Naturområdet Färgen och texten En rätt oinspirerat utformad 

plan Grönstruktur Färgkontrast Formkontrast 

#22 
Hus insprängda i miljön Jag tror inte på 

gemensamhetsföreningar där någon 
Ser trivsamt ut 

Grönstruktur Association 

#23 4 
Husen Färgen och formen. Plan med villor, radhus och 

naturmark. Bebyggelsestruktur Färgkontrast Formkontrast 

#24 4 
Villaområde Det var dominerande. Urban sprawl 

Bebyggelsestruktur Storlekskontrast 

#25 4 
Alla de små husen Den vita färgen Hus utspridda på naturmark 

Bebyggelsestruktur Färgkontrast 

#26 3 

De gråa fälten, som jag uppfattar som 
tomtmark runt fastigheterna. 
Därnäst bullerskyddet. 

Färgkontrasten. Det dominerande 
intrycket är 
markanvändning och Grå yta Färgkontrast 

#27 
Husens slumpartade placering som 
jag antar beror på topografin 

Ljus färg Lite för avskalad på detaljer 
kanske Bebyggelsestruktur Färgkontrast Styrkekontrast 

#28 3 

Villor De upptar stor del av bilden Äldre lantsort som 
kompletterats med 
radhus. Bebyggelsestruktur Storlekskontrast 

#29 1 
Att det är ett område som nog har 
skapats efter hur marken ser ut. 

Husen ligger utplacerade lite huller 
om buller men det finns nog en tanke 
bakom varje placering 

Villaområde i naturområde 
Bebyggelsestruktur Formkontrast 

#30 3 
Alla vita små hus. Bra kontraster. Trist. 

Bebyggelsestruktur 

#31 2 
Naturen Färgen Lite rörig 

Grönstruktur Färgkontrast 

#32 3 
Bullerskydd Järnväg Bostadsområde 

Trafikstruktur 

#33 1 
De vitbleka byggnaderna. Vita hus såg onaturliga ut. Det finns ingen beskrivning 

utan bilden är en översiktsbild Bebyggelsestruktur Association 

#34 3 
Gatustrukturen Vet ej Grov idéskiss 

Trafikstruktur 

#35 4 
Vägarna Tydlig och synlig vägstruktur Hus vid vägen 

Trafikstruktur Läslighet 
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