
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualisering för trafikplanering 

Ramböll Sverige AB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i Informationsdesign med 
inriktning mot Illustration 
 
Mikaela Sandmark 
Handledare: Jan Frohm 
Examinator: Yvonne Eriksson 
15 hp 
Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Eskilstuna 
2010 VT 
 



 
2 



 
3 

 
Sammanfattning 
Det här examensarbetet grundar sig på ett uppdrag ifrån 
konsultbolaget Ramböll Sverige AB. Uppdraget var att skapa 
informativa illustrationer som kunde hjälpa dem att visualisera hur en 
plats kan bli säkrare. De här visualiseringarna skulle utformas för att 
kunna användas i en förstudie som skickas till beställaren, i det här 
fallet Trafikverket.  

Bilderna som Ramböll använder sig av idag har ett enkelt manér som 
kan vara svårt för målgruppen att tyda. Mitt syfte var att utveckla det 
nuvarande manéret och tydliggöra det förslag till förändringar som 
Ramböll utarbetat med avsikt att öka trafiksäkerheten.  

Examensarbetet resulterade i två visualiseringar som skapades genom 
litteraturstudier, intervjuer och informationsdesignens regler. Mina 
visualiseringar ansågs utifrån information jag fått ifrån feedbacken 
fylla sitt syfte om att vara informativa och tydliga. Däremot passade 
visualiseringarna inte för Rambölls förstudier där bilderna enbart ska 
vara skisser av hur platsen kan komma att se ut. Att det var en viktig 
del av vägplaneringsprocessen blev jag medveten om under arbetets 
gång. Hela min arbetsprocess och slutsatsen avhandlas i den här 
rapporten. 



 
4 

 Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................... 6 
1.2 Bakgrund .............................................................................. 6 
1.3 Syfte ..................................................................................... 7 
1.4 Problemformulering .............................................................. 7 
1.5 Frågeställning ....................................................................... 7 
1.6 Målgrupp .............................................................................. 7 
1.7 Avgränsning .......................................................................... 7 

2. Teori ...................................................................................... 8 
2.1 Den visuella betydelsen ........................................................ 8 
2.2 Informativa illustrationer ........................................................ 9 
2.3 Framhäva det viktiga i bilden .............................................. 10 
2.3.1 ”Pop out” .......................................................................... 10 
2.3.2 Brus ................................................................................. 11 
2.3.3 Perspektiv ........................................................................ 11 
2.4 Källkritik .............................................................................. 12 

3. Metod .................................................................................. 13 
3.1 Avgränsningar..................................................................... 13 
3.2 Metodkritik .......................................................................... 14 

4. Intervjuer ............................................................................ 15 
4.1 Sammanfattning av intervju med Léni Maot, projektledare  
på Trafikverket .......................................................................... 15 
4.2 Sammanfattning av intervju med Katarina Hawby, 
landskapsarkitekt och resultatenhetschef på Ramböll .............. 16 
4.3 Sammanfattning av intervju med Kristina Knutsson, 
vägplanerare på Ramböll ......................................................... 16 
4.4 Analys av intervjuer ............................................................ 17 

5. Bildproduktion ................................................................... 18 
5.1 Förarbete ............................................................................ 18 
5.2 Framställningen av bilden ................................................... 20 
5.3 Feedbacken ifrån Mårten Joneby, projekledare på 
Trafikverket ............................................................................... 23 
5.4 Sammanfattning av feedback ............................................. 24 

6. Resultat............................................................................... 25 

7. Diskussion ......................................................................... 25 

8. Slutsats ............................................................................... 26 
8.1 Förslag till fortsatt arbete .................................................... 27 

Källförteckning ...................................................................... 28 
Skriftliga källor .......................................................................... 28 
Internetkällor ............................................................................ 29 
Otryckta källor .......................................................................... 29 



 
5 

 Bilageförteckning  
 

Bilaga 1 - Intervju med Léni Maot, projektledare på Trafikverket 
 
Bilaga 2 - Intervju med Katarina Hawby, landskapsarkitekt och 
       resultatenhetschef på Ramböll 
 
Bilaga 3 - Intervju med Kristina Knutsson, trafikplanerare på 
       Ramböll 
 
Bilaga 4 - Intervju med Mårten Joneby, projektledare på    
      Trafikverket 
 
Bilaga 5 - Illustrationerna före  
 
Bilaga 6 A & B - Mina färdiga illustrationer  



 
6 

 1. Inledning 
 

Inför examensarbetet tog jag kontakt med Trafikavdelningen på 
företaget Ramböll, där arbetar man med att göra städer och vägar 
säkrare. Avdelningen har en bristande kompetens inom visualisering så 
därför blev mitt uppdrag att skapa informativa illustrationer och se om 
det kan hjälpa dem att visa hur en plats kan bli säkrare för alla i 
trafiken. Det projektet som jag skulle komma att arbeta med var en 
förstudie som syftar till att inventera och belysa problem och ge 
förslag till förbättringsåtgärder på ett antal busshållplatser i 
Västmanland. Uppdraget kommer ifrån Trafikverket. Åtgärderna 
syftar främst till att höja tillgängligheten, hållplatsstandarden och 
trafiksäkerheten. Ramböll hade redan lämnat in förstudien till 
Trafikverket när mitt arbete tog vid, men eftersom det jag ville tillföra 
företaget inte skulle vara kopplat till enbart ett projekt hade det ingen 
betydelse om det var ett skarpt projekt. Mitt arbete skulle fungera som 
underlag för att testa hur de informativa illustrationerna kan utformas. 
 

 1.2 Bakgrund 
Ramböll Sverige AB är ett ledande teknikkonsultbolag som arbetar 
globalt med att erbjuda helhetslösningar inom infrastruktur och 
byggande. Företaget arbetar inom byggprojektens samtliga faser, från 
idé och analys över projektering till drift och underhåll (Ramböll 
100525). Under Infrastruktur och Transport ligger avdelningen Trafik, 
där arbetar trafikplanerare som är med i planering och utveckling av 
städer och transportsystem. Trafikplanerare utvecklar staden till att 
vara enklare och säkrare att navigera rätt i. För att uppnå målet om en 
trafiksäker stad tar Ramböll fram förslag till förändringar i form av 
text som skickas till kunder. För att kunderna ska få en vidare 
förståelse för projektet kompletteras texten av visualiseringar. ”Flera 
undersökningar har visat att möjligheten att förstå ett budskap är 
överlägset bäst när bild och text samverkar med varandra jämfört med 
material där bild eller text enskilt dominerar. Utan tvekan kan bilder 
hjälpa till att förbättra inlärning av innehåll i texter” (Pettersson 2008 
s.130). Ramböll arbetar utefter en vägplanerings- och 
vägprojekteringsprocess som ska drivas i fem skeden; förstudie – 
vägutredning – arbetsplan – bygghandling – byggskede. 
Vägutredningen förekommer dock inte alltid, bara vid större projekt 
(Ramböll 100525). Bilderna som redovisas i förstudien idag består av 
fotografier på platsen som den ser ut innan förändringarna, sen har 
Ramböll markerat med linjer i fotografiet där de planerade 
förändringarna ska komma (se bilaga 5). Det är här visualiseringarna 
brister i kvalitén och budskapet som Ramböll vill förmedla störs då 
bilderna är svåra att tolka. 
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 1.3 Syfte 
Jag vill med hjälp av informationsdesign utforma visualiseringar som 
tydliggör de förslag till förändringar som Ramböll utarbetat med 
avsikt att öka trafiksäkerheten. Jag vill ta reda på om visualiseringar 
av detta slag kan åskådliggöra de förändringar som företaget anser 
behöver vidtas för att åstadkomma en säkrare trafikmiljö. 

 

 1.4 Problemformulering 
Problemet med Rambölls nuvarande visualiseringar är att de inte 
uppnår en kvalité av tydlighet och information. Bristen på kvalité kan 
göra att information som är viktig för kunden faller bort och det blir 
otydligt vad Ramböll försöker åskådliggöra för trafiksäkerheten.  

 1.5 Frågeställning 
• Hur kan man på ett informativt och tydligt sätt visualisera 

förslag på trafiksäkerhetslösningar till Rambölls förstudier? 

 

 1.6 Målgrupp 
Under processen av ett förslag till förändring är det viktigt att flera 
avdelningar är delaktiga för att det ska bli ett så bra underlag som 
möjligt. Under det projekt som jag har arbetat med var Rambölls 
primära mottagare kommunen, länsstyrelsen, bussbolag och polis-
myndigheten. De är specialiserade på sitt område och därigenom 
erhålls den viktigaste och mest relevanta informationen. Utefter den 
informationen som kommer av de primära mottagarna redovisar 
Rambölls sitt förslag till förändring för beställaren och allmänheten. 
Allmänheten har en viktig roll eftersom förändringar som sker i ett 
samhälle ska vara demokratiska, men de är ändå en sekundär 
mottagare eftersom det viktigaste är att förändringen går att 
genomföra och fyller sitt syfte i samhället. Till beställaren och 
allmänheten redovisas en rapport innehållande bilder som ska 
förtydliga projektet, det är då viktigt att bilderna uppnår en god 
läsbarhet så att informationen inte misstolkas. 

 

 1.7 Avgränsning 
Arbetet var från början tänkt innefatta flera bilder i ett projekt hos 
Ramböll men då de blev för stort beslöt jag mig för att välja ut två 
bilder. Att arbeta med alla bilder skulle ta för lång tid, samtidigt som 
antalet bilder inte hade någon betydelse för det jag ville tydligöra med 
visualiseringarna. Genom att välja ut två bilder kunde arbetet bli mer 
noggrant utfört, samtidigt som två bilder ändå visar på olikheter i 
trafiksituationer. 
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 2. Teori 
De teorier som ligger till grund i arbetet med att utforma ett nytt 
visualiseringsmanér till Ramböll är indelade i tre områden. Genom 
områdena vill jag visa hur vi upplever bilder samt hur man ska 
framhäva informationen i illustrationerna. 

 

 2.1 Den visuella betydelsen 
Flera företag använder sig av bilder för att presentera sina arbeten, 
utan att veta vad en bild kan göra och hur människor tar till sig bilder. 
Att använda sig av bilder har bevisats vara ett effektivt sätt till att 
snabbt upplysa sina kunder om vad arbetet handlar om och vad man 
kommer att göra. Ware (2008, s.107) skriver i sin bok Visual thinking 
for design att ”[t]he activation of mening from an image generalla 
occours in a small fraction of a second, much less time than it takes to 
read a paragraph of text. This activation through a single glance makes 
images far more efficient then words at conveying certain kinds of 
information”. Rapporterna som Ramböll presenterar idag innefattar 
ofta avancerade texter som beskriver på ett tekniskt sätt hur en plats 
ska utformas. Dessa texter är inte anpassade till alla utan främst till för 
teknikerna. Det är därför bra att Ramböll har valt att komplettera 
texterna med bilder, det underlättar förståelsen och gör att alla, inte 
bara teknikerna förstår. För ”[f]örståelsen av uppgiften och 
sammanhanget styr vår uppmärksamhet och bestämmer vad som är 
intressant och relevant och vad som inte är det ” (Sandberg & 
Targama, 1998, s.18).  

Det visuella gör att vi kan ta till oss information lättare samt att vi 
minns informationen längre. Om hur vi minns information har 
professor Goldstein forskat, han är professor i psykologi på 
Universitetet i Pittsburg. I hans bok Cognitive Psychology (2008, 
s.206) tar han upp ett test gjort av John Bransford och Marcia Johnson 
(1972), de undersöker om presentationen av ett material som är 
organiserat kan förbättra minnet. I undersökningen får deltagarna läsa 
en text som är utdragen ifrån ett större sammanhang, den var svår att 
tyda och framförallt svår att komma ihåg. Till texten hörde en bild, 
några av deltagarna fick se bilden innan de läste texten, dessa 
deltagare mindes dubbelt så mycket ifrån avsnittet de läst än de 
deltagarna som fick se bilden efter det läst texten. Nyckel här säger 
Goldstein är organisering,”The picture provides a framework that 
helps the reader link one sentence to the next comprehend and much 
easier to remember later” (Goldstein, 2008, s.206). Goldsteins teori 
visar att vi minns information när den är organiserad, då ser vi ett 
sammanhang och kan föra samman både visuell och verbal 
information. Vikten av organiserad information skriver även 
Pettersson (2008, s.39) om, det är när båda representationerna ligger 
aktiva i hjärnan som man har störst möjlighet att koppla ihop de båda 
och ta fram en lösning på uppgiften, det underlättar den mentala 
bearbetningen. Kombinationen av visuell och verbal information 
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bidrar till en bättre förståelse av ett material. Det som Ramböll gör i 
och med att de använder sig av bilder för att stödja texten i deras 
rapporter är alltså bra, det gör att mottagaren snabbt blir införstådda i 
förändringen. Sedan är det samtidigt viktigt att bilderna som redovisas 
ska vara relevanta och tydliga så att det inte blir ett störande moment i 
organiseringen.  

 

 2.2 Informativa illustrationer 
För att uppnå god läsbarhet och läsvärde hos visualiseringarna ”[...] är 
det viktigt att skapa bilder som kan förmedla informationen på ett 
tydligt sätt till den avsedda målgruppen” (Petterson et.al 2004 s.1). 
Vilket manér man än väljer att arbeta med är det viktigt att tänka på 
hur den läsvärda bilden ska skapas. 

Rune Pettersson (2008, s.53f) beskriver i sin bok Bilder i läromedel 
hur en tydlig informationsdesign ska utformas. Han skriver där att 
informationsdesignern, det vill säga sändaren utger informationsflödet 
till mottagaren. Innan informationen når mottagaren ska mottagarens 
behov analyseras så att informationen som sänds ut är läsvärd. Enligt 
Pettersson är en läsvärd informationsbild ett motiv som är lätt att 
känna igen, det bör inte vara för enkelt eller för abstrakt utan tydligt 
och vara stort så att det fyller hela bildarean. Bilden bör inte innehålla 
främmande koder, med koder menar man de ”regler som alla 
medlemmar i ett samhälle godkänt” (Fiske, 2007, s.91). Om koderna 
är svåra att tyda kan mottagaren uppleva informationen som 
förvirrande. De visualiseringar som jag utformar ska framhäva den 
informationen som är viktigast för mottagaren att se. Visualiseringarna 
ska vara tydliga och informativa men det är även viktigt att de skapar 
en positiv känsla eftersom Ramböll vill ”sälja” en idé. ”Vi vet att 
bilder mycket lättare påverkar våra attityder och känslor än vad tal och 
skrivna texter gör” (Pettersson, 2008, s.53). 

De bilderna som Ramböll har använt sig av tidigare är främst 
fotografier där ombyggnadsförslaget ritas in med linjer (se bilaga 5), 
de vill säga en blandning av linjebild och fotografier. Dessa linjer 
följer sällan fotografiets perspektiv. Ware (2004, s.237) menar på att 
en linjebild kan gå snabbare att förstå än ett fotografi, men att det inte 
är fastställt. Andra forskningar tyder nämligen på det motsatta, 
detaljerad information är det som många vill ha idag på grund av att 
det ger en mer exakt bild. Jag valde att arbeta med att bygga upp 
miljön i 3D, på grund av att jag anser att det uppfyller vad man vill ha 
ut av en läsvärd bild. Det gör att man kommer ifrån Rambölls tidigare 
perspektivsvårigheter och blandningen av manér, samtidigt som ett 
realistiskt 3D manér är lätt för mottagaren att förstå. Sedan kan även 
jobbet bli mer effektivt med tanke på att man kan återanvända miljöer 
som man byggt upp i 3D programmet. 

 



 
10 

 2.3 Framhäva det viktiga i bilden  
För att veta hur en bild ska presenteras är det viktigt att veta hur 
människor uppfattar och ser bilder. När vi ser på en bild hoppar ögat 
mellan fixeringspunkter, vid några punkter stannar ögat och fixerar 
men större delen av en bild fixeras aldrig. Yarbus (1967) menar att en 
fixering vanligen bara pågår två till åtta tiondelar av en sekund och att 
ögonrörelserna mellan fixeringspunkterna tar från en till åtta 
hundradelar av en sekund. Vi tittar alltså normalt på en bild genom ett 
stort antal fixeringar i följd. Vi märker snabbt vilka delar i bilden som 
innehåller intressant information. ”Vad vi vill se i bilden påverkar i 
stor utsträckning var fixeringspunkterna hamnar” (Pettersson, 2001b, 
s.14). Ware (2004, s.151) nämner en tumregel, ”[a]nything that is 
processed at a rate faster then 10 msec per item is considered to be 
preattentive. Typical processing rates for non-preattentive targets are 
40 msec per item and more”. Eftersom bilderna som Ramböll 
framställer till det här projektet ska visa hur säkerheten kommer att 
förbättras är det viktigt att mottagarna uppmärksammar förändringen 
först i bilden. Det kan man uppnå med hjälp av olika effekter. 

 

 2.3.1 ”Pop out” 
Bilderna som presenteras i Rambölls rapporter ska ge beställaren en 
förhandsvisning av hur företaget tänkt. Det finns flera faktorer som 
kan påverka bildskapandet, några av dem är mer relevanta i mitt 
arbete. Mottagarna av bilderna behöver av säkerhetsskäl 
uppmärksamma och förstå förändringarna direkt för att informationen 
ska bli tilltalande. För att få det som Ramböll presenterar att framträda 
i bilderna kan man bland annat arbeta med någonting som Ware (2004, 
s.149f) kallar en ”pop out” effekt. Det betyder att vissa enkla former 
eller färger ”pop out” från sin omgivning och gör det snabbare och 
lättare att uppfattas.  

 
 

Den teoretiska aspekten som ligger till grund för ordet ”pop out” är 
preattentive processing, ”because logically it must occur prior to 
conscious attention. In essence, preattentive processing determines 
what visual objects are offered up to our attention”.  
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Många forskare har intresserat sig för preattentive processing på grund 
av att de är ”thought to be a whay of measuring the primitive features 
that are extracted in a early visual processing” (Ware, 2004, s.149). De 
som kännetecknas som en preattentive processing är uppdelat i 
kategorierna form, färg, rörelse och rumslig position. I mitt arbete är 
det främst färgen som kan göra att den nya informationen tydliggörs, 
för Ramöll arbetar med bestämda mått och platser för föremålen som 
ska inkluderas i en bild. 

 

2.3.2 Brus 
En annan effekt som man kan använda för att framhäva det viktiga i 
bilderna är att ta bort så kallat ”brus” i omgivningen. Genom att göra 
det som inte är viktigt för mottagaren i en bild mindre tydligt får man 
information som man vill framhäva att uppmärksammas först. 

 
 

Ware (2004, s.156f) skriver att den här tekniken kallas ”semantic 
depth of field, because it applies the depth of focus effects that can be 
found in a photography to the display of data according to sematic 
content”. Däremot måste man vara medveten om vad som ska vara 
brusigt i bilden, för om man är osäker på vad man vill att mottagaren 
ska se kan viktig information försvinna. Före- och efterbilder på Pop 
out och Brus finns på sid 19. 

 

 2.3.3 Perspektiv 
För att få en bild att upplevas mer realistisk är en grundförutsättning 
att bildens perspektiv är rätt. Genom att söka fotografiets fjärrpunkt 
och sedan en horisontlinje vet man var betraktarens ögonhöjd befinner 
sig (Johansson et.al, 2004, s.64). Utifrån ögonhöjden kan man se så att 
alla föremål i bilden stämmer i höjd. Det är när fotografiet tas som 
betraktningsvinkeln bestämds. ”Betraktningsvinkeln är en 
kombination av höjdvinkel och vridvinkel, hur mycket du betraktar ett 
objekt uppifrån respektive från sidan” (Frohm et.al, 2004, s.117).  
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Innan man tar fotografiet måste man vara medveten om vem 
betraktaren ska vara. Om informationen som finns på platsen ska rikta 
sig mot bilisten bör fotografiet tas ifrån vägen, då blir det rätt 
betraktningsvinkel för dem. Att veta fotografiets perspektiv och 
horisont är viktigt för att till exempel kunna rita in en busskur, 
eftersom den är högre än människans ögonhöjd. Om man inte har med 
det i beräkning kommer bilden upplevas orealistisk.  

 
Det som talar för att mottagaren kommer att uppmärksamma 
illustrationerna i bilden först är de så kallade informationsbearbetande 
processerna, eller kort, informationsprocessen. ”En viktig sådan 
process är urvalet av information, ur allt som presenteras väljs bara 
vissa element. Människor kan i många sammanhang inte observera allt 
som omger dem” (Pettersson, 2004, s.20-21). Det kan påverkas av 
bland annat storlek eller färger, men även de inre föreställningarna styr 
uppmärksamheten. ”Vi ser ofta det vi tror ska vara där” (Pettersson, 
2004, s.20-21). När Ramböll ska presentera ett förslag är oftast 
mottagaren redan medveten om projektet och vet därför vad de ska 
titta efter i en bild. Det kan både vara bra och dåligt, för om 
mottagarens förväntningar om hur resultatet kommer se ut inte 
stämmer överens med vad illustrationerna visar kan de göra 
mottagaren besviken. 

 

2.4 Källkritik 
Rune Pettersson är professor i informationsdesign, har han stor 
vetskap om hur en visualisering bör utformas så att mottagaren tar till 
sig den information som sändaren vill förmedla. Det som gör att 
Petterssons teori enligt mig är relevant i arbetet är det tydliga 
riktlinjerna för hur man ska bygga upp en informativ illustration. 
Böckerna som finns med i arbetet tar jag som sekundärkällor, fast 
Pettersson är kunnig inom informationsdesign grundar sig fortfarande 
hans fakta på andra primära källor. Det faktum att Petterssons böcker 
främst används som läroböcker kan vara en nackdel för mitt arbete, 
man kan anse att hans teori inte är lämplig för mitt ändamål.  
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Men med tanke på att mitt arbete till största del bygger på hur man ska 
visualisera ur ett informationsperspektiv, vilket är Petterssons 
inriktning, anser jag att hans kunskap tillför viktig information. 

Den författaren som jag har använt mest är Colin Ware, han är 
professor i psykologi och har skrivit flera böcker om hur man ska 
visualisera information på rätt sätt. En annan författare som har varit 
till hjälp är Bruce Goldstein, han är professor i psykologi och har 
skrivit om hur vi minns information. De här författarna ser jag som 
mina primärkällor, de har forskat inom sina ämnen har stor kunskap. 

 

 3. Metod 
Innan produktionen av visualiseringarna började samlades information 
in för att veta hur man kan göra Rambölls nuvarande visualiseringar 
tydligare. Informationen kom av litteraturstudier, intervjuer och 
feedback ifrån personer med kunskap inom verksamhetsområdet. 

För att bli insatt i hur användarna förhåller sig till bildmaterialet som 
Ramböll presenterar började jag med att intervjua två personer på 
Ramböll samt en person på trafikverket, dit Ramböll ofta skickar sina 
rapporter. Intervjuerna är utförda enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt 
vilket gör att man kan […] ”förstå den situationen som individer, 
grupper och organisationer befinner sig i, man kommer dem närmare 
inpå livet” (Holme & Solvang, 1997, s.92). Valet av metod är baserat 
på min brist av kunskap inom verksamhetsområdet och deras behov, 
därför var det viktigt att ta del av den kunskap som de intervjuade har. 
Vid en kvalitativ intervju finns det utrymme för den intervjuade att 
tala om egna idéer och tankar. Sån fakta är relevant för att kunna 
fastställa om det är något problem med de nuvarande 
visualiseringarna.  

Efter framställningen av illustrationerna valde jag att intervjua en 
annan anställd på Trafikverket för att få feedback på mina 
visualiseringar. ”Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande 
del av undersökningen. Får vi fel personer i vårt urval kan det leda till 
att hela undersökningen blir värdelös” (Holme & Solvang, 1997, 
s.101). Anledningen till att en annan person fick göra utprovningen var 
för att jag inte ville att han skulle vara insatt i arbetet sedan tidigare. 
Att han därmed inte visste så mycket om platsen ansåg jag var 
irrelevant, det var hans kunskap inom området jag sökte.  

 

 3.1 Avgränsningar 
Intervjuerna valde jag att begränsa till fyra stycken, mycket på grund 
av att tiden var knapp men även för att jag ansåg att de personerna 
som intervjuades var de mest relevanta. ”As you add more and more 
users, you learn less and less because you will keep seeing the same 
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things again and again. There is no real need to keep observing the 
same thing muliple times” (Nielsen & Landauer, 1993, s.206-213). Att 
det bara blev en person som gav mig feedback var med tanke på att 
informationen som erhölls skulle vara den mest relevanta. Baserat på 
hans arbetslivserfarenheter var han den mest kvalificerade. 

Från början var tanken att skapa flera visualiseringar med olika manér, 
sedan skulle jag tillsammans med Ramböll utse ett av manéren som 
passade för just dem. Innan jag började mitt arbete fick jag 
anvisningar från Ramböll om hur lång tid en illustration fick ta, med 
tanke på det ekonomiska samt deadlines. Med det i åtanke samt att om 
Ramböll själv skulle välja ett manér hade valet troligtvis baseras på 
deras egna åsikter istället för på vad företaget behöver, bestämde jag 
mig för att själv välja vilken metod som skulle användas. Jag ansåg att 
min kunskap i hur informativa illustrationer bör utformas samt 
informationen ifrån intervjuerna skulle ge mig en tydlig bild av vad 
företaget behövde.  

 

 3.2 Metodkritik  
För att kunna få fram information som sträckte sig utöver mina 
intervjufrågor valde jag att använda en kvalitativ metod. Detta gav 
viktig information som jag inte hade tänkt på tidigare och som efter 
intervjuerna blev relevant data för att förstå sammanhanget av 
projektet. Dock kom jag fram till att utan viss erfarenhet inom 
intervjuteknik kan man utan att tänka på det ställa ledande frågor eller 
rent av ge den intervjuade svaret på frågan. Det är problematiskt med 
tanke på att då försvinner den viktiga funktionen som kvalitativ 
intervjuteknik tillför, att den intervjuade ska kunna tillföra mer än vad 
som efterfrågas. Om man ställer en ledande fråga eller ger svaret kan 
den intervjuade låsa sig vid det svaret och deras egna åsikter kastas 
om. I intervjun med Mårten Joneby hände just detta för mig, han hade 
en klar åsikt kring bilderna tills jag ställde en fråga som fick honom att 
tänka om. Om jag här hade haft fler utprovningspersoner och 
omformulerat mina frågor så hade svaren troligtvis skilts åt och gett 
arbetet en vidare vinkel. 

Visualiseringar har en given plats i informationsmaterial, men man 
behöver vara medveten om att ”[d]en dominanta positionen som 
bildspråket nu har i en mänsklig kommunikation skänker både den 
största möjligheten till framgång och samtidigt innebär den störta 
risken för misstag” (Mullet & Sano, 1995, s.71). Ett misstag i mitt 
arbete skulle innebära att mottagaren upplever det svårare på grund av 
visualiseringarna att tolka budskapet som Ramböll vill framföra. För 
att undvika ett sådant misstag är det viktigt att använda en metod som 
för fram mottagarens tankar.  
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4. Intervjuer 
För att få en inblick i hur Rambölls visualiseringsmanér uppfattas idag 
intervjuade jag en anställd på Trafikverket samt två på Ramböll. 
Kvinnan på Trafikverket arbetar som projektledare och har 
erfarenheter inom stadsplanering och därmed sätt många 
visualiseringar inom området. De anställda på Ramböll har olika 
positioner, en är landskapsarkitekt samt resultatenhetschef på 
samhällsbyggnad och den andra är trafikplanerare med många års 
erfarenhet. Intervjuerna spelades in med hjälp av dator och därefter 
antecknades ner. Jag valde att spela in intervjuerna för att inte missa 
någonting av de som sades. 

 

4.1 Sammanfattning av intervju med Léni Maot, 
projektledare på Trafikverket (bilaga 1) 
När Trafikverket väljer ut vilket företag som de ska samarbeta med 
baseras det på kraven som finns med i Trafikverkets upphandlingar. I 
valet medräknas även om företaget har utfört något liknande uppdrag, 
om de har en trolig tidsram och en god kvalité. Men framför allt 
handlar det om vilket företag som har lägst pris. Bilderna som finns 
med i rapporten har även de en viktig roll i valet av företag, det är där 
Trafikverket får en uppfattning om hur produkten ska utformas. Det är 
viktigt att bilderna i det tidiga skeendet är illustrationer inte ritningar, 
Trafikverket vill få en uppfattning om projektet, inte en färdig 
detaljritning. Det ger en bild av att företaget redan har bestämt sig för 
hur projektet kommer att se ut och därmed kommer de inte att 
förändra något, vilket Léni ser som något dåligt. Det ska alltid finnas 
plats för förändringar och förbättringar. 

Om det är ett trafiksäkerhetsobjekt som ska granskas av trafikverket så 
kräver de referenser om trafiksäkerhetsjobb innan de inleder ett 
samarbete med ett företag. Det är viktigt i sådana projekt att man 
skapar en trygghetskänsla, om man t.ex. inte känner sig trygg vid en 
busshållplats som är mörk kommer man inte att stå där. Det är lättare 
för Trafikverket att veta hur ett företag har löst ett sådant problem när 
det finns bilder som tydliggör. 

På Trafikverket har man inga bestämmelser för hur en bild ska vara 
utformad men Léni anser att illustrationer skulle förtydliga vad det är 
texten vill säga. Ofta är rapporterna som de får från företag tjocka av 
text, om de istället skulle kompletteras med illustrationer skulle alla 
kunna förstå, inte bara tekniker. Dessutom tycker Léni att illustrationer 
gör rapporterna trevligare att läsa. 
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4.2 Sammanfattning av intervju med Katarina 
Hawby, landskapsarkitekt och resultatenhetschef 
på Ramböll (bilaga 2) 
Katarina inleder med att säga att en bild säger mer än tusen ord, med 
det menar hon att bilder i Rambölls fall innebär att man snabbt ser 
vilka förändringar som ska göras i en miljö. Annars kan det bli väldigt 
mycket text för att förklara någonting som är väldigt enkelt. Bilderna 
ska vara säljande mot kommuner och beställare som ska visa det för 
allmänheten, då måste de vara tydliga. 

Bilderna som Ramböll använder idag anser Katarina kan bli bättre. 
Anledningen till att det inte fyller sitt syfte idag tror hon beror på att 
man lägger mer tid på texten, men menar på att så borde det inte vara. 
Genom att få fram det enkla i bilderna och hitta ett manér där man kan 
återanvända tidigare skapta objekt, som ett bibliotek, kommer man 
inte behöva uppfinna hjulet varje gång, vilket kommer göra arbetet 
enklare. När en bild skapas sätter man sig in i en situation och ser hur 
platsen ska utformas för att uppnå den bästa lösningen. Bilden som 
sedan illustreras ska vara renodlad, inte för plottrig eller mycket 
detaljer och kompletteras med bildtext. Enkla och färgsatta bilder med 
rätt anpassad storlek i rapporten. I Trafikverkets mallar står det att man 
ska redovisa ett projekt med bilder, men på Ramböll finns inga krav på 
hur bilderna ska utformas. Utformningen och hur lång tid bilderna får 
ta ansvarar projektets uppdragsgivare för. 

Enligt Katarina ger en planritning rätt vinkel för att visa en säker 
lösning. Då ser man vägar som kommer ifrån alla håll, men samtidigt 
anser hon att man måste vara van vid att se sådana ritningar för att 
förstå dem. Därför kan det vara bättre med bilder ur ett perspektiv, 
som de med busshållplatserna. Bilderna ställs ut för allmänheten i de 
sena skeendena så att alla kan vara med i planeringen av 
förändringarna. Under dessa utställningar är det viktigt att visa 
bilderna ur ett perspektiv som alla förstår, annars kan mottagaren bli 
osäker på vad Ramböll försöker åstadkomma. 

 

4.3 Sammanfattning av intervju med Kristina 
Knutsson, vägplanerare på Ramböll (bilaga 3) 
Bilderna i Rambölls prospekt anser Kristina tillför väldigt mycket. De 
gör att informationen är lättare att ta till sig samt att texten blir mer 
uppdelad och därav mer lockande att läsa. Man kan lägga in mycket 
beskrivningar i en bild och därmed beskriva vad man menar och vill, 
det är användbart för att beskriva ett område. Det är upp till 
handläggaren att utformat och framställa bilder och det tycker Kristina 
att de kan vara dåliga på. Framförallt hur de producerar bilderna, idag 
använder de cad men i det programmet blir bilderna ”stelbenta” och 
sterila. En bild bör få folk att känna igen sig.  

Det är viktigt att kunna tänka sig hur en plats kommer att se ut när den 
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står klar, för det finns inget facit. Vilken vinkel Kristina väljer att 
använda beror på vilken plats som är viktig att tydliggöra, vinkeln ska 
åskådliggöra den åtgärd som man ska göra på platsen. I ett 
trafiksäkerhetsjobb är det normalbilistens synvinkel som används, för i 
99 fall av 100 innebär det att hastighetsnivån ska dämpas för att skapa 
en säker situation. För att skapa en säker passage arbetar man ofta med 
belysning, då syns cyklister och fotgängare för bilisterna och det ökar 
säkerheten.  

Bilderna som Ramböll använder i rapporterna idag är fotografier som 
de har tagit själva. Det finns ingen bestämd process för hur bilderna 
ska skapas utan Kristina menar på att man får skaffa sig ett 
bildmaterial som är hanterbart, men en förutsättning är att man har 
upphovsrätt till bilderna. Hon tror att det skulle bli lättare att 
framställa en bild om man kunde hantera olika digitala programvaror. 

 

 4.4 Analys av intervjuer 
För att få en klarhet i vad intervjuerna tillför behöver de analyseras. 
”Analysen är differentieringen av de globalt upplevda, sökandet efter 
vilka drag eller sammanhang som ligger ”dolda” i den globalt 
uppfattade helheten” (Lantz, 1993, sid. 72). Resultaten ifrån 
intervjuerna ger enligt mig enhetliga svar, alla tre är överens om att 
bilder i rapporterna är viktiga för att informationen ska vara lättare att 
ta till sig. Bilderna ger en uppfattning om hur produkten ska utformas, 
och när det är mycket text gör bilderna det enklare att förstå. De anser 
att det ibland krävs mycket text för att förklara någonting som en bild 
lättare kunnat förtydliga. Vilket min teori på sid 8, ”Den visuella 
betydelsen” bekräftar. 

Bilder som visar hur förändringar kommer att göra platsen säkrare ger 
mottagaren en trygghetskänsla, det är något som Ramböll strävar efter 
att uppnå och som Trafikverket vill se. Mottagaren ska förstå bilderna 
och kunna känna igen sig, det kan de göra om rätt vinkel presenteras i 
bilderna så att det viktiga är det som uppmärksammas först. En bild 
som skapar säkerhet för mottagaren kan framställas genom enkla 
illustrationer utan för mycket detaljer. När detaljer som exakta 
måttenheter presenteras redan i det tidiga skeendet kan mottagaren tro 
att projektet är bestämt och att de inte kan vara med och påverka. 
Sedan bör illustrationerna vara storleksanpassade och kompletteras 
med bildtext.  

Varken Trafikverket eller Ramböll har egentligen några krav på hur 
bilderna ska utformas, de finns bara flera önskemål. Trafikverket kan 
inte ställa krav för att de kan medföra att det inte får några 
illustrationer och Ramböll har inte kompetensen som krävs. Det 
viktigaste enligt båda företagen är ändå att illustrationerna inte tar för 
lång tid så att de blir kostsamma.  
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 5. Bildproduktion 
När jag samlat in den informationen som krävdes för att kunna skapa 
ett visualiseringsmanér till Ramböll började jag producera bilderna. 
Teorierna som arbetet utgick ifrån valde jag för att de områdena ger 
viktig kunskap i skapandet av tydliga och informativa bilder, de 
kompletterar varandra och tillsammans stödjer de mina visualiseringar.   

 

 5.1 Förarbete 
När ett stort företag som Ramböll ska presentera en idé i en förstudie 
och bilderna som ska komplettera texten inte förenklar förståelsen 
utan istället gör mottagaren osäker är bilderna inte tillräckliga. För att 
få reda på om bilderna verkligen behöver finnas med i rapporterna 
valde jag att leta efter teorier inom hur människor tänker visuellt. 
Svaret jag fick var tydligt, vi behöver bilder. ”Reader studies show 
that the marriage of text and image is one of the most powerful ways 
to help a reader retain information. Publications know a ”flip through” 
reader may not read paragraphs of text, but will very likely read a 
caption for an intriguing image” (Baer 2008 s.114). I de böcker som 
jag läste inom ämnet skrev alla på liknande sätt, bilder gör att vi lättare 
förstår text och att intresset för texten ökar när en bild finns intill. 

Om informationen i visualiseringarna uppnår ett läsvärde kommer 
mottagarna lättare kunna ta till sig informationen. Informationen om 
platsens ombyggnad som jag fick in analyserades och utefter den fick 
jag en bild av hur visualiseringarna skulle utformas och framställas. 
För att få läsvärda bilder ville jag använda motiv som mottagaren 
kunde känna igen, därför byggde jag upp Rambölls nya idéer i 
fotografier ifrån platsen som skulle byggas om. Det var viktigt att 
bilderna inte skulle var svåra att tyda för då kan mottagaren uppleva 
informationen förvirrande. 

Hur man får mottagaren att se det viktiga i bilden är en stor del i 
informationsdesignen. I arbetet tar jag upp tre effekter som kan öka 
mottagarens uppmärksamhet för det relevanta i bilden. Den första 
effekten kallas ”pop out”, med det menar man att information som 
man anser är viktig i bilden ska framträda med hjälp av exempelvis 
färg form eller rörelse. Jag valde att försiktigt använda mig av färgen i 
bilderna för att objekten som Ramböll ville tillföra platsen skulle bli 
det första som mottagaren uppmärksammar. Även effekten av brus var 
någonting jag valde att använda, brus kan även det uppnås med olika 
tekniker. Här var målet att försöka dra ner på uppmärksamheten runt 
omkring förändringarna i bilden. För att uppnå det drog jag ner på 
nyanserna i fotografiet, på så sätt dämpades allt runtomkring objekten 
som då tydligare ”poppade ut”. Genom det här två effekterna anser jag 
att de nya visualiseringarna gör mottagaren uppmärksam på hur 
säkerheten kommer att höjas.  
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Före behandling av bilden: 

 
 

Efter behandling av Pop out och Brus: 

 
 

Det sista som var viktigt att tänka på i skapandet av visualiseringarna 
var vilket perspektiv som skulle användas. Perspektivet och 
betraktningsvinkeln bestäms redan när man tar fotografiet och nu var 
det dock så att fotografierna som Ramböll hade bara fanns ur ett fåtal 
vinklar, och för vissa motiv bara ur en vinkel. En av bilderna som jag 
skulle arbeta med var fotograferad ur tre olika perspektiv. Där valde 
jag att använda ett annat perspektiv än vad Ramböll tidigare hade valt. 
Ur den nya vinkeln kunde mottagaren bättre se hur båda sidorna av 
vägen skulle se ut efter ombyggnationen och genom det uppleva hur 
säkerheten hade tagits hänsyn till. Det var inte lika tydligt i Rambölls 
valda bild. Sedan tänkte jag att förarens perspektiv var mer lämpligt 
att se bland annat på grund av vad Kristina Knutsson (20100422) sagt 
vid sin intervju. ”I 99 fall av 100 är det hastigheten på bilarna som 
måste dämpas för att skapa en säker situation”. För det är i mötet 
mellan billisten och cyklisten eller fotgängaren som olyckor främst 
uppstår. Tyvärr så var fotografiet som valdes taget från vänster 
körfällt. Det var inte optimalt men jag anser ändå att det nya 
perspektivet är mer informativt därför att det är anpassat för föraren, 
som lätt ska uppfatta säkerheten på platsen. Samtidigt ger det en 
vidare vinkel och bilen som är med i det tidigare fotot finns inte med. 
Fotografiet som valdes bort gav inte tillräckligt med plats på höger 
sida av vägen, de skulle bli svårt att på ett bra sätt visualisera för 
mottagens hur det skulle se ut. Slutligen ville jag påpeka att när man 
skapar en visualisering till ett företag som arbetar med förändringar av 
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platser är oftast mottagarna införstådda i vad som är nytt och därför 
kommer det automatiskt leta efter förändringarna i bilderna. 

 Rambölls valda bild 

  Inte vald bild 

  Den nya valda bilden 
 

 5.2 Framställningen av bilden 
Jag strävade efter att uppnå en teknik som skulle få det viktiga i bilden 
att framträda. Genom att arbeta i 3D studio max kan man uppnå en 
relativt realistisk bild som får mottagarna att känna igen sig i miljön 
och lätt kunna se de nya idéerna. I 3D byggde jag bland annat ett 
vindskydd, övergångsställe och vägskyltar som Rambölls ville tillföra 
och materialsatte dem.  
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Fotografierna som Ramböll tagit använde jag som bakgrund för att 
kunna passa in föremålen i rätt vinkel. Därefter sökte jag fotografiets 
fjärrpunkt så att horisontlinjen kunde dras. Med hjälp av den var det 
lättare att veta i vilken höjd föremålen skulle placeras.  

Tillvägagångssätt för att placera ut föremålen efter horisontlinjen: 

 

   Foto 
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Perspektivlinjer 

 

 

 

 

 

 3D med perspektivlinjer 

 

Foto + 3D perspektivlinjer 

 

  ”Färdig bild” 
 

När bilderna var klara i 3D såg det fortfarande ut som 3D objekt som 
var placerade ovanpå ett fotografi. För att få 3D objekten och 
fotografiet att passa ihop använde jag bildbehandlingsprogrammet 
Photoshop. I Photoshop ändrade jag även färgnyanser så att 
trafiksäkerheten som Ramböll vill tillföra skulle synas tydligare. 
Effekter som Pop out och Brus lades till i bilderna för att få det 
viktigaste att framhävas. Färdiga reslutatet ses i bilaga 6 A & B. Innan 
effekterna lades till i Photoshop såg bilderna ut så här. 
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5.3 Feedbacken ifrån Mårten Joneby, projekledare 
på Trafikverket (Bilaga 4) 
För att få en föreställning om hur mina visualiseringar uppfattas av en 
professionell som dagligen arbetar med visualiseringar i förstudier, 
intervjuades en man på trafikverket. 
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Mårten har arbetat som projektledare på trafikverket i många år, han 
har stor erfarenhet inom ämnet och därav mycket att säga. Han ansåg 
att man redan har kommit lång på väg med de visualiseringar som 
finns i förstudierna idag. Bilderna som skapas är framförallt framtagna 
för allmänheten som ska kunna förstå hur konsulter har tänkt. De som 
jobbar med projekten behöver egentligen inga tydliga och fina bilder, 
bara de är informativa. Men samtidigt lägger Mårten till att det är 
viktigt att även de förstår vad som finns i bilden, han hade exempelvis 
inte upptäckt ett föremål i den handritade visualiseringen som kom 
ifrån Ramböll. Mina visualiseringar ansåg Mårten vara mycket bättre, 
inte lika skissartat som de tidigare men ändå tror han att de inte 
behöver ta så mycket längre tid att framställa idag med den moderna 
tekniken. I princip är visualiseringarna desamma, båda visar hur det 
kommer att ser ut men mina nya visualiseringar visar det mer 
verklighetsbeskrivande. Steget emellan dem är ändå inte så långt som 
de tidigare har varit när man har gått ifrån planritningar till 
perspektivritningar.  

Efter att jag har sagt vad Léni Maot berättat för mig angående för 
tydliga bilder börjar Mårten ändra ställning. Först säger han att mina 
visualiseringar är väldigt verklighetstrogna och att han inte ser det som 
en nackdel, men nämner i nästa mening att eftersom de upplevs så 
verkliga kan folk bli besvikna om det slutliga verkliga resultatet inte 
ser ut som visualiseringarna. De tidigare bilderna vet man är skisser, 
det syns tydligt att det inte kommer se ut så där när projektet är 
färdigställt. Han började mer och mer tycka att det var en nackdel med 
för tydliga bilder, fastän de är mycket finare är risken att sådana bra 
bilder blir en sanning. 

Istället för att mina visualiseringar ska finnas med i det tidiga skeendet 
anser Mårten att de borde vara med i slutskedet, till exempelvis vid 
vägutredningen eller i byggprocessen. Där ska man visa på alternativa 
lösningar med detaljer som beskriver hur platsen kommer se ut när 
den är färdig. Under bygget och strax före bygget skulle därför mina 
visualiseringar fungera bra, eftersom de ser ut som kort.   

 

 5.4 Sammanfattning av feedback 
Den information som erhölls ifrån intervjun med Mårten var relevant 
och intressant. Han är inne på samma spår som Ferguson (1992 s.88), 
”[a] drawing can yield a great deal of information quickly, but only to 
a reader who knows how to extract it”. Visualiseringarna som jag 
skapat passar tydligen för allmänheten då de behöver få 
verklighetstrogna bilder för att förstå hur förändringen kommer se ut. 
Men visualiseringarna passar inte vid en förstudie utan snarare till 
slutskeendena där man fastställt hur platsen kommer att se ut när den 
är klar. 
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 6. Resultat  
Efter litteraturstudier, intervjuer och feedback skapade jag två 
visualiseringar till Ramböll. Bilderna som jag utgick ifrån när 
visualiseringarna framställdes fanns med i en förstudie som syftar till 
att ge förslag till förbättringsåtgärder på ett antal busshållplatser i 
Västmanland. Jag valde att ta två bilder ur samma rapport för att 
kunna visa att det inte behöver ta lång tid att göra en tydligare bild. 
Om man bygger upp en miljö i 3D tar det lång tid att skapa den första 
bilden men därefter går det fort att göra resterande bilder. Föremålen 
kan återanvändas flera gånger och därmed behöver man inte illustrera 
en ny bild varje gång, vilket spar tid. Föremålen som Ramböll ville 
tillföra i bilderna skapades i 3D och rekonstrueras sedan i 
bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Där passades 3D bilden in i 
fotografiet ifrån platsen så att mottagaren lättare kan komma att få en 
uppfattning om hur det färdiga resultatet kunde se ut och samtidigt 
tack vare fotografiet, känna igen sig i miljön. De färdigställda 
visualiseringarna visade förändringarna samtidigt som de gav en 
relativt realistisk bild av hur platsen kan komma att se ut i framtiden. 
Nackdelen här enligt den feedback jag fått är att blev för realistiska. 
För när mottagaren ser mina visualiseringar av platsen kan de komma 
att bli besvikna om platsen inte ser precis likadan ut i verkligheten 
som de gjorde på bilden. Då har de godkänt ett projekt och förutsätter 
att det färdiga resultatet kommer att uppfylla det som bilden visar. 

 

7. Diskussion 
Under det här examensarbetet har jag fått fattat flera beslut angående 
visualiseringsmanér, teknik och framför allt vilken nivå i 
bildskapandet som jag skulle arbeta med. Jag valde att skapa ett 
realistiskt manér till Rambölls förstudier, det visar tydligare vad 
Ramböll vill uppnå med en förändring.  

När jag började visualisera bilderna utgick jag ifrån den information 
jag fått, information om hur man kunde göra för att uppnå ett resultat 
som skulle tydliggöra säkerheten och samtidigt vara läsvärd för 
mottagaren. Förutom den informationen fick jag även förslag ifrån 
andra om hur jag skulle kunna visualisera bilderna. Förslagen skilde 
sig åt, någon tyckte att jag skulle göra detaljrikt med rätta mått och 
stenantal andra nöjde sig med en fin bild och en del ville se ett 
skissmanér. Mitt val blev en 3D visualisering och slutresultatet anser 
jag gav ett helhetsintryck av vad Ramböll vill tillföra. 
Visualiseringarna visade förändringarna utan att det såg orealistiskt ut.  

Efter en ledande fråga till Mårten Joneby på Trafikverket fick jag reda 
på att mina visualiseringar var för bra, att de kunde göra mottagaren 
besviken när de såg det klara resultatet. Det visade sig att bilderna inte 
passa till det stadiet där de var tänkta att användas hos Ramböll. 
Genom den ledande frågan fick arbetet en oväntad vändning som gav 
ett bättre användningsområde för bilderna. Om frågan aldrig ställts 
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eller om jag hade valt att fråga fler personer om feedback skulle 
arbetet troligtvis fått en helt annan slutsats.  

Jag anser ändå att en bild aldrig kan vara ”för bra”, bara man 
uppmärksammar mottagaren om att det är ett visualiserat förslag. 
Marknaden inom konsultbolag är nog bara inte redo för en utveckling. 
För att få bilderna att inte se så verklighetstrogna ut så skulle man 
behöva använda ett annat manér, till exempel göra enklare linjebilder i 
Adobe illustrator. Nackdelen med den tekniken är dock att alla bilder 
måste byggas upp från början, vilket kan ta lång tid. Underlaget har 
sällan exakt samma vinkel och där med går de inte att bygga upp ett 
bibliotek med modeller, så som de gör i 3D program. Med arbetet har 
jag visat att de inte behöver ta längre tid att göra en tydlig bild, så 
totalkostnaden för arbetet skulle fortfarande vara den samma men 
innehålla bättre information. 

  

 8. Slutsats 
Inför arbetet med Rambölls visualiseringar ställde jag mig en fråga; 
hur kan man på ett informativt och tydligt sätt visualisera förslag på 
trafiksäkerhetslösningar till Rambölls förstudier? För att kunna svara 
på den frågan har jag sökt information både inom företaget Ramböll, 
hos en av deras kunder Trafikverket och genom litteraturstudier. De är 
genom dessa tre som jag kunde komma fram till ett resultat.  

Som jag nämnde i början av rapporten så arbetar Ramböll efter en 
vägplaneringsprocess. Det här projektet är indelat i en fyrstegsprincip 
innefattande förstudie – arbetsplan – bygghandling – byggskede. Det 
nya manéret som jag skulle skapa i mitt examensarbete skulle vara till 
förstudien, de innebar att bilderna skulle vara enklare utan exakta 
mängder, exempelvis antalet stenar eller kvadratmeter asfalt. 
Förstudien ska nämligen bara ge en uppfattning av förslaget till 
förändring som Ramböll har, de ger inte mottagaren falska 
förhoppningar om hur platsen kommer att se ut i slutskedet. Nu 
skapades de nya visualiseringarna i ett realistiskt 3D manér och inte 
med en skisskänsla, och därav mer anpassade till ett senare skeende 
som arbetsplanen eller bygghandlingen. Min ambition var att skapa 
visualiseringar som var bättre än Rambölls tidigare skisser, och som 
lät mottagaren se säkerheten på platsen mer tydligt. Någonstans tog 
tydligheten över och de klara visualiseringarna var inte längre skisser 
utan färdiga bilder av platsen. Det ser jag ändå som ett bättre sätt att 
visualisera trafiksäkerheten i de förändringar som Ramböll planerar 
och därav svarar jag på min frågeställning. Man kan visualisera 
trafiksäkerhetslösningar på ett informativt och tydligt sätt genom att 
höja bildkvalitén så att mottagaren ser förändringen tydligare.  

Följdfrågan blir således; blev mina visualiseringar för tydliga? Efter 
Rambölls riktlinjer för vad de skulle vilja ha med i bilden samt mina 
egna uppfattningar av hur en informativ och tydlig visualisering bör 
utformas kan jag nu i efterhand förstå varför jag inte lyckades skapa 
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enbart en skiss. Det skulle ha blivit för lite för mig då jag ville att 
bilden skulle uppnå alla de kriterier som fanns. Nu blev Ramböll nöjda 
med mina visualiseringar fast de inte fungerade i deras förstudier, 
istället kommer de användas under nästa steg i processen som är 
arbetsplanen, vilket jag kan uppleva är bra, där kommer det bättre till 
sin rätt. 

 

 8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Ett förslag på fortsatt arbete med visualiseringarna hos Ramböll skulle 
vara att göra så som jag planerade från början. Skapa ett antal olika 
manér och gör en utprovning av vad som passar bäst. Jag kan tänka 
mig att det är svårt att sammanställa allas kriterier i en bild, därför bör 
utprovningen utföras på ett större antal personer ur målgruppen. 
Genom det arbetet kan man få fram en mer skissartad visualisering 
som passar till förstudierna. Annars kan jag tänka mig att om man tar 
bort materialet som får 3D objekten att se så realistiska ut kan man 
använda dem och fotografierna. Eller så kan man utgå ifrån 3D 
objekten och skapa linjebilder som då redan får ett realistiskt 
perspektiv men som ändå är skisser. 
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Bilaga 1 
 

Intervju med Léni Maot, projektledare på 
Trafikverket 
 

 

• Vilka konsultbolag använder ni er främst av? 
 

Det är ganska blandat men just nu jobbar Léni med Ramböll i 
Uppsala, Vectura i Örebro & VSP i Örebro. 

 

• Vad är de avgörande faktorerna när ni beslutar vilket 
företag ni kommer att använda? 

 

Trafikverket har skallkrav i deras uthandlingar som kräver vissa 
kompetenser, det som behövs för uppdraget. Valet av företag beror på 
vad det är för uppdrag, men oftast ser man på om företaget har gjort 
något liknande under de senaste åren. Om deras förslag klarar sig 
inom pris- och tidsramen samt att de håller en bra kvalité. Sedan är 
priset viktigt, vilka som har det lägsta priset. 

 

• Tittar ni på hur företagen har utfört säkerheten i 
miljön? 

  
Beror på uppdraget de ska sköta, om det är ett trafiksäkerhetsobjekt så 
ska man begära referenser om trafiksäkerhetsjobb innan. 

 

• Tror du att bilderna i rapporterna (förstudien) ni får 
spelar någon roll vid ert val av bolag? 

 

Ja, det är jätte viktigt i det tidiga skeendet att få en föreställning om 
hur produkt ska utformas, men det får samtidigt inte vara för noggrant 
gjorda. Man vill ha en illustration inte en ritning. Det är viktigt att 
göra exempelvis ett fotomontage som kan ge en föreställning av vilka 
resultat man kan få, så att beställaren kan välja vilken som ser bäst ut. 
Det ska inte vara ritat i detaljer med mått. 

 
• Är det viktigt att bilderna visar att miljön kommer att 

bli säkrare? 
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För trafiksäkerhetsobjekt, Ja. Det är nog en trygghetsfaktor. Det är 
fysiskt men det är mycket i huvudet, om man tillexempel inte känner 
sig trygg vid en busshållplats som är mörk kommer man inte att stå 
där. Det är viktigt att man kan känna sig trygg i det som utförs, annars 
kommer det inte att användas. Det är viktigt att det känns bra. 

 
• Tror du att informationen i rapporterna skulle vara 

lättare att ta till sig om bilderna var bättre utförda? 
 

Ja, självklart. 

 

• Finns det några bestämmelser för hur bilder ska 
presenteras i en rapport? 

 

Nej, men de ska inte strida emot våra väg- och utformningsprinciper. 
Men det finns inte så många bra illustrationer idag så det är bara att 
vara kreativ och kunna rita någonting som är inom våra ramar, så alla 
förslag är välkomna. 

 

• Är betraktningsvinkel, manér eller färgkomposition 
är det något ni tänker på när ni tittar på en bild som 
presenteras i prospekten? 

 

Nej. 

 

• Finns det någonting mer du vill tillägga? 
 

Det är mest med tidiga skeenden och sena skeenden. För ju längre 
fram man kommer i vägställningsprocessen desto fastare blir beslutet i 
det man ska göra. Det är viktigt att man inte låser sig i en riktning eller 
en lösning från början av processen och inte tänker på hur det kunde 
ha blivit om man tänkte lite bredare från början. Så i det tidiga 
skeendet ska man först göra förstudier och sedan vägutredningar, då 
behöver inte illustrationerna vara lika noggrant utförda, de kan det 
vara mer ”flummiga” och mindre verklighetstrogna så att 
medborgarna förstår att det bara är ett förslag. Det tredje skeendet är 
arbetsplanen, där kan man börja rita mer i detalj. Där är det mer öppet 
att rita mer och det är viktigare att illustrationerna blir tydliga. Det 
fjärde skeendet är bygghandlingen, det kommer innan byggnationen så 
då ska man göra ritningar som förbereder underlaget för 
entreprenören. 

I både vägutredning och arbetsplan ska man ta fram en 
minikonsekvensbeskrivning där man föreslår åtgärder som skyddar 
bland annat miljön, och då skulle det vara bra med illustrationer för att 
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lättare kunna förstå vad texten vill säga. För problemet med MKB-
miljökoncekvensbeskrivningarna är att det blir för tjocka, de 
innehåller bara text och det skulle vara bättre att istället komplettera 
med illustrationer som förklarar vad som ska utarbetas. Det skulle vara 
bättre att förklara med någonting annat än ord. Det viktiga för att alla 
ska kunna förstå, inte bara tekniker. Om man ser en bild är det lättare 
att förstå, en hel sida text kan vara svårt att förstå. 

Projekt är inte roliga i sig hela tiden så det är bra om det finns något 
som gör det roligare och det gör illustrationer. Bilder behövs men det 
får inte vara för dyrt :) 
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 Bilaga 2 
 

Intervju med Katarina Hawby, 
landskapsarkitekt och resultatenhetschef på 
Ramböll 
 

 

• Vad tror du att bilder i Rambölls fall tillför 
projektet/prospektet? 

 

En bild säger mer än tusen ord säger man ju och det ligger väl 
någonting i det. Just när man jobbar med vägar, trafik och korsningar 
är det väldigt bra att kunna illustrera det man skriver för det blir 
väldigt mycket text för att förklara någonting som är väldigt enkelt. 
Genom att man har kanske i bilden en gammal väg med lite svagare 
linjer och lägger en ny väg över då ser man ju snabbt vad det är för 
förändring som har gjorts. Medan om man ska beskriva detta med ord 
är inte det så lätt, det är inte lika lätt att det blir tydligt. På så sätt tror 
jag att det tillför. 

 

• Varför använder ni er av bilder som komplement till 
text i era prospekt? 

 

Det är för att komplettera texten då, med en bild som på något sätt 
lättare beskriver vad det är man vill säga med text. 

 

• Vad är det viktigaste som ska visas i Rambölls 
bilder? 

 

Det är självklart de här förändringarna, för det är ofta saker som 
handlar om trafiksäkerhet eller nya korsningar eller om vi går in på 
landskap så är det ju att illustrera förslag på en utemiljö. Då är det 
viktigt att det ska synas hur man har tänkt, och ibland ska det handla 
om att vara lite säljande och lockande mot kommuner och beställare 
som ska visa det för allmänheten, då måste det vara tydligt. Någonting 
de nappar på som gör att de väljer Ramböll naturligtvis. Idén ska 
komma fram. 
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• Anser du att de visualiseringarna som ni använder 
idag fyller sitt syfte? (är informativa, lättförståeliga & 
visar säkerhetsarrangemanget vid platsen) 

 

Till viss del, men jag tror att de kan bli bättre. Det beror på vilken 
storlek man har på projektet, hur mycket tid man känner att man kan 
lägga på den delen. Men om man tänker mot vägverket är det viktigt 
att man får med all den textmassa och det som de vill att man ska 
beskriva enligt deras regelverk och då är texten det som får första 
ching så att säga medan bilderna jobbar man oftast med parallellt och 
har ett tänk men att det ändå är texten som får en tyngre del så blir 
bilderna någonting man slänger in. Lite så i alla fall, men som jag sa 
tidigare så säger ju ofta bilder mer än vad ord gör ibland så att de 
skulle åtminstone ha samma vikt och gärna att bilderna får en tyngre 
del i projekten. 

 

• Vad anser du behöver förbättras med era bilder? 
 

Man behöver få fram det enkla i dem. Det är ju mycket Kristina som 
ritar de här bitarna och hon ritar inte i datorn utan hon ritar upp hur 
hon vill ha och sedan ritar någon annan i datorn, och den personen 
kanske inte har det här tänket. Det är nog det största problemet, att 
överföra precis så som man vill ha det. Så det behöver vi bli bättre på. 
Sedan självklart att man hittar ett sätt som man är bekväm med som 
också kan fungera på flera ställen så att man inte alltid måste uppfinna 
hjulet igen för varje ny bild eller för vare nytt projekt så att säga. 

Ofta är det ju att man vill att det ska få plats i ett dokument, så kanske 
man minskar ner bilden eller vidgar upp den för att den ska få plats 
men man ska ju också tänka på hur mycket som behöver redovisas för 
att det ska bli en bra redovisning. Man kanske behöver analysera just 
bildfrågan lite mer egentligen. 

 

• Tittar ni visuellt på tänkt trafiksituation? (skapar ni 
någon form av inre bilder av en trafiksituation) 

 

Om man tänker på Kristina med trafik så är hon väldigt på att, dels av 
erfarenhet och dels av att ha jobbat på kommunen veta vad för 
utformning som ger resultat och vilka resultat de ger. Hon är även 
illustrativ och duktig så jag tror absolut att hon och även jag själv 
tänker sig in i och ser hur en korsning som ska bli en rondell kommer 
att se ut. Just det som jag tycker är viktigt där är att man inte bara tittar 
på korsningen utan man sätter in den i en helhet, så att man ser lite 
utanför det området som vi har i uppgift att göra om. Så att man inte 
får massa plotter som inte hänger ihop, man är ute efter den här 
enkelheten och tydligheten för folk som rör sig i vägrummet. Då 
tycker inte jag att man ska överbelamra med bl.a. stolpar eller använda 
olika kontraster som jag tycker förfular miljön. 
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• Hur tycker du att en bild bör se ut för att få 
mottagaren att snabbt bli insatt i projektet? 

 

Den bör vara renodlad inte för plottrig eller mycket detaljer, och att 
den kanske kompletteras med en bildtext eller talar om att den här 
bilen talar om det här. För ofta är det så mycket man vill säga, så ritar 
man in väldigt mycket och så kommer texten och fortsätter in på nästa 
sida men man tänker sig fortfarande att man är kvar i den bilden. Så är 
det risk för att man plockar in massor med saker i bilden istället för att 
göra två bilder av någonting. Det ska vara enkelt och färgsatt, och sen 
gör det inget om bilderna är lite större för att folk ska kunna uppfatta 
förändringarna bättre. 

Ett exempel är förslaget på Mejerigatan, den är tydlig i vad det 
kommer att bli för förändring. Det som är aktuellt är färgsatt och det 
runt omkring är svart/vitt.  

 

• Hur går processen till på Ramböll när ni väljer och 
skapar en bild? 

 

Vi är ofta några stycken inblandade i projektet och mot vägverket 
finns det mallar som man ska följa och man har gjort tidigare 
förstudier och sätt så. Det finns ju med att man ska redovisa med 
bilder redan från början men sen är det uppdragsledaren och den som 
skriver texten som och lite beroende på vad det är för åtgärder som ska 
göras, hur mycket bilder man behöver. Men det kommer fram 
efterhand när man jobbar med dokumentet eller med uppgiften. 

Nu pratar vi om de tidiga skeendena med förstudier och vägutredning 
men är man inne i bygghandlingar är det ofta så att man själv vill ha 
med bilder för att visa exempelvis material. Då handlar det mer om att 
man har sätt en miljö på ett fotografi som man tycker om och som vill 
använda som inspirationsbild. Sen kan det vara så att beställarna vill, 
för att kanske övertyga politiker i kommunen vilja ha det här utfört i 
3D, en liten film eller en bild som man kan flytta runt sig i för att se 
den ur olika vinklar. Sådana bilder kommer oftast in i de sena 
skeendena, byggskeendet, förfrågningsunderlag, de är när man har 
bestämt att det här ska vi göra. 

 

• Från vilken/vilka vinklar bör man se platsen för att 
visa att det är en säker lösning? 

 

När det gäller exempelvis sådana bilder som de jag visade på 
mejerigatan så är det ritningar som man ser uppifrån så kallade 
planritningar där man ser hur alla vägar kommer in i korsningen och 
var man gör av det. Den bilden är väl nr 1 som man alltid gör, men 
samtidigt är det så att man måste vara van vid att läsa en planritning 
för det är inte alla som tycker att det är så lätt att förstå. Sen kan vi 



 
36 

även rita lite mer ifrån sidan som vi hade gjort på busshållplatserna.  

Bilderna ska i första hand redogöras för beställaren så att det 
tydliggörs vad man har tänkt sig. Men självklart är det så att 
åtminstone allt vi gör åt vägverket ska samrådas och ställas ut för 
allmänheten så det finns ändå med att alla ska förstå bilderna. Det är 
nog 50/50 där, det är inte bara en beställare som ska se bilderna för då 
kanske inte bilderna hade behövts för de vet ju vad det handlar om, 
utan det är helt klart att även allmänheten ska kunna ta del av 
projektet. 

 

• Har ni några krav på hur era bilder ska se ut? 
 

Det är nog upp till varje individ så att man tycker att det man 
illustrerar kommer fram, men det är något vi har upplevt när man har 
med olika folk som är med och tar fram bilder så kan man tycka att 
vissa kanske inte riktigt får till det så som den som håller i projektet 
har tänkt sig. Exempel på det är rapporten med busshållplatserna, där 
fanns det flera olika varianter, en med skrivet på bilderna och det vet 
jag att Kristina inte tyckte om. I slutändan är det uppdragsledaren som 
har ansvar för att projektet och bilderna blir bra, men självklart är det 
så att vi vill ha fram så bra bilder som möjligt. Men det är lite på 
individnivå, vad var och en tycker är en bra bild. 

 

• Finns det någonting som du vill tillägga? 
 

När man får ett uppdrag åker man alltid ut på en inventering. När det 
gäller de här busshållplatserna så låg de väldigt utspridda, så det tog 
en hel dag att ta sig runt alla de platserna i Västmanlandslän. Man 
kommer ut på plats, inventerar, går runt, man stegar upp, kanske mäter 
vissa saker och så naturligtvis fotodokumenterar. Ofta om man träffar 
på någon så pratar man lite, frågar och får information om hur väl 
busshållplatsen utnyttjas och var står de och vart går dem för det är ju 
inte alltid att det finns gångvägar så tydligt. Så ju mer man vågar prata 
och skaffa sig underlag ifrån allmänheten och självklart så tar vi alltid 
kontakt med kommun och länsstyrelsen, bussbolag, polisen och alla 
som kan tänkas veta någonting. Samtidigt kan det vara så att de 
uppgifterna kan vara motsägande också. Någon gång vet jag att 
Kristina och Anna åkte buss och räknade trafikanter, så man försöker 
samla in så mycket information som möjligt. Men samtidigt är det så 
att projekten är begränsade så man har inte hur mycket tid som helst, 
sån data kan man även få ifrån kommuner och bussbolag men det är 
inte alla som har det uppdaterat. Sen när man har gjort en förstudie så 
har man samråd och då brukar man ofta ha en kväll där allmänheten 
har möjlighet att delta, då finns det chans att ställa frågor och komma 
med synpunkter som gör att man kan utveckla tänket lite mer. Så det 
är en demokratisk process. När förstudien sedan är klar skickar man ut 
den till länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen så att dem får 
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läsa igenom den och komma med yttranden eller synpunkter om det är 
någonting som de inte tycker om. Även allmänheten har möjlighet 
under utställningstiden att skriva, och då tar vägverket emot alla 
synpunkter och sedan sammanställer man dem och bifogar den här 
förstudien så att alla får vara med i projektet. 
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 Bilaga 3 
 

Intervju med Kristina Knutsson, 
trafikplanerare på Ramböll 
 

 

• Vad tror du att bilder i Rambölls fall tillför 
projektet/prospektet? 

 

Väldigt mycket, det är mycket enklare att beskriva och ta till sig 
information. Det delar också upp text så att det blir intressantare att 
titta på, och man blir mer lockad att läsa över huvud taget. 

 

• Varför använder ni er av bilder som komplement till 
text i era prospekt? 

 

Dels är det för att geografiskt beskriva var man är, för vi kan röra oss 
på vida områden. 

Sen tycker jag att det är mycket lättare att förstå, man kan lägga in 
mycket beskrivning i en bild. Du kan komplettera en bild och därmed 
beskriva vad du menar och vill. 

 

• Vad är det viktigaste som ska visas i Rambölls 
bilder? 

 

Det kan ju vara rent geografiskt, kartmaterial, det är ju inte bilder i den 
bemärkelsen men även en karta är ju en bild som är nog så viktig. Men 
sen kan du ju alltså redovisa förslag till åtgärd med bild, när du jobbar 
med ombyggnadsåtgärder. Jag jobbar ju med trafik och då är det ju 
ofta gör om gatan så att du ska beskriva gestaltning, trafiksäkerhet, du 
får en visuell bild av en åtgärd helt enkelt. Många gånger är det ju det 
visuella som förklarar hur du ska bete dig i ett gaturum, det är där du 
tar till dig. Ett exempel kan vara att här ser man ut att kunna åka 70 
km/h medan egentligen av trafiksäkerhetssäl borde man bara åka 30 
km/h. I den åtgärd vi då föreslår kan man då visa att det ser 
annorlunda ut när vi gör så här så då kanske man börjar lockas till att 
börja bete sig som vi vill.  
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• Anser du att de visualiseringarna som ni använder 
idag fyller sitt syfte? (är informativa, lättförståeliga & 
visar säkerhetsarrangemanget vid platsen) 

 

Där är det ju upp till oss handläggare att klara att hantera bilden, att 
åstadkomma något tydligt och enkelt. Just hur du utformar och hur du 
framställer bilden tycker jag att vi kan vara dåliga på, eller det är vi ju. 
Det är ju hantverk, hemsnickerier många gånger och då kan det ju vara 
mer eller mindre bra. 

 

• Vad anser du behöver förbättras med era bilder? 
 

Framför allt hur vi producerar dem, vilka metoder vi använder. Vi kan 
använda Cad och ritar bilder där, men då blir det ganska stelbenta om 
jag säger så, de blir väldigt steriliserade. Man kan lägga ytor på som 
man färgar och man kan dra in linjer, men linjerna ska ju egentligen 
minska bortåt i tjocklek men det gör de ju aldrig när vi hanterar de. 
Den finessen har vi inte, så att vi får ett perspektiv i bilden. 

 

• Hur tycker du att en bild bör se ut för att få 
mottagaren att snabbt bli insatt i projektet? 

 

Det beror på om mottagaren förväntas vara bekant med miljön, är det 
någon som är hemma på platsen så identifierar den direkt var den är 
och vad det är frågan om. Det är väl egentligen det vanligare att man 
ska få folk att känna igen sig. 

 

• Tittar ni visuellt på tänkt trafiksituation? (skapar ni 
någon form av inre bilder av en trafiksituation) 

 

Ja, det måste jag kunna göra eftersom det inte finns något facit. Och 
varje plats är unik, så det beror på om platsen ligger högre än du 
befinner dig på om du kommer som trafikant eller om det ligger långt 
ner så att du ser den uppifrån. Det här är alltså sådant som jag måste 
göra klart för mig i huvudet, för jag kan välja olika metoder beroende 
på hur platsen ser ut. Så den visuella bilden och hur jag åskådliggör 
det här i en bild kan vara väldigt viktig för vilket val jag gör av åtgärd. 

Jag kan ju utgå i från att en bussförare ser mycket mer än en bilist så 
normalt är det billistens synvinkel jag får använda mig av. Sen är det 
klart att det beror på vad jag ska göra, oftast är det så av trafiksäkerhet 
innebär det att jag måste dämpa hastigheten på bilarna i 99 fall av 100 
för att skapa en säker situation. Så jag får ju vända mig till billisten 
oftast för att skapa säkra passager till exempel för fotgängare och 
cyklister och då är det alltid så att man kan använda sig av belysning. 
Det kan man också använda sig av i bilder visa olika ljusförhållanden 
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och lägga in asymmetrisk belysning så att jag belyser fotgängarna och 
cyklisterna, de är inte belysta uppifrån utan de är belysta som figurer. 
Då syns de bättre för billisterna och då ökar det säkerheten, så då 
kommer det in igen här. Det är ju främst trafiksäkerhet som vi i 
grunden jobbar med, det gäller ju för den som är väghållare eller 
systemhållare eller vägverket eller kommunerna så gäller det ju att 
förbättra säkerheten, och de är ansvariga för det. Så hela det här jobbet 
med noll-visionen som man har jobbat med i många år är 
trafiksäkerhetsåtgärder för att minska antalet olyckor. Så det är vår 
huvudsakliga uppgift.  

Det är oftast bilder som åskådliggör det här och man måste skaffa sig 
en inre bild föra att nå dit man vill eller syftet. 

 

• Hur går processen till på Ramböll när ni väljer och 
skapar en bild? 

 

Det finns flera varianter faktiskt, dels är vi ute och fotograferar själva 
och det är de bilderna som vi normalt använder oss av. Dom har vi 
upphovsrätt till. Sen önskar jag att man kunde gå i och plocka många 
bilder direkt ur Google earth, men då kommer frågan in om 
upphovsmannarätt och vad man har rätt att publicera. En del av de 
bilderna är otroligt bra och man skulle kunna plocka direkt, det är 
bilder på alla de stora vägarna och det stora gatorna i städer. Men jag 
vet inte om det är rätt alla gånger. 

Annars fotar vi själva som sagt och hur vi väljer, där kommer det här 
in om att man vill försöka beskriva om jag ser det här uppifrån eller 
nerifrån. Normalt är det bara att försöka få en vinkel där det verkligen 
syns, den åtgärd jag försöker åskådliggöra. Om jag försöker lägga till 
en busshållplats som inte finns får jag försöka ta det ur en vilken så att 
det framgår vad jag menar. Det är egentligen ingen process, vi får 
försöka skaffa oss ett bildmaterial som vi kan hantera. Det händer att 
jag även ritar för hand, men det är jag nog ensam om att göra, men det 
är ju som man har läggning och förutsättningar. 

 

• Från vilken/vilka vinklar bör man se platsen för att 
visa att det är en säker lösning? 

 

Det kan vara nog så svårt, för oftast är man ute och fotar först när man 
är och rekoniserar men sen när man kommer hem och ser bilden då 
önskar man att man hade bilder ur en annan vinkel för att åskådliggöra 
det man sen kommer fram till att man bör föreslå. Så det kan vara så 
att man får åka ut och fota en gång till. Det beror på vad man vill visa 
helt enkelt, vilken vinkel man använder. 
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• Har ni några krav på hur era bilder ska se ut? 
 
Nej, det är egna krav bara. 

 
 

• Finns det någonting mer som du vill tillägga? 
 

För det första är det de här med upphovsmannarätten, det tycker jag är 
en förutsättning, vilka bilder man kan hantera och på vilket vis. Sen 
som sagt det här med olika programvaror som är lätt att hantera och 
vad det finns för någonting, det skulle vara bra att veta, bra att kunna 
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 Bilaga 4 
 

Feedback utav visualiseringarna med 
Mårten Joneby, projektledare på Trafikverket 
 

 

Det vi ska titta på nu antar jag, en förstudie, är ju till för oss som 
jobbar med projekten och som är proffs men även för att ställa ut och 
visa vanliga människor. De bilder som finns i förstudien idag är ju bra, 
förr i tiden visade man en ritning och folk förstod ingenting. Men nu 
har man kommit en bit på väg tycker jag, man har börjat visualisera 
lite. Så vi får se vad du har att visa. Jag begriper nog de mesta men 
förstår nog lättare om man kan få det visualiserat, framförallt tror jag 
att människor på de här mötena som vi har förstår bättre. 

 

• Anser du att de nya visualiseringarna tillför 
någonting? (Här presenteras mina visualiseringar) 

 

Dina är ju mycket bättre än de tidigare, så är det ju. Det är lite det som 
du var ute efter, man har inte lagt ner så mycket jobb - sen är det väl 
upp till oss som köper hur mycket jobb vi vill betala för.  

Men soffan som stod i gräset i den tidigare bilden har jag inte ens 
upptäckt fören du upplyste mig om den. Nu ser man att det är ett 
vindskydd som står där. På den tidigare är det mer skissartat, men de 
kanske inte är så svårt att göra i dina program, ni kanske ändå har lagt 
ner ungefär samma mängd jobb. De kanske inte tar så lång tid med 
moderna grejer. 

I princip är båda visualiseringarna ju den samma, båda har visat hur 
det ser ut men den nya visar det bättre. Förr visade man med pilar vad 
som skulle vara på platsen, man visualiserade ingenting. Eller så 
använde man en plankarta med massa mystiska tecken som vanligt 
folk inte förstår, tex en rund ring för en lyktstolpe. Vi professionella 
förstod men samtidigt förstod vi inte vad de andra inte förstod, så det 
har ju kommit längre bara genom att visualisera som det gjort med de 
bilder som finns i förstudierna nu. Så steget ifrån förr i tiden och till 
hur de ser ut idag är mycket större än hur det ser ut idag och till det du 
har gjort. Ditt är bättre men de viktigaste steget är redan taget. 
Handlingarna är ju till för vanligt folk så det är ju därför vi tar fram 
dom, vi tar ju inte fram dom för mig för jag begriper de ju, men de är 
ju en demokratisk grej. Folk, kommunfolk och vanliga människor som 
bor runtomkring hållplatsen som ska förändras ska kunna se hur 
resultatet blir. Det ser man ju bättre i dina bilder, visst är de så. 
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• När jag pratade med Léni som också jobbar på 
trafikverket sa hon att om man gör en bild för tydlig 
kan folk tro att ombyggnationen redan är bestämd. 
Vad anser du om det? 

 

Ja, det är ju nästan så att man tror de när man tittar på den här bilden. 
Det ser nästan byggt ut, men det ser jag inte som någon nackdel. Sen 
tycker jag också att färgerna tilltalar mig mer än på de tidiga 
visualiseringarna, du har ju tonat ner dem. Risken nu om det inte blir 
så här, konsulten visar visualiseringen men så blir det tillexempel ett 
annat väderskydd, de ser inte ut som det skulle. Det var en så bra bild 
så folk blir besvikna, de blev ju inte som ni visat på bilden. På det 
sättet är det ju bättre att ha skisser som de tidigare bilderna. Det är 
möjligen nackdelen då. De tidigare bilderna kan man ju alltid säga att 
det var bara en skiss men det kan man inte göra med dina 
visualiseringar, det ser ju nästan byggt ut. Kommer man hit kommer 
man bli besviken på att det inte blev som visats. Jag tycker mer och 
mer att det är en nackdel fast de är en bättre bild. Risken men sådana 
här bra bilder är att det bli en sanning. 

 

• Tycker du att ombyggnationen är det som 
uppmärksammas i de nya visualiseringarna? 

 

Ja, de tycker jag. Sen är det betong och stål så det är väl svårt att få det 
att skimra och stick ut. Reflexpollarna hjälper till att få det att 
uppmärksammas och bilden är bra färgsatt. 

 

• Finns det någonting mer du vill tillägga? 
 

I förstudien begär man inget mer än skissform, där ska man ägna sig åt 
principer, då fungerar den tidigare visualiseringen. Så fast man skulle 
kunna göra den bättre ska man bara titta grovt och inte koncentrera sig 
på detaljer. Det är viktigt att de är gjort ur ett perspektiv så att folk 
lättare förstår, för det gjorde man ju inte förr. Men det är tveksamt om 
man kan ha din bild som är så bra i förstudien, däremot skulle den 
vara i vägutredningen. Där är det också ok att visualisera, för då visar 
man på flera olika alternativa lösningar. Då skulle det vara bra att ha 
tydliga visualiseringar av de olika alternativen. Även i byggprocessen 
vill man ha bilder av hur platsen kommer se ut när den är färdig, då 
skulle också dina bilder fungera. I de tidiga skeendena är det nog en 
nackdel att vara för tydlig, men i det senare skeendet, under bygget 
och strax före bygget eftersom det ser ut som kort. 
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 Bilaga 5 
 

 
 

   
 

  Rambölls illustrationer, utgångsbilder  
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 Bilaga 6A 
 

 

 
 

Kommunhuset färdig illustration  
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 Bilaga 6B 
 

 

 
 

Långvikstorp färdig illustration 
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