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Förord
Denna rapport är slutprodukten för projektarbete 15 högskolepoäng avfattat inom ramen för Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola, våren 2011. Uppsatsen riktar sig till studenter och fär-
digutbildade planeringsarkitekter, arkitekter och landskapsarkitekter och andra intresserade i ämnet. 
Viljan har varit att belysa problematiken kring det offentliga rummet och hur det i första hand bör 
utformas för människan. Jag vill i första hand tacka Agneta Sundberg som fungerat som handledare 
under denna period. Jag vill även tacka planchef Sara Kopparberg på Tyresö kommun som låtit mig 
ta del av den information som funnits kring Bollmora torg. Likaså för att jag getts möjlighet att sitta i 
stadsbyggnadskontorets lokaler och fritt kunnat använda den utrustning som  nns där.  

Att skriva ett kandidatarbete har varit en erfarenhet med många nya utmaningar och frågeställningar 
som har varit tvungna att lösas. 

Stockholm, maj 2011

Victor Altenius
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Sammanfattning
Inom arkitektur och samhällsplanering är rummet ett mycket grundläggande och essentiellt begrepp.  
För att rummet ska utnyttjas och upplevas till fullo av invånare och besökare krävs det att dessa är 
särskilt utformade efter människan. Det offentliga rummen i staden ska vara tillgängligt för alla oav-
sett kön, ålder eller etnicitet. Under årens gång har dess användning varierat från nödvändiga 
aktiviteter till att idag främst bestå av frivilliga och sociala handlingar. En tydlig hierarkisk ordning 
bland offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata ytor stärker den naturliga kontrollen och 
stödjer invånarnas medvetande om vilka människor som tillhör platsen. 

Staden är ständigt under förändring. Den omvandlas, omstruktureras och får ideligen nya sociala och 
kulturella former. Tydliga horisontella och vertikala skiktningar kan skönjas beroende på vart man be-
 nner sig geogra  skt  och hur de som vistas där klär och uppför sig. Beroende på hur vi utformar de 

offentliga platserna påverkas människan olika. Här spelar de sex gestaltningslagarna stor roll för hur 
vi uppfattar de rum vi be  nner oss i. Detta leder oss in i miljöpsykologin som visar att den omgivning 
vi dagligen be  nner oss i spelar en mycket viktig roll eftersom den utgör själva inramningen för våra 
upplevelser och beteenden. Perceptionspsykologi är ett begrepp för de processer som är aktiva i att 
tolka de sinnesintryck människan ständigt utsätts för. När vi be  nner oss i de offentliga rummen för-
vandlas sinnesintryck till meningsfull information. Detta gör det möjligt för oss att orientera, känna 
igen ansikten eller bara bedöma avstånd. Vår möjlighet att kunna samspela med miljön omkring oss 
bygger på att den bland annat är lätt igenkännbar. För att kunna skaffa oss en inre representation av 
vår yttre omvärld skapar människan så kallade kognitiva och spatiala kartor. Dessa delar upp miljön 
vi vistas i och gör det möjligt för oss att exempelvis känna igen oss vid senare tillfällen. 

Som blivande planeringsarkitekt är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av arkitekturen och de 
offentliga rummen som viktiga byggstenar där vi skapar förutsättningar för människans identitets-
skapande och sociala förankring. En stor del av vårt lärande baseras på upplevelser i dagliga vardags-
situationer och därför måste vi utforma de offentliga platserna så att de blir en tillgång för människan. 
Gehl Architects arbetar med en metod de kallar för First life – then space – then buildings. 
Inventeringsmetoden främjar människan och stadslivet genom att sätta de offentliga rummen i fokus 
och inte byggnaden eller funktionerna.

I Tyresö kommun i Stockholm bor det idag cirka 43 000 människor. Kommunen i sig är attraktiv med 
bland annat goda kommunikationer och närhet till havet. Dock upplevs vad som borde vara kommu-
nens framsida nämligen Bollmora torg, som en övergiven plats som inte utformats med hänsyn till 
vad de människor som använder den har för behov. Planförslag under kapitel 4 är en idé på hur man 
med teoretiska kunskaper inom offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi kan omgestalta Bollmora 
torg med människan i fokus. 
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Abstract
In architecture and urban planning, the room is a very basic and essential concept. For this to be used 
and experienced to it´s maximum by residents and visitors it is required that these are speci  cally 
designed for humans. The public rooms in the city should be accessible to all regardless of gender, 
age or ethnicity. Over the years, its use varied from necessary activities that are mainly composed of 
volunteer activities and social actions. A clear hierarchy among the public, semi public, semi private 
and private spaces reinforces the natural control and supports the residents’ consciousness of the 
people of the place.

The city is constantly changing. It convert, restructured, and continually receive new social and cul-
tural forms. Clear horizontal and vertical strati  cation can be detected depending on where you are 
geographically, and how those who reside there dress and behave. Depending on how we design pub-
lic places affect people differently. Here, the six design laws playes a huge role in how we perceive 
the room we are in. This leads us into the environmental psychology shows that the environment 
we  nd ourselves in every day makes a very important role because it constitutes the very framing 
of our experiences and behaviors. Perception Psychology is a term for the processes that are active 
in interpreting the sensations humans are constantly exposed to. When we are in the public rooms 
transformed sensory input into meaningful information. This allows us to orient, recognize faces or 
only judge distances. Our ability to interact with the environment around us is based on omong other 
things how easily it is to recognizable. In order to obtain an internal representation of our external en-
vironment creates man known as cognitive and spatial maps. These divide the environment we reside 
in and allows us to recognize ourselves as on later occasions.

As a future planning architect, it is extremely important to understand the importance of architec-
ture and public spaces as an important tool and essential for human identity and social support. A 
large part of our learning is based on experiences in daily life situations and we must organize public 
places so that they become an asset to mankind. Gehl Architects working on a method they call for 
First Life - then space - then buildings. Inventory method promotes human and urban life by putting 
the public rooms in focus and not the building or the functions.

In Tyresö municipality in Stockholm lives today about 43 000 humans. The municipality itself is 
attractive, including good transport links and proximity to the sea. However, experienced what should 
be the municipality’s front namely Bollmora square, like an abandoned place that is not designed to 
respect what the people who use it for needs. Plan proposal under chapter 4 is an idea on how the 
theoretical knowledge of publicity, spatial and environmental psychology can refashion Bollmora 
square with man in mind.
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1. Inledning

”Å andra sidan, vad innebär det att arkitekterna övergav – eller åtminstone påstod sig ha övergett – 
de nedärvda reglerna för arkitektonisk gestaltning, att ge byggnader ”mänskliga” proportioner, fast 
kroppslighet, avgränsade rum och detaljer som motsvarar vad ögonbrynen, läpparna och hårfästet är 
för människans ansikte? För att istället rita anonyma strukturer och abstrakta volymer kring snabbt 
förändrade funktioner? Alla moderna byggnader kan inte karaktäriseras på det sättet, och alla nya 
städer och stadsdelar är inte upplösta. Men modernismen som helhet har en abstrakt prägel som är 
ny och ohistorisk och den har tidvis strävat efter att förinta den traditionella gatubilden med dess 
slutna rum och hävdvunna former” (Svedberg, 1996, s. 11).

Alla har säkert vid något tillfälle funderat på varför man tycker en plats är vacker eller trivsam och 
alla har säkert också upplevt att de inte riktigt kunnat sätta ord på sina känslor och förklara vad de 
upplever. För den enskilde är det möjligen inte så viktigt att kunna besvara dessa frågor men för 
planeringsarkitekter, arkitekter och samhällsplanerare som ska utforma eller förnya miljöer är dessa 
frågor av största betydelse. Vikten av att förstå hur våra upplevelser av miljön fungerar och vad som 
är gemensamt för människor kan inte nog poängteras. Med kunskap om hur människan uppfattar och 
brukar den fysiska omgivningen kan stadens utformning och innebörd anpassas efter människan och 
deras olika behov. Det är inte lätt men med en god planering och vilja kan vi skapa goda 
förutsättningar på de offentliga platserna. För hur är det med den miljön vi dagligen vistas i, gör den 
intryck på människan eller rör vi oss opåverkade genom staden och dess offentliga platser?

Året var 1956 då Abraham Maslow och Norbett Mintz beslöt sig för att ta reda på detta! De lät göra 
undersökningar i tre skilda omgivningar, ett ”vacker”, ett ”genomsnittligt” och ett ”fult” rum. Iden 
var att låta försökspersoner bedöma hur energiska och glada ett antal avbildade ansikten upplevdes 
vara beroende på vilken miljö de befann sig i. Resultatet var att miljön påverkade försökspersonerna 
till den grad att samma ansikten i det ”vackra” rummet bedömdes som gladare och mer energiska än i 
det ”fula” rummet… 

1.2 Problemformulering
Inom stadsbyggnadshistorien kan vi blicka bakåt och se tydliga spår efter hur våra svenska städer 
utvecklats olika under skiftande tidsepoker. Offentliga platser som tidigare bland annat kantats av 
torghandel, liv och rörelse där människor diskuterade och umgicks, där människan och dess behov 
stod i centrum har på många håll tyvärr fått andra prioriteringar. Med start kring sekelskiftet kan vi 
se spår efter bilismens utveckling som tagit allt större plats på de offentliga ytorna. Det av människan 
förr så använda torget ersattes av parkeringsplatser för att tillgodose de växande behoven av rörelse. 
Kring mitten av 1900-talet ser vi en på många håll negativ centrumutveckling där de förr småskaliga 
offentliga platserna som kantades av verksamheter har ersatts av en storskaligare och innehållsfattig-
are miljö som människan till största del bara vistas i under arbetstid. Idag ser vi en enorm utveckling 
av externhandel som ännu ett exempel på hur vi människor har lämnat de så betydelsefulla offentliga 
platserna med en negativ avbefolkning som följd till förmån för halvprivata eller semiprivata platser 
mer perifert. Likaså ställs vi inför problematiken när vi skapar konsumtionsplatser där endast de med 
kapital har möjlighet att vistas och ta del av utbudet (Liberg, 2010, s.237-242). 

Vi går en framtid till mötes där vi försvagar de offentliga platsernas ställning och därmed tappar so-
cialt betydelsefulla värden för människan.
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1.3 Bakgrund
Alla människor som bor eller rör sig i staden har en eller annan relation till hela eller delar av den. Vi 
observerar och iakttar, men det är inte allt. Eftersom vi betraktar den miljö vi vistas i skapar vi också 
ett starkt band till den, kanske kan man säga att vi är en del av just staden. Våra sinnen jobbar under 
högtryck med att ta in och bearbeta de upplevelser vi möter i kontakt med miljön. Oftast är vår upp-
fattning om staden inte fullständig eller varaktig utan består snarare av partiella, osammanhängande 
delar och ofta delade med andra tidigare händelser. Våra upplevelser står alltid i relation till vad vi 
tidigare erfarit och varit med om, alltså minnet om vårt för  utna. Lynch (1960) menar att staden bör 
vara tydligt läsbar för människan och lätt igenkännbar samt möjlig att sortera in i mönster. En läsbar 
stad är en stad där man lätt kan sortera in distrikt, landmärken, leder, noder och kanter i lätt identi  er-
bara mönster (Lynch, s.2-8). 

Behovet av att känna igen och dela in vår omgivning är så grundläggande och har rötter så långt 
tillbaka i människans historia att detta har både praktisk och emotionell betydelse för individer. För 
att begripa hur vi ska skapa miljöer som är tydliga och läsbara för människan måste vi förstå inte bara 
staden i sig själv utan även dem som lever i den. Att skapa en god bild av omgivningen är en tvåvägs 
process mellan den byggda miljön och människan (Lynch, 1960, s.2-8).

1.4 Syfte
Kandidatarbetet syftar till att utforska vad stadens offentliga rum och dess gestaltning har för effekt 
på människan samt hur detta påverkar offentliga platsers användning. Resultatet kommer leda till ett 
planförslag över Bollmora torg i Tyresö centrum.

1.5 Frågeställning
1. Hur påverkas människan genom utformningen av de offentliga platserna enligt teorierna kring 
offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi?

2. Hur kan man med utgångspunkt i teorier kring offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi uforma 
ett planförslag för omgestaltning av Bollmora torg i Tyresö centrum där människan står i fokus?

1.6 Mål 
Målet med uppsatsen är att med utgångspunkt i teorier kring offentlighet, rumslighet och 
miljöpsykologi, utforma ett planförslag för omgestaltning av Bollmora torg där miljöutformningens 
mänskliga värden står i fokus.

1.7 Metod 
Studien har genomförts med följande tre metoder.

Litteratur och dokumentstudier 
Den huvudsakliga metod jag använt mig av är kvantitativa studier av litteratur samt forskning inom 
området som är relevant för min studie såsom Gehl, Lieberg, Lynch med  era. Samt dokumentstudier 
av det planförslag Tyresö Kommun tagit in från ERSÉUS ARKITEKTER AB “Program för förnyelse 
och utveckling av  Tyresö Centrum mars 2007” (Tinnerholm, 2011).

Verktyg
Utifrån de slutsattser man kan utläsa inom de tre teoretiska områdena arbetet tar upp har en rad 
”analysverktyg” valts som ligger till grund för inventering av Bollmora torg samt för det avslutande 
planförslaget. Dessa åter  nns i kapitel 3.2. Teorierna kring offentlighet, rumslighet och miljöpsykolo-
gi har kategoriserats för att ge svar på frågeställningen. 
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Inventering
Inventeringen har i sin tur bestått av två delar. 

1. Analys av Bollmora torg utifrån de verktyg som tagits fram i kapitel  3.2. 

2. Kartstudier för att förstå platsens uppbyggnad och utformning. Här har jag använt mig av    
Tekis Webb vilket är Tyresö stadsbyggnadskontors tekniska informationssystem. Likaså har jag tittat 
på be  ntliga detaljplanekartor för området.
 
1.8 Disposition 
Under de tre kapitlen 2.1 Det offentliga rummet, 2.2 Rumslighet och 2.3 Miljöpsykologi,  nner man 
de teorier som använts inom arbetet. Begrepp såsom offentligt och privat för rapporten diskuteras 
i form av stadens rum. Ett avsnitt behandlar vad som menas med stad. Det arkitektoniska begrep-
pet ”rumslighet” förklaras för att få grundläggande syn på vilken typ av rum vi dagligen rör oss i. 
Miljöpsykologin behandlar hur människan förhåller sig till och upplever offentliga miljöer för att 
förstå hur stadens offentliga rum bör utformas och gestaltas. Härefter kommer kapitel 3 Inventer-
ing som bland annat visar på hur arkitektkontoret Gehl Architects jobbar med människan i fokus vid 
utformning av nya offentliga platser. Likaså presenteras Bollmora torg här genom en inventering av 
platsen. Dessa ovanstående kapitel bidrar alla tillsammans till kapitlet 4 Planförslag som visar på 
möjlig utformning av Bollmora torg . Under kapitel 5 Utvärdering kommer en kritisk och slutgiltig 
diskussion kring arbetet för att avslutas med kapitel 6 Slutdiskussion som re  ekterar kring den metod 
som använts. 

1.9 Avgränsning 
Teoretisk 
Teoretiskt är arbetet avgränsat att beröra förhållandet mellan människan och offentliga platser.

Geografi sk
Geogra  skt är arbetet begränsat till Bollmora torg i Tyresö centrum i Stockholm. 
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2. Teorigenomgång

2.1 Det offentliga rummet
2.1.1 Det offentliga rummet och offentliga platser
När man talar om offentlighet, brukar det grekiska torget Agora i den antika staden Aten dyka upp, 
som anses vara det ”offentliga livets mest ursprungliga och demokratiska form”. I princip var detta 
torg enbart tillgängligt för män med fast egendom eller förmögenhet (Liberg, 2010, s.242). Idag 
vistas människan en stor del av sina liv i det offentliga stadsrummet och sett mot ovanstående bak-
grund är dagens offentliga platser i högre utsträckning mer tillgängliga för alla oavsett bakgrund, 
tillhörighet eller status. Det offentliga rummet ska vara öppet för möten, kontakter och sysslor som 
kan betraktas av andra människor. Funktionerna bör variera kraftigt mellan rörelsestråk, platser för 
bestämda och spontana aktiviteter till olika arenor för mer symboliska sysselsättningar. I det off-
entliga rummet kan man fritt cirkulera samt vara anonyma och privata med varandra (Liberg, 2010, 
s.237). 

I juridisk mening är den byggda miljön antingen privat eller offentlig vilket styrs inom detaljplan för 
området. Det offentliga livet äger rum utomhus medan det privata livet utspelar sig inomhus (Fran-
zen, 2003, s.37). Ursprungligen kommer begreppet offentlighet från tyskans “öffentlich” som betyder 
öppen, tillgänglig (Hellquist, 1922, s.542). Enligt Wiklund (1991) ska begreppet redan på 1700-talet 
fått betydelsen allmän, gemensam (Wiklund, 1991, s.12). Meningsskiljaktigheter förekommer när 
det handlar om att förklara det offentliga rummets uppkomst. Herbert Gans menade att livsstilen 
bland människan inte rådde på de rumsliga förhållandena som täthet eller heterogenitet som Wirth 
uppmärksammade (Franzén, 2003, s.35). Ett kännetecken för de offentliga platserna är att de är till-
gängliga för alla vid alla tidpunkter. De ska kunna utnyttjas av alla oavsett bakgrund, samhällsposi-
tion, åsikt eller klädsel. De måste också användas på ett sådant sätt att ingen har anledning att uppleva 
dem som utestängande eller ovälkommande. Vad man bör göra skillnad på är gatans offentliga plats 
som skiljer sig från den institutionaliserade offentligheten som numera bärs upp av media, föreningar 
och intresseorganisationer.  Tillgänglighet begränsas ofta av en rad restriktioner som får
platsen att inte alltid uppfattas som offentlig. Ungdomar är en grupp som ofta begränsas tillträde på 
grund av ålder eller ekonomi (Lieberg, 2003, s. 101). Mårtensson (2010) menar att offentliga rum i 
staden har fått en viktigare roll som plats för möten, upplevelser och nya erfarenheter i en urban miljö 
med täta  öden av information. Genom att använda naturen som stadsbyggnadselement hävdar hon 
att det kan bli lättare för individer att bearbeta de intryck, människor, platser och händelseförlopp 
som utspelar sig i staden (Mårtensson, s.97).  

Arkitekturforskaren Bosse Bergman (Refererad i Lieberg, De Laval & åkerblom (red), 2003, s.240) 
hävdar att det  nns en poäng med att dela upp offentligheten efter sitt offentliga sammanhang som 
exempelvis ”evenemangsoffentlighet” vid fotbollsmatcher. Bergmans poäng är att vi med hjälp av 
arkitekturen kan skapa en tydlighet som skapar trygghet och vägledning och för att besökaren ska 
veta vilka regler som gäller.  För att kunna uppnå ett offentligt statsliv, har Bahrdt (refererad i Li-
eberg, 1992, s.101) ställt upp ett antal villkor som bör uppfyllas.

• Det första villkoret handlar om att platsen där stadslivet utspelas erkänns som offentlig av de som 
använder den. Trots arkitektens visioner om hur platsen bör utformas och användas är det inte säkert 
att den kommer användas på detta sätt.

• Villkor nummer två är att de som använder den offentliga platsen bör vara någotsånär bekanta med 
situationen. Lieberg tolkar Bahrdt som att det bör vara möjligt att ge den rumsliga utformningen rätt 
mening och innebörd samt de händelser som utspelas där.
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• En tredje viktig förutsättning är att det  nns möjlighet för människor att kunna både se och synas.

• Den sista parametern är förknippat med säkerhet. Människorna ska kunna känna sig säkra och 
trygga då de vistas på gator och torg.  

Vid diskussioner om offentliga platser dyker ofta orden inkludering och exkludering upp. Ett stort 
problem handlar om de semiprivata eller halvoffentliga rum som  nns i staden och vilka som har 
tillträde till dessa. Tillgången till de offentliga platserna är alla medborgares rätt. På halvoffentliga 
platser har man rätt att vistas på så länge man följer de oskrivna regler som fastighetsägaren skapat. 
Privat mark begränsar möjligheterna för människor att göra vissa saker, saker som är tillåtna i det of-
fentliga rummet (Forsemalm, 2003, s.150).

2.1.2 Hur använder  vi det offentliga rummet?
Generell appropriation
Generell appropriation innebär att rummet används efter de normer och regler som  nns. 
Människor visar respekt mot andra individer och följer de eventuella anvisningar eller förbjud som 
 nns på stadens skyltar(Olsson, 2008, s. 99).  

 
Unik appropriation 
Unik appropriation innebär att det offentliga rummet används på ett sätt som verkar hotfullt mot 
offentligheten eftersom användaren ofta bryter mot de föreskrivna sätten att använda det offentliga 
rummet på. Exempel på unik appropriering är skateboard och gatukonst kulturen som använder och 
utnyttjar staden och dess miljöer på ett alternativt sätt (Olsson, 2008, s. 99).  

2.1.3 Sammanfattning
Det offentliga rummet bör upplevas som offentligt och ge möjlighet för människor att vara både pri-
vata/offentliga. Det ska vara möjligt att både se och synas samt ge en känsla av trygghet och säkerhet. 
Platsen bör generera ny  kenhet och positiva känslor till besökaren samt vara tillgänglig för alla.
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2.2 Rumslighet

2.2.1 Torget, en del av staden
En vanlig de  nition på stadsmässighet som förekommer är att det består av en samling människor, 
byggnader och funktioner med en viss täthet eller mängd (Olsson, 1998, s.4). Urbaniseringen har 
gradvis och snabbt ökat i sin omfattning, djup och utbredning. Idag bor stora delar av världens be-
folkning i städer, många dessutom i megastäder. Historia, traditioner, kulturella och spatiala struk-
turer, sociala aktioner och interaktioner, projektioner och drömmar formar staden efter vad 
samhället och människorna gör den till (Forsemalm, 2003, s.145,146). Elisabeth Lilja beskriver 
staden tvärtom ”Den är en del av människors identitet och sociala förankring, samtidigt som den är en 
förutsättning för offentligheten och för att något gemensamt att kunna utvecklas människor emellan” 
(Lilja, 2010, s.152). Hennes synsätt skiljer sig från Lefebvre och menar att det är stadens uppbyggnad 
och struktur som sätter villkoren för det ”levda urbana rummet” och inte tvärtom vilket är ett mycket 
centralt och intressant påstående. 

När man talar om staden så har efter expansionsrika 60 och 70-talet två olika ideal vuxit fram. Dessa 
är ”stadslivsideal” samt ”grannskapsideal”. 

- Enligt stadslivsidealet har de offentliga miljöerna stor betydelse för människans utveckling inom 
kultur och politik. Den anonymitet som  nns är något positivt eftersom kontakter med främlingar ger 
erfarenhet och social kompetens. Stadslivet ger individen stor valfrihet och erbjuder en stor mångfald 
av intryck och händelser. 

- Grannskapsidealet däremot förespråkar ett liv i små samhällen, städer eller stadsdelar. Betoning 
ligger på markkontakt och närhet till naturen. Likaså på nära samhörighet med vänner och grannar. 
Grannskapet skapar en form av påtvingad boendegemenskap där människorna i större utsträckning är 
förpliktiga till varandra. (Lieberg, 1992, s.115) 

Johansson (2003) jämför staden med en levande organsim, något som ständigt omvandlas, förän-
dras, omstruktureras och därmed får nya sociala och kulturella former. Han menar också att stadens 
geogra  ska och sociala rum karakteriseras av en social skiktning. Dessa delar han in i horisontell 
respektive vertikal skiktning. Den horisontella skiktningen består av områden som får olika karak-
tär beroende på vilka sociala skikt de attraherar. Den vertikala skiktningen består av den hierarkiska 
ordningen inom ett område. Människors livsstil, kläder och smak är tydliga markörer för social 
tillhörighet och bidrar till upplevda tecken på det ojämlika samhället (Johansson, 2003, s.15). Lik-
som Gehl påpekar även Johansson hur vi idag när vi talar om staden, inte alltid menar den faktiska 
staden alltså materiella utan den imaginära, den bild som gemene man har i sitt inre. Den bild vi får 
av staden kommer många gånger via massmedia och är inte neutral. Jean Baudrillard (refererad i Jo-
hansson, 2003, s.30) är en av de som menar att vi i allt högre grad lever i just dessa imaginära bilder 
av staden.

2.2.2 Hur defi nierar vi ett rum? 
Inom arkitektur är ”rummet” ett grundläggande och essentiellt begrepp. I en vidare bemärkelse 
omfattar rummet även gaturum, torgrum och landskapsrum. Dessa skapas och formas av bland annat 
väggar, byggnader, vegetation och horisontellt avgränsade utrymmen (Küller, 2007, s.20).

För att här ge en beskrivning på rum, används Forsemalms (refererad i Forsemalm 2003, s. 156,157) 
tolkning av Lefebvre (1991) som bygger på tre bärande pelare som var och en bidrar till produktionen 
av rum. 
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1. Den första innefattar de verksamheter som  nns i rummet, en rumslig praktik, alltså det som pågår. 
Det kan vara de boende, arbetare eller  anörer som bidrar med den kroppsliga närvaron i miljön. 

2. Den andra handlar om det abstrakta budskapet som uttrycks genom utformningen, dvs. vad rum-
met meddelar den som vistas i det. Man kan säga att det rör det intellektuella innehållet, alltså repre-
sentationerna av rummet. 

3. Slutligen, upplevelsen av rummet, det vill säga hur platsen/rummet upplevs av dem som vistas där.

Forsemalms tolkning av Lefebvre är att rummet skapas genom socialt samspel, genom de mänskliga 
kommunikationerna på platsen. Likaväl som människan i sin tur också blir till genom kommunika-
tionen med de fysiska rummen (2003, s. 157). 

Hillbur (2010) talar om ytterligare två dimensioner av rummet. Det juridiska rummet, avgörande 
för vem som har tillträde till platser och vem som har makt att förända platsen. Här har vi som 
blivande yrkesverksamma samt de som idag jobbar med den upplevda miljön ett oerhört stort ansvar 
att faktiskt låta alla känna sig delaktiga och få möjlighet att påverka. Vi som planförfattare måste få 
beslutsfattare att förstå vikten av deras beslut. Det andra han beskriver är det narratologiska rummet. 
Där berättelser och analyser om stadens rum pågår av dess invånare och besökare (Liberg, 2010, 
s.65-72).

2.2.3 Rumsuppdelning
Bilden visar den hierarkiska ordningen bland offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata ytor. 
Den tydliga uppdelningen och strukturen stärker den naturliga kontrollen och stödjer invånarnas med-
vetande om vilka människor som tillhör. Uppdelningen gör det lättare för en grupp människor att vid 
svårigheter ta gemensamma beslut. En anordnad fysisk miljö och social struktur på detta vis tillåter 
rörelser från en mer begränsad privat sfär till gradvis mer publik yta. Detta ger en större känsla av 
trygghet och starkare uppfattning av att tillhöra miljön utanför den inneslutande privata. Det område 
som individen upplever tillhör den privata bostaden kan sträcka sig långt utanför just bostaden. Detta 
kan leda till att man vistas mer på de halprivata eller till och med mer på de halvoffentliga platserna 
än man annars skulle gjort. Tydlig uppdelning gör det lättare att lära känna människorna i sin när-
miljö och skapar ofta ett större ansvarstagande hos befolkningen för de publika ytorna (Gehl, 2006, 
s.59-61).  
     

    

   Figur 1. Rumsuppdelning (Gehl 2006, s.59. Publicerad med upphovsmannen tillåtelse)
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2.2.4 När använder vi det offentliga rummet?
Gehl (2006) delar upp människans aktiviteter i de offentliga rummen efter tre typer, de
nödvändiga, de valfria och de sociala aktiviteterna. 

De nödvändiga omfattar dagliga aktiviteter som är oberoende av den fysiska miljön, årstider eller 
väder och så vidare. Det kan vara att exempelvis ta sig till skolan eller jobbet, att handla eller att 
uträtta andra nödvändiga sysslor. 

De valfria aktiviteterna är däremot beroende av gynnsamma fysiska förutsättningar för att vara till-
fredställande. Det kan vara att gå en promenad, sitta i en park, sola eller andra sportaktivitet. 

De sociala aktiviteterna omfattar sociala företeelser såsom konversationer med andra, hälsningar och 
lekar men även passiva aktiviteter såsom att se eller höra andra människor. Dessa aktiviteter är ofta 
kopplade till någon av de tidigare kategorierna (Gehl, 2006, s.9-14). 

 

Figur 2. Historisk utveckling av aktiviteter i det offentliga rummet under 1900-talet.
(Gehl Architects – Publicerad med upphovsmannen tillåtelse)

Figuren ovan visar hur det offentliga rummet vid seklets början dominerades av de nödvändiga 
aktiviteterna. Gatorna var fyllda av människor som uträttade sina dagliga sysslor. Vid seklets slut ser 
man tydligt den stora förändringen i användandet av det offentliga rummet. De nödvändiga aktivite-
terna har försvunnit och i stället ersatts av de valfria. Anledningen till detta antas bero på teknologins 
framsteg som gjort att dessa aktiviteter idag kan skötas inne i hemmet. De rekreativa aktiviteterna har 
delats in i två kategorier. Passiva, som kan vara att ta del av stadslivet via ett café eller liknande. Samt 
aktiva, som här omfattar sportaktiviteter såsom joggning eller promenader. På tidslinjen ser man 
också bilismens intåg under 50-talet och hur det offentliga livet och fotgängares försök till återer-
övring av stadsrummet på 60-talet (Gehl et al, 2006, sid. 8-9).

2.2.5 Sammanfattning 
Rummet bör vara utformat för både nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. Det bör även  nnas en 
tydlig uppdelning i offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata rum.
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2.3 Miljöpsykologi
Syftet med miljöpsykologi är att förstå samspelet mellan människan och miljön dem vistas i. 
Miljöpsykologi handlar om hur vi människor påverkas av vår omgivning och hur vi påverkar den ge-
nom vårt sätt att leva. För att undvika eventuella missförstånd så kallades miljöpsykologi ursprungli-
gen för arkitekturpsykologi både i Sverige och i de anglosaxiska länderna. Precis som det låter är 
ämnet en kombination, huvudsakligen av disciplinerna psykologi och arkitektur. Arkitekter ska kunna 
gestalta byggnader så att de fungerar utifrån både form, funktion och konstruktion. De  esta som hör 
detta kan antagligen direkt förhålla sig till både funktionen och konstruktionen, svårare är det antag-
ligen med god form. Den mest uppmärksammade är Leonardo da Vinci som använde sig av männis-
kokroppen och dess proportioner för att  nna skönhet (Küller, 2007, s.17,18). 

2.3.1 Gestaltningslagar
Gestaltningspsykologi har stor betydelse inom perceptionsforskning. Denna menar att människan 
behöver förstå saker som helheter, alltså enskilda gestalter som är avgränsade, slutna och 
strukturerade. För att förvandla sinnesintryck använder kroppen en rad medvetna och omedvetna 
processer. Till stor del handlar det om att sortera ut mönster i informationen sinnena ger oss. Andra 
processer passar in informationen i förväntade mönster efter tidigare erfarenhet. Processerna gör det 
möjligt för oss att exempelvis känna igen ansikten och orientera oss i staden. De sex gestaltnings-
lagarna har vuxit fram ur en psykologisk inriktning och menar att människan behöver tolka ting som 
helheter och beskriva dessa utifrån deras gestaltkvaliteter1. Nedan beskrivs de sex gestaltningslagarna 
och följs av en förklaring.

 1. Närhetslagen
Delarna förbinds till en helhet först och främst enligt principen om minsta avståndet1.

Figur 3. Närhetslagen (Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi) 

 2. Slutenhets/konturlagen
Delarna sammanfogas till enheter genom att bilda ytor. Slutenhetslagen bildar starkare enheter än 
närhetslagen och som vi ser (  gur 3) kan den upphäva närhetsprincipen1. 

Figur 4. Slutenhets/konturlagen (Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi)

1(Hellqvist, Tomas (2011). Plats-Rums-studie, Karlskrona, den 9 februari).
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 3. Likhetslagen
Delarna sammanfogas i ett system med  era olika element som liknar varandra till enheter. Konkur-
rens uppstår ofta med närhetslagen och likhetslagen2. 
  

Figur 5. Likhetslagen (Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi)

 4. Den goda kurvans lag
Då två välbekanta geometriska  gurer förbinds i en komposition motarbetar de närhetslagen på grund 
av sin starka form2.

Figur 6. Den goda kurvans lag (Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi)

 5. Den gemensamma rörelsens lag
Grupper av element som rör sig i samma riktning och hastighet bildar i dynamiska system grupperin-
gar som upphäver de tidigare lagarna2.

 
 

Figur 7. Den gemensamma rörelsens lag (Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi)

 6. Erfarenhetens lag
Under vår barndom lär vi oss att känna igen till exempel bokstäver. Ofta försöker vi förstärka enheter 
vi känner igen sedan tidigare, som hos “den goda kurvans lag”. Detta kan motverka tidigare lagar2.

 

Figur 8. Erfarenhetens lag (Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi)

2 (Hellqvist, Tomas (2011). Plats-Rums-studie, Karlskrona, den 9 februari)
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Där människan känner ett starkt samspel till den fysiska miljön underlättas de handlingar som krävs 
för platsens användning och för att förstå dess innebörd. Detta är något som är särskilt viktigt då män-
niskor med olika bakgrund möts vilket ofta sker på just offentliga platser (Mårtensson, 2010, s.100). 
Gestaltpsykologin och de gestaltlagar som beskrivs ovan ansågs tillämpbara på byggnaders gestalt-
ning, exempelvis när man bestämmer fönsters och dörrars placering. Trots detta har gestaltpsykologin 
ingenting med gestaltning att göra (Küller, 2007, s.17,18). Gestaltlagarna handlar istället om hur 
människan formar sig en mental bild av yttervärlden. Ett känt citat bland gestaltpsykologer säger att 
”helheten var mer än summan av de enskilda delarna” (Küller, 2007, s.18).

Den omgivning vi dagligen be  nner oss i och som utgör inramningen för våra upplevelser eller 
beteenden spelar en mycket viktig roll. Detta visades redan 1956 då Abraham Maslow och Norbett 
Mintz lät försökspersoner bedöma hur energiska och glada ett antal avbildade ansikten upplevdes 
vara. Undersökningen genomfördes i tre skilda omgivningar. Ett ”vacker”, ”genomsnittligt” och ett 
”fult” rum. Här påverkade miljön försökspersonerna till den grad att samma ansikten i det ”vackra” 
rummet bedömdes som gladare och mer energiska än i det ”fula” rummet.(Küller, 2007, s.18). Forsk-
ning har alltså visat att platsers avgränsning, formgivning och färgsättning påverkar den psykologiska 
atmosfären och människors vilja av att besöka den. Med variation av form , färger och innehåll syns 
ett ökat intresse för arkitektur och en motverkan av monotoni. Genom att ge miljön vi vistas i en god 
kvalitet ökar individers känsla av tillfredställelse, vilket är grundläggande för att boende ska vilja bo 
kvar eller återvända.  Detta benämns ofta som “place attachment” (Küller, 2007, s.19).

2.3.2 Staden är fysisk och rumslig, människan är social, kulturell och organiserande
Moderna städer be  nner sig i en ständigt pågående process där de utvecklas och fysiskt, socialt och 
kulturellt förändras kontinuerligt. Att leva i staden handlar om att kunna hantera dessa förändringar 
och följande stycke behandlar kognitiv samt perceptionspsykologi för att få förståelse för hur miljöut-
formningen påverkar de mänskliga värdena (Thorell, 2005, s.177-189).

2.3.3 Perceptions psykologi 
Perceptionspsykologi är ett begrepp för de processer som är aktiva i att tolka de sinnesintryck män-
niskan ständigt utsätts för. Genom att förvandla sinnesintryck till meningsfull information sker en 
rad medvetna och omedvetna processer. En del processer sorterar ut mönster bland den detaljrika 
informationen som kommer via sinnena. Andra processer sorterar ut informationen och placerar den 
efter förväntade mönster. Detta är livsviktiga förlopp som hjälper oss att bland annat orientera i vår 
omgivning, känna igen ansikten eller bedöma avstånd. Förmåga att kunna förstå, föreställa sig och 
fundera över världen kring oss kallas vanligtvis för miljökognition (Thorell, 2005, s.177-189).

Rumsperception handlar om hur människans upplevelser av rummets storlek och form varierar och 
påverkas av den fysiska verkligheten. Barn provar sig ständigt fram, de testar vad som är rätt och 
fel, vad som fungerar och lär sig med erfarenhet hur liknande platser funkar. Mårtensson menar att 
vårt samspel med omgivningen bygger på miljöer som är lätt igenkännbara (2010, s.97-103). Detta 
benämns ofta som affordances. 

2.3.4 Kognitiv psykologi 
Kognitiv psykologi inriktar sig på de mekanismer som ligger bakom människans tankeprocesser. 
Följande stycke handlar om ett av den kognitiva psykologins viktigaste område, nämligen minnet i 
form av kognitiva kartor. Kognitiva kartor handlar om att människan skaffar sig en inre representa-
tion av den yttre miljön. Detta gör vi för att öka vår spatiala förmåga till att lära känna vår omvärld. 
Till vår hjälp använder vi oss av en rad element som miljön vi vistas i är uppbyggd av. Dessa 
elementen är indelade i följande fem kategorier (Thorell, 2005, s.180-182).
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Leder som möjliggör för  yttning via vägar, gator,  oder och så vidare.
Noder som omfattar gatukorsningar, torg eller knutpunkter. 
(Thorell, 2005, s.178-180).

Figur 9. Illustration av Noder och Leder (Torell 2005, s.179)

Kanter består oftast av gränsmarkeringar eller olika hinder i miljön så 
som murar, vägar eller järnvägar. Distrikt är ett sammanhållet större 
område (Thorell, 2005, s.178-180). 

Figur 10. Illustration av Kanter och Distrikt (Torell 2005, s.179)

Landmärken är påtagliga element, ofta mycket stora eller uppmärksam-
mande (Thorell, 2005, s.178-180).

Figur 11. Illustration av Landmärke (Torell 2005, s.179)

Då vi rör oss i ett nytt område upplever vi elementen som orelaterade, dessa kommer stegvis att sort-
eras i vår mentala kartrepresentation. De orelaterade och fragmentariska delarna kommer så smånin-
gom att utvecklas till en integrerad helhet. Denna kunskapsstruktur kräver att vi interagerar med 
miljön och undersöker den. Platsers eller objekts funktionella betydelse ökar sannolikheten att dessa 
platser eller objekt blir en del av individens kognitiva karta och därmed tas med vid en återgivning av 
representationen. Kunskapen vi får genom staden lagrar vi som en kognitiv karta, den innehåller all 
information om den yttre miljön. Den kognitiva kartan kan även ses som en mental representation, 
som hjälper oss att inkoda, lagra, organisera, kategorisera, minnas, känna igen och när vi så behöver 
plocka fram denna kunskap för att anpassa oss efter vår omgivning. Självklart spelar bland annat 
ålder, intresse och fysik in. Innebörden av detta blir därför att mer komplexa miljöer bör tillfredställa 
 er människors olika behov och intressen än vad mindre variationsrika miljöer kan förväntas. Åter-

kommande erfarenheter av miljöer ger en ökad perceptuell differentiering vilket i sin tur innebär att 
miljöegenskaperna blir mer påtagliga, organiserande och integrerade. Inlärningsprocessen för utveck-
landet av kognitiva kartor underlättas av ny  kenhet och positiva känslor för omgivningen. Rädsla, 
passivitet och negativa känslor försvårar inlärningen och är faktorer vi som blivande planeringsarki-
tekter kan påverka (Thorell, 2005, s.187,188). 
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De kognitiva kartorna kan i sin tur delas in i Sekventiella kartor samt Spatiala kartor. 

Sekventiella kartor 

Dessa kartor består till största delen av element från 
kategorierna, Leder och Noder (Thorell, 2005, s.180). 

Figur 12. Illustration av Sekventiell karta (Torell, 2007, s.180)

Spatiala kartor
Dessa kartor består till största delen element från kat-
egorierna, Distrikt eller Landmärken 
(Thorell, 2005, s.180).  

Figur 13. Illustration av Spatial Karta (Thorell, 2005, s.180)

Skillnaden i dessa är att sekventiella kartor bygger på ruttkunskap, alltså baserade på stadens väg- 
och gatunät. Kunskapen är relaterad till speci  ka vägar som leder från en punkt till en annan, medan 
spatiala kartor bygger på en mer generellt översiktskunskap. Denna rör mer övergripande kunskap 
mellan olika miljöelement (Thorell, 2005, s.180). 

2.3.5 Hur påverkas människan av den offentliga miljöns utformning?
Dagligen inhämtar vi kunskap genom studier i skolan, hembygdsföreningar eller liknande organisa-
tioner. Detta kallar vi för ett medvetet re  ekterande lärande. När vi rör oss på exempelvis offentliga 
platser sker däremot en omedveten eller ore  ekterad inlärning på grund av att vi måste ta oss fram 
och få saker uträttade (Laval, 2010, s.27).  Lilja beskriver den informella lärandeprocessen som en 
kommunikativ process mellan människa och stadsrum. Miljön vi vistas i är en del av skapandet av 
vår självbild, likväl som vi förmedlar vår självbild genom stadens rum och platser. Utifrån individens 
egna upplevelser och erfarenheter integrerar människan med miljön och skapar ”det levda urbana 
rummet” (Lilja, 2010, s.151-157). 

Det är därför viktigt att förstå hur stadens rum och arkitektoniska egenskaper skapar förutsättningar 
för människans vardag och vår möjlighet till informellt lärande. Man kan här tala om en rumslig 
dynamik, alltså de processer som utvecklas mellan människan och den fysiska omgivningen. Arkitek-
turen och de offentliga rummen är viktiga redskap och en förutsättning för människans identitetss-
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kapande, men även för den sociala förankringen. En stor del av vårt lärande baseras på upplevelser 
i dagliga vardagssituationer. Redan som barn är vi ny  kna och använder vår kropp för att förstå, 
behärska och bli bekant med världen. Människan skapar tidigt en bred kunskap och förståelse för hur 
vi ska hantera situationer som att orientera sig, vara i rörelse och givetvis kommunicera med andra 
människor (Mårtensson, 2010, s.99). Vi klättrar i träd, simmar, orienterar, skejtar och en självklarhet 
för dessa aktiviteter är givetvis tillgången till den fysiska miljön. Staden fungerar som pedagog för 
vårt lärande om natur-, kultur- och stadslandskapet. Vi vet att staden ständigt förändras och utvecklas 
och att inte förstå sammanhangen i den skulle skapa en känsla av obegriplig labyrint för besökaren. 
En positiv utveckling av staden bör ge invånarna möjlighet att skapa begripliga sammanhang både för 
sig själva och för varandra, förmåga att förstå, behärska och utveckla stadslivets villkor. En grund-
förutsättning för stadslivet är att kunna förstå sammanhangen och lära sig hur tillvaron hänger ihop 
fysiskt, organisatoriskt och socialt (Åkerblom, 2010, s45-62). Då arkitekturen och upplevelserna 
vid offentliga platser blir en tillgång för människan, stärker detta individernas självkänsla och makt 
menar de Certeau (refererad i Lilja, 2010, s.160). 

Åsikter förs idag fram genom dagstidningar och andra medier om att lärandet som tidigare baserats 
på sinnliga erfarenheter och social delaktighet, idag präglas i för stor utsträckning genom litteratur-
studier. Detta skulle möjligen kunna leda till att vi inte får den ”praktiska” erfarenhet som krävs för 
att kunna fungera på de offentliga platserna. Cele stärker detta, och menar att det är i mötet med plat-
sen som den egna identiteten skapas och utvecklas. När individer möter ställen i staden, formas män-
niskan både som individ och social varelse (2010, s.83). Jan Gehl skriver i Life between buildings 
att det är människans aktiviteter som bidrar till att göra en plats intressant snarare än byggnadernas 
utformning. Forskning efter detta har visat att ett positivt socialt klimat ökar känslan av tillhörighet 
och tillfredsställelse, som i sin tur ger ökad social samverkan. Därmed målet med planering att bidra 
till social delaktighet för alla, oavsett klasstillhörighet, ålder eller etnicitet (Gehl, 2006, s. 9-49). 

Lynch beskriver hur den upplevda miljön behöver delas in i tre viktiga komponenter. Identitet, struk-
tur och mening. För att skapa sig en fungerande bild behöver först objektet identi  eras, vilket innebär 
att det ska kunna gå att urskilja från andra ting i sin omgivning. För det andra behövs det ett förhål-
lande till andra objekt som gör att det går att se det i någon form av struktur eller mönster. Slutligen 
måste det  nnas en mening eller innebörd för observatören att uppmärksamma objektet. Detta kan 
vara praktiskt eller emotionellt (Lynch, 1960, s.8).

2.3.6 Sammanfattning
Platsen bör var  utformad för att främja sociala kontakter samt innefatta funktioner som är praktiskt 
betydelsefulla för dem som utnyttjar torget. Platsen bör ses som ett tillskott för individen och stärka 
dess identitet. Den bör även vara kommunikativ gentemot besökaren och möjlig att förstå som hel-
heter (gestaltningslagarna). För att kunna orientera sig på platsen bör  den vara möjlig att strukturera 
samt vara väl avgränsad. Människor som vitas och utnyttjar platsen ska känna sig inkluderade och 
inte exkluderade. Avslutningsvis bör det vara möjligt att förstå platsen fysiskt, organisatoriskt och 
socialt. Dessutom ska utformningen göra det möjligt för människan att skapa mentala bilder av 
miljön.
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3. Inventering samt analys av Bollmora torg

3.1 Gehl Architects, First life – then space – then buildings
Gehl Architects använder sig av en metod de kallar för First life – then space – then buildings. De 
menar att metoden ska få tjänstemän att tänka på byggprocessen i det omvända. Detta för att främja 
människan och stadslivet. Vid denna typ av inventering står de offentliga rummen i fokus och inte 
byggnaden eller funktionen, vilket gör att människan får en central roll vid utformningen av platsen 
(Gehl Architects, 2011). 

Metoden de  nierar först vad för typ av liv och aktiviteter som  nns respektive saknas på platsen eller 
i staden. I och med detta får människan en central roll i byggprocessen (Gehl Architects, 2011).  

Figur 14. Life (Gehl Architects, publicerad med upphovsmannen tillåtelse)

Härefter utvecklas en mall utifrån vilken typ av offentligt rum som platsen består av. Syftet är att 
understödja det offentliga livet genom skala, material, topogra  , belysning, säkerhet och så vidare 
(Gehl Architects, 2011). 

 

Figur 15. Space (Gehl Architects, publicerad med upphovsmannen tillåtelse)

Avslutningsvis de  nieras hur byggnader och funktioner kan bidra till att skapa den miljö man vill 
åtkomma (Gehl Architects, 2011). 
 

Figur 16. Buildnings (Gehl Architects, publicerad med upphovsmannen tillåtelse)



3.2 Verktyg vid omgestaltning av Bollmora torg 
Nedanstående tabell visar de slutsatser man kan utläsa ur teorierna som tidigare presenterats för att 
uppnå en offentlig plats som svarar på frågorna 1 samt 2 under avsnitt 1.5 Frågeställning. Respektive 
teori kring offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi har kategoriserats i tre stycken horisontella 
underrubriker för att göra informationen tydligare och mer tillgänglig. Detta ger tillsammans nio 
stycken informationsrutor över vilka utgångspunkter som ligger till grund för planförslag av Bollmo-
ra torg i Tyresö. Tabellen fungerar därför som mall för inventering samt för kommande planförslag.

 

Figur 17 Verktygstabell (Eget material) 
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Offentlighet Säkerhet Tillgänglighet

O
ff

en
tli

gh
et                                                            

- Upplevas som offentlig.              
- Ge möjlighet för människor att 
vara både privata/offentliga.         
- Ge möjlighet för människor att 
både se och synas.

                                                      
- Ge känslan av trygghet och 
säkerhet.                                        
- Generera nyfikenhet och 
positiva känslor. 

                                                      
- Tillgänglig, oavsett 
klasstillhörighet, ålder eller 
etnicitet.                                        

Aktiviteter Rumsuppdelning

R
um

sl
ig

he
t

                                                      
- Anpassad för både nödvändiga, 
valfria och sociala aktiviteter.   

                                                      
- Uppdelad i offentliga, 
halvoffentliga, halvprivata och 
privata rum.                                   
- Förmedla rätt budskap, 
"rummets representation"

Utformning Organisering Tillhörighet Kommunikation

M
ilj

öp
sy

ko
lo

gi

 - Utformad för att främja sociala 
kontakter.                                      
- Vara funktionellt betydelsefull.  
- Stärka individers identitet.          
- Vara kommunikativ gentemot 
besökaren.

 - Möjlig att förstå som helheter  
(gestaltningslagarna)                     
- Vara möjlig för besökaren att 
strukturera.                                    
- Vara orienterbar.                         
- Vara väl avgränsad

                                                      
- Få människor att känna sig 
inkluderade och inte 
exkluderade.

 - Möjlig att förstå fysiskt, 
organisatoriskt och socialt.           
- Utformad så att människan kan 
skapa mentala bilder av miljön.
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3.3 Analys av Bollmora torg

3.3.1 Bakgrund
I dagsläget bor det drygt 43 000 människor i Tyresö. Närheten till havet och naturen gör Kommunen 
till populär bostadsort. Med goda kommunikationer till centrala Stockholm tar man sig till och från 
orten på cirka 20 minuter med kollektivtra  k. Tyresö centrum stod klart 1965 med namnet Bollmora 
centrum. I början av 1990-talet byggdes Bollmora centrum om till galleria. Sedan 2006 har planer 
funnits på en om- och tillbyggnad med bland annat ett 22 våningshus intill centrumbyggnaden med 
planerad start hösten 2011(Tinnerholm, 2011). Det planerade höghuset ligger utanför detta arbetets 
geogra  ska avgränsning och tas därför ej med i kommande planförslag. Tyresö centrumanläggning 
består till största delen av en inomhusgalleria med populära träffpunkter tack vare ett stort utbud av 
butiker och servicefuntioner så som H&M, Gallerix, Kappahl, Posten, Systembolaget med mera. I 
anslutning till gallerian ligger bussterminalen som utgör navet för kommunens busstra  k. Hela köp-
centret är överglasat och vänder sin verksamhet innåt med ett fåtal undantag så som pressbyrån vilken 
besökare kan nå även utifrån. 

3.3.2 Gällande detaljplaner
Vid närmare analys av gällande detaljplaner, se bilaga 1. Bollmora centrum norra från 1974 samt 
bilaga 2. Bollmora centrum från 1988 ser man att dessa begränsar en eventuell ombyggnad. Aktuella 
detaljplaner tillåter inte någon ytterligare bebyggelse inom Bollmora torg. Eftersom kommande plan-
förslag under 4.1 ersätter  ertalet av de funktioner som  nns idag samt visar på kompletterad bebygg-
else kräver detta att gällande detaljplaner omarbetas. 



5. Utvärdering av planförslag
Vad har uppnåts respektive inte uppnåts med utgångspunkt i teorierna under avsnitt 3.2 vid omge-
staltning av Bollmora torg?

5.1 Offentlighet
Offentlighet
Det nya planförslaget har som ett av sina mål att ge besökaren en känsla av att be  nna sig på en 
offentlig plats. I dagsläget har man svårt att välja om man vill vara offentlig eller privat på torget, 
vilket det ges större möjlighet till med det nya planförslaget. Den något mera privata miljön kan man 
uppleva kring den peri  era “trädlunden” medans större offentlighet uppnås kring entren till centrum-
komplexet eller området kring “trädäcket”. Planen är dessutom utformad för att människan i största 
mån ska ges möjlighet till visuell kontakt med sin omgivning och andra medmänniskor.

Den provisoriska korvkiosken har tagits bort då denna tillkommit i efterhand och inte  upplevs som 
homogen med den övriga bebyggelsen i puts alternativt murbruk. Likaså har skolan Florellen rivits 
med anledning av dess dåliga skick och på grund av att den varit tvungen att hantera sin sophantering 
på torget. 

Säkerhet
Eftersom tidigare undermålig bebyggelse och inventarier som exempelvis parkbänkar föreslås rivas 
och ge plats för nya funktioner kommer förhoppningsvis upplevelsen av trygghet och säkerhet att öka 
hos befolkningen.  Nya fasader och nya material ska ge besökaren en känlsa av ny  kenhet och vilja 
utforska platsen. 

Tillgänglighet
Det nya torget är utformat för att vara mer tillgängligt för framförallt gående till skillnad från idag. 
Parkeringsplatserna är borttagna och lastkajen har ersatts med butiker och cafeer/restauranger i bot-
tenvåningen. Frågan hurvida be  ntliga butiker ska hantera varuhanteringen i det nya planförslaget är 
ej löst. Funktionsmässigt blir torget betydligt mer användbart för en större del av invånarna, tack vare 
en mängd nya funktioner. Oberoende ålder  nns det med det nya förslaget något för de allra  esta 
att göra där. Vad som varit svårt är att anpassa torget efter är människans olika behov eftersom dessa 
skiljer sig åt vilket kräver en mer generell utformning av platsen. 

5.2 Rumslighet
Aktiviteter
Förslaget har tagit fasta på det Gehl kallar för nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter. De kom-
pletterande byggnaderna med butiker i bottenvåning gör det nödvändigt för invånare och besökare 
att dagligen röra sig i området för att inhandla varor. De frivilliga aktiviteterna ges möjlighet kring 
gräsytorna, trädäcket eller promenadstråket. I dagsläget  nns endast ett café om man som besökare 
vill ägna sig åt de sociala aktiviteterna. Detta har kompletterats i det nya planförslaget med bland 
annat aktivitetsområdet och området för vattenlek. Detta ökar avsevärt möjligheterna för att spontana 
möten ska uppstå.
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Rumsuppdelning
Uppdelningen mellan de offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata rummen ser man i plan-
förslaget. Alla funktioner som  nns på torget är öppna och fria för alla som vill ta del av dessa, 
därmed helt offentliga. De halvoffentliga rummen hittar man i lokalerna på bottenvåningen i den nya 
kompletterande bebyggelsen. De halvprivata rummet ser vi i den loftgång som de boende passerar för 
att ta sig till och från sina bostäder, som i sin tur är de privata rummen. När det kommer till platsens 
representation, att förmedla “rätt budskap” har detta behandlats under offentlighet. 

5.3 Miljöpsykologi 
Utformning
Eftersom planförslaget ger utrymme för en mängd olika aktiviteter i en miljö med material för det 
tänkta ändamålet  nns goda möjligheter för sociala kontakter. Detta går självfallet inte att uttala sig 
mer angående då det sociala livet måste uplevas på plats i en byggd miljö. Hurvida planförslaget 
stärker individers identitet  eller är utformad för att vara kommunikativ mot besökaren går heller 
inte att svara på då det skulle krävas undersökniingsmaterial bland besökarna både före samt efter en 
eventuell ombyggnad.

Organisering
Tydliga axlar som förbinder Bollmora torg med mer peri  era området gör torget mer orienterbart. 
Strukturen är lätt att ta till sig och förstå på grund av en tydlig uppdelning bland olika enheter. Detta 
gör planförslaget lättförståeligt.

Tillhörighet
En av huvudutmaningarna har varit att utforma Bollmora torg för att få besökarna att känna sig inklu-
derade. Lastkajer, parkeringsplatser, otydliga funktioner och rum ger idagsläget besökaren en känsla 
av att be  nna sig på fel plats. Det nya planförslaget inbjuder besökaren att vistas på platsen längre 
perioder tack vare  ertalet funktioner istället för som idag enbart fungera som en transportzon.  

Kommunikation 
Eftersom planförslaget är tydligare uppdelat och mer strukturerat/avgränsat är den också lättare att 
förstå fysiskt för användaren. Hurvida det nya torget gör det möjligt för besökaren att skapa Sekventi-
ella/spatiala kartor går naturligtvis inte att svara på förrän planförslaget blir satt till verket.  
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6. Slutdiskussion
6.1 Metoddiskussion
Tillvägagångssättet för framtagandet av ovanstående planförslag kan vid en första re  exion framstå 
som mycket god. Genom att (som i detta fall) först de  niera vem platsen ska vara ämnad för och där-
efter belysa be  ntliga teorier kring hur platsen ska utformas för att uppnå utgångspunkterna, arbetar 
man målfokuserat och strukturerat genom hela processen. Från tidigt koncept till färdigt planförslag 
med illustrationer. Detta kan tyckas vara en självklar arbetsmetod för att uppnå det mål man som 
planeringsarkitekt, arkitekt eller samhällsplanerare har vid utformningen av nya eller be  ntliga plat-
ser. Dock  nns det brister med arbetsmetoden. Eftersom detta projekt redan vid inledningen tydligt 
de  nierar vem bollmora torg ska utformas efter samt utifrån vilka teorier som ska användas, går man 
eventuellt miste om en rad andra parametrar som i normala fall möjligen skulle tagits med. Metoden 
säger inte vad som är optimalt för platsens speci  ka egenskaper utan applicerar enbart grundiden på 
valt område. Vilket i detta fall har varit att med utgångspunkt i teorier kring offentlighet, rumslighet 
och miljöpsykologi, utforma ett planförslag för omgestaltning av Bollmora torg där miljöutformnin-
gens mänskliga värden står i fokus. Möjligen skulle detta problem kunna lösas genom att man inled-
ningsvis gör en plats-inventering som talar om vilka egenskaper planförfattaren bör utforma platsen 
efter. För att ta fram ett planförslag är metoden dessutom mycket tidskrävande. Efter att ha genomfört 
detta arbete kan jag dra slutsatsen att denna metod antagligen inte går att använda sig av, varken inom 
utbildning eller i arbetslivet. Däremot har man som student förhoppningsvis förvärvat tillräckligt 
mycket kunskap under sin studietid att lika stort fokus inte behöver riktas på teoridelen utan att plan-
förslaget får ta mer utrymme. Detta både tidsmässigt och i form av ritningar än vad detta arbete har 
haft möjlighet till på grund av sin korta tidsperiod.  

Det som varit allra svårast med metoden har varit att på ett tydligt och avgränsat sätt visa hur teorier-
na gått från just teorier till det avslutande planförslaget. Att illustrera offentliga platser som exempel-
vis väl avgränsade eller strukturerade känns som en inte allt för svår uppgift. Det är inte heller särskilt 
svårt att skapa platser där besökaren har visuell kontakt med andra. Däremot är det en större utman-
ing att gestalta Bollmora torg för att stärka individers identitet eller att utforma denna för att kunna 
upplevas som offentlig av dess besökare. Likaså har det varit betydligt svårare att gestalta Bollmora 
torg som kommunikativ gentemot människan för att denna i sin tur lätt ska kunna skapa både sekven-
tiella och spatiala kartor. 

6.2 Resultatdiskussion
Jag vill avslutningsvis säga att det har varit väldigt lärorikt att arbeta fram ett planförslag med ett 
tydligt syfte från början till slut, även om det vid  ertalet tillfällen arbetats om och anpassats. Genom 
att belysa de teorier och fakta som  nns för att uppnå målet med ett planförslag som detta får man en 
mycket god grund att stå på. Genom ständig påminnelse av hur forskare och andra ser på problema-
tiken får man som planförfattare ständigt nya riktlinjer att jobba utifrån och emot, vilket man i van-
liga fall har svårt att hinna med på grund av tidsbrist eller ekonomiska förutsättningar. 

Min egen bedömning av planförslaget är att det med teorier kring offentlighet, rumslighet och 
miljöpsykologi, är utformat med de mänskliga värdena i fokus. Planförslaget över Bollmora torg 
visar respekt för både be  ntliga och nya funktioner som alla har människan i fokus. De byggnader 
och funktioner som ansågs vara ovärdiga platsen har ersatts av andra funktioner och platsen har getts 
en helt ny karaktär. Funktionerna har anpassats efter människorna på platsen till skillnad från idag 
då stora delar av miljön består av lastkajer vilka matar butikerna i köpcentret med varor. Självklart 
är inte ovanstående planförslag över Bollmora torg det enda rätta. Förslaget har i största mån tagit 
hänsyn till de teorier som beskrivs för att uppn målet med arbetet. 
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