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Abstract 
When I did my thesis I cooperated with Sundsvall Municipality´s project called 
Green Living. It´s a new project where the municipality is going to exploit an area in 
Sidsjö, Böle. The project is about encouraging the plot buyers to build houses that are 
in the front line of environmental friendly constructions. My contact in the project 
wanted me to build a physical model for the project and in some way, connect it to 
the signals of anxiousness coming from the local  residents in the area of the exploit. 
That was why my part in this project was to do a survey to investigate if the local 
residents were anxious about the upcoming exploit in the area and if they found it 
difficult to imagine how the end result of the exploit would become. After the survey 
I made a physical model of the area and let the local residents look at it. Then they 
answered a new survey and the results showed as follows: 

• The local residents did get a clearer vision of the exploit by looking at the 
physical model. 

• 40 % think it decreases the anxiety for the exploit. 
• 80 % became more positive to the exploit. 
• The local residents thought that both a map and a physical model gave the 

most clear vision of the exploit. 
• All of the local residents thought it was Quite or Very important to have a 

physical model available when the municipality exploits new areas.  

The result shows that you can at least partially reduce the local residents anxiety for 
an upcoming exploit, if you have an physical model available before exploiting new 
areas.  My proposes for coming studies is to investigate if there is a connection 
between the local residents becoming more positive to the exploit, and a reduction of 
complaints and appeals to the municipality, against the exploit.  

 

  

 
 



Sammanfattning 
I mitt examensarbete samarbetade jag med Sundsvalls kommuns projekt Grönt 
boende. Det är ett pilotprojekt där kommunen driver en exploatering av ett 
tomtområde i Sidsjö, Böle för att uppmuntra köpare till att bygga fastigheter som 
ligger i framkant när det kommer till miljöanpassning. Min kontaktperson i projektet 
önskade att jag skulle bygga en fysisk modell till projektet och på något sätt koppla 
den till de signaler om oro som de fått från närboende i exploateringsområdet. Min 
del i projektet bestod därför av en inledande enkätundersökning för att ta reda på 
om de närboende var oroliga för den kommande exploateringen och om de hade en 
tydlig bild av hur området ska exploateras. Därefter uppförde jag en fysisk modell 
som visades. Efter att de närboende sett modellen fick de svara på ytterligare en 
enkät. Dessa enkäter ligger till grunden för resultaten som visar att: 

• Närboende har fått en tydligare bild av exploateringen. 
• 40 % tror att det minskar oro kring exploateringen. 
• 80 % fick en positivare bild av exploateringen. 
• De flesta ansåg att en karta i kombination med en fysisk modell gav den 

tydligaste bilden av exploateringen. 
• Samtliga tyckte att en fysisk modell var Ganska eller Mycket viktig när 

kommunen exploaterar områden.  

Resultatet tyder på att man i alla fall delvis kan minska oro inför en kommande 
exploatering hos de närboende genom en fysisk modell. Jag föreslår vidare 
undersökning av hur en positivare inställning till projektet (vilket uppkom av 
visandet av en fysisk modell) kan gynna kommunen när det gäller synpunkter och 
överklagningar.  
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1 Förord 
Detta är ett examensarbete för Byggingenjörsutbildningen Hållbart byggande vid 
Mittuniversitetet, gjort i samarbete med Sundsvalls kommun. Jag vill ge ett speciellt 
tack till Viveca Norberg vid Stadsbyggnadskontoret som gjort den här 
undersökningen möjlig och bidragit med både förutsättningar, goda råd och 
peppning. 

2 Introduktion 
Grönt boende är ett projekt startat av Sundsvalls kommun. Projektet innefattar 
försäljning av fem tomter i kombination med en utbildningsserie inom hållbart 
byggande. Utbildningsserien omfattade gästföreläsningar för intresserade potentiella 
byggherrar och entreprenörer. Föreläsningarna var inriktade på de fem 
hållbarhetskrav som gäller för projektet; energi, material, vatten, luft och livsstil. 
Målet med projektet är att hitta miljöintresserade personer och genom 
utbildningsserien guida och utbilda personerna till att bygga fastigheter som håller 
högre miljökrav än det som lagstiftningen kräver (Bilaga 4). 

Det projekterade området ligger vid Bölevägen, Sidsjö, i Sundsvall.  Då bebyggelsen 
kommer att förändra området har kommunen skickat ut en enkät till de närboende i 
området för att besvara de närboendes frågor kring projektet. Flertalet av 
synpunkterna från de närboende går att koppla till en osäkerhet från de närboende 
kring hur deras egna fastigheter och liv i området kommer att påverkas av 
nybyggnationen. 

I samråd med kommunens samhällsplanerare har jag därför valt att via en 
enkätundersökning och presentation av en fysisk modell till de närboende, 
undersöka om en fysisk modell över det planerade området kan vara till nytta för 
projektet. Om den tredimensionella illustration i det fysiska rummet som en fysisk 
modell utgör, kan ge en tydlig bild av hur exploateringen kan se ut - och i och med 
det dämpa oron kring hur projektet påverkar de närboende. Kanske kan det i sin tur 
även komma att minska risken för överklagande i byggprocessen. 

3 Syfte 
Att försöka minska oron hos de närboende inför Sundsvalls kommun exploatering av 
området Böle, Sidsjö i Sundsvalls kommun, genom att tillhandahålla en fysisk 
modell. Arbetet syftar till att ge en inblick i hur man med en fysisk modell kan 
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påverka människorna i närområdet vid en exploatering. Skapa större förståelse för 
hur byggnationen kommer att bli och därigenom dämpa oro. Enkätundersökningen 
undersöker dessutom i ett större perspektiv hur vida personer anser att kommunen 
ska tillhandahålla modeller när de utför liknande exploateringar av områden.  

4 Forskningsfråga 
Kan en fysisk modell över den planerade exploateringen av ett tomtområde, minska 
de närboendes oro kring hur den kommande bebyggelsen kommer att påverka och 
uppfattas i området? 

5 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till projektet som rör nybyggnationen vid Böle, 
Sundsvall. Det är således de närboende till dessa tomter som det här projektet 
kommer att behandla och enkäterna är besvarade av. 

6 Teori 
I det aktuella tomtområdet i Böle finns för närvarande ingen detaljplan då 
kommunen inte hunnit upprätta en sådan.  

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan hör en 
planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska 
genomföras (Boverket, 2015). En detaljplan kan grunda sig på ett planprogram som 
antas på samma sätt som en detaljplan med samrådsförfaranden och utställningar 
(Boverket, 2004). 

Det faktum att det inte finns någon detaljplan för tomtområdet i Böle innebär att 
byggloven som Sundsvalls kommun tidigare delat ut i området inte följer någon 
övergripande struktur, som en detaljplan skapar. I den detaljplan som ska finnas för 
områden likt det aktuella området i Böle, finns i dagens lagstiftning enbart krav om 
en plankarta. Samma sak gäller de fastigheter som kommer att söka bygglov, även 
där är enbart ritningar nödvändiga. Plan och bygglagen säger att "Planbeskrivningen 
ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen." (Boverket, 
2015). När en modell är ett föremål tillverkat för att beskriva en viss situation verkar 
modellen som en illustration. En bild, ett foto, en tavla eller något liknande som 
vanligtvis betraktas som ett konstverk får en illustrerande funktion först när den 
förses med en text eller mening. Det är med andra ord först när ett objekt eller ett 
föremål används i avsikt att föreställa eller förklara något det blir en illustration.  
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Därigenom borde lagstiftningen vara fullt öppen för att använda en fysisk modell 
som illustration till planbeskrivningen. Det är bakgrunden till den sista frågan i 
enkätundersökningen (Bilaga 2). För att få vetskap om ifall det räcker för de 
närboende att endast se en karta för att få en tydlig bild av hur området kommer att 
exploateras, fick personer i enkätundersökningen svara på hur tydlig bild de fått av 
hur området kommer att exploateras efter att ha sett kartan, och efter att ha sett den 
fysiska modellen.  

"Arkitektur har alltid krävt representation. Arkitekter har idéer och idéer måste 
visualiseras och kommuniceras. Modellen är ett av arkitektens verktyg" 
(Moon, 2005). Historiskt sett har modellen haft en stor betydelse både juridiskt som 
bygghandling mellan beställare och entreprenör för att konkret kunna avtala vad 
som skulle byggas, samt hur detta i detalj skulle se ut. Detta framförallt innan 
planritningen fick sitt intåg i och med industrialismen (Moon, 2005). Idag används 
fysiska modeller enbart i enstaka fall då den digitala modellen i de flesta fall har tagit 
över. Förr skulle det ofta gå att uppföra en byggnad enbart efter modellen. Så 
byggdes till exempel på Michaelangelos tid Peterskyrkans kupol utifrån en underbar 
trämodell i skala 1:5 (Kungliga Tekniska Högskolan [KTH], 2015). Även senare och 
nu i modern tid har modellen haft stor betydelse för att kommunicera idéer, planer 
och resultat till allmänheten, beslutsfattare och beställare. Även som skissverktyg för 
arkitekten, för att undersöka olika egenskaper som till exempel rumslighet under 
själva designprocessen, har modellen fortfarande en stark ställning. Detta trots den 
digitala utvecklingen inom samma område (Ögren, 2010, 8). Det verkar även finnas 
en vedertagen uppfattning om att arkitekter måste bygga sitt projekt som modell för 
att riktigt förstå vad de föreslår, och att det är därför arkitekturskolor världen över 
fortfarande har fungerande och välanvända verkstäder (Kungliga Tekniska 
Högskolan [KTH], 2015). En modell kan även vara en unik möjlighet till korrektur, 
eftersom den som tillverkar modellen är tvungen att titta på sitt förslag/idé från alla 
håll och vinklar för att kunna skapa ett fysiskt objekt. På så sätt kan eventuella 
inkonsekvenser eller misstag, som inte blivit upptäckta på ritbordet, bli synliga 
(Ögren, 2010, 12). 

Modellens fysiska närvaro i rummet ger den särskilt stora möjligheter till 
kommunikation, först och främst genom att den når fram till betraktaren även om 
den behöver konkurrera med flera andra informationsformer samtidigt. Tack vare att 
modellen är tredimensionell kan den påverka oss intuitivt och väcka vårt intresse när 
vi betraktar den (Ögren, 2010, 3). ”…ritningar och kartor är något som många tycker 
är svårt att förstå. Modeller kan ge en bättre bild”, menar 
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Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna kommun (2015) utifrån sin erfarenhet. 
Också Mimmi Borselius (2014, 3) menar i sin uppsats Rum för föränderlighet: 
gestaltning med fysisk modell som skissverktyg, att tredimensionaliteten har 
betydelse för förståelsen: ”Den tredimensionella formen ger en direkt förståelse för 
rummens gränser både i plan och vertikalt.”  

Under mitt arbete med modellen som visar landskapsarkitektur och planerad 
exploatering i Böle, har jag bildat mig en uppfattning om vad som är den fysiska 
modellens verkliga styrka. Denna styrka sammanfattas väldigt väl av Noréns 
arkitektkontor (2015):  

När det gäller att samla en grupp människor för att visa, peka och 
diskutera arkitektur så är en fysisk modell oöverträffad som verktyg. En 
vacker modell hjälper dessutom till att väcka positivt intresse för ett 
projekt.  

Vad kan då detta bero på att den fysiska tredimensionella modellens närvaro i 
rummet gör det lättare att kommunicera? En förklaring kan vara att den talar till 
människans spatiala förmåga. Den spatiala förmågan handlar bland annat om att 
läsa av och få en korrekt upplevelse av det tredimensionella rummet, och spelar en 
avgörande roll för vår förmåga att uppfatta världen omkring oss. Den spatiala 
förmågan är i sin ”rena” form neutral och har mindre känslomässigt laddat innehåll 
jämfört med till exempel en språklig framställning (Adler, Adler, 2000). Centralt i 
den spatiala förmågan är en persons förmåga att korrekt uppfatta världen via sin syn 
(Gardner, 1994, refererad i Adler, Adler, 2000). I Nationalencyklopedin (1991, 
refererad av Adler, Adler 2000) definieras den spatiala förmågan som:  

Förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders 
förhållande till varandra. Vid sidan om en allmän spatial förmåga har 
även mer avgränsade spatiala förmågor identifierats, såsom 
visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn rotera två- och 
tredimensionella figurer. 

Om vi inte hade vår spatiala förmåga skulle omgivningen bli obegriplig och 
osynkroniserad. Vi skulle kunna säga att det spatiala reglerar vår varseblivning och 
bidrar till att vi djupare förstår det vi upplever i rummet. Hela tiden, i varje 
ögonblick, interagerar den yttre verkligheten med vårt inre psykiska liv, via den 
spatiala förmågan.  
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Enligt Adler och Adler (2000) verkar det vara så att människan i alla tider föredragit 
att lösa problem i flera dimensioner med inre bilder. De hävdar att det inte vore 
orimligt att tänka sig att den spatiala förmågan till och med går före språket då den 
är än mer direkt och ögonblicklig. Förmågan är också ett konkret stöd för språket när 
individen ska hålla tråden i sitt berättande av en händelse eller en idé. Trots alla sina 
möjligheter har språket klara begränsningar där bland annat det spatiala området 
tillför andra dimensioner. Den spatiala förmågan är en ”hållande vägvisare” för vår 
planering och framtidstankar. Adler och Adler (2000) hävdar att man kan anta att det 
spatiala ”hjälper” tanken som formuleras via inre bilder. Förmågan ligger nära andra 
funktioner såsom språk, minne, motorik och perception. Den hjälper oss att förstå 
och uppleva helhet, begriplighet och sammanhang i tillvaron och ger språket ett 
nödvändigt stöd. 

I Projekt Grönt boende var tanken att en fysisk modell skulle underlätta 
kommunikationen med de närboende i det planerade exploateringsområdet. Detta så 
att den oro som Stadsbyggnadskontoret upplevde att de hade, förhoppningsvis 
kunde dämpas. 

7 Undersökningsmetod 
Metoden bestod av att göra en fysisk modell över exploateringsområdet och en 
enkätundersökning i två delar. Först skulle frågorna i enkätundersökningens första 
del ställas till exploateringsområdets närboende som inte sett den fysiska modellen. 
Sedan skulle modellen presenteras på ett av kommunens informationsmöten för 
närboende, och deltagarna på mötet skulle då få besvara frågorna i 
enkätundersökningens andra del. Sedan skulle jag sammanställa svaren och 
analysera utifrån examensarbetets syfte och frågeställning. De som tillfrågades i 
första enkäten var boende i de fastigheter som angränsade närmast till 
exploateringstomterna samt några enstaka fastigheter som också låg nära men inte 
direkt angränsande. De som kom till informationsmötet var endast ett fåtal från de 
tillfrågade i första enkäten, resten var andra personer från närområdet. 

Den fysiska modellen över området skulle vara så verklighetstrogen som möjligt och 
visa de nya tomterna med hus, befintliga tomter med hus, samt vegetationen i 
området. Eftersom det inte var bestämt vilken typ av hus som de nya tomterna skulle 
bebyggas med skulle jag vara tvungen att skapa fiktiva hus. 

Jag fick en karta över exploateringsområdet från Stadsbyggnadskontoret. Den blev 
utgångspunkten för mitt byggande av modellen. Kartan var i A3-format och hade 
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områdets höjdkurvor utmärkta. Jag fick också ett flygfoto i färg för att se byggnader, 
tomter och vegetation på ett mer naturtroget sätt. För att kunna bygga små modeller 
av de befintliga husen, åkte jag till området och fotograferade alla hus på ett sådant 
sätt att husens samtliga sidor syntes. 

7.1 Byggande av fysisk modell 
Jag fotograferade modellen steg för steg under byggandet, med min mobiltelefon. 
Tyvärr förstörde Stjärnafyrkant min telefon under en reparation. Jag fick till slut en 
ny telefon av dem, men alla mina bilder som dokumenterade modellbyggandets 
fortskridande var tyvärr förstörda. Därför har jag i efterhand tagit nya foton av 
modellen där den står idag på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor. Numera 
har Stadsbyggnadskontoret lagt till kartmarkeringar på modellen. Markeringar som 
är gjorda av trådar som fästs med nålar, vilket syns på bilderna. När modellen 
visades för de närboende fanns alltså inga kartmarkeringar på modellen. 

Jag byggde modellens grundplatta av vita foamskivor, vilka normalt används som 
grundisolering. Materialet valde jag utifrån samråd med och rekommendation från 
attributmakare Amanda Edlund i Sundsvall. Foamskivornas material är 
lättbearbetat, likt frigolit, men utan frigolitens uppbyggnad av små kulor. Frigolitens 
kulor faller lätt sönder i oförutsägbara sjok vilket gör det svårare att kontrollera 
bearbetningen. Foamen är i stället helgjuten och därmed lättare att forma jämt.  

7.1.1 Steg 1 – Såga till och rita ut 
Jag köpte tre foamskivor på Byggmax 1200x600x50 mm. Jag sågade av längden till 
900 mm och sågade även av de klackar som fanns på kanterna av foamblocken. 

Jag ritade upp ett rutnät bestående av 20 rutor på den karta i A3-format som jag fått 
av Stadsbyggnadskontoret. Sedan ritade jag upp motsvarande antal rutor på ett av 
foamblocken. Syftet med rutmönstret var att underlätta att rita av varje rutas grafiska 
markering av höjdkurvor, vägar och husplaceringar till motsvarande ruta på 
foamskivan - en teknik som jag lärt mig på gymnasiets bild och form-undervisning.  
Vägar och husplaceringar ritade jag med en kraftig svart penna.  

Utifrån skalan på kartan så mätte jag upp och ritade ut höjdkurvornas etager på 
foamblockets sidor.  På så sätt kunde jag se höjdkurvornas lutning både uppifrån och 
från sidorna på den blivande modellen.  

7.1.2 Steg 2 – Forma landskapets höjdkurvor 
Jag skar ner den näst högsta etagen först, eftersom den översta höjdkurvan fick vara i 
blockets befintliga höjd. Djupet på bladkniven ställde jag in till 0,5 cm och skar med 
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kniven rakt ner längs med linjen för höjdkurvan. 0,5 cm var differensen mellan varje 
höjdkurva på modellen. Sedan tog jag ett stämjärn och högg bort material till en liten 
ränna längs skåran jag skurit utefter höjdkurvan, för att försäkra mig om att nivån 
följde djupet på skåran. För att skapa sluttningen från rännan till ovanliggande 
höjdkurva så tog jag guidning av markeringen blockets sidor.  

Jag gjorde hälften av alla höjdkurvor enligt samma princip, varje höjdkurva 0,5 cm 
lägre än den ovanför. Varje kurva blev 0,5 cm djupare än den ovanför. Till slut 
behövde jag flytta cirka 3 cm material för att komma ner till nivån där höjdkurvan 
var. Nu kände jag att metoden blivit ineffektiv så jag sågade av modellen längs nästa 
höjdkurva och höjde den avsågade delen med ett par centimeter och limmade ihop 
delarna igen. Modellen blev ojämn i botten men jag pallade upp den på den sidan. 
Nu kunde jag fortsätta göra resterade sluttning utan att behöva ta bort lika mycket 
material. 

Markeringarna för husen sparade jag ut. De fick ha kvar foamblockets orginalhöjd 
för att jag inte skulle tappa bort husens position. Detta visade sig i efterhand vara 
onödigt, särskilt då de planerade nybyggenas position ändrades, så jag ritade istället 
runt dem och skar bort dem. Bara markeringen för husets placering blev kvar. Ett 
alternativ till detta hade varit att mäta in husen igen när alla höjdkurvor var klara. 

Efter arbetet med kniv och stämjärn hade jag en grovhuggen landskapsmodell. För 
att få modellen mer realistiskt skalenlig var jag tvungen att minska ojämnheterna. 
Till det behövde jag ett annat verktyg.  

Genom att bearbeta ytan med stålborste fick den en lagom struktur inför 
efterkommande målning. Det gav en livfull och varierad yta med små ojämnheter 
vilket speglade platsens terräng på ett mer realistiskt sätt. 

Sist i detta steg sågade jag till skarvbitar som jag limmade fast runt underkanten på 
modellen för att få sidorna jämna och täckta. Detta blev också en sockel som gjorde 
att modellen stod plant. Sockeln ruggades med stålborste för att få en jordlik 
struktur. 

7.1.3 Steg 3 – Färgsätta landskap och skapa vegetation 
Med en moddlarpensel målade jag hela landskapet med lätt utspädd akrylfärg i olika 
gröna nyanser. Tack vare att färgen var utspädd så syntes de svarta markeringarna 
för vägar och hus genom färgen. Därefter målade jag vägarna i en gråsvart ton. 
Modellens sidor och sockel täcktes med en svart-brun-melerad målning för att 
efterlikna jord. 
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Träden skapades av vanlig frigolit och tandpetare. Jag sågade till frigoliten i små 
rektangulära klossar som jag bearbetade för hand till slumpmässiga former som 
efterliknar grenverket i en trädkrona. Jag utnyttjade att frigoliten är uppbyggd av 
små kulor som lätt faller sönder i oförutsägbara sjok. Detta gav en naturlig 
oregelbundenhet och variation i trädens utformning.  

Jag stack i tandpetare i trädkronorna och doppade frigolitträden i en bytta med 
kraftigt utspädd grön akrylfärg. Träden fick torka nerstuckna i ett torkställ av 
frigolitrester. När de torkat så svampade jag dem lite oregelbundet med en ljus nyans 
av gulgrön färg och målade tandpetarstammarna i en brun nyans med tuschpenna. 
Stammarna trycktes därefter lättsamt ner i modellens grundplatta. På detta sätt 
skapades både lövträd och barrträd. Även häckarna är skapade med frigolit men 
utan tandpetare. Häckarna är i stället limmade vid grundplattan med hjälp av 
smältlim från en limpistol. 

7.1.4 Steg 4 – Skapa och placera ut hus och byggnader 
När det var dags att skapa husen till den fysiska modellen började jag med att åka till 
området och fotografera alla hus på ett sådant sätt att husens samtliga sidor syntes. 

Jag återbrukade överblivet kartongmaterial i wellpapp ifrån Valmet AB. Pappen var 
cirka 3 mm tjock. Bottenareans mått för varje hus var given och utmärkt. Gällande 
höjden på husen så uppskattade jag att ytterväggen för ett normalt våningsplan var 
2,5 m högt och gjorde om detta mått till modellskalan (drygt en cm). Ur wellpappen 
skar jag ut 4 väggbitar som jag mätt och ritat ut på pappen. Kanterna på bitarna, det 
vill säga knutarna, skar jag i 45 graders vinkel för att på så sätt passa ihop knutarna 
mot varandra utan att wellpappens håligheter blottades. Samma princip användes 
för taken. Sedan limmade jag ihop alla delar med smältlim från en limpistol.  

Husen grundmålade jag med en vit akrylfärg, med en styv konstnärspensel. Det gav 
husen en lätt struktur för att efterlikna fasadpanel. Under grundmålningen spacklade 
jag även takens kortsidor med trälim, där wellpappens håligheter framträdde. På 
vissa av husen är trälimmet utblandat med sågspån för att täcka större håligheter 
bättre. De svarta hustaken målade jag med spritpenna vilket skapade en blank yta 
som ger illusionen av takplåt. De tegelfärgade taken målade jag med akvarellfärg. 
Resterande utsmyckning av husen, så som väggfärg, knutbräder, fönster, balkonger 
och dörrar målade jag med akvarellfärg och en mycket tunn pensel. Både limmet och 
färgen torkade mycket fort. 

För att fästa husen vid modellen tog jag tandpetare och stack in i wellpappens 
håligheter vid varje knut, sen tryckte jag ner husen på rätt placering i modellen. 
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7.2 Enkätundersökning metod 
Jag bestämde mig för att göra en enkätundersökning i två delar. En del som 
besvarades av närboende som inte sett modellen, och en avslutande del som 
besvarades av närboende som sett modellen. Detta för att kunna jämföra om bilden 
av exploateringen framstod som tydligare för dem som sett modellen än för dem 
som inte sett den. 

7.2.1 Första enkäten – metod enkätundersökning del 1 
Den första delen av enkätundersökningen bestod av sex frågor med flera 
svarsalternativ vardera, varav fråga ett även hade utrymme för ett fritextsvar 
(Bilaga 1). Det var viktigt att enkäten var mycket kort och skriven med ett enkelt 
språk. Detta för att de tillfrågade skulle ha tålamod att svara och lätt kunna förstå. 
Dessutom ville jag att de skulle kunna svara direkt på stående fot, eftersom jag 
ämnade göra den första delen av undersökningen via dörrknackning. 

Jag åkte till området en kväll, knackade dörr och delade så ut enkäterna på 
Bölevägen och i de hus i Mårtensro som gränsar till exploateringsområdet. De 
närboende fick direkt svara på enkätens frågor om hur de känner inför den 
kommande exploateringen.  Tio hushåll öppnade och 11 personer tillfrågades 
sammanlagt, varav 9 personer svarade på undersökningen. 

7.2.1.1 Första enkätens frågor 
Det första jag ville ha reda på var om den tillfrågade personen kände sig personligen 
berörd av nybyggnationen i området. Detta för att kunna se om en eventuell 
otydlighet i deras bild av den planerade exploateringen helt enkelt berodde på att de 
inte kände sig personligen berörda. Så första frågan löd: Anser du att du berörs 
personligen av nybyggnationen i tomtområdet? Svarsalternativen var ja eller nej. Det 
fanns också möjlighet att lämna ett fritextsvar på HUR de kände sig personligen 
berörda, ifall de svarat ja. 

I fråga två ville jag gå ett steg längre och se ifall det fanns ett engagemang kring den 
planerade byggnationen i området. Detta för att se om tydligheten i bilden av 
exploateringen påverkades av hur engagerade de kände sig. Så andra frågan löd: 
Känner du att byggnationen engagerar dig? Frågan hade fyra svarsalternativ; Mycket, 
Ganska, Inte direkt och Nej. 

I den tredje och fjärde frågan ville jag känna av den känslomässiga inställningen till 
exploateringen hos dem som inte sett modellen. Detta för att sedan kunna jämföra 
deras inställning med inställningen hos dem som sett modellen. Tredje frågan löd: Är 
du orolig över hur exploateringen kommer att påverka det befintliga området? 
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Frågan hade fyra svarsalternativ; Mycket, Ganska, Inte direkt och Nej. Fjärde frågan 
löd: Ser du exploateringen av tomtområdet som något positivt? Också här fanns fyra 
svarsalternativ; Mycket, Ganska, Inte direkt och Nej. 

I den femte frågan övergick jag till att ta reda på hur tydligt de kunde föreställa sig 
den planerade byggnationen. Detta för att senare kunna jämföra om detta skiljde sig 
mot dem som sett modellen. Så femte frågan löd: Kan du skapa en inre bild av hur 
den färdiga byggnationen kommer att bli? Frågan hade fyra svarsalternativ; Det är 
mycket svårt, Det är ganska svårt, Det är ganska lätt och Det är mycket lätt. 

Sista och sjätte frågan syftade till att ta reda på ifall de tillfrågade själva trodde att en 
fysisk modell skulle underlätta för dem att skapa sig en bild av exploateringen. Detta 
för att jag sedan skulle kunna jämföra och se om det blev som de trodde för dem som 
fick se modellen. Fråga sex löd: Tror du att en fysisk modell skulle hjälpa dig att få en 
bild av hur området kommer att se ut med nybyggnationerna? Frågan hade tre 
svarsalternativ; Ja, Inte nämnvärt och Nej. 

7.2.2 Andra enkäten – metod enkätundersökning del 2 
Den andra delen av enkätundersökningen bestod av fem frågor med flera 
svarsalternativ vardera, och ett utrymme för fritextsvar med rubriken Övriga 
synpunkter (Bilaga 2). Jag delade ut enkäterna vid en informationsträff i det lokala 
församlingshuset som Sundsvalls kommun bjudit in de närboende till. Inbjudan till 
träffen hade annonserats via en gatupratare som ställdes upp på Bölevägen i 
anslutning till de tomter som ska exploateras, och via det digitala nyhetsbrev som 
kommunen skickar ut till boende i området som registrerat sig för det. Till 
informationsträffen kom 5 personer. Vid denna träff presenterade kommunen arbetet 
med modellen och de närboende tittade på modellen. Efter det ombads de att svara 
på den andra delen i enkätundersökningen, där de nu fick svara på om de tyckte att 
de fått en tydligare bild av exploateringen än innan de sett den fysiska modellen. 
Alla fem som närvarade vid mötet svarade på enkäten. Av dessa personer var det 
bara två individer som även svarat på den första enkäten. 

7.2.2.1 Andra enkätens frågor 
Det första jag ville ha reda på från dem som sett den fysiska modellen var om de 
överhuvudtaget ansåg sig ha fått en tydlig bild av den planerade byggnationen i 
området, med hjälp av modellen. Detta för att kunna jämföra med fråga fem och sex i 
den första enkäten. Dessa frågor handlade om huruvida de kunde skapa sig en inre 
bild av exploateringen, och om de trodde att få se en fysisk modell skulle underlätta 
för dem att skapa sig denna bild. Så fråga ett i andra enkäten löd: Har du fått en 
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tydlig bild av den planerade byggnationen 1 i området, genom att titta på den fysiska 
modellen? Frågan hade fyra svarsalternativ; Mycket tydlig, Tydlig, Inte så tydlig och 
Nej, inte tydlig alls. 

Fråga två syftade till att se om den känslomässiga inställningen till exploateringen 
påverkats av att ha fått se den fysiska modellen. Denna fråga relaterade till fjärde 
frågan i första enkäten som handlade om ifall de såg exploateringen som något 
positivt eller negativt. Fråga två i andra enkäten löd: Är din bild av hur området 
kommer att bli, mer positiv eller mer negativ än innan du såg den fysiska modellen? 
Frågan hade tre svarsalternativ; Mer positiv, Mer negativ och Ingen skillnad alls. 

I fråga tre ville jag veta om det nu var karta eller fysisk modell som de tyckte gav den 
tydligaste bilden. Jag förväntade mig att antingen eller, gällde så frågan löd: Vilket 
har gett dig den tydligaste bilden över området och nybyggnationen - karta eller 
fysisk modell? Frågan hade endast två svarsalternativ; Karta, och Fysisk modell. 

Fråga fyra var även den en fråga för att se om den känslomässiga inställningen till 
exploateringen påverkats av att ha fått se modellen. Frågan relaterade till fråga tre i 
den första enkäten, som handlade om ifall de kände oro över exploateringens 
påverkan på området. Fråga fyra i andra enkäten löd: Tror du att osäkerhet och 
eventuell oro minskar genom att få titta på en fysisk modell? Fyra svarsalternativ 
fanns; Minskar väldigt mycket, Minskar mycket, Minskar inte direkt och Nej, minskar inte 
alls. 

I den sista och femte frågan ville jag att de angav vikten av att det finns en fysisk 
modell att få se när kommunen exploaterar områden. Frågan löd: Hur viktigt tycker 
du att det är, att det finns en fysisk modell tillgänglig för allmänheten när 
kommunen exploaterar områden? Fråga fem hade fyra svarsalternativ; Mycket viktigt, 
Ganska viktigt, Inte direkt viktigt och Inte alls viktigt.  

Allra sist i enkäten fanns ett utrymme med möjlighet att i fritext skriva in övriga 
synpunkter. 

7.3 Brister 
Under arbetets gång noterade jag främst fyra brister. 

1 Utseendet på de nyproducerade husen i modellen är bara fiktivt. Tomtägarna kanske väljer andra typer av 
hus. 
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7.3.1 Litet svarsunderlag 
Det hade varit önskvärt att fler personer deltagit i undersökningen för att få ett 
bredare underlag till resultatet. Nu var antalet deltagande personer i den första delen 
av enkätundersökningen begränsat till de som öppnade dörren i 
exploateringsområdets närliggande villor på Bölevägen och Mårtensro, och antalet 
deltagare i den andra och avslutande delen av enkätundersökningen var begränsat 
av antalet personer som kom till kommunens informationsträff. Det hade även varit 
önskvärt att samma personer hade besvarat både del ett och del två i 
enkätundersökningen för att kunna göra en ”före och efter”-jämförelse. 

7.3.2 Odistinkt koppling mellan frågorna i första och andra enkäten 
Jag anser att frågorna i de båda enkäterna skulle ha matchat varandra tydligare än de 
gjorde. De relaterade till varandra men jag inser att det hade varit lättare att dra 
slutsatser om varje fråga i första enkäten haft en tydlig ”make” i den andra. Det 
skulle även varit mycket lättare att gjort en tydligare grafisk översikt. 

Skulle jag göra enkätundersökningen igen så skulle jag se till frågorna i del 1 och 2 
hade en tydligare och distinktare koppling till varandra än som nu blev fallet.  

7.3.3 Fiktiva hus 
Projektet Grönt boende höll vid tiden för examensarbetet på med en utbildningsserie 
för intresserade familjer. Detta för att på så sätt skilja ut de familjer som var mest 
lämpade att delta i projektet och köpa tomterna för uppförande av sitt eget hållbara 
boende utifrån kommunens kravspecifikation. Det innebar att vid tiden för 
modellbygget var tomterna fortfarande inte sålda och typen av hus, i fråga om 
storlek, utseende och liknande var ännu inte bestämt. Det resulterade i att modellen 
byggdes med fiktiva hus, placerade på de för tillfället obebyggda tomterna. Det 
skapade en brist i modellen. Det hade varit att föredra att visa de byggnader som 
faktisk skulle komma att byggas, i stället för fiktiva hus. 

7.3.4 Förskjutning i del av kartbilden 
En del av modellen hade en liten inkorrekt förskjutning av kartbilden till höger, i ett 
av hörnen, där stämde inte modellen till hundra procent. 

8 Resultat 

8.1 Sammanställning av enkätundersökningens resultat 
Jag kan via enkätundersökningens resultat konstatera att den fysiska modellens 
närvaro i rummet verkar ha nått fram till betraktaren, att den tydliggjorde och 
dessutom bidrog till en positivare inställning till exploateringen. 
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8.1.1 Enkätundersökning del 1 resultat 
Den första enkäten som delades ut via dörrknackning på Bölevägen och i de hus i 
Mårtensro som gränsar till exploateringsområdet, besvarades av nio personer totalt. 
Den bestod av sex frågor, varav den första hade utrymme för fritextsvar. 

På första frågan ”Anser du att du berörs personligen av nybyggnationen i 
tomtområdet?” med svarsalternativen ja eller nej, svarade samtliga nio personer ja. 
Samtliga skrev även ett fritextsvar. I punktlistan nedan redovisar jag fritextsvaren, 
och varje punkt sammanfattar en persons svar: 

• Buller, lugnet försvinner. 
• Förtätning av området, mer trafik och den gröna oas som skogen var, 

försvinner. Plus är att möjligtvis flyttar det in trevliga grannar. 
• Vi bor grannar. 
• Bebyggd baksida ger insyn. Vi gillar ej det. 
• Insyn på vår baksida. 
• Insynen ökar markant, trafiken ökar. 
• Tätare byggnationer, mer trafik. 
• Tappar ett naturområde i direkt anslutning till vår tomt. 
• Mer insyn och tråkigt att den lilla skogsdungen inte får vara kvar som en 

”lunga” för djur. 

På andra frågan ”Känner du att byggnationen engagerar dig?” med 
svarsalternativen Mycket, Ganska, Inte direkt och Nej, svarade tre personer Mycket, 
fem personer Ganska, en person Inte direkt och noll personer Nej. 

På tredje frågan ”Är du orolig över hur exploateringen kommer att påverka det 
befintliga området?” med svarsalternativen Mycket, Ganska, Inte direkt och Nej, 
svarade tre personer Mycket, fyra personer Ganska, en person Inte direkt och en 
person Nej. 

På fjärde frågan ”Ser du exploateringen av tomtområdet som något positivt?” med 
svarsalternativen Mycket, Ganska, Inte direkt och Nej, svarade noll personer Mycket, 
en person Ganska, fyra personer Inte direkt och fyra personer Nej. 

På femte frågan ”Kan du skapa en inre bild av hur den färdiga byggnationen 
kommer att bli?” med svarsalternativen Det är mycket svårt, Det är ganska svårt, Det är 
ganska lätt och Det är mycket lätt, svarade noll personer Det är mycket svårt, sju 
personer Det är ganska svårt, två personer Det är ganska lätt och noll personer Det är 
mycket lätt. 

 
 



14 
 
På sjätte frågan ”Tror du att en fysisk modell skulle hjälpa dig att få en bild av hur 
området kommer att se ut med nybyggnationerna?” med svarsalternativen Ja, Inte 
nämnvärt och Nej, svarade åtta personer Ja, noll personer Inte nämnvärt och noll 
personer Nej. En person avstod från att svara och skrev under frågan ”Vet ej vad 
modellen är för något.” Personen ansåg sig inte kunna svara på frågan på grund av 
att hen inte förstod vad en fysisk modell var för något. 

8.1.2 Enkätundersökning del 2 resultat 
Den andra enkäten som delades ut vid Sundsvalls kommuns informationsträff för de 
närboende, besvarades av de totalt fem personer som deltog i träffen. Enkäten bestod 
av fem frågor, och allra sist ett utrymme för fritextsvar under rubriken Övriga 
synpunkter. 

På första frågan ”Har du fått en tydlig bild av den planerade byggnationen 2 i 
området, genom att titta på den fysiska modellen?” med svarsalternativen Mycket 
tydlig, Tydlig, Inte så tydlig och Nej, inte tydlig alls, svarade två personer Mycket tydlig, 
tre personer Tydlig, noll personer Inte så tydlig och noll personer Nej, inte tydlig alls. 

På andra frågan ”Är din bild av hur området kommer att bli, mer positiv eller mer 
negativ än innan du såg den fysiska modellen?” med svarsalternativen Mer positiv, 
Mer negativ och Ingen skillnad alls, svarade fyra personer mer positiv, noll personer 
Mer negativ och en person Ingen skillnad. 

På tredje frågan ”Vilket har gett dig den tydligaste bilden över området och 
nybyggnationen - karta eller fysisk modell?” med svarsalternativen Karta, och Fysisk 
modell, svarade en person Karta, två personer Fysisk modell och två personer hade 
fyllt i båda alternativen och menade att kartan i kombination med den fysiska 
modellen gav den tydligaste bilden. 

På fjärde frågan ”Tror du att osäkerhet och eventuell oro minskar genom att få titta 
på en fysisk modell?” med svarsalternativen Minskar väldigt mycket, Minskar mycket, 
Minskar inte direkt och Nej, minskar inte alls, svarade noll personer Minskar väldigt 
mycket, två personer Minskar mycket, två personer Minskar inte direkt och en 
person Nej, minskar inte alls. 

På femte och sista frågan ”Hur viktigt tycker du att det är, att det finns en fysisk 
modell tillgänglig för allmänheten när kommunen exploaterar områden?” med 

2 Utseendet på de nyproducerade husen i modellen är bara fiktivt. Tomtägarna kanske väljer andra typer av 
hus. 
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svarsalternativen Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte direkt viktigt och Inte alls viktigt, 
svarade tre personer mycket viktigt, två personer Ganska viktigt, noll personer Inte 
direkt viktigt och noll personer Inte alls viktigt. 

Allra sist under rubriken Övriga synpunkter hade fritextsvar lämnats. I punktlistan 
nedan redovisar jag fritextsvaren, och varje punkt sammanfattar en persons svar: 

• Generellt bra + kontinuerlig info kring projektet. 
• Kombination av karta, fysisk modell och presentation. 
• Är den verkligen skalenlig med kartan? 

8.2 Grafisk översikt av enkätundersökningens resultat 
redovisat i procent 

Eftersom antalet personer som besvarade enkätundersökningens första del och andra 
del skilde sig åt, liksom även antalet frågor i respektive undersökningsdel, så 
omräknade jag resultatet till procent och gjorde en grafisk översikt för att lättare 
kunna överblicka resultatet.  

Den procentuella beräkningen gjordes enligt formeln (delen/helheten) x 100. Det vill 
säga om 5 personer av 9 svarat Ja så hade (5/9) x 100 = 55 % svarat Ja. 

8.2.1 Tydligheten i de närboendes bild förändrades 
Hur tydlig/otydlig bild de närboende som svarade på enkäten hade av den 
planerade nybyggnationen, skilde sig mellan de som sett den fysiska modellen och 
de som inte sett den.  

Endast 22 % hade en tydlig bild utan att ha sett den fysiska modellen. Alla som sett 
modellen hade en tydlig bild av den planerade nybyggnationen, varav 40 % till och 
med ansåg att den blivit mycket tydlig. 
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Diagram 1. 

8.2.2 40 % trodde att en fysisk modell kan minska oro och osäkerhet 
88 % av de närboende som svarade på enkäten utan att ha sett modellen kände sig 
oroliga inför nybyggnationen. 40 % av de närboende som sett modellen trodde att 
oro och osäkerhet kan minska genom att få titta på en fysisk modell. 

 

Diagram 2. 

8.2.3 80 % fick en positivare bild av exploateringen 
Sammanlagt 88 % av de som inte sett modellen och svarade på enkäten, kände sig 
inte positiva eller inte direkt positiva. 

80 % av de som sett modellen fick en mer positiv bild av den planerade 
exploateringen än innan de sett den fysiska modellen. Ingen fick en mer negativ bild. 
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Diagram 3. 

8.2.4 Både karta och fysisk modell gav den tydligaste bilden av exploateringen 
för de flesta 

60 % av de som svarade på enkäten efter att ha sett modellen tyckte att en 
kombination av karta och fysisk modell gav den tydligaste bilden av exploateringen. 
Detta var ett oväntat resultat, då vi förväntat oss att man bara skulle fylla i ett 
alternativ – karta eller modell, men istället valde båda alternativen. 

40 % tyckte att en fysisk modell gav den tydligaste bilden. Ingen tyckte att endast 
karta gav den tydligaste bilden av exploateringen. 

 

Diagram 4. 
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8.2.5 Viktigt med en fysisk modell anser alla tillfrågade 
Sammanlagt tycker samtliga som svarade på enkäten efter att de sett modellen, att 
det är Ganska viktigt eller Mycket viktigt att det finns en fysisk modell tillgänglig för 
allmänheten när kommunen exploaterar områden. 60 % av dessa tyckte det var 
Mycket viktigt. 

Ingen tyckte att det inte var viktigt med en modell. 

 

9 Diskussion  
I denna diskussion fokuserar jag på det möjliga sambandet mellan hur en fysisk 
modell kan tänkas gynna en exploatör, i detta fall kommunen, och mekanismerna 
bakom detta.  

Jag kan konstatera att den fysiska modellens närvaro verkar ha nått fram till 
betraktaren, att den tydliggjorde och dessutom gav en positivare inställning till 
exploateringen. Kanske för att den på ett neutralt sätt talade till vår uråldriga spatiala 
förmåga. Min forskningsfråga ”Kan en fysisk modell över den planerade 
exploateringen av ett tomtområde, minska de närboendes oro kring hur den 
kommande bebyggelsen kommer att påverka och uppfattas i området?” får mig att 
tänka på uttalandet från Noréns arkitektkontor (2015), om den fysiska modellens 
verkliga styrka:  

När det gäller att samla en grupp människor för att visa, peka och 
diskutera arkitektur så är en fysisk modell oöverträffad som verktyg. En 
vacker modell hjälper dessutom till att väcka positivt intresse för ett 
projekt.  
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Faktiskt verkar det som om en fysisk modell gjorde skillnad även vid 
kommunicerandet av exploateringen i Böle, Sidsjö. Det tyder den 
enkätundersökning jag gjorde på. Modellen antogs minska oro, den bidrog till att 
tydliggöra och dessutom gav den en positivare inställning till exploateringen:  

• 40 % av de som svarade på enkäten efter att ha sett modellen, trodde att en 
fysisk modell kan minska oro och osäkerhet. 

• 60 % av de som svarade på enkäten efter att ha sett modellen, tyckte att en 
kombination av fysisk modell och karta gav den tydligaste bilden av 
exploateringen. 

• 80 % av de närboende som svarade på enkäten efter att ha sett modellen, fick 
en mer positiv bild av exploateringen, efter att ha sett min fysiska modell.  

Om de närboende är mer positivt inställda till en projektering torde de ha mindre 
benägenhet att klaga på projektet. Om färre närboende lämnar in synpunkter och 
överklagar under byggplaneringen/-processen skulle det vara ytterst positivt och 
gynnsamt både för kommunen och men även för byggherrarna.  

På kommunens informationsmöte med de närboende fick jag i verkligheten uppleva 
hur den fysiska modellen gjorde det lättare att kommunicera. Eskilstuna kommuns 
(2015) erfarenheter av att: ”…ritningar och kartor är något som många tycker är 
svårt att förstå. Modeller kan ge en bättre bild”, verkar stämma. 

I enlighet med vad mina teoristudier visade, så verkade modellen påverka 
människor på ett annat sätt än talad information och information på papper, så som 
texter och kartor. Jag förstår att det måste bero på att modellen talar till människans 
spatiala förmåga. Den förmåga som bland annat handlar om att läsa av och få en 
korrekt upplevelse av det tredimensionella rummet. Förmågan spelar en avgörande 
roll för vår förmåga att uppfatta världen omkring oss på ett neutralare sätt, utan den 
känslomässiga laddning som till exempel en språklig framställning ger (Adler, Adler, 
2000). Utan denna känslomässiga laddning, som jag förmodar ofta består av en 
negativ oro för förändringar, allra helst när det gäller exploatering runt ens hem, 
tänker jag att det måste vara lättare att få en positivare inställning till projektet. 

Det var intressant att modellen ansågs fylla en så viktig roll att samtliga tillfrågade 
svarade att det var Ganska viktigt eller Mycket viktigt att kommunen tillhandahöll en 
fysisk modell vid exploateringar . Detta trots att modellen hade brister. Den 
presenterade endast fiktiva hus på tomterna för nybyggnationen och inte de hus som 
faktiskt skulle komma att byggas, vilket några av de närboende tyckte var synd. En 
del av modellen hade dessutom en liten inkorrekt förskjutning av kartbilden till 
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höger, i ett av hörnen, där stämde inte modellen till hundra procent. Ingen 
kommenterade detta. Dock ifrågasatte en person i enkätundersökningen om 
modellen var skalenlig, det var den. Kanske kände personen av förskjutningen men 
kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var som inte stämde? 

Enligt dagens lagstiftning finns ingen del som kräver att en modell presenteras vid 
exploatering, vilket är förståeligt med tanke på att det krävs mycket tid och resurser 
för att ta fram en fysisk modell. Dock för det mina tankar vidare till huruvida en 
digital modell skulle kunna fylla samma roll som en fysisk, och om den digitala 
modellen skulle kräva mindre tid och resurser att tillverka än en fysisk modell. 

10 Slutsatser 
Det verkar som om den fysiska modellen tydliggjorde och bidrog till en positivare 
inställning till exploateringen, hos de närboende som deltog i undersökningen.  

Undersökningsresultatet pekar på att de flesta närboende, som tillfrågades via 
dörrknackning i området, kände sig oroliga inför den kommande byggnationen. 
Närmare bestämt 88 % svarade att de känner sig oroliga. 40 % trodde att oron skulle 
minska av att få se en fysisk modell och 40 % trodde att oron inte direkt skulle 
minska. Min slutsats är att oron åtminstone delvis skulle kunna minskas genom att 
visa en fysisk modell.  

Hela 80 % av de tillfrågade på informationsmötet kände sig mer positivt inställda till 
exploateringen efter att sett den fysiska modellen över området, än innan. Min 
slutsats är att det beror på att modellen talar till vår spatiala förmåga, som låter oss 
uppfatta världen omkring oss på ett neutralare sätt, utan den känslomässiga 
laddning som till exempel en språklig framställning ger (Adler, Adler, 2000). 

Samtliga svarande ansåg att det var Ganska eller Mycket viktigt att kommunen 
tillhanda höll en fysisk modell vid exploateringar. De närboende tyckte att modellen 
i kombination med karta gav den tydligaste bilden av hur exploateringen skulle se 
ut. Min slutsats är att det beror på att många kan ha svårt att förstå ritningar och 
kartor. De får stöd av att den fysiska modellen visar ytterligare en dimension som 
talar till hjärnan på ett annorlunda sätt.  

Dock är enkätundersökningens svarsunderlag för litet för att kunna dra några 
vetenskapliga slutsatser av. Undersökningen kan inte vetenskaplig påvisa något, den 
är snarare mer att likna vid att väta fingret, hålla upp det luften och uppskatta vartåt 
det blåser. 
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11 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom resultatet av undersökningen ger oss att de tillfrågade fann det viktigt att 
kommunen tillhandahåller en fysisk modell vid exploateringar, så vore det intressant 
att utreda frågan vidare. Att ta in svar från en större grupp människor och undersöka 
vilka resurser som skulle krävas av kommunen.  

För att ta reda på om framtagandet av en fysisk modell skulle vara lönsamt för 
kommunen vore det av stor vikt att också vidare undersöka om det finns ett 
samband mellan att de närboende blir mer positivt inställda till projektet (vilket 80 % 
blev av att se en fysisk modell) och en minskning av överklaganden. 

En jämförande studie för att se om samma effekt kan uppnås med hjälp av en digital 
modell skulle också vara relevant. Om en digital modell kan uppvisa likvärdig effekt 
kan dess lönsamhet jämföras mot lönsamheten att uppföra en fysisk modell. 
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1 
Enkätundersökning:  
Nybyggnation i Böle, Sidsjö.  

Enkäten används till examensarbete vid byggingenjörsutbildningen Hållbart 
byggande, Mittuniversitetet, i samarbete med projektet Grönt boende. 
Anser du att du berörs personligen av nybyggnationen i tomtområdet? 
     ⃝ Ja       ⃝ Nej 
Om ja: 
Hur?:______________________________________________________________________ 

Känner du att byggnationen engagerar dig? 
     ⃝ Mycket      ⃝ Ganska      ⃝ Inte direkt      ⃝ Nej 

Är du orolig över hur exploateringen kommer att påverka det befintliga området? 
     ⃝ Mycket      ⃝ Ganska      ⃝ Inte direkt     ⃝ Nej 

Ser du exploateringen av tomtområdet som något positivt? 
     ⃝ Mycket      ⃝ Ganska      ⃝ Inte direkt      ⃝ Nej 

Kan du skapa en inre bild av hur den färdiga byggnationen kommer att bli?  
     ⃝ Det är mycket svårt     ⃝ Det är ganska svårt     ⃝ Det är ganska lätt     ⃝ Det är mycket 
lätt 

Tror du att en fysisk modell skulle  hjälpa dig att få en bild av hur området  kommer 
att se ut med nybyggnationerna?  
     ⃝ Ja      ⃝ Inte nämnvärt     ⃝ Nej 
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13.2 Bilaga 2 
Enkätundersökning: 

Nybyggnation i Böle, Sidsjö.  

Enkäten används till examensarbete för byggingenjörsutbildningen Hållbart byggande, 
Mittuniversitet, i samarbete med projektet Grönt boende. 

Har du fått en tydlig bild av den planerade byggnationen 3 i området, genom att titta 
på den fysiska modellen?  
     ⃝ Mycket tydlig      ⃝ Tydlig      ⃝ Inte så tydlig      ⃝ Nej, inte tydlig alls 

Är din bild av hur området kommer att bli mer positiv eller mer negativ än innan du 
såg den fysiska modellen? 
     ⃝ Mer positiv       ⃝ Mer negativ      ⃝ Ingen skillnad 

Vilket har gett dig den tydligaste bilden över området och nybyggnationen - karta 
eller fysisk modell? 
     ⃝ Karta      ⃝ Fysisk modell   

Tror du att osäkerhet och eventuell oro minskar genom att få titta på en fysisk 
modell?  
     ⃝ Minskar väldigt mycket      ⃝ Minskar mycket      ⃝ Minskar inte direkt     ⃝ Nej, 
minskar inte alls 

Hur viktigt tycker du att det är, att det finns en fysisk modell tillgänglig för 
allmänheten när kommunen exploaterar områden? 
     ⃝ Mycket viktigt      ⃝ Ganska viktig      ⃝ Inte direkt viktigt      ⃝ Inte alls viktigt 

Övriga 
synpunkter:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________ 

3 Utseendet på de nyproducerade husen i modellen är bara fiktivt. Tomtägarna kanske väljer andra typer av 
hus. 
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13.3 Bilaga 3 
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13.4 Bilaga 4 
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