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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete syftar till att presentera tekniker och tips på material för 

framställning av planritningar. Kopplat till teknikerna finns undersökningar som 

behandlar hur allmänheten uppfattar, föredrar och förstår dessa ritningar.  

 

Som ett komplement till undersökningen har även ett antal yrkesverksamma 

trädgårdsdesigner intervjuats om hur de skapar ritningar i kontakt med kunder. 

Tydliga resultat om vilken teknik som skattas högst redovisas. I en kritisk analys 

framförs flera tankar om hur undersökningens resultat kanske påverkats av orättvisa 

förutsättningar för hur de olika teknikerna presenterades.  
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Inledning 
 

Som blivande trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner är det viktigt att visuellt kunna 

förmedla tankar och idéer om utformningen av en trädgård för att möta de estetiska 

önskemål och praktiska behov en kund kan tänkas ha. Kunden ska kunna leva sig in 

i den blivande trädgården och värdera den innan den är anlagd. För att lyckas med 

detta skapar man oftast planritningar, sektioner eller perspektiv.  

 

Bland de hjälpmedel eller verktyg som en trädgårdsdesigner har att visualisera en 

tänkt trädgårdsdesign är planritningen den vanligaste. Designens olika delar i 

horisontalplanet speglas i planritningen som har som huvuduppgift att förmedla 

designen till kunden på ett övertygande, tydligt och inspirerande sätt. Därför är det 

viktigt att utformningen av planritningen blir så intressant och tilltalande som möjligt. 

 

Bakgrund 
 
 

Några som fascinerat och inspirerat mig till att rita är Per Friberg och Gunnar 

Martinsson som med sina tilltalande ritningar fångat mitt intresse. I boken Tre 

mästare, tre trädgårdar kan man se exempel på deras skicklighet (Möller, L 2006). 

Båda var verksamma under senare delen av 1900-talet. Per Friberg med sin härliga 

färgsättning i akvarell och med skuggningar som ger ritningarna ett fint djup. Gunnar 

Martinsson med sin enorma talang för detaljer, där vartenda blad och gren finns 

avbildat. Hans perspektivbilder är rena konstverken.   

 

Margareta Diedrichs med sina svart/vita ritningar i boken Trädgårdens form -En 

inspirationsbok (Diedrichs, M 2009.)och Helena Åhlund med sina detaljerade 

ritningar som är lätta att förstå. Finns att se i boken Trädgårdsdesign: för små och 

stora trädgårdar (Åhlund, H 2008.) Dessa är andra nutida trädgårdsformgivare som 

inspirerar mig.  
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Syfte 
 

Syftet är att utifrån en och samma trädgård undersöka fem olika tekniker för 

planritning. Teknikerna kommenteras utifrån läsbarhet, form och färg av slumpvis 

utvalda informanter i en undersökning. Arbetet syftar också till att ta reda på vilket 

som är det vanligaste sättet att framställa ritningar på bland redan yrkesverksamma.  

 

Mina frågeställningar är:  

 Vilken ritning föredrar allmänheten av de 5 presenterade? 

 Vilket är det vanligaste sättet att framställa ritningar bland yrkesverksamma? 

 

Avgränsningar 
 

För att avgränsa mig kommer jag i undersökningarna om hur slumpvis utvalda 

informanter uppfattar ritningar endast att behandla 5 olika ritningstekniker. Den 

digitalt framställda ritningen som jag kommer att skapa är inte avancerad på det sätt 

som CAD-ritade ritningar kan vara. Jag kommer heller inte att skapa en 3D ritning. 

Tiden för att lära sig detta är för kort.  

Akvarellpennor och torrpastell är exempel på material som givetvis är mycket 

användbara, men för att avgränsa mig kommer jag endast att arbeta med de material 

jag har tillgång till. 

 

Jag kommer inte att designa en ny trädgård utan använder mig av min egen tomt i 

befintligt skick. Detta för att underlätta arbetet och för att inte lägga värdefull tid på 

själva designen eller utformningen av en trädgård. Jag tror också att min egen 

trädgård innehåller flera av de element som ofta gestaltas i en planritning. 
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Metod 
 

För att kunna genomföra detta arbete kommer jag att skapa fem olika ritningar utifrån 

en befintlig trädgård. En av ritningarna görs med digital teknik, vilket innebär att jag 

ska sätta mig in i SketchUp. De fyra övriga ritningarna skapas för hand med olika 

tekniker; markers, färgpennor, akvarell och filtspetspenna i svart. Jag kommer även 

att kontakta några av de större leverantörerna av konstnärs och kontorsmaterial, för 

att ta reda på vilka tillbehör som finns till de olika teknikerna. 

 

För att ta reda på hur ritningarnas formspråk, färg och läsbarhet uppfattas kommer 

jag att göra 2 frågeformulär som behandlar detta. Jag kommer att låta 2 grupper delta 

i undersökningen. Där undersökningsgrupp 1 får se alla fem ritningarna och där 

undersökningsgrupp 2 endast tar del av en slumpmässigt utvald ritning. Detta för att 

ta reda på om man värderar en ritning olika beroende på om man ser och jämför den 

med andra varianter eller om man ser den ensam. 

 

För att få in svar på mina frågor kommer jag att ta hjälp av människor jag möter i min 

vardag, familj och vänskapskrets. Jag kommer även att besöka Coop Konsum i 

Älvkarleby för att försöka samla in svar från informanter.  

 

Vid sidan av undersökningen hur ritningar förstås och värderas ska jag också 

kontakta trädgårdsdesigners, landskapsarkitekter och landskapsingenjörer som får 

svara på några frågor gällande sitt sätt att arbeta. Kontakten kommer att ske via möte 

eller e-post. De jag kommer att kontakta är dels arbetskamrater, några som föreläst 

på Wij Trädgårdar under utbildningen och några som jag inspirerats av. 

 

Detta arbete kommer att handla om själva presentationen av en trädgård och hur 

man med hjälp av olika tekniker kan få fram olika formspråk och färgsättningar. För 

att försöka vidareutveckla mitt eget formspråk kommer jag att leta i böcker om 

trädgårdsdesign. Jag kommer även att testa mig fram genom att teckna mig igenom 

olika modeller av t ex utformningen av träd. (Reid  W. G, 2002)(Andersson T, 1982)  
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Jag arbetar utifrån min egen kunskap och förutsättning i varje ritningsteknik.  

Jag har också valt att använda den egna trädgården och dess befintliga utformning i 

planritningen.  

 
För att ta reda på om det finns liknande arbeten gjorda tidigare kontaktade jag först 

personal på biblioteket på högskolan i Gävle för att få hjälp vid sökning i databaser.  

Efter att tillsammans ha sökt i databasen Academic Search Elite och den nya 

databasen Discovery, vilken söker igenom alla databaser, kunde jag inte hitta något 

liknande arbete. 

Sökningar på internet gav inte heller något, när jag letade uppsatser som behandlar 

mitt valda ämne.  
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Processbeskrivning 
 

Jag inleder min processbeskrivning med en redogörelse av olika material och 

tekniker för att skapa planritningar.  Materialen såsom papper, pennor, penslar och 

färg presenteras tillsammans med tips från min personliga erfarenhet och kunskap.  

 

I direkt anslutning till teknikerna redovisas också resultaten utifrån undersökning 1 

och 2. Sammanfattande kommentarer avslutar avsnittet om tekniker och material. 

Därefter följer en beskrivning av hur undersökningarna genomfördes. 

 

Sammanfattningen av de svar jag fått från yrkesverksamma trädgårdsdesigners och 

landskapsarkitekter redovisas samt kommenteras och svaren i sin helhet redovisas 

som bilagor,( se bilaga 5). 

 

De fem olika teknikerna 

 

Markers  

 

Markers kallas de tuschpennor som har en bred och smal spets i var ände. Märket 

jag använt mig av är ”ProMarker”. Markers är, tillsammans med färgpennor, det jag 

hittills har arbetat med i planritningar. Jag tycker att det känns modernt och fräscht. 

De fungerar utmärkt till att rita in hårdgjorda ytor som sten, grus och trätrall. Även vad 

det gäller att skapa romantiska och pastelliga färger finns ett stort utbud att välja 

bland. Med markers kan man snabbt färglägga, vilket är en fördel.  

 

Själv tycker jag att det blir snyggt när man lite slarvigt färglägger t ex träd och buskar.  

Lägger man sedan till skuggor blir det ett schyst djup i ritningen. Om man däremot 

färglägger hela pappret noggrant anser jag att det ser för arbetat ut. 

Ett tips när det gäller att få skarpa och raka linjer på sin planritning kan vara att man 

tar stöd ifrån en linjal. Det kan t ex vara då man vill färglägga hårdgjorda ytor som 

marksten. Då kommer färgen från pennan där man vill och det blir snyggt. I och med 

att pennan också har en bred och en smal spets kan man åstadkomma olika tjocka 

streck och prickar, vilket ger möjlighet att förfina ritningen med ytterligare detaljer. 
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Nackdelarna med markers är att de är relativt dyra att köpa in. Markers kräver också 

särskilda papper om man ska färglägga stora ytor utan att så kallade 

överlappningsränder bildas. Markers pennor kostar från cirka 35 kronor styck. Det 

finns också markers pennor som är påfyllnadsbara. 

Markers papper 

 

För att få ett så bra resultat som möjligt finns särskilda markers papper att köpa. T ex 

Letraset markerblock eller Copic markerblock. Det är med denna typ av material som 

färgen inte flyter igenom pappret (blödsäkert). Pappret underlättar färgläggningen på 

så sätt att färgen flyter ihop och inga skarpa linjer eller överlappningar bildas. 

Färgerna framträder och blir klarare på detta underlag. (Muntlig referens från en 

leverantör av konstnärsmaterial). Jag använde mig dock inte av markers papper på 

grund av ekonomiska skäl. Markers papper Letraset i A3-format finns från 143 kronor 

för 50 ark. 

 

I undersökning 1 valde 36 % av deltagarna denna teknik som den mest tilltalande 

vad det gäller form, 36 % ansåg denna ritning som mest tilltalande färgmässigt.  

25 % kunde tänka sig denna ritning vid anlitande av design. (se bilaga 2) 

I undersökning 2 tilltalades alla deltagare av ritningen både form och färgmässigt. De 

kunde tänka sig att få den vid en design.(se bilaga 4) 
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Markers, ritning 1 
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Digital ritning 

 

För att kunna skapa en digital planritning laddade jag ned Googles SketchUp från 

internet. Programmet är gratis och installeras utan licens. Vill man utveckla och göra 

ännu mer avancerade ritningar finns en ”pro” variant att köpa. (Cirkapris 495 dollar) 

 

Med mina förkunskaper var programmet först svårt att förstå sig på, det fanns 

visserligen flera visningssekvenser man kan se på innan man börjar använda 

programmet. Jag laddade även hem handboken, The Missing Manual, som steg för 

steg visar hur programmet kan användas. Det fanns inget i handboken som riktigt 

stämde överens med det jag ville använda programmet till. Jag kände här att det nog 

var lika bra att testa sig fram även om tiden för mitt arbete var knapp.  

 

Innan jag kunde börja rita scannade jag in tomtkartan från vårt eget hus, vilken är 

ritad i ett annat program sedan tidigare. Sedan importerade jag den till SketchUp och 

byggde vidare på. Det svåraste med dataritningen var att skriva ut den. Jag 

markerade ritningen och flyttade den till paint, som är ett ritverktygsprogram från 

Microsoft. Därifrån skrev jag ut den i lämplig storlek. Jag vet fortfarande inte hur jag 

skalar ritningar i SketchUp.  

 

Jag kan erkänna att jag från början var skeptisk till programmet men efter att ha 

testat programmet i några timmar upptäckte jag fler och fler fördelar med att använda 

detta datorprogram för att rita trädgårdar. Bland annat är det lätt att ”mängda” ytor. 

Man kan enkelt se vilken area t ex en cirkel har. Det är också lätt att i efterhand 

ändra något i ritningen. Det är också väldigt enkelt att ändra färgsättningar och man 

kan fixa och mixtra tills man känner sig nöjd. 

 

Mitt tips vad det gäller detta program är att testa på det och titta i manualen om den 

tar upp det man avser använda programmet till. Om man behärskar programmet tror 

jag att man snabbt kan skapa en ritning. 
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Färgsättningen 

 

I SketchUp finns redan förprogrammerade färger, olika ytor som t ex sten, trä och 

vegetation. Färgutbudet är stort och man kan blanda som man vill. Jag tycker nog att 

färgerna gör sig bäst vid en presentation via dator, det blir lite konstigt när man 

skriver ut det. Jag har valt att färglägga gräsmattan i programmet med deras egen 

färgsättning som heter `grass`. Där det är sten har jag valt bland olika stenvarianter 

och så vidare. Jag ville att färgerna ska grunda sig i det förprogrammerade utbudet.  

Vill man så skulle man kunna färgsätta en del av ritningen och sedan skriva ut för att 

göra de sista detaljerna och ”piffingen” för hand. Då får ritningen en personligare 

prägel. 

 

Resultatet från undersökning 1 visade att ingen av deltagarna föredrog denna ritning 

vare sig form eller färgmässigt. Man ville inte heller få den vid anlitande av design. 

(se bilaga 2) 

I undersökning 2 tilltalades alla deltagare av form och färg men vid frågan om man 

kunde tänka sig att få den som designpresentation valde 50 % att svara nej på grund 

av att man ansåg ritningen för mörk.(se bilaga 4) 
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Digitalt framställd, ritning 2  
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Färgpennor 

 
Färgpennor är som färgad blyerts och de jag använt mig av i arbetet heter Staedtler 

Oldtimer. Vad det gäller användningen av färgpennor har jag erfarenhet sedan 

tidigare och jag behövde inte sitta och träna för att förstå tekniken eller hur jag ska 

åstadkomma färger. Fördelen med färgpennor är att de är lätta att få tag på, de finns 

att köpa i de flesta konstnärsbutiker. De är också enkla att använda, det finns ingen 

risk att man färglägger för kraftigt på en gång. Här får man ta i för att få effekt. Det 

går också ganska snabbt att arbeta med detta material.  

 

Pennorna går lätt att sudda med vanligt suddgummi och det finns mängder med 

nyanser att välja bland. Priserna varierar kraftigt beroende på märke och kvalitet. 

Från 60 kronor för ett set med 24 pennor till 320 kronor för ett set med 36 pennor. 

Pennorna finns även att köpa styckvis från 5 kronor/styck. Vilket är bra när man 

behöver komplettera sitt set. 

 

Något som kan ge en extra effekt framförallt vad gäller detaljer i planritningar är att 

slipa en nyvässad penna genom att man, håller den lodrätt, drar den på sandpapper. 

Då bildas en bred och skarp udd. Med denna spets kan man också texta snyggt. 

 

Undersökning 1. Ritningen utförd i denna teknik var den som flest deltagare föredrog, 

hela 70 % valde ritning utförd med färgpenna.  

50 % gillade den formmässigt och 50 % tilltalades av färgsättningen.(se bilaga 2) 

I undersökning 2 gillade deltagarna ritningen både form och färgmässigt. Alla ville få 

den som designpresentation.(se bilaga 4) 
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Färgpenna, ritning 3  
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Akvarell 

 
När det kom till akvareller behövde jag ”rita in mig” . Det krävdes åtskilliga timmar 

med pensel, vattenkopp, akvarellpapper, hushållspapper och akvarellåda. Jag har 

vid sidan av mitt övande studerat andras ritningar i akvarell bland annat Per Friberg´s 

i boken Tre mästare, Tre trädgårdar av Lotte Möller 2006 (Möller, L 2006.) för att 

försöka komma på hur jag skulle färglägga på ett tilltalande sätt.  

När jag väl skulle skapa trädgårdsritningen kände jag att det bara var att köra på. 

Ingen tid för tvekan, snabbt ut med färgen och på med vatten och ännu mer vatten. 

 

Ett tips när det gäller att måla med akvarell är att ha många penslar till hands och 

flera koppar med vatten samt en bred pensel som täcker stora ytor med en gång. 

Man kan även mätta pappret med lite vatten innan så suger det inte fast färgen direkt 

och man undviker hårda färgkonturer. Vad det gäller blandningen av färg är det 

viktigt att blandningen är rikligt tilltagen för att räcka till det man tänkt färglägga. 

 

Jag hade dragit upp linjer för tomtgräns, vegetation och hus med en tunn blyertslinje. 

Här ville jag inte som i de övriga ritningarna fylla i konturer med svart filtspetspenna 

för att förstärka former och uttryck. I akvarellen kändes det som om det skulle förta 

känslan av de flytande formerna. Akvareller finns i olika prisklasser beroende på om 

man köper torra kakor, flytande färg i tub eller halvfuktig färg i helkopp. Från cirka 50 

kronor upptill flera hundra kronor. Akvarellfärgerna jag använt är flytande i tub. 24 

stycken för 199 kronor. 

 

Penslar 

 

När man ska måla med akvarell är det viktigt att man anpassar penseln efter behov. 

De vanligaste är runda eller flata penslar. Ska man färglägga stora ytor kan det vara 

bra med en bred och vattenhållande pensel. Vid målning av detaljer bör man 

använda en pensel som är smal och spetsig en så kallad teckningspensel. Här finns 

ett stort utbud både vad gäller utformning och ändamål men också vilken typ av hår 

som borsten i penseln består av t ex syntet, ekorrhår, mårdhår eller det dyra 

grävlingshåret. De olika håren lämpar sig för olika tekniker och mitt tips är att man 
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noga tänker efter vad man har för behov, vad man vill åstadkomma och gestalta. 

Priser från 20 kronor upptill flera hundra kronor. 

 

Akvarellpapper 

 

Akvarellpapper är nästan ett måste vid målning med akvarellfärger. Pappren är tjocka 

och suger upp vatten utan att bli ”knöliga”. Ska man presentera ritningen på 

akvarellpappret kan det vara fint att göra en så kallad fuktspänning. Det innebär att 

man spänner upp pappret, lätt fuktat för att undvika att pappret knölar sig. 

 

Blocket som jag köpte var limmat i kanterna runt om för att hålla pappret sträckt när 

man målar. Limmet är rejält segt och det är ganska stor risk att man råkar riva sönder 

pappret. Vilket jag givetvis lyckades med. Ett alternativ kan vara att ta loss pappret 

med hjälp av en vass kniv innan, och sedan spänna det. Detta för att inte råka ha 

sönder en färdigmålad akvarell.  

Spänna pappret går till på följande sätt: Fukta pappret genom att ta en blöt svamp 

eller helt enkelt genom att snabbt skölja av det under vattenkranen. Låt pappret 

”svälla” någon minut. Sedan spänner man upp pappret på en skiva av t ex masonit. 

Det viktigaste är att skivan man väljer tål att bli lite våt. Tejpa sedan upp pappret med 

maskeringstejp. 

Priser på akvarellpapper finns från cirka 69 kronor för 20 ark upptill flera hundra 

kronor för ett block. 

 

I undersökning 1 tilltalades 14 % av formen och 14 % av färgsättningen. 5 % ville få 

ritningen som designpresentation. (se bilaga 2) I undersökning 2 gillade alla 

deltagare ritningen form och färgmässigt. Man kunde även tänka sig ritningen vid 

anlitande av en design.(se bilaga 4) 
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Akvarell, ritning 4 1 
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Svart/ vit 

 

I boken Trädgårdens form (Diedrichs, M 2009) tyckte jag att formspråket för att rita 

träd hon använder sig av tilltalar mig. Träden gick snabbt att rita och de blev snygga, 

kanske mer skissartade men i en svart/vit layout kändes de givna. Visserligen gav jag 

träden min egen personliga touch men grunden ligger i ovan nämnda litteratur. Jag 

har även studerat och inspirerats av Ulf Nordfjells skisser i boken 12 Trädgårdar. 

(Nordfjell, U 2006) Jag tycket att Nordfjells träd och buskar i form av enkla streck är 

snygga men ändå uttrycksfulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag använde mig av Staedtlers fineliner som är en svart filtspetspenna. Fyra stycken 

i en ask för 99 kronor med olika tjocklek: 0,1/0,3/0,5/0,7 mm. Vilken tjocklek på penna 

man väljer beror naturligtvis på vad man vill uttrycka och gestalta. Personligen tycker 

jag att små detaljer är fina med 0,3mm och vid större detaljer kanske 0,7mm ger ett 

starkare intryck. Vid textning på planritning föredrar jag 0,5 mm spets. För mig 

fungerar filtspetspennan bäst till att förstärka former och skapa fina detaljer i 

ritningen. Jag brukar lägga ett par extra streck med filtspetspennan där jag vill 

U.Nordfjells sätt att formge träd. 

Ritad av: Linda Hellström 

Skiss inspirerad av M Diedrichs formspråk  

Ritad av: Linda Hellström 
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poängtera eller förstärka ett uttryck. Bland annat i ytor med marksten eller rabatter. 

Ytor som är viktiga att framhäva helt enkelt. 

 

Det finns en mängd märken av filtspetspennor och det som skiljer dem åt förutom 

pris och utformning kan vara färgens hållbarhet vid exponeringen av uv ljus eller hur 

snabbt färgen torkar. En fördel tycker jag är om färgen torkar snabbt speciellt vid 

skissande på transparent skisspapper.  

Ritplast 

 

Jag har till den svart/vita ritningen haft möjligheten att, via kontakt med ett företag i 

designbranschen, testa att teckna på ritplast eller ritfilm som är en tunn film som kan 

liknas vid skisspapper, men som är betydligt stabilare. Fördelen med detta material 

är att det går att sudda de speciella tuschpennor man tecknar med även efter flera år. 

Nackdelen är att det tar lite tid innan tuschen torkar så man får vara noga att man 

inte råkar sudda till med handen. Jag har inte använt de speciella pennor som är 

avsedda för ritplasten på grund av ekonomiska skäl. Ritfilmen är ganska dyr, 20 ark i 

A3-format för 342,50 kronor. 

Blyerts fungerar också utmärkt på detta underlag. 

 

I undersökning 1 tilltalades ingen av ritningen varken form eller färgmässigt, ingen 

ville heller ha den som designpresentation.(se bilaga 2) 

I undersökning 2 kunde alla tänka sig den som designpresentation, de gillade den 

formmässigt. Vad det gäller färgsättningen tilltalades ingen. Vilket inte överraskar.(se 

bilaga 4) 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Svart/vit, ritning 5 
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Kommentarer kring informanternas svar från undersökning 1 och 2 
 

Utifrån undersökningarnas resultat kan jag konstatera att ritningarna gillades av de 

flesta och viktigast var att ritningen hade färg men även att den inte var för mörk. Vad 

det gäller informanternas svar på frågan: förstår du vad du ser? kan jag bara hoppas 

att de svarat uppriktigt, vilket innebär att mitt sätt att framställa ritningar på är läsbara. 

 

Jag kan utifrån detta resultat också fastställa att ritningarna i dessa undersökningar 

gick hem hos de flesta informanterna. Vilket känns bra ur min synvinkel då jag hellre 

väljer att ägna min tid på att lösa praktiska funktioner, disponering av ytor och valet 

av växter, än att lägga för mycket fokus på planritningens utseende. 

 

Det är också roligt att faktiskt så många som 70 % av deltagarna valde ritningen 

utförd med färgpenna. Vilken är en teknik som jag själv föredrar att arbeta med. Dels 

för att det är ett snabbt sätt att färglägga på, kladdar inte och man kan inte måla fel 

då det enkelt går att sudda. Det går också att variera varje pennas färgstyrka 

beroende på hur hårt man tar i. Pennorna är lätta att få tag i och relativt billiga.  
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Genomförandet av intervjuer tillhörande ritningarna 

 

För att genomföra undersökning 1 har jag tagit tillfället i akt att vid påhälsningar av 

vänner och familj låta dessa delta. Jag har även passat på att träffa dem när de i sin 

tur haft sina vänner där. Mina grannar och personal på min dotters förskola har även 

medverkat. För att kunna genomföra intervjuerna med förskolans personal krävdes 

tidsbokning, då detta inte fick inkräkta på deras arbetstid.  

När undersökning 1 utfördes delade jag först ut frågeformuläret, (se bilaga 1) och 

lade sedan fram ritningarna en i taget med början med ritning nummer 1 (markers) 

osv.. Jag presenterade ritningarna i ganska snabb takt för att sedan placera dem 

bredvid varandra, från 1-5. Deltagarna fick i lugn och ro värdera ritningarna och 

besvara frågorna. Frågorna som ställdes presenteras i bilaga 1. 

För att kunna genomföra undersökning 2 kontaktade jag min före detta arbetsgivare, 

COOP Konsum i Älvkarleby för att få tillåtelse av butikschefen att under några timmar 

intervjua besökande kunder i butiken. Anledningen till att jag valde att utföra min 

undersökning här var att jag känner mig bekväm och hemmastadd i butiken. Jag 

visste också nästan med säkerhet att jag skulle få tillåtelse att genomföra 

undersökningen där. 

Jag laddade min presentationsportfölj i A3- format med alla ritningarna. I anslutning 

till kassorna ställde jag upp portföljen med ritning 1(markers) främst och de övriga 

följde därefter. Jag läste upp frågorna från formuläret (se bilaga3) och antecknade 

svaren. När två deltagare sett och värderat ritningen vände jag sida och visade 

nästkommande två informanter ritning nummer 2 (digitalt framställd) och så vidare. 

Jag avslutade min undersökning när jag fått svar från tio deltagare. 

 

Personalen var mycket hjälpsam och hjälpte mig att ”ragga kunder”, två av 

personalen ville själva delta i undersökningen. Jag siktade in mig på personer som 

kunde tänkas vara mellan 18-70 år. De besökande fick själva avgöra om de ville 

ställa upp. Jag uppehöll mig i butiken under 4,5 timme och gjorde inget avbrott. 

Tidpunkten för undersökningen var 9-13.30 och från klockan 12 och framåt var de 

flesta stressade och ville inte delta i någon undersökning, jag antar att det var just på 

grund av lunchtiden. Pensionärer däremot var väldig vänliga och pratglada. Frågorna 

som ställdes vid undersökning 2 presenteras i bilaga 2. 
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Intervjuer med yrkesverksamma trädgårdsdesigners/landskapsarkitekter 

 

Som ett komplement till mina undersökningar valde jag även att kontakta 

yrkesverksamma trädgårdsdesigners och landskapsarkitekter. Dels för att få reda på 

vilken teknik de använder vid skapande av planritningar. Men också för att få veta 

vad de tror att kunderna föredrar vad det gäller handritat och datorritat. 

 

Sammanfattning av svaren från yrkesverksamma 

(Se bilaga 5) 

 

Utifrån svaren jag fått arbetar 7 av 7 yrkesverksamma för hand med hjälp av 

färgpennor. 

5 av 7 uppger också att de skulle vilja lära sig att använda dator vid skapandet av 

ritningar. 

4 av 7 tror att kunderna föredrar handritat.  

På frågan om de ofta ritar i perspektiv eller axonometri svarar de sällan, ibland eller 

aldrig. 

 

Kommentarer kring svaren: 

Själv tror jag att de yrkesverksamma har en inblick och uppfattning om vad kunderna 

tilltalas av och vad de föredrar. De som svarat uppger att de använder sig av 

färgpennor, vilket bekräftar svaren ifrån undersökning 1(se bilaga 2). 

På vilket sätt man arbetar tror jag kan bero på hur mycket tid designers anser att de 

kan lägga på själva ritandet. Vad det gäller perspektivritningar används de kanske 

inte i så stor utsträckning. Det viktigaste är själva utformningen och planeringen av 

trädgården.
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Kritisk analys 

 

Skapandet av ritningar 

 

Så här i efterhand har jag konstaterat att jag hade kunnat göra min undersökning på 

ett annat sätt. Jag har också insett att den inte är rättvist utförd i alla plan. Den 

digitala ritningen skulle kanske ha producerats på ett annat sätt och kunnat 

färgsättas med andra färger för att inte bli så dyster och tråkig. Samtidigt ville jag 

använda mig av de färger som programmet själv kallade för vegetation, grus och 

gräs.  

Jag tror även att den digitalt framställda ritningen gör sig bäst i en datorpresentation, 

där man kan zooma in, komma nära och uppleva de olika texturerna som t ex gruset i 

gången och stenen på uteplatsen.  

 

Om jag skulle varit lika konsekvent i alla ritningar skulle jag iså fall använt mig av den 

marker-penna som heter ”grass” vid färgläggning av gräsytor vilket jag inte gjorde, av 

den anledningen att jag själv tycker den blir konstigt grön. 

 

Insamlingsmetoden 

 

Jag har inte fått in så många svar ifrån allmänheten som jag hade hoppats på. Totalt 

37 och jag hade en förhoppning om att samla in 50 svar. Här skulle jag nog gått ut till 

allmänheten tidigare och avslutat min undersökning med att få in svar från vänner 

och familj.  

Det var tyvärr inte så många som tog sig tid att svara när jag samlade in svaren på 

matbutiken. Då flera av kunderna känner igen mig sedan min tid som butiksanställd 

trodde de att undersökningen gällde butiken på något sätt. Detta borde jag ha tänkt 

på vid val av plats för undersökningen. 

Jag tror även att tidpunkten jag valde inte var den bästa. Undersökningen utfördes en 

måndag mellan kl 9.00-.13.30. Här hade en målgrupp på pensionärer varit utmärkt. 

De ville gärna svara om man bara frågade dem. Även om jag inte hade en uttalad 

målgrupp var min idé ändå att försöka få in svar från personer i arbetsför ålder, 

omkring 18-70 år. 
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Jag skulle ha delat upp undersökningen till flera tillfällen. Ett annat alternativ kunde 

varit att besöka fler platser, som t ex väntrum och annan detaljhandel. Kanske skulle 

jag även låtit fler delta. Undersökningen brister också på grund av att det går att tolka 

den på flera sätt och det finns för många: hur skulle svaren blivit om jag gjort si eller 

så. 

Vad det gäller frågor till trädgårdsdesigners är jag nöjd med svaren, det känns som 

de som svarat verkligen tagit sig tid för det. Däremot fick jag inte in ett enda svar från 

de trädgårdsdesigners som presenterade 3D på sin hemsida. 

 

Frågeformulären 

 

I undersökning 2 där man fick se endast en ritning förstod flertalet av deltagare inte 

vad jag menade med formmässigt, de flesta trodde att det handlade om hur 

trädgården var uppbyggd, själva utformningen, och inte hur jag ritat träden t ex. Här 

skulle jag ha formulerat mig på ett annat sätt. En kvinna tyckte till exempel att jag 

hade alldeles för lite belysning och att uteplatsen inte var tillräckligt ombonad. 

Vad det gäller valet av värdeord kopplade till ritningarna skulle jag kanske ha valt 

annorlunda. Flera som valde ordet ”enkel” menade att utformningen av trädgården 

var enkel, vilket inte var syftet med värdeorden.  

 
 

Syftet med detta arbete var att presentera olika tekniker att göra planritningar på. 

Men också att ta reda på hur allmänheten uppfattar och föredrar olika ritningar. Även 

att ta reda på hur yrkesverksamma trädgårdsdesigners och landskapsarkitekter 

arbetar.  

Kan man då utifrån första undersökningens resultat (undersökning 1) svara på 

frågeställningen om vilken ritning allmänheten föredrar? Eller kan man säga att det 

faktiskt, utifrån resultatet av undersökning 2, inte spelar någon roll hur man skapat 

planritningen? 

Svaren visar att det är en tydlig majoritet som föredrar ritningen utförd i färgpenna, nr 

3 (se bilaga 2). Genom att gå igenom svaren från yrkesverksamma 

trädgårdsdesigners får vi det bekräftat att det borde vara den mest användbara 

metoden att framställa ritningar på. 
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Det är vid första presentationen av en ritning man lockar kunden. När man sedan 

presenterar den färdiga planritningen tror inte jag att en ytterligare övertygelse 

genom en snygg ritning behövs för att kunden ska hålla fast vid sitt beslut om att 

anlägga en ny, eller delar av en, trädgård. 

 

Min egen föreställning inför undersökningen var att ritning nr 1 skulle segra med god 

marginal men även att ritningen utförd i endast svart/vitt skulle ligga bättre till. 

Tydligen gillade man inte den senare för att den var just svart och vit. Den är 

intetsägande och man upplever svårigheter att få en bild av trädgården. Den digitalt 

framställda ritningen väckte ingen nämnvärd uppmärksamhet ingen kände heller att 

den var tilltalande eller inspirerande.  

 

Det mest intressanta med undersökningen var ändå att i det fall man bara fick se en 

ritning (undersökning 2) gillade man den både form och färgmässigt. Man ansåg dem 

tydliga och 90 % (se bilaga 4) kunde tänka sig få dem presenterade vi anlitande av 

en designer. Endast en person tyckte att den digitala ritningen (nr 2) var för mörk och 

därmed inte tilltalande vid anlitande av en designer. Hade den varit varmare, ljusare 

och gulare i färgen, hade personen ifråga absolut kunnat tänka sig den. Man kan då 

ställa sig frågan om tekniken inte spelar någon roll?  

 

Huruvida yrkesverksamma har vetskapen om allmänhetens inställning och 

uppfattning av ritningar kan jag inte svara på men tydligt är att de flesta använder sig 

av färgpennor, vilka i undersökningen ansågs som mest tilltalande. Det är kanske 

genom egen erfarenhet av kundens intresse vid presentation av designen som 

tekniken anammats. 

 

Inom ämnet hoppas jag att detta arbete kan ligga till grund för vidare intresse för 

undersökningar gällande utformning och användande av planritningar. 
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Tips på böcker för inspiration till planritningar 
 

 

 

Beazley, Mitchell (2007). The book of plans for small gardens. London: Octopus 

Publishing Group.  

 

Bertauski, Tony. (2003). Plan graphics for the landscape designer: with section 

drawing and computer graphics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

 

Brookes, John (2001). Garden design. [Rev. ed.] London: Dorling Kindersley 

 

Brookes, John (2002). Well-designed garden-The classic garden design sourcebook 

London: Dorling Kindersley 

 

Diedrichs, Margareta (2009). Trädgårdens form: en inspirationsbok. Västerås: Ica 

 

Newbury, Tim (1997). 20 best garden designs. London: Ward Lock 

 

Reid, Grant W. (2002). Landscape graphics: plan, section, and perspective drawing 

of landscape spaces. Rev. ed. New York, NY: Watson-Guptill Publications 

 

Åhlund, Helena (2008). Trädgårdsdesign: för små och stora trädgårdar. Stockholm: 

Natur & kultur 
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Sketch-Up: The Missing Manual (pdf) 
http://pdfebooksfreedownload.com/2010/10/google-sketchup-the-missing-
manual.html (2011-11-23) 
 

 
 

Muntlig referens 

 
Muntlig referens från en av de större leverantörerna av konstnärs och 
kontorsmaterial(2011-10-21) 
 

Fotografier 

Samtliga fotografier i arbetet är tagna av författaren.  

 

Illustrationer 

Samtliga illustrationer är skapade av författaren.  

http://pdfebooksfreedownload.com/2010/10/google-sketchup-the-missing-manual.html
http://pdfebooksfreedownload.com/2010/10/google-sketchup-the-missing-manual.html
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Bilaga 1 
 
 

Frågeunderlag tillhörande Undersökning 1 

 

  Ålder?  

 Kvinna/ Man (kryssa för) 

 Vilken boendeform har du? (T ex villa, radhus eller lägenhet.) 

 Vilken ritning är mest tilltalande formmässigt? 

 Vilken ritning är mest tilltalande färgmässigt?  

 Förstår du vad du ser? 

 Hur skulle du rangordna ritningarna? 

 Vilken ritning skulle Du vilja få presenterad vid anlitande av designer? Och 

varför? 

 Välj två ord av följande som du tycker bäst beskriver ritningen du valt?  

Ringa in två ord 

 

 Vacker  Tilltalande  Inspirerande  Romantisk  Konstnärlig  Enkel   

Abstrakt  Spännande  Tydlig 
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Markers Digital Färgpenna Akvarell Svart/vit 

36 

0 

50 

14 

0 

36 

0 

50 

14 

0 

25 

0 

70 

5 

0 

Tabell 1 
Resultat 

Svaren anges i % 

Mest tilltalande formmässigt Mest tilltalande färgmässigt 

Få vid en design 

Bilaga 2 
Undersökning 1 

 

Personerna som svarat i den första undersökningen (se tabell 1) var 27 stycken 

fördelat på 13 män och 14 kvinnor i åldrarna 18-67 år. Med genomsnittsålder på 40, 

5 år. Som svar på vilken boendeform man har blev fördelningen denna: 

23 bor i villa, 3 bor i radhus och 1 bor i lägenhet. Alla deltagare svarade JA på frågan 

om det förstår vad de ser. Ålder, kön och boendeform visade sig inte ha någon 

betydelse för resultatet  

Jag trodde att de som var äldre, över 55 år, skulle föredra akvarellen och de som var 

i min ålder runt 35 år eller yngre skulle föredra den ritningen som var utförd i markers. 

Jag trodde också att det skulle bli en skillnad mellan män och kvinnors val av ritning. 

 

Resultatet anges i % och de svar som redovisas grundar sig på följande frågor 

från formuläret:  

 

Vilken ritning är mest tilltalande formmässigt?  

Vilken ritning är mest tilltalande färgmässigt?  

Vilken ritning skulle du vilja få presenterad vid anlitande av en designer? 
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Bilaga 3 
 

Frågeunderlag tillhörande Undersökning 2 

 

 Ålder? 

 Kvinna/Man(kryssa för) 

 Vilken boendeform har du? (T ex villa, radhus eller lägenhet?) 

 Är ritningen tilltalande Formmässigt? Ja/Nej 

 Är ritningen tilltalande Färgmässigt? Ja/Nej 

 Förstår du vad du ser? Ja/Nej 

 Skulle Du vilja få ritningen presenterad vid anlitande av designer? Ja/Nej 

 Välj två ord av följande som du tycker bäst beskriver ritningen? 

 

Ringa in två ord  

 

Vacker  Tilltalande Inspirerande  Tydlig  Konstnärlig  Enkel   

Abstrakt  Tråkig   Ful   Dyster  Otydlig 
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Bilaga 4 
 

Undersökning 2 

 

I undersökning 2 där de deltagande endast fick se en av ritningarna deltog  

3 män och 7 kvinnor i åldrarna mellan 23-73 år. Genomsnittsålder var 46,1 år. På 

frågan vilken boendeform man har blev fördelningen: 6 bor i villa, 1 bor i radhus och 

3 bor i lägenhet. Ålder, kön och boendeform visade sig inte ha någon betydelse för 

resultatet.  

 

 Alla svarade JA på frågan om man förstår vad man ser. 

 

Resultatet presenteras och baseras på liknande frågor som i den första 

undersökningen. Vilka är: 

 

Är ritningen tilltalande formmässigt? 

Är ritningen tilltalande färgmässigt? 

Skulle du vilja få ritningen presenterad vid anlitande av designer? 

 

Alla svarade att de tyckte ritningen var tilltalande formmässigt. 

 

60 % tyckte att ritningen var tilltalande färgmässigt. 

Utav de 40 % som svarade nej på frågan tyckte 10 % att ritningen (Digital ritning) var 

för mörk, men hade absolut gillat den om färgen varit en annan. 20 % av dem som 

svarade nej hade ritningen (svart/vit) som underlag för undersökningen. De tyckte 

inte att ritningen var tilltalande färgmässigt (se Bilaga 4). De sista 10 % som svarade 

nej gillade inte färgsättningen på ritningen de sett. 

 

På frågan om man skulle vilja få ritningen presenterad vid en design svarade 

90 % ja. De övriga 10 % baseras på tidigare svar (se ovan) att färgen inte var 

tilltalande och på grund av det valde man att svara nej. 
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Sammanställning av undersökning 2 

 
 

Fråga  
Tilltalande 

formmässigt? 
Tilltalande 

färgmässigt? 

Förstår du vad 
du ser? 

Få ritningen vid en 
design? 

Person1 Ritning 1 Ja Ja Ja Ja 

Person2 Ritning 1 Ja Nej Ja Ja 

     Person1 Ritning 2 Ja Nej, för mörk Ja  Nej 

Person 2 Ritning 2 Ja Ja Ja Ja 

     Person 1 Ritning 3 Ja Ja Ja Ja 

Person 2 Ritning 3 Ja Ja Ja Ja 

     Person 1 Ritning 4 Ja Ja Ja Ja 

Person2 Ritning 4 Ja Ja Ja Ja 

     Person 1 Ritning 5 Ja Nej Ja Ja 

Person 2 Ritning 5 Ja Nej Ja Ja 

 

  



37 
 

Bilaga 5 

Frågor till yrkesverksamma designers 
Frågorna som ställdes var: 

1. Vilket yrke har du? 

 

2. Man/Kvinna? (kryssa för) 

 

3. På vilket sätt ritar du? 

 (För hand eller med hjälp av dator) 

4. Med vilken teknik färglägger du? 

      (T ex färgpennor, markers el. akvarell) 

5. Skulle du vilja kunna rita på annat sätt? 

          Vilket?  

          Varför? 

6. Vilka slags ritningar tror du kunderna föredrar? 

      (Handritade eller dataritade)   

7. Ritar du ofta i perspektiv eller axonometri?   

 

Svaren 

 

Person 1 

1 Landskapsingenjör 

2 Man 

3 Både och. 

4 Färgpennor 

5 Jag skulle vilja vara bättre på både och. 

6 Handritade 

7 Nej. 
 

Person 2 

1 Trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner 

2 Kvinna 

3 Framförallt för hand, men lägger in text och siffror i datorn. 

4 Färgpennor och markers. 



38 
 

5 Ja, 3D och CAD.  

3D tror jag är väldigt användbart för kundens förståelse. Cad för större projekt såsom 

kyrkogårdar och kommuner. 

6 Handritade till privata kunder och dataritade till offentliga kunder. 

7 Sällan. Framförallt av tidsbrist och ovana. Tror det är mycket användbart. 

 
Person 3 
1 Landskapsarkitekt 

2 Kvinna 

3 Båda, men oftare för hand. 

4 Färgpennor eller akvarell (ofta en kombination) 

5 Ja, i sketch up, Illustrator m.fl. illustrationsprogram.  

För att kunna visa andra saker än jag kan för hand och med ex.vis photoshop. 

6 Det beror på skede i designprocessen och hur bra de är. Det viktigaste är att de är 

bra (lättförståeliga, riktiga/perspektiv etc. informativa). Inte tekniken. 

7 Nej 

 
Person 4 
1 Trädgårdsdesigner 

2 Kvinna 

3 Jag skissar för hand och färdigställer ritningen i datormiljö. 

4 När jag färglägger använder jag både akvarell, färgpennor och även markers 

(Promarker), beroende på vad jag vill åstadkomma. 

5 Jag skulle vilja kunna göra riktigt snabba perspektivskisser.  

Så att jag skulle kunna använda mig av det i varje projekt vare sig det behövs eller 

inte för att ge kunden en ännu bättre bild av deras framtida trädgård. 

6 Vet ej, jag upplever att de är mer fokuserade på själva slutresultatet än hur 

ritningen är ritad. 

7 Jag ritar ibland i perspektiv, när det behövs för att kunden ska kunna få en bättre 

förståelse. 

 

Person 5 
1 Trädgårdsdesigner 

2 Kvinna 

3 För hand. 
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4 Akvarellpennor eller torra färgpennor 

5 Ja och nej. 

   På datorn 

   Tycker det kan se proffsigt ut men det tar för lång tid. 

6 Mina kunder blir positivt överraskade när de får en handritad. De säger att det 

känns mer genuint. 

7 Ibland när kunden önskar det. Ofta enklare skisser. Sällan som slutprodukt. 

 

Person 6 

1 Trädgårdsdesigner 

2 Kvinna 

3 För hand 

4 Akvarell och/eller färgpennor (beror på tidsutrymme) 

5 Ja 

   Med hjälp av dator. 

   Enklare att göra ändringar och beräkningar. 

6 Jag har frågat alla mina kunder och de vill helst att jag ritar för hand. De säger att 

det ser mer genomarbetat ut. 

7 Mycket sällan. Det tar för lång tid och ingen vill betala för det. 

 
 
Person 7 
1 Lärare, delvis landskapsarkitekt (egen firma) 

2 Kvinna 

3 För hand 

4 Färgpennor med skrovligt akvarellpapper under det papper jag ritar på.  

5 Akvarell 

Det går att göra växtlighet mer levande med akvarell, och växtligheten är många 

gånger viktig att framhäva. Det går också att skapa mjuka intryck, vilket även det kan 

vara ett mål. (Inte alltid.) 

6 Slutkunden tror jag i allmänhet hellre vill ha handritade illustrationsplaner. Tekniska 

ritningar, t ex planteringsplaner vill man dock, tror jag gärna ha dataritad eftersom de 

blir mer exakta - eller åtminstone ser de mer exakta ut. 

7 Aldrig 

 


