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Abstract  

Spatial connection is a study in information design with orientation to-wards 
spatial design. This study elaborates how the visiual and physical contact can 
create and tie together a neighborhood town square`s different parts and in such a 
way support orientability and create a good flow between these parts. 

The study eminates from Kärrtorpsplan in Stockholm Stad where the complex 
of  problems consist of unclear entries and a lack of visual and physical contact 
between Kärrtorpsplan´s different parts, which complicates the orientation on the 
spot. The purpose with this study is to develop a designed proposal, which links 
Kärrtorpsplan`s different parts to a homogene place and to simplify orientation in 
the square. This project is a complement  to the new design proposal for 
Kärrtorpsplan, which originated from Stockholm Stad, in collaboration with the 
architecs at  Nyréns architects.  

Based on theories and gathered empirical data from notations of movement pattern, 
observations and analyses at the location, the result shows, that the design of the 
square has a good cirkulation pattern, but the place is characterized with different 
barriers and inadequate wayshowing and in the shape of signs and spatial design, 
which reduces the orientability and worsen the visual and physical contact between 
Kärrtorpsplan´s different parts. This clearly indicates that the place and form of the 
information artefacts and spatial design affect how people move and orientate in a 
certain environment. 

By guiding and planning an environment, it is important to make the visitor pay 
attention to the information he/she needs, which according to theories can be pop-
out effects and contrasts, in order to improve orientability. A collective type of 
artform and  pop-out effect have contributed to the effect that Kärrtorpsplan´s 
different parts and entries have become more distinct and that the visual and 
physical contact have strengthen. From a sustainability perspective and a strive to 
strengthen, emphazise and string together Kärrtorpsplan´s character of the fifties, 
form, colour and material have been a big part of the design proposal. 



		

 

Sammanfattning 

Rumsliga sammankoppling är ett examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning. I detta arbete studeras hur visuell och fysisk 
kontakt kan skapas och länka samman ett grannskapstorgs olika delar och på så sätt 
understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde mellan dessa delar.  
 
Arbetet utgår ifrån Kärrtorpsplan i Stockholm där problematiken består i otydliga 
entréer och bristande visuell och fysisk kontakt mellan Kärrtorpsplans olika delar 
som försvårar orienterbarheten på platsen. Syftet med arbetet är att ta fram ett 
gestaltningsförslag som länkar samman Kärrtorpsplans olika delar till en 
sammanhängande plats för att understödja möjligheten till att lättare hitta och 
orientera sig på platsen. Förslaget har tagits fram som kompletterande design till 
det nya gestaltningsförslag för Kärrtorpsplan som utarbetats av Stockholms stad 
tillsammans med Nyréns arkitekter.  
 
Utifrån teorier och insamlad empiri ifrån notationer av rörelsemönster, 
observationer och platsanalys visar resultatet på att torgets utformning har ett bra 
cirkulationsmönster men att platsen präglas av starka barriärer och bristfällig 
wayshowing i form av skyltar och rumsliga element, som försvårar 
orienterbarheten och försämrar den visuella och fysiska kontakten mellan 
Kärrtorpsplans olika delar. Detta visar tydligt på att placeringen och formen av 
informationsartefakter och rumsliga element påverkar hur människor rör sig och 
orienterar sig i en viss miljö.   
 
Vid vägledning och planeringen av miljöer är det viktigt att uppmärksamma 
besökaren på den information hen behöver, vilket enligt teorier kan ske med hjälp 
av pop – out – effekter och kontraster i syfte att främja orienterbarheten. Ett 
sammanhängande formspråk och pop-out effekt har bidragit till att Kärrtorpsplans 
olika delar och entréer har blivit tydligare och bidragit till att den visuella och 
fysiska kontakten har förstärkts. Ur ett hållbarhetsperspektiv och strävan efter att 
förstärka, lyfta fram och knyta samman Kärrtorpsplans femtiotals karaktär har 
form, färg och materialval varit en stor del av framtagandet av 
gestaltningsförslaget.  
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Inledning 	

I boken Folkhemmet byggande under mellan och efterkrigstiden skriver Eva 
Rudberg (1992) att bostadsfrågan länge varit en av de stora och viktiga frågorna i 
svensk politik (Rudberg, 1992:9) och som än idag är högst aktuell. Under början av 
1900-talet var Sverige ett av de länder i Europa med högst trångboddhet och de 
högsta hyrorna (Rudberg, 1992:10). Den svåra bostadsbristen, trångboddheten och 
den låga sanitära standard som förekom inom de befintliga bostäderna ledde till att 
staten gjorde en ambitiös satsning på bostadsbyggande (Blomberg, 2003:9). Efter 
andra världskriget formades en social bostadspolitik både på kommunal och statlig 
nivå i Sverige (Rudberg, 1992:9). Det politiska målet var att skapa bra bostäder för 
hela folket (Blomberg, 2003:9). Under åren 1946 – 1960 byggdes totalt ca 880 000 
nya bostäder i Sverige varav ca 580 000 i flerbostadshus. De flesta av dessa 
flerbostadshus låg i periferin till de större tätorterna eller i städernas förorter, och 
det är inom dessa som de så kallade folkhemmets bostadsområden kom att byggas 
(Blomberg, 2003:9).  

Förutom gestaltningen av staden kom även innehållet i stadsplanen att förändras 
och i synnerhet byggandet av bostäder i städernas förorter (Rudberg, 1992:64). 
Stadsplanen präglades av den engelska idén om så kallade granskapsbebyggelse 
(Blomberg, 2003:9) där bostadsområdena delades in i mindre enheter ”grannskap” 
(Rudberg, 1992:64). Ambitionen med dessa grannskapsförorter var att de skulle 
fungera som en självständig småstad med goda kommunikationer till staden, hög 
boendestandard, lokalt centrum med kommersiell service och kultur samt närhet till 
rekreation (Stockholm stad 1). Ambitionen att skapa trivsel, hemkänsla och 
gemenskap utgjorde en viktig ideologisk bakgrund vilket man ansåg blev en del av 
en grogrund för den demokratiska människans utveckling (Rudberg, 1992:64).  

Betydelsen av offentliga platser har förändrats i takt med samhällets utveckling. 
Trots de goda intentionerna med de centrumbaserade förortsanläggningarna från  
50 - och 60 - talen har centrumbildningarna idag förlorat sin dragningskraft och 
verkar inte längre fylla någon verklig funktion (Borén & Koch, 2009: förord). 
Detta beror bland annat på att servicen i många centrum är eftersatt på grund av 
konkurrens från innerstadens och de stora centrumkomplexens enorma utbud samt 
brist på satsningar, som har gjort att den relativa attraktiviteten försämrats. 
(Bergström, Gordon & Sjöberg, 2014:2) Till följd av detta har många post och 
bankkontor lagts ner och  kunder och näringsidkare har lämnat stadsdelscentrumet 
(Borén & Koch, 2009:förord), och därmed har många förortsanläggningars 
identitet försvagats (Borén & Koch, 2009:9). Grannskapsplaneringen är mer eller 
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mindre uppbyggd kring plats som identitet med tillhörande platsnytta. Detta blir 
därmed ett problem för de som bor och vistas på platsen. (ibid) 
Trots detta har dock intresset för att bo i förorter från 50- och 60-talen ökat och 
alltfler människor ser det som ett bra alternativ till innerstadens urbana liv 
(Stockholm stad, 2014. 1). Det finns även tecken som visar på att stadsdelscentrum 
håller på att göra comeback, vilket till stor del beror på den ökade befolkningen och 
att städerna växer och förtätas (Bergström, Gordon & Sjöberg, 2014:2). Enligt 
Stockholm stads översiktsplan från 2010 kommer staden fortsätta växa betydligt 
fram till år 2030 vilket innebär fortsatt hög efterfrågan på bostäder (Stockholm 
stad, 2015. 2). Viktiga platser för ny bostadsbebyggelse är centrumlägen med goda 
kommunikationer som bidrar till hållbart resande (ibid). Stadsdelscentrum 
kännetecknas av att ha god tillgänglighet och ligga i direkt anslutning till 
tunnelbanan vilket är en faktor som värderas högt i Stockholm (Bergström, Gordon 
& Sjöberg, 2014:2). 

Bakgrund 
I Stockholm stads översiktsplan Promenadstaden (2010) belyser man att platser 
med goda kommunikationer och centrumlägen är viktiga för ny bostadsbebyggelse.  
Kärrtorps centrum har en sådan karaktär (Stockholms stad, 2016. 3). 2004 startade 
Stockholms stad ett programarbete “Framtida Kärrtorp” (Stockholms stad, 2015. 2) 
i vilken man tog beslut om att bygga 160 nya lägenheter runtom Kärrtorps centrum. 
I och med det nya bostadsbygget har även beslut tagits om en förbättring av torget, 
busstorget och parkeringsplatserna vid Kärrtorpsplan som är en del av centrumet 
(Stockholm stad, 2016. 3). 

Inför upprustningen av Kärrtorps centrum tog Landskapslaget AB på uppdrag av 
exploateringskontoret fram en analys av Kärrtorpsplan och kringliggande gator och 
platser. Utifrån analysen tillsammans med genomförd medborgardialog och 
workshops med invånare i Kärrtorp har Stockholms stad tillsammans med Nyréns 
arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag för Kärrtorps centrum. Det nya 
gestaltningsförslaget presenterades den fjärde april 2016. Förslaget innefattar bland 
annat att torget ska få fler soliga sittplatser, mer grönska, bättre belysning och nya 
gungor under tunnelbanebron. Två bord med stolar eller bänkar som kan användas 
till olika aktiviteter, tillexempel fika, loppis eller barnkalas. (Stockholm stad, 2016. 
3)   
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Problemområde 
Idag är den visuella kontakten mellan torget vid Kärrtorpsplan och Lågskärvägen 
samt mellan torget och busstorget svag vilket gör att platsens olika rumsliga delar 
inte upplevs sammanhängande. Det största problemet är nivåskillnaderna mellan 
Kärrtorpsplan, Lågskärsvägen och busstorget. Detta tillsammans med avsaknaden 
av tydliga entréer samt ett fåtal skyltar av varierande slag försämrar 
orienterbarheten på platsen och förvirrar besökaren. 

Utifrån intervju med Landskapsarkitekten Christina Reje Rahmberg (20/4 -2016) 
vid exploateringskontoret som är ansvarig för upprustningen av Kärrtorpsplan 
framgick det att den höga nivåskillnaden och det skrymmande taket upp till 
Lågskärsvägen gör att många har svårt att hitta dit. Detta är ett problem då några av 
centrumets butiker och aktörer samt Turtetatern ligger där. Dessa är inte synbara 
från torget och är därmed svåra att upptäcka och hitta till. I intervjun framgick även 
att den granitmur som omgärdar busstorget skapar en gräns mellan busstorg och 
Kärrtorpsplan. Detta samt att busstorget endast är tillgängligt via en smal trappa 
från Kärrtorpsplan gör kontakten mellan dessa två platser otydlig.  

I presentationen av det nya gestaltningsförslaget har vissa byggnadsmässiga 
åtgärder gjorts. Bland annat har det otympliga tak som idag finns vid trappan som 
leder upp till Lågskärsvägen ersatts med ett litet glastak. Trappan har också 
breddats för att skapa bättre tillgänglighet och visuell kontakt.  Busstorget har 
flyttats närmre Kärrtorpsplan och trappan till busstorget har breddats. 

I det nya gestaltningsförslaget för Kärrtorps centrum har därmed enbart 
byggnadsmässiga åtgärder gjorts gällande förtydligande av entréer och förbättrad 
visuell kontakt mellan Kärrtorpsplan, Lågskärsvägen och busstorget. Således har 
inte någon annan form av vägledning eller förtydligande av entréer och visuell 
kontakt presenterats. Mitt arbete kommer därmed vara ett kompletterande 
designförslag till det gestaltningsförslag som presenterats av Stockholms stad och 
Nyréns arkitekter. 
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Syfte och mål  
Syftet med arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag som främjar flödet och 
understödjer orienterbarheten på Kärrtorpsplan i Stockholm. Detta i syfte att 
förtydliga torgets entréer samt skapa en visuell koppling mellan Kärrtorpsplans 
angränsande torgbildningar.   

Målet är att förtydliga entrén vid Lågskärsvägen och att förstärka den visuella 
kontakten mellan Kärrtorpsplan och Lågskärsvägen samt mellan Kärrtorpsplan och 
busstorget.  

Frågeställning  
På vilket sätt kan visuell och fysisk kontakt skapas mellan de olika 
torgbildningarna, för att främja orienterbarheten?  

Målgrupp  
Eftersom Kärrtorpsplan och centrumet är till för alla boende och besökare i 
Kärrtorp har jag valt att inte begränsa mig till några specifika grupper. 
Gestaltningsförslaget riktar sig således till alla som besöker eller bor i Kärrtorp.  

Figur	1:	Planskiss	över	Kärrtorpsplan	och	centrum.	Färglagda	ytor	visar	platsens	problemområden.	Planskiss	av	Nyréns	
arkitekter	med	modifikation	av	Sophie	Linderoth.	För	ändringar	se	figur	1.			
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Avgränsningar  
Idag finns ett behov av att förtydliga torgets alla entréer både från insidan av torget 
och utanför samt förstärka kontakten mellan torget, busstorget och omgivningen. 
Att analysera hela området och skapa ett gestaltningsförslag för samtliga delar 
finns det ingen möjlighet till inom tidsramen för det här examensarbetet. Jag har 
därför valt att avgränsa mig till insidan utav Kärrtorpstorg. I det här arbetet har jag 
därmed valt att fokusera på att främja orienterbarheten och flödet från 
tunnelbaneentrén vid Kärrtorpstorg till Lågskärsvägen och till busstorget samt 
skapa en visuell och fysisk koppling mellan dessa delar och Kärrtorpstorg.  

Vid framtagning av mitt gestaltningsförslag har inte hänsyn tagits till typografi då 
mitt arbete har varit att ta fram rumsliga artefakter.  

I designprocessen har inte hänsyn tagits till någon given budget dock har 
gestaltningsförslaget arbetats fram i en strävan mot en rationell målbild.  

 

 

Figur	2:	Planskiss	över	Kärrtorpsplan	och	centrum.	Färglagd	yta	visar	arbetets	område	och	dess	avgränsningar.		Planskiss	
av	Nyréns	arkitekter	med	modifikation	av	Sophie	Linderoth.	För	ändringar	se	figur	2.		
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Begreppsdefinition 

Grannskapsbebyggelse  
Grannskapsbebyggelse uppkommer från idén om att utformningen av 
bostadsområdena skulle liknas vid grannskapsenheter, vilket innebar att 
bostadsområdena skulle ha ett lokalt centrum innehållande det vardagliga livets 
förnödenheter. Vid många av dessa granskapscentrum placerades därför 
livsmedelsbutiker, post, apotek och bank samt i vissa fall även restaurang, biograf 
och/eller samlings och föreningslokaler kring en central torgbildning (Rudberg, 
2003:9) även så kallat grannskapstorg.  
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TEORI  

I det här avsnittet presenteras de teorier som har använts i arbetet. Teorierna 
ligger till grund för gestaltningsförslaget som kommer att presenteras under 
avsnittet gestaltningsförslag. Teorierna ligger också som grund för de 
analysmetoder som har använts i arbetet. 

Inhämtning av information om omgivningen 

Kognition och perception  
Kognition och perception utgör viktiga delar för vår förmåga att bearbeta 
information. Båda dessa processer är relaterade till varandra (Arthur & Passini, 
2002). Åtskillnaden är att kognition handlar om vår förmåga att bearbeta 
information som vi inhämtar ifrån våra sinnesintryck, och hur vi förstår och 
använder den för att finna mening. Medan perception omfattar inhämtning av 
information via våra sinnen vilka är syn, lukt, hörsel eller känsel. (Groome, 
2010:27-28) När informationen från våra sinnesintryck förvandlas till meningsfull 
information sker en rad medvetna och omedvetna processer där vi sorterar ut 
mönster eller passar in informationen i förväntade mönster efter tidigare erfarenhet 
(Thorell, 2005: 177-189). Denna information lagras i minnet vilket gör att vi kan 
spara och använda den för framtida situationer när informationen behövs igen. 
(Groome, 2010:27-28). Detta är av betydelse för oss människor för att bedöma 
avstånd, känna igen ansikten och orientera oss i en stad (Thorell, 2005: 177-189). 

Gestaltlagar  
Gestaltlagar utgör en del utav perceptionspsykologin. Gestaltlagarna visar på att 
människan strävar efter att se saker som helheter för att förstå sin omgivning och 
genom att dela in omgivningen i former och mönster och särskilja dem från sin 
bakgrund (Groome, 2010:51). Vi lägger därmed till något till det vi varseblir så att 
de blir begripliga helheter utifrån de mönster och former vi ser (Groome, 2010:31). 
Utifrån detta har forskare inom gestaltpsykologin formulerat ett antal lagar och 
principer som beskriver hur vi ordnar våra sinnesintryck (Farné, 1974:15). Nedan 
följer endast en beskrivning av de som är relevanta för mitt arbete inom rumslig 
gestaltning.  
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Närhetslagen omfattar vår förmåga att gruppera närliggande objekt. Därmed 
uppfattas två objekt som är placerade nära varandra som en grupp. Dock är det inte 
enbart närheten som avgör om två figurer eller föremål hör ihop utan här bör man 
även se till andra aspekter som är relaterade till vår tidigare erfarenhet (Eriksson, 
2009:62-63).  

Likhetslagen innebär gruppering av figurer eller föremål som tenderar att uppfattas 
att tillhöra varandra. De kan till exempel likna varandra i antingen färg eller form 
och därmed uppfattas som en grupp även om de är placerade nära andra objekt 
(Eriksson, 2009:63). 

Slutenhetslagen omfattar vår förmåga att skapa en helhet då elementen befinner sig 
inom ett slutet gemensamt område (Bergström, 2012: 200-201). 

Dessa principer om gestaltlagar ses som lämpliga för min designprocess för att 
skapa och förtydliga relationer mellan olika komponenter och koppla samman dem.  

Pop – out  
Vi människor kan mer eller mindre styra vår uppmärksamhet men när något 
avvikande dyker upp, fångas vår uppmärksamhet och vår blick dras dit (Johansson 
& Küller, 2005:86). När vi söker efter något i en miljö, bygger vår förmåga att 
urskilja ett objekt bland många andra objekt på hur hög kontrast det är mellan 
målobjekt och dess bakgrund. Detta fenomen kallas även för ”pop-out effekt” 
(Groome, 2010:107-108). För att få något att sticka ut och uppmärksammas uppnås 
enligt Ware (2008) starkast effekt av pop-out när ett objekt skiljer sig i färg, form, 
skala, placering eller ljusstyrka i förhållande till övriga objekt runt omkring, som i 
sin tur liknar varandra eller inte utmärker sig på något speciellt sätt (Ware, 
2008:27-28). Att skapa rörliga eller blinkande objekt är också ett sätt att snabbt 
fånga uppmärksamhet eller låta objekt stå ut från sin kontext. 

I rumsliga sammanhang är det därmed av betydelse att se till vilka objekt som 
behöver uppmärksammas för att underlätta orienterbarheten. Det är även viktigt att 
tänka på vilka objekt som kan agera störande så att inte resenären riktar sin 
uppmärksamhet åt felaktig information när hen orienterar sig i en miljö.  
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Orienterbarhet i det urbana landskapet  

Stadens läsbarhet  
Vår förmåga att orientera oss i urbana stadslandskap är relaterade till både hur 
staden är utformad likväl som hur betraktaren uppfattar den.  

Arkitekten och Stadsplaneraren Kevin Lynch skrev 1960 boken The Image of the 
city. I boken beskriver Lynch hur människan upplever och navigerar sig i det 
urbana stadsrummet och menar att det är olika element i stadsrummet som stödjer 
vår orientering i staden. Enligt Lynch består dessa rumsliga element utav noder, 
stråk, barriärer, distrikt och landmärken. Dessa element verkar inte isolerade från 
varandra utan är en del av en stads helhetsbild (Lynch, 1960:49). För att människan 
ska kunna orientera sig måste dessa element sättas samman till ett mönster som är 
läsbart och som har en bra form (Lynch,1960:83, 2). En miljö med god läsbarhet är 
enkel för människor att förstå utifrån sina rumsliga egenskaper (Passini 1996:324).  

Lynch fem element som hjälper oss att analysera stadens utformning;  

Landmärken fungerar som referenspunkter eller riktmärken från vilka vi kan 
förhålla oss till när vi navigerar. Dessa är ofta externa element som står i kontrast 
till sin omgivning och kan variera i form och storlek och är vanligtvis relativt enkla 
objekt att definiera såsom byggnader, skyltar, affärer och berg. (Lynch:1960:48, 
78) Vissa landmärken kan ligga långt bort såsom höga berg men kan också vara 
höga byggnader i stadsrummet som sticker ut som exempelvis kyrktorn eller 
kupoler (Lynch, 1960:48). Men de kan också bestå av små detaljer som enbart 
uppfattas lokalt, på nära håll, på en mindre plats som skapar igenkänning hos 
betraktaren.  Dessa detaljer kan vara allt från mindre skyltar, dörrar till andra 
urbana detaljer m.m. (Lynch, 1960:48, 78-83) 

Stråk utgör det huvudsakliga element för de flesta människor i deras mentala 
stadsbild. Stråk kan vara gator, trottoarer, vägar, stigar, kanaler och järnvägar etc. 
Det är längs med dessa som människor rör sig genom staden och de övriga 
elementen kopplas samman. (Lynch, 1960:47)  

Barriärer eller gränser är linjära element som bryter kontinuiteten i stadsmiljön 
och utgörs av någon form av hinder. Oftast fungerar en gräns som en barriär mellan 
två olika områden men utgör även ett viktigt element för att hålla samman olika 
områden genom att verka som en länk mellan dessa. Gränser kan således 
tydliggöra skillnader i miljö eller rama in ett område. En gräns kan vara en vägg, 
staket, väg, järnväg, stränder, eller stadsgränser som avgränsar etc. För många 
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människor hjälper gränser att organisera omgivningarna i staden. (Lynch, 1960:47, 
62).  

Distrikt är enhetliga områden som utgör medelstora områdessektioner i staden, som 
upplevs ha liknande karaktär eller särdrag vilka skiljer sig från omgivande miljö. 
Därmed kan människor uppleva att de mentalt går in eller ut ifrån ett område, trots 
att området utgör en del av staden som helhet. Vid bristfälligt system av stråk kan 
distrikt användas som referens för att orientera sig. (Lynch, 1960:47, 66)  

Noder avser en strategisk knutpunkt där olika färdriktningar möts, olika stråk 
strålar samman, det förekommer en koncentration av rörelse eller funktioner i 
staden eller en plats för byte av färdmedel etc. Exempel på noder är korsningar och 
torg. Noder utgör även viktiga inslag för resenärerna i deras ”resande” då det är här 
beslut tas om vilken väg vi ska gå. Detta gör att resenärerna blir mer 
uppmärksamma på den närliggande miljön och använder alla sina sinnen som 
hjälpmedel för att fatta ett beslut. (Lynch, 1960: 47-48, 72-78)   

Bilden av staden – kognitiv karta   
Rumslig orientering bygger på en individs förmåga att mentalt skapa representativa 
bilder av ett område, en så kallad kognitiv karta. (Passini, 2000:88) När vi rör oss 
genom ett nytt område tar vi in information via våra sinnen till hjärnan, om den 
miljö vi befinner oss i. Den insamlade informationen struktureras och bildar 
representationer av platsen (Passini, 2000:89). Med andra ord en inre 
representation av den yttre miljön (Thorell, 2005:180) Tillsammans bildar 
representationerna en kognitiv karta (Passini, 2000:89). Mollerup (2013) beskriver 
den kognitiva kartan som människors uppfattning av ett område baserat på deras 
kunskap om platsen och dess innehåll, karaktär och organisation (Mollerup, 
2013:24). Det är den kognitiva kartan som gör att vi skapar en förståelse för hur 
platsen ser ut och gör det möjligt för oss att komma ihåg den samt orientera oss 
(Arthur och Passini, 2002:23).  

Begreppet kognitiv karta kan relateras till det som Lynch (1960) kallar 
imageability eller mental bild på svenska, vilket kan ses som den egenskap hos ett 
fysiskt objekt som gör det möjligt för observatören att framkalla starka bilder, och 
som är en viktig faktor i skapandet av den mentala bilden av staden (Lynch, 
1960:9). Imageability relaterar även till begreppet legibility, läsbarhet som innebär 
hur väl vi kan läsa av staden och enkelt urskilja stadens olika beståndsdelar i 
egenskap att understödja vår orienterbarhet (Lynch, 1960:2-9).  

För att vi ska kunna skapa oss en mental bild av platser måste vi kunna identifiera 
platsen. Således krävs det att ytor och områden är distinkta och har en tydlig 
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identitet. Ur ett wayfinding perspektiv är detta en viktig faktor och kan skapas med 
hjälp av färg, form, ljus och grafiska element, m.m. (Arthur och Passini, 2002:85) 

Wayshowing och Wayfinding  
När vi befinner oss i en ny miljö eller på en ny plats måste vi lösa problemet med 
att hitta dit vi ska och vi måste ta beslut om vart vi ska gå. Denna 
orienteringsprocess kallas wayfinding (Arthur & Passini, 2002:27) vilken utspelar 
sig inom ett arkitektoniskt, urbant eller geografiskt område (Passini, 2000:88).  

Enligt Mollerup kan wayfinding ses som en problemlösningsprocess som består av 
tre delar. Först söker vi information för att hitta en bra rutt, sedan beslutar vi om 
vilken väg vi ska gå, för att sedan gå den vägen. Denna process upprepar vi tills vi 
når vår slutdestination (Mollerup, 2013:19). När vi söker information i detta 
avseende letar vi efter och registrerar extern information som finns i miljön så som 
exempelvis skyltar, stigar och kartor mm.  

Wayshowing är designade element som fungerar som stöd när vi navigerar och 
som gör wayfinding möjlig. Wayshowing syftar alltså på det som på något sätt 
beskriver vägen och kan vara alltifrån skyltar, kartor, stigar eller arkitektoniska 
element så som entréer och utgångar, trappor och hissar eller den spatiala 
utformningen av plats. (Passini, 2000:90) Som beskrivs ovan, innefattar 
Wayshowing inte enbart skyltar utan även fysiska element som kan används som 
rumsliga markörer för att signalera om en plats funktion eller påverka ett beteende 
(Mollerup, 2013:12) Enligt Mollerup (2013) föregås dock wayshowing av 
placeshowing och menar på att vi inte söker efter någonting som vi inte vet om att 
det finns (Mollerup, 2013:20).   

Grundläggande för att skapa bra funktionell wayshowing är att ha kunskap om hur 
människor beter sig när de orienterar sig och hur de rör sig i den aktuella miljön. 
Det gäller att skapa en design som ger dem förmågan att uppmärksamma, välja och 
förstå informationen de behöver. (Arthur & Passini, 2002) 

Mollerup (2013) har identifierat nio wayfindingstrategier, som vi enskilt eller i 
kombination använder oss av när vi orienterar oss i en miljö, medvetet eller 
omedvetet. Strategierna utgör den vanligaste formen av informationsinhämtning. 
Valet av strategier bygger bland annat på vår tidigare kunskap om platsen, och hur 
vi läser av den byggda miljöns utformning samt den tillgängliga wayshowing som 
finns att tillgå (Mollerup, 2013:26). Nedan följer de wayfindingstrategier som är av 
betydelse för mitt arbete; 
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Track following – att följa skyltar, linjer eller andra spår.  
Route following – att följa en vägbeskrivning. Verbal eller visuell.   
Educated seeking – bygger på tidigare erfarenhet som leder till slutsats.  

Map reading – läsa, använda och följa en karta.  

 

Skyltar 

Skyltar är ett vanligt verktyg inom wayshowing och det finns många olika typer av 
skyltar för olika ändamål (Mollerup, 2013:60). Dock förespråkar Mollerup (2013) 
att bra wayshowing alltid uppnås genom en tydlig och begriplig miljö. Likväl kan 
skyltar lösa de flesta vägledningsproblem men antal skyltar ska begränsas till 
minsta möjliga antal, men inte färre än vad som är nödvändigt. (Mollerup, 2013: 
51) Det är också viktigt att hitta en balans mellan enkel och överflödig 
wayshowing så att inte informationen går förlorad eller förvirrar (Mollerup, 
2013:70). Det viktigaste är att skylten är väl utformad och rätt placerad. Skyltar ska 
vara placerade där informationen behövs (Mollerup, 2013:135) Enligt Passini 
(2000) bör information vara placerad där resenären behöver ta ett beslut, ofta vid 
vägskäl då det är här förvirring kan uppstå (Passini, 2000: 90-91). Beroende på i 
vilken riktning mottagaren rör sig i förhållande till skyltens placering har också en 
avgörande roll. En skylt som är riktad mot mottagaren är lättare att uppfatta än en 
skylt som står längst med sidan av mottagarens riktning. (Mollerup, 2013:136) 
Platsens förutsättningar, utformning och arkitektur påverkar också var det är mest 
lämpligt att placera dem. Skyltar som visar riktning är beroende av kontexten för 
att bli begripliga då de knyter samman en plats med en annan (Mollerup, 2013:92). 

För att skyltar ska kunna uppfattas av de flesta bör skyltar vara placerade över det 
genomsnittliga ögonmåttet då det tillåter fler människor att se informationen 
samtidigt (Mollerup, 2013:138).  

Färg är en viktig del för all typ av visuell vägledning och är det grafiska element 
som kan urskiljas från längst avstånd. Inom wayshowing är differentiering det 
primära syftet med färg. Färgkontrasten mellan en skylt och dess bakgrund är 
avgörande för hur väl den uppmärksammas (Mollerup, 2013:119). Färgkodning 
kan också vara ett hjälpmedel för vägledning. Dock bör det inte överanvändas då 
för många färger gör att informationen inte framhävs och därmed inte 
uppmärksammas (Mollerup, 2013:125).  
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Rummet och Människan  

Rummet 
”Rummet” anses inom arkitektur vara ett elementärt och essentiellt begrepp 
(Küller, 2007:20). Enligt Ching & Binggeli (2012) är väggar, golv och tak de 
huvudsakliga element som utgör ett rum. Väggarnas förmåga att omsluta och 
avskärma rummet samt begränsa vårt visuella fält gör det till det viktigaste 
elementet för att skapa en rumslig avgränsning (Ching & Binggeli, 2012:28).  Men 
betydelsen av ”rummet” omfattar även gaturum, torgrum och landskapsrum. I detta 
avseende bildas dessa av väggar, byggnader, vegetation och horisontellt 
avgränsande rum (Küller, 2007:20). Ett rum inbegriper både öppenhet och 
slutenhet vilket är två viktiga aspekter vid rumsskapande (Nylander & Forshed, 
2003:29, 34). Enligt Sitte (1982) syftar en plats slutenhet till vilken grad 
stadsrummet öppnar sig mot andra platser och övrig omgivning. För att rama in en 
plats krävs det att mötet mellan olika rum som exempelvis gator och torg 
sammanlänkats med hjälp av medvetna designval för att förtydliga platsens 
identitet. Ett slutet rum skapar bättre överskådlighet då det uppfattas som 
sammanhängande. (Sitte, 1982: 36-39) Sitte (1982) menar att det därför behövs 
olika fysiska element för att minska glappet mellan olika rum och därmed skapas 
rum i rummet som då förtydligar upplevelsen av rummets identitet (Sitte, 1982: 36-
39).   

Upplevelse av rummet  
Det fysiska rummet upplevs inte alltid på det sätt som själva rummet är byggt. Med 
andra ord så har rummets huvudform liten betydelse för hur vi upplever det 
(Bergström,1996:47). Arkitekten Inger Bergström har utifrån studier konstaterat att 
människans rörelser genom rum påverkar vår upplevelse utav rummet och att våra 
rörelser i sin tur har påverkats av arkitekturens uppbyggnad och form samt olika 
formers placering (Bergström, 1996:43, 76-77). Upplevelsen av ett rum är därför 
inte statisk utan förändras beroende på var i rummet vi befinner oss och hur vi rör 
oss (Branzell, 1976:20). Våra förväntningar, som vi har innan vi kliver in i ett rum 
påverkar också vår upplevelse av rummet. I Något om O... Liten skissbok om det 
upplevda rummet skriver Branzell (2007) om de tre tidsrummen, förväntans rum, 
nurummet och minnets rum. I förväntans rum skapar vi en förväntan på hur nästa 
rum kommer att vara innan vi går in i det. I nurummet påverkas vår upplevelse av 
rummet av om vår förväntan uppfylls eller inte. I minnets rum kan rummets känsla 
och karaktär bli förstärkt beroende på hur vi minns att våra förväntningar höjde 
eller sänkte upplevelsen. Det är viktigt för oss att vi vet vilken rumslig situation vi 
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befinner oss i, att rummet har en karaktär som vi förstår och kan relatera till för att 
vi ska få stöd för våra handlingar, känna oss trygga och kunna navigera oss. 
(Bergström, 1996:49)  

Form, rum och rörelse  
Som tidigare nämnts så påverkar de arkitektoniska formerna i ett rum till stor del 
vår rörelse i rummet, vilket i sin tur påverkar vår upplevelse av det. (Bergström, 
1996:43). De rumsförhållanden som har starkast inverkan på våra rörelser är 
rummets storlek, tyngdpunkt, riktningar, rumsliga förskjutningar samt rummets 
karaktär (Bergström, 1996:181) och olika formers placering (Bergström, 1996:76-
77). Bergströms liksom Branzells (1995) studier visar också att arkitektoniska 
former påverkar människans rörelser och beteende. Studien behandlar tre 
formelement. Den första är en hög, smal pelarliknande form, gav ett attraherande 
resultat, den andra i konvex, välvd form genererade rörelse och den tredje en 
abstrakt form med ett litet utstående tak påverkade upplevelsen på särskilt sätt 
beroende på var man stod. Vid den sistnämnde formen visade det sig att många 
gick fram till den som om de klev in i ett rum. (Branzell, 2007:50) 

Rumsliga element och designprinciper  
Designprinciper kan användas som riktlinjer för att utläsa den visuella strukturen i 
miljön. Designprinciperna avser relationen mellan de rumsliga elementen och hur 
de är placerade och består utav rytm, skala, balans, harmoni, proportion, 
enhetlighet och variation samt emfas (Ching & Binggeli 2012:122). Med hjälp av 
designprinciper kan vi skapa en god relation mellan miljön och de rumsliga 
elementen och på så vis förtydliga rummets mening och funktion (ibid). Rumsliga 
element kan vara möbler, färg textur och ljus (Ching & Binggeli 2012:131). 

Geometriska former  
De mest signifikanta geometriska formerna är cirkeln, triangeln och fyrkanten.  

Cirkeln representerar enighet och kontinuitet och har en stark egencentrering inom 
den miljö den befinner sig i. Tillsammans med andra former kan cirkeln upplevas 
ha eller skapa rörelse.  (Ching och Binggeli, 2012:96) 

Triangeln representerar stabilitet. Ur ett visuellt perspektiv upplevs triangeln vara 
som mest stabil när den vilar på en av sina sidor. Om den istället är placerad på en 
av sina ändpunkter upplevs formen som dynamisk, och kan användas för att skapa 
rörelse då den visuellt tenderar att falla över till en sida.  



		

	 15	

Kvadraten upplevs som ren och rationell, och dess likvärdiga sidor och räta vinklar 
skapar visuell tydlighet.  Kvadraten har ingen tydlig eller dominant riktning. Likt 
triangeln upplevs den som stabil och lugn när den vilar på en av sina sidor och 
dynamisk om den får stå på högkant på en av sina ändpunkter. Alla andra fyrkanter 
kan ses som en variation utav kvadraten som varierar i bredd och längd. Fyrkanters 
stabilitet kan skapa visuell monotonitet, vilket kan undvikas genom att variera 
deras storlek, proportion, färg, textur, placering och vinkel (Ching och Binggeli, 
2012:98)  

Entréer 
Entréer ger tillträde till en plats (Arthur & Passini, 2002:117), och de förtydligar 
och separerar en plats från en annan (Ching, 2007:250). Inom wayfinding kan 
entréer signalera om inträde till en betydande plats, och blir i det avseendet även 
starka referenspunkter och kan i vissa fall även fungera som ett landmärke (Arthur 
& Passini, 2002:118). En entré behöver inte enbart betyda ett hål i en vägg utan 
kan exempelvis även vara två pelare som indikerar på en passage eller nivåskillnad 
som förtydligar passagen mellan en plats till en annan (Ching, 2007:205).  

Bevarande av femtiotalsbebyggelse  
Arkitekten och forskaren Ingela Blomberg har under många år forskat kring varsam 
förnyelse av bostäder och bostadsområden. I boken Varsamt och sparsamt - 
förnyelse av 1950-talets bostäder skriver Blomberg (2003) om vikten att bevara de 
gedigna och funktionella bostäderna som byggdes under 1950-talet samt diskuterar 
begreppet varsamhet i en sådan kontext.  

Under fyrtiotalet och femtiotalet byggdes många flerbostadshus. Kännetecknande 
för folkhemmet är att de har en kvalitetsmässig särställning i dagens 
bostadsbestånd (Blomberg, 2003:7). Blomberg (2003) menar på att dessa 
byggnader och områden besitter ett äldre och gediget byggnadsskick med 
omsorgsfullt utarbetade planer och detaljer som bygger på kunskap om människors 
faktiska behov. Arkitekturen kännetecknas av att ha ett starkt tidstypiskt uttryck 
och en mänsklig skala då natur och uppvuxen vegetation sparats. Områden är 
formade efter så kallad grannskapsbebyggelse (Blomberg, 2003:7) som bygger på 
idén om att utformningen av bostadsområdena skulle liknas vid grannskapsenheter. 
Bostadsområdena skulle ha ett lokalt centrum innehållande det vardagliga livets 
förnödenheter, och vid många av dessa granskapscentrum placerades därför 
livsmedelsbutiker, post, apotek och bank och i vissa fall även restaurang, biograf 
och/eller samlings och föreningslokaler kring en central torgbildning. (Rudberg, 
2003:9) Det arkitektoniska uttrycket för dessa områden är sparsmakat och bygger 
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på enkla men betydelsefulla materialval och utföranden. Helhet och detaljer präglas 
av gedigna, beprövade och hållbara material och god hantverksmässigt byggande. 
(Blomberg, 2003:7).  

Idag är många utav dessa bostadskomplex i behov av upprustning och underhåll då 
det på många håll har uppstått tekniska problem (Blomberg, 2003:19). I och med 
en sådan upprustning finns en risk för att kvaliteterna som dessa besitter negligeras 
och förstörs genom ogenomtänkta utbyten av uttrycksbärande delar (Blomberg, 
2003:8). Enligt Blomberg (2003) bör en sådan förbättring, upprustning och 
utveckling av 50-talets bostäder och områden ske med respekt för de värden och 
särdrag som husen och områdena har (ibid).   
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Tillvägagångssätt och Metod  

I följande avsnitt presenteras de metoder som har använts under arbetet. 
Metoderna är valda utefter min frågeställning och syfte samt bygger på erfarenhet 
och kunskap från utbildningen i rumslig gestaltning inom informationsdesign.  

 

De metoder som använts är platsanalys, observation, notationsanalys samt intervju. 
För att få en fördjupad förståelse för platsen har jag även tagit del av det 
analysmaterial som Landskapslaget AB har tagit fram åt Exploateringskontoret, 
Stockholms stad gällande Kärrtorpsplan.  

Platsanalys  
Enligt boverket är det den faktiska miljön och syftet med studien som är avgörande 
för vilken metod eller vilka metoder man ska välja vid analyser av platser 
(Boverket, 2006:33). För att få en förståelse för Kärrtorpsplans förutsättningar, 
dess innehåll och karaktär samt studera befintlig wayshowing valde jag att göra en 
platsanalys. Metoden går ut på att studera platsens utformning och dess 
innehållande element i syfte att belysa problem och möjligheter som finns. Detta 
för att få en förståelse av hur platsen nyttjas. Utifrån analysen har jag kommit fram 
till ett resultat vilket utgör en del av det som legat till grund för framtagandet av 
mitt gestaltningsförslag.  
”Platsanalysen bygger på observationer, upplevelser och beskrivningar av platsen 
i syfte att identifiera bland annat funktionella, formmässiga, estetiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och upplevelsemässiga kvalitéer och brister samt 
utvecklingsmöjligheter” (Boverket, 2006:49) 

Platsanalysen som jag har genomfört bygger på observationer utifrån Kevin Lynchs 
fem element stråk, landmärken, noder, barriärer och distrikt (Lynch, 1960:47-48). 
Analysen utfördes på plats vid Kärrtorpsplan. Elementen och upplevelsen har 
noterats på en planskiss över Kärrtorpscentrum enligt ovan och platsens tänkta 
rymdupplevelse har noterats utifrån Branzells (2007:20-22) rymdbubbla. Analysen 
har även gjorts utifrån Ching & Binggelis (2012:122) designprinciper som kan 
användas som riktlinjer för att utläsa den visuella strukturen i miljön. 
Designprinciperna avser relationen mellan de rumsliga elementen, hur de är 
placerade och består utav rytm, skala, balans, harmoni, proportion, enhetlighet och 
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variation samt emfas. Gestaltlagarna (Eriksson, 2009:62-63) som presenterades i 
teoriavsnittet är något jag också utgick ifrån vid analystillfället. 

Jag valde att använda mig av en analysmall vid platsanalysen för att vara säker på 
att jag täckt upp alla aspekter av platsen.    

Genomförande – platsanalys  
Platsanalysen genomfördes vid Kärrtorpsplan. Vid tillfället hade jag med mig en 
planskiss vilken jag antecknade på. Platsen fotograferades och filmades, och 
därefter antecknade jag det som observerats. Jag utförde mina 
observationsanteckningar efter en platsanalysmall.  

 

Figur	3:	Planskiss	av	Nyréns	arkitekter	med	modifikation	av	Sophie	Linderoth	samt	platsanalysmarkeringar	av	
Sophie	Linderoth.	För	ändringar	se	figur	3.		
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Observation av rörelsemönster  
Jag har utfört en notationsanalys av rörelsemönster vid Kärrtorpsplan för att få en 
förståelse för flödet på platsen. Notationsanalysen visade hur människor rör sig på 
Kärrtorpsplan, vilka vägar de använder och var de stannade upp. Jag kunde utifrån 
detta se hur besökarna betedde sig inom det givna området. Observationerna gjorde 
det möjligt att kartlägga rummets funktioner och aktiviteter.   

Genomförande – notationsanalys  
Jag besökte Kärrtorpsplan vid tre tillfällen, vid olika tidpunkter på dygnet. Alla tre 
notationer varade i 50 minuter. Jag stod placerad under tunnelbanespåren i mitten 
för att ha uppsikt över tunnelbaneentrén och busstorget. Efter 25 minuter bytte jag 
plats till fontänen så att jag hade uppsikt över torget, tunnelbaneentrén samt 
Lågskärsvägen. Under varje observation bytte jag plats vid två tillfällen.  

• Notation 1 ägde rum onsdagen den 20 april kl. 11.45 – 12.45. Vid tillfälle 
för observationen var det molnigt, kallt och blåsigt. De människor som 
observerades var till största del nyblivna mammor med barnvagn, 
hundägare samt skolungdomar som hängde på torget medan de hade rast. 
Några av dessa gick in på caféet på torget och fikade. 

• Notation 2 ägde rum måndagen den 25 april kl. 08.00 – 09.00. Vid tillfälle 
för observationen var det soligt och fint väder. Många människor som rörde 
sig på platsen verkade vara på väg till arbetet och kom för att antingen 
hämta sin cykel under tunnelbanespåren eller var på väg till tunnelbanan.  

• Notation 3 ägde rum den onsdagen den 27 april kl 16.30 – 17.30. Vid 
tillfället för observationen var det soligt och fint väder. Många verkade vara 
på väg hem från jobbet. Det kom flera strömmar av folk från tunnelbanan, 
och en del kom med cykel. Utav dessa var det ett flertal som gick upp mot 
Lågskärsvägen och Coop eller gick mot ICA på torget.  
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Kvalitativ intervju  
Jag har gjort en expertintervju med Landskapsarkitekten Christina Reje Rahmberg 
vid exploateringskontoret. Intervjun hade som syfte att få en djupare förståelse för 
Kärrtorpsplans ombyggnation och nya gestaltningsförslag samt vad de anser om 
orienterbarhet och wayshowing på platsen. Eftersom jag ville att intervjun skulle 
likna mer ett vanligt samtal där respondenten till stor del får tala fritt om det valda 
ämnet valde jag att göra en kvalitativ ostrukturerad intervju (Denscombe, 
2009:117). I och med att intervjun även var av kvalitativ karaktär kunde jag ställa 
följdfrågor. (Holme & Solvang, 1997:99)  

Etik  
Det är viktigt att forskaren respekterar och är mån om deltagarnas rättigheter, 
värdighet och integritet samt att de deltagande inte blir skadade genom sin 
medverkan inom forskningen (Denscombe, 2009:193). Till intervjun hade därför 
ett samtyckesformulär tagits fram i vilket det framgick nödvändig information om 

Figur	4:	Planskiss	av	Nyréns	arkitekter	med	modifikation	av	Sophie	Linderoth	samt	rörelsemönster	av		
Sophie	Linderoth.	För	ändringar	se	figur	4.		
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personens medverkan. I formuläret beskrevs vem jag är, syftet med intervjun, att 
deltagandet var frivilligt och fick avbrytas när helst personen ville, vad 
intervjumaterialet skulle användas till samt att materialet kommer att publiceras 
offentligt på databasen diva och kommer därmed vara sökbar. Efter delgivande av 
samtyckesformulär undertecknade respondenten att hen tagit del av informationen 
och samtyckte till intervjuns ändamål. Formuläret finns i bilaga 2. Vid 
intervjutillfället önskades även tillåtelse att få spela in intervjun med en 
mobiltelefon. Detta för att försäkra mig om att inget viktigt utav samtalet inte 
nedtecknades och således skulle falla bort ur materialet. Detta godkändes av 
respondenten.  

Vid observationer finns det ett antal etiska aspekter som forskaren måste ta hänsyn 
till (Gustafsson et al, 2011:42). Vid notationsanalysen genomfördes observationer 
av människors rörelsemönster på Kärrtorpsplan, vilket kan liknas vid en så kallad 
dold observation (ibid). Detta medför ett visst etiskt övervägande. Dock finns det 
inget annat lämpligt sätt att studera människors naturliga rörelsemönster. I vissa 
fall vid dolda observationer, behöver forskaren göra avsteg från kravet att i förväg 
informera deltagarna (ibid). Observationerna/notationsanalyserna har således gjorts 
i största mån för att inte låta någon individ komma till skada på något sätt. Vid 
notationsanalysen följde jag ett notationsschema vilket gav förutsättningar för att 
ingen enskild individs beteende eller specifika egenskaper har pekats ut då jag 
enbart studerat deras rörelsemönster. Således har inte observationen inkräktat på 
individernas integritet. Utifrån resultatet kommer det inte heller gå att urskilja eller 
spåra någon. 

Metodkritik  
Kvalitativa metoder tenderar att ibland ifrågasättas vad gäller dess validitet och 
reliabilitet (Ryen, 2004:16-17). Det är viktigt att vara medveten om att jag som 
observatör kan lägga in mina privata tolkningar av det som studeras samt uppfatta 
skeenden på olika sätt (Bell, 2006:188). Dock kan en notationsmall distansera min 
privata inställning då jag har en mall att förhålla mig till (Denscombe, 2009:280). 
En annan aspekt är hur tillförlitlig och representativ det undersökta är i och med att 
tidpunkt och omständigheter kan bidra till olika förhållanden i den undersökta 
miljön.  

Vid intervjuer tenderar respondenterna att svara olika beroende på hur de uppfattar 
den som utför intervjun (Denscombe, 2009:244). Därmed kan svaren komma att 
påverkas av forskarens personliga identitet så som ålder, kön och etniskt ursprung 
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och variera beroende på vem som intervjuas (ibid). Således kan svaren vid 
intervjutillfället ha blivit annorlunda om forskaren hade haft en annan identitet. 
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Resultat   

I följande avsnitt redogörs resultatet av analysen av Kärrtorpsplan. Nedan följer 
först en beskrivning av platsen och dess karaktär som bygger på platsanalysen. 
Därefter beskrivs resultatet.  

Platsen 
Tunnelbaneentrén är placerad under brokonstruktionen som håller uppe 
tunnelbanespåret som löper rakt fram och som delar av Kärrtorpsplan i två delar, 
torget och förtorget intill busstorget. Det första besökaren möts av, när de kliver ut, 
är därmed tunnelbanespåret med dess pelare. Efter de första pelarparen finns idag 
cykelställ placerade vid varje pelarpar. Dessa är väl använda. Dock står cyklarna 
huller om buller och en del cyklar står även utanför cykelställen. Till vänster när 
besökaren kliver ut från entrén ligger ”förtorget”. Där finns en liten trappa som 
leder ned till busstorget.  

 

Till höger om tunnelbaneentrén ligger torget med dess omgärdande centrumhus. 
Torget är ett tidstypiskt grannskapstorg från 50 – talet. Låghusbebyggelse är 
placerad runt torget vilket skapar känslan av en stor gård som ramar in platsen. 

Figur	5:	Vy	över	tunnelbanespåren	sett	från	tunnelbaneentrén.	Foto	av	Sophie	Linderoth		
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På torget finns idag enbart ett antal träd som löper runt det, ett fåtal bänkar och 
gatlyktor. Vid torget ligger ett antal mindre butiker, ett café, en Ica butik och 
biografen Reflexen som har en tidstypisk röd neonskylt. Ut från skylten löper en 
röd neonlinje längs med fasaderna runt centrum som binder samman husen. 
Kärrtorpsplan omgärdas av en fin granitmur. Det finns även konstnärliga 
utsmyckningar i form av tre skulpturer som skänker platsen en form av identitet. 
Busstorget ramas in av granitmuren och själv busstorgsytan består utav en smal 
trottoar som löper runt en parkering. Det finns en bänk vid busshållplatsen vid 
trappan samt en busskur vid den yttre delen av busstorget. Tydlig 50-tals karaktär 
med tallar och natursten syns vid bostadshusen ifrån busstorget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	6:	Vy	över	tunnelbanespår	och	tunnelbaneentré	sett	från	trappan	vid	busstorget.	Foto	av	Sophie	
Linderoth		

Figur	7:	Vy	över	torget	sett	från	entrén	mot	Kärrtorpsvägen.	Foto	av	Sophie	Linderoth		
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Resultat utifrån platsanalys  

Upplevelsen av platsen, designprinciper och gestaltlagar  
Kärrtorpsplan upplevs som luftig då husen runt torget är låga 50-tals hus med 
enbart tre våningar. Den låga skalan på bebyggelsen ger en fri rymdhöjd. Platsen 
har således en god skala i förhållande till människan, som gör det lätt för oss att 
relatera till den byggda miljön vilket ger en hemtrevlig och trygg känsla. Sett till de 
omkringliggande byggnadernas höljd upplevs torget yta ha god proportion. Husen 
och träden runt torget ramar in platsen och utgör en tydlig gräns som isolerar torget 
ifrån den närliggande omgivningen och avskärmar trafiken. Inramningen skapar en 
slutenhet som får torget att fungerar som en separat enhet från den övriga 
omgivningen (Bergström, 2012:200-201).  

Tunnelbanespårets brokonstruktion är i jämn höjd med de omgärdande husen vilket 
gör konstruktionen välbalanserad och inte dominant. Det höga punkthuset som 
ligger intill busstorget skapar tillsammans med de övriga låga husen och 
brokonstruktionen en dynamik på platsen på grund av kontrasten mellan de båda 
elementens skala och proportion (Ching & Binggeli, 2012:122). De upprepande 
pelarna samt det långsträckande tunnelbanespåret ger en känsla av rytm, och 
följsamhet.  

Wayshowing och orienterbarhet  
Utformningen av torget är kvadratisk med entréer i varje hörn, som ger ett relativt 
tydligt cirkulationsmönster på torget/centrumet (Arthur & Passini, 2002:134). 
Markbeläggningen längs med husen är av annan karaktär än den på mitten av torget 
vilket visuellt skapar ett stråk. Trädens placering runt torget förtydligar 
cirkulationen och inger en viss rytm som leder besökaren runt, (Ching och 
Binggeli, 2012:140) och som främjar flödet. Cirkulationen är således inte 
problemet på platsen utan till största del är det bristfällig designad wayshowing. 
Den undermåliga skyltningen på platsen är av olika slag och ger därmed ett rörigt 
intryck, vilket påverkar besökarnas orientering. Entréer till torget har ingen tydlig 
skyltning ifrån insidan av torget och signalerar inte vilken gata besökaren kommer 
ut på när de lämnar torget/centrumet. Således måste besökare lämna torget och gå 
ut till gatan som entrén leder mot för att kunna avgöra vilken gata de befinner sig 
på. Cykelställena under tunnelbanespåret ger ett rörigt intryck, i synnerhet när 
besökaren kommer ut från tunnelbaneentrén. Detta kan bidra till att 
orienterbarheten försvåras då det påkallar besökarens uppmärksamhet (Johansson 
& Küller, 2005:86) och blir en kognitiv belastning när de kommer ut från 
tunnelbanan. Dock är cykelparkering väl använd och skänker en god funktion.  
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Problemet för besökaren att hitta eller förstå att det finns butiker vid Lågskärsvägen 
beror till stor del på den bristfälliga skyltningen men även i stor del på den 
avskärmande muren och att platsen ligger högre upp i förhållande till torget till 
vilken man enbart med trappor kan ta sig upp till. Muren skapar därmed en tydlig 
barriär (Lynch, 1960:47). Eftersom trappor innebär att en större ansträngning måste 
göras kan det finnas en risk i att besökare på platsen istället väljer en enklare väg 
det vill säga en annan entré, vilket kan medföra att besökaren går miste om de 
butiker och aktörer som finns på Lågskärsvägen.  

Figur	8:	Varierande	utbud	av	skyltar	vid	
Kärrtorpsplan.	Foto	av	Sophie	Linderoth		

Figur	10:	Muren	och	trappan	upp	till	Lågskärsvägen	blir	en	tydlig	barriär.	Foto	av	Sophie	Linderoth	

Figur	9:	Rörig	cykelparkering	under	
tunnelbanespåren	vid	tunnelbaneentrén.	Foto	
av	Sophie	Linderoth	
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Torgets upplevda slutenhet är det som kännetecknar grannskapstorg. Det är tydligt 
att utformningen av torget och dess inramande byggnader påverkar 
orienterbarheten i den mån att grannskapstorget främst är till för de boende i 
området och är inte utformad efter att förbipasserande lätt ska hitta dit eller 
orientera sig på platsen. Detta kan vara en anledning till att torget inte har några 
tydliga entréer.  

Vid busstorget finns inga tydliga skyltar som signalerar att det går bussar där. Det 
är endast när en buss står inne eller kommer åkandes som besökaren får en tydlig 
ledtråd att det finns ett busstorg. I och med att busstorget till största del utgörs av 
en stor parkering kan bilarna som står parkerade försämra den visuella ledtråden att 
det även går bussar där. Den höga muren runt busstorget skärmar också av 
busshållplatserna och utgör en distinkt barriär mellan torget och busstorget.  

Den gröna informationspelare som är placerad intill muren vid busstorget är 
omodern och ger ett icke trovärdigt intryck, vilket jag tror gör att ingen använder 
sig av kartan då det är svårt att avgöra om den fortfarande är aktuell. (Arthur & 
Passini, 2002:7) 

 

Figur	11:	Vy	över	den	ena	busshållplatsen	vid	busstorget.	Den	höga	muren	runt	busstorget	skapar	en	barriär.		Foto	av	
Sophie	Linderoth		
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Funktioner och aktiviteter  
Idag finns en avsaknad av tydliga funktioner, aktiviteter och brist på sittplatser vid 
torget vilket medför att många väljer att inte uppehålla sig där. Detta kan vara en 
orsak till varför själva torget inte utgör en stark mötesplats utan att 
tunnelbaneentrén vid torgets ytterkant utgör den starkaste noden. Torget används 
istället till största del som transportyta för nödvändiga aktiviteter. Dock bidrar den 
öppna ytan till att människorna kan röra sig i alla riktningar.  

Rörelsemönster   
Det går att utläsa ett flertal mindre stråk över torget då människorna tenderar att 
röra sig i alla riktningar över torget. Många utav dessa stråk används enbart som 
genvägar med målpunkter utanför torgets gränser. Att torget har entréer i alla 
hörndelar bidrar också till det utspridda rörelsemönstret. Det starkaste flödet är 
dock till och från tunnelbanan. Därmed bildar tunnelbananentrén en stark nod och 
knutpunkt som drar till sig folk.  

Vid busstorget utgör trappan ner till bussarna samt ingången från Kärrtorpsvägen 
de vanligaste transportstråken för att nå busstorget. Väl på platsen sitter eller står 
de flesta vid busshållplatserna.  

Intervju  
Nedan redogörs en sammanfattning av expertintervjun med Landskapsarkitekten 
Christina Reje Rahmberg vid exploateringskontoret. Resultatet har varit av 
betydelse för mitt arbete och gestaltningsförslag. För att läsa hela intervjun med 
Christina Reje Rahmberg, se bilaga 2.  

Expertintervju  
Christina berättar att för att de ska kunna gå vidare med stadens projekt för 
Kärrtorp krävs det att det tas ett antal politiska beslut och att man tar detaljplanerna 
för bostadsbyggande. För att finansiera det hela krävs det att kommunen säljer 
mark där det ska byggas bostadsrätter och att det inte blir några överklaganden. 
Troligast byggstart är 2018. Under tiden är det mycket som måste ordnas eftersom 
det bland annat är ett helt nytt busstorg som ska byggas och mycket måste fungera 
under tiden som byggandet sker. 

Målet för projektet är att utveckla stadsdelen Kärrtorp så att Kärrtorpsborna känner 
att torget är en attraktiv plats att vara på och att det blir en mötesplats där man vill 
vara och stanna kvar.  Det hela startade redan 2004 då man tog en fram ett 
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program. Redan innan hade det gjorts en hel del bl.a. hade det förtätats med fler 
bostäder. Det som var kvar var Kärrtorps centrum som efter dialog med de boende 
framstod som viktigt. Framförallt önskades fler butiker och restauranger. 

Projektgruppen arbetar tillsammans med Svenska Bostäder som äger 
centrumfastigheten och bostäderna runt torget. Vid genomgripande analys av 
området konstaterades att mycket behöver förbättras. Framförallt framkom det att 
växtbäddarna för träden måste restaureras och att tillgängligheten till 
Lågskärsvägen behöver förbättras genom att bygga en ramp. Busstorget kommer 
att minska i storlek och byggas om för att förstärka intrycket av att det är ett torg 
och inte två. Det är också viktigt att förstärka kopplingen till Lågkärsvägen där det 
också finns butiker. Murar och ramper kommer att flyttas så att det blir mer öppet 
med en ny trappa. Den gamla cirkelformade stenbeläggningen kommer att tas bort 
från hörnan av den nuvarande trappan och istället göras större och placeras i mitten 
av torget. I stråken vid affärerna kommer det att vara betongplattor. 

För Kärrtorp finns ingen grafisk profil eller designprofil, men man ska försöka 
tillvarata så mycket som möjligt av 50-tals stilen. Att bygga om allt i 50 –tals stil 
skulle dock bli för dyrbart.  

Vad gäller wayshowing så existerar det inte idag och orienterbarheten på platsen är 
svår. Besökaren vet inte var hen ska ta vägen när de kommer ut på torget, och det 
är svårt att tillexempel hitta till Turteatern på Lågskärsvägen. Skyltning är viktig, 
men i nuläget finns ingen utarbetad strategi för detta.  
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Designprocessen  

I följande avsnitt redogör jag för min designprocess och skisser.  

 

Gestaltningsförslaget har tagits fram under arbetets gång och har utvecklats utifrån 
bland annat teorier, intervjun med Landskapsarkitekten Christina Reje Rahmberg 
samt resultatet från min platsanalys. Gestaltningsförslaget är ett komplement till 
Nyréns arkitekters gestaltningsförslag till nya Kärrtorpsplan. Mitt 
gestaltningsförslag har tagits fram med hjälp av skisser som bearbetats iterativt. 
Utifrån resultatet av min platsanalys fick jag god förståelse för platsens utformning, 
vilket har varit av betydelse för mitt val av gestaltning. I min designprocess har jag 
valt att fokusera på form, färg och material. Skissandet har främst skett för hand 
med papper och penna för att sedan övergå till digitala skisser. 

Aspekter och förhållningssätt  
Enligt Blomberg (2003) besitter områden från 50-talet goda kvaliteter, hållbara och 
gedigna byggnationer och detaljer, vilket gör att det är viktigt att bevara 
uttrycksbärande delar vid upprustning av sådana områden (Blomberg, 2003:8). En 
viktig aspekt som legat till grund för mitt gestaltningsförslag har därmed varit att 
bevara och lyfta fram Kärrtorpsplans 50-tals karaktär. Både ur ett estetiskt 
perspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta stämmer också med min 
upplevelse av att det finns tidstypiska arkitektoniska och konstnärliga värden i 
Kärrtorp som är karaktärsdanande för platsen och därför upplever jag det som 
viktigt att bygga gestaltningen utifrån detta. Det finns även ett starkt kulturintresse 
i Kärrtorp och många fina konstverk från 50- talet. Detta går även i linje med det 
som Christina Reje Rahmberg berättade i intervjun (20/4-2016) att de ville knyta 
an till platsens 50-tals karaktär i den mån det går.  

Utveckling genom skissande 
Från början har skisserna kretsat kring olika symboler och pictogram där fokus har 
legat på tydlig wayshowing enligt Mollerup. I detta stadie utvecklades dessa 
symboler som placerades på pelarna intill tunnelbanans entré. Detta manér 
avslutades relativt snabbt då jag upplevde att detta inte stämde överens med 
platsens karaktär samt inte fungerade väl utifrån platsens förutsättningar.  

Figur	12:	Skisser	på	pictogram	av	Sophie	Linderoth		
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Utifrån studiebesök i olika 50-tals förorter i Stockholm samt en stadsvandring i 
Kärrtorp tog jag inspiration ifrån tidstypiska konstnärliga utsmyckningar och 
skulpturer. För att koppla samman mitt skissmanér med den inhämtade 
inspirationen började jag arbeta med geometriska och abstrakta former som för mig 
är ett återkommande formelement från den tiden. Dessa former ger flexibilitet och 
tillåter att kombineras med varandra som kan utvecklas till en rad olika figurer.  

 

 

 

 

Figur	13:	Skisser	av	Sophie	Linderoth		

Figur	14:	Skisser,	abstrakt	form	av	Sophie	Linderoth		
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Rumsavdelaren med geometriska och abstrakta former var ett förslag som 
arbetades fram. Efter övervägande kände jag att formspråket och uttrycket inte 
upplevdes rätt för Kärrtorp och att rumsavdelarens livfulla uttryck skulle kunna bli 
en kognitiv belastning snarare än ett hjälpmedel för orienteringen. Dock bestämde 
jag mig för att hålla kvar idén om två rumsliga avdelare. För att skapa ett mönster 
med mindre kognitiv belastning togs dessa skisser fram.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

När jag väl hade skissat fram dessa rumsavdelare, fick de ligga som grund till 
vidare utveckling och tillslut mitt slutgiltiga gestaltningsförslag.  

Figur	17:	Skisser,	abstrakta	former	för	skyltar	av	Sophie	
Linderoth	

Figur	16:	Skiss	–	rumslig	
avdelare	med	abstrakta	former	
och	informationsskylt	av	
Sophie	Linderoth	

Figur	15:	Skiss	på	former	för	informationsskyltar	
av	Sophie	Linderoth	

Figur	18:	Skisser	på	rumslig	avdelare	av	Sophie	Linderoth	
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Gestaltningsförslag  

I följande avsnitt presenterar jag och redogör för mitt gestaltningsförslag.  

 

Att hitta och orientera sig är enligt Mollerup (2013:19–20) och även Passini en 
problemlösningsprocess. Många gånger vet vi inte vad vi söker efter, med andra 
ord så söker vi inte efter något som vi inte vet finns. Således menar Mollerup att 
wayshowing föregås av placeshowing (Mollerup, 2013:20).  

Skyltar är beroende av sin placering och ska vara placerade där de behövs 
(Mollerup, 2013:135). Platsens förutsättningar, utformning och arkitektur påverkar 
också var det är mest lämpligt att placera dem. Skyltar som visar riktning är 
beroende av kontexten för att bli begripliga (Mollerup, 2013:92). Placeringarna av 
mina informationsartefakter bygger på mina observationer av rörelsemönster, 
resultatet av analysen och teorier. Artefakterna har placerats vid vägskäl då det är 
vid dessa besökaren ställs inför olika vägval, och det är här som förvirring kan 
uppstå.  

PLACERING 
 
1. Mellan de båda pelarparen vid tunnelbanans entré har två rumsliga 

avdelare i smidesjärn placerats.  
 

Tunnelbanans yttre sida längs med spåren har färgsatts för att skapa en 
visuell entré till Kärrtorpsplan.  

 
2. Vägpekare har placerats intill busstorget vilken informerar om riktning för 

Vikstensvägen, gångvägen till idrottsplatsen och omkringliggande 
bostadsområden. Vid den mittersta trappavsatsen vid uppgången mot 
Lågskärsvägen har den befintliga vägpekaren bytts ut mot en ny.  

 

3. En informationspelare har placerats i närheten, lite innanför pelarparet 
närmast torget. Här behöver resenären information därmed är det lämpligt 
att placera informationen här.  

 
4. En informationsartefakt är placerad intill trappan som leder upp mot 

Lågskärsvägen.  
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5. Vägpollare har placerats uppe på Lågskärsvägen samt vid entrén vid 

busstorget. 
 

 

 
 

Form, material och färg  
Färg, form och material är återkommande i alla artefakterna för att skapa ett 
sammanhängande uttryck som är enkelt att uppmärksamma (Ware, 2008:35). 
Materialen som har valts till artefakterna är smidesjärn och betong. Färgerna är 
orange, svart och mörkgrått.  

 

Färg  

Längst med Kärrtorpsplan på centrumbyggnaderna vid torget och på 
omkringliggande bebyggelse med butiker, finns en återkommande röd neonlinje 

Figur	19:	Översikt	av	placering.	Planskiss	av	Nyréns	arkitekter	med	modifikation	av	Sophie	Linderoth.	För	ändringar	se	
figur	19.			
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som hör ihop med neonskylten Reflexen, som är placerad vid torget. Den orange 
brandgula färgen till artefakterna har valts med omsorg då jag inte vill konkurrera 
med den röda linjen som så fint håller samman centrumets delar utan snarare 
koppla samman min gestaltning med den. Valet att inte använda en röd färg i min 
gestaltning grundar sig även i att bredvid biograf Reflexen på torgets markplan är 
ICA placerad som har en röd och vit exteriör samt en röd logga. Att använda sig av 
en röd färg hade dels varit bristfälligt gällande pop – out effekt samt varit alltför 
mycket i linje med ICA. Smidesjärnet som artefakterna består av kommer alla vara 
lackerade i svart färg detta för att förstärka kontrasten till den orange färgen samt 
hålla samman artefakterna med de befintliga lyktstolparna på platsen. Den svarta 
färgen gör dessutom att artefakten som är placerad intill trappan kontrasteras mot 
den vita väggen som den är placerad mot, vilket enligt Mollerup är av betydelse då 
kontrasten mellan skylten och dess bakgrund gör att skylten uppmärksammas 
(Mollerup, 2013:119). För att minska risken för låg visibilitet i samband med 
skuggor, väder och mörka årstider valdes den orange färgen för en tydlig 
kontrastverkan mellan skylt och bakgrund. 

En skylt som är riktad mot mottagaren är lättare att uppfatta än en skylt som står 
längs med sidan av mottagarens riktning. (Mollerup, 2013:136) Därmed har 
informationsartefaktens och informationspelarens sidor färgsatts med den orange 
färgen så att dessa uppmärksammar besökare på informationen och gör den 
tillgänglig även om de kommer ifrån en annan riktning än var artefakten är 
placerad. För att artefakterna ska kunna fungera under dygnets alla timmar och 
även under de mörka årstiderna bör de belysas kvällstid och under höst och vinter. 
Färgen som placerats på tunnelbanans yttre sida längs spåren har samma orange 
färg som övriga artefakter så uttrycket förstärks och knyts samman.  

 

Material  

Det arkitektoniska uttrycket ifrån femtiotalet präglas av 
sparsmakade och enkla utföranden i betydelsefulla 
materialval. Helhet och detaljer präglas av gedigna, 
beprövade och hållbara material och god 
hantverksmässigt byggande. (Blomberg, 2003:7). 
Materialet i rumsavdelarna, ramen till 
informationsartefakten och till informationspelaren 
består utav rektangulära järnstänger som svetsats 
samman. Därefter har det lackerats med en svart färg. 
Bottenstommen i övriga artefakter förutom vägpekaren 

C = 00
M = 54
Y = 94
K = 00

C = 91
M = 79
Y = 62
K = 97

BETONG

Figur	20:	Färger.	Av	Sophie	
Linderoth		
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består utav betong. Valet av material bygger på att knyta an till femtiotalets 
byggnadsmaterial där järn var ett vanligt förekommande material både gällande 
byggnadsmässiga föremål som exempelvis trappräcken samt i offentliga 
konstföremål. Järn är dessutom ett lämpligt material då det är både slittåligt och 
relativt underhållsfritt.  

 

Form  

I det nya gestaltningsförslaget som presenterats av Nyréns arkitekter kommer 
torgets nya markbeläggning bestå av cirklar i olika storlekar och platsen kommer 
även få cirkelformade bänkar. I och med att cirklar är ett starkt formelement i det 
nya förslaget samt att Kärrtorpsplans utformning är fyrkantig till formen har fokus 
legat på att ta till vara på platsens naturliga geometriska formspråk. Att platsen är 
ett tidstypiskt femtiotals torg har också haft betydelse för valet av formspråk, då 
med inspiration från femtiotalets geometriska former.  Därmed har en kombination 
av cirklar och fyrkanter arbetats fram. Att kombinera dessa två formelement bygger 
både på att skapa igenkänning, då cirklarna finns med överallt på platsen, och inger 
rörelse men också för att bryta av med hjälp av de fyrkantiga formerna och på så 
sätt skapa en kombinerad geometrisk form som ger en viss pop-out effekt.  

Formspråket för hela gestaltningen bygger på de geometriska formerna som finns i 
rumsavdelarna mellan pelarparen. Inspiration till mönstret bygger på centrumets 
utformning, som återges i en abstrakt tolkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelbanespår	Femtiotalshus	som	
omgärdar	torget		

Fontän	

Kärrtorps	
tunnelbanestation	

Figur	21:	Mönster		–	rumsavdelare	som	bygger	på	centrumets	utformning.	Design	av	Sophie	Linderoth	
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Den långa rektangeln som är placerad på den högra sidan är tunnelbanespåren som 
delar av Kärrtorpsplan. De två andra rektanglarna utgör de låga 50-tals husen vid 
torget, och fyrkanten i mitten utgör själva torget. Cirkeln som är placerad i 
fyrkantens ena hörn bygger på den fontän som finns på torget. Den orange punkten 
är enbart för dekorativt syfte men ringar även in området för tunnelbanan samt 
Lågskärsvägen.  

Eftersom det finns en risk för att folk kan komma att klättra i rumsavdelarna har 
storleken på formerna anpassats efter standardiserade mått ur arkitektens handbok 
(2015) för att minska risken för att någon klämmer sig eller fastnar.  

Enligt Mollerup (2013) spelar en skylts form inte så stor roll (Mollerup, 2013:128). 
Informationsartefakten och informationspelaren samt vägpekaren har alla blivit 
utrustade med den orange cirkeln/kulan som markör. Valet av utformning av 
informationsartefakterna har varit att knyta an utformning med rumsavdelarna men 
samtidigt ge ett visuellt uttryck av traditionella informationsartefakter, för att på så 
vis skapa igenkänning och trovärdighet hos besökaren. Höjden på 
informationsartefakterna har utformats så att informationen är lättöverskådlig för 
större folkmassor och rullstolsbundna besökare samt ska kunna ses från ett längre 
avstånd (Mollerup, 2013:138).  

 

Figur	22:	Planskiss	som	visar	centrumets	utformning,	som	legat	till	grund	för	
gestaltningens	formspråk.	Planskiss	av	Nyréns	arkitekter.	Modifikation	av	Sophie	
Linderoth.	För	ändringar	se	figur	22.	
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Funktion 
Som nämndes tidigare så är färg, form och material återkommande i alla 
artefakterna för att skapa ett sammanhängande uttryck som är enkelt att 
uppmärksamma (Ware, 2008:35). Förutom att artefakterna ska uppfylla sitt syfte 
som vägledare har de även en sekundär funktion att binda samman torgets olika 
delar och förstärka kontakten mellan Kärrtorpsplan och Lågskärsvägen och 
Kärrtorpsplan och Busstorget samt förtydliga platsens entréer.  

 

Information och orientering  

Rumsavdelarna: har som syfte att minska besökarens kognitiva belastning som 
cyklarna och de repetitiva pelarna påkallar samt att något begränsa platsens 
överblickbarhet. Enligt Mollerup (2013) kan olika fysiska element användas som 
rumsliga markörer i syfte att signalera en plats funktion eller reglera ett beteende 
(Mollerup, 20013:12). Rumsavdelarna fungerar därmed som en visuell och fysisk 
blockering i syfte att förtydliga de olika orienteringsriktningarna samt 
uppmärksamma resenären på informationen som placerats ut. För många 
människor hjälper gränser att organisera omgivningarna i staden. (Lynch, 1960:47, 
62). Denna rumsliga avgränsning ger även placeringen av gungorna ett tydligare 
område samt gör det mer trivsamt för de som väljer att gunga. 

Informationspelaren: Eftersom Kärrstorsplan med centrum utgör ett komplext 
område som sträcker sig utanför själva torget och centrumbebyggelsen finns ett 
behov av mer omfattande information om området och centrumet. Idén om 
informationspelaren är att den ska vara utrustad med en karta över området, visa 
riktning för bland annat idrottsplatsen, centrumets olika delar, butiker, tjänster och 
service m.m. Eftersom många utav centrumets aktörer inte syns från tunnelbanans 
entré som exempelvis Turteatern behöver denna information finnas tillgänglig för 
nya besökare redan när de kliver ut ur tunnelbanan. 
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Vägpekare: syftet med dessa är att på ett tydligt och enkelt sätt signalera besökaren 
om gator och områdens namn samt ge riktning åt var de ligger. Detta också för att 
förtydliga vilka vägar entréerna öppnar upp sig mot så att besökaren slipper ta sig 
ut utanför centrumbyggnaderna för att se vilken gata de befinner sig på. 

Informationsartefakt/skylt: som är placerade vid trappan som leder upp till 
Lågskärsvägen har som funktion att informera om vad som finns ovanför trappan. 
Detta är av betydelse då muren vid trappan utgör en stark visuell och fysisk barriär 
samt att Lågskärsvägen ligger så pass högt över torget att det inte går att se vad 
som finns där. På så sätt förstärks kontakten mellan Lågskärsvägen och 
Kärrtorpsplan.  

 

 

 

 

Figur	23:	Designförslag	–	Rumsavdelare	och	informationspelare	med	karta.	Design	av	Sophie	Linderoth		

Framsida	 Sida		
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Entréer och visuell kontakt  

Entréer ger tillträde till en plats (Arthur & Passini, 2002:117). Inom wayfinding 
kan entréer signalera om inträde till en betydande plats och blir i det avseende även 
starka referenspunkter och kan i vissa fall även fungera som ett landmärke (Arthur 
& Passini, 2002:118). Färgsättningen längs med spåren på utsidan av 
brokonstruktionen mellan tunnelbaneentrén till pelarparen med rumsavdelarna är 
således till för att skapa en visuell entré till Kärrtorpsplan. Färgen längs utsidan 
kommer med hjälp av belysning att ge en pop – out effekt som skapar 
uppmärksamhet och ge en visuell ledtråd om en entré till besökare som kommer 
gåendes ifrån bostadsområdena och idrottsplatsen norr om centrumet samt till de 
som befinner sig inne vid centrumet. Den färgglada linjen tillsammans med 

Figur	24:	Designförslag	-	Vägpekare	och	informationsartefakt.	Design	av	Sophie	Linderoth		

Framsida	 Sida		
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rumsavdelarna skapar tillsammans även en tydligare rumslighet som ramar in 
området vid tunnelbanan som en viktig nod och entré. Entrén ger resenären en 
känsla av att träda in någonstans, och på så sätt förstärks torgets rumslighet och 
centrumets aktiviteter. Entrén delar även av torget och busstorget i två zoner, och 
på så sätt förtydligas platsernas funktion. I den vänstra rumsavdelaren har även ett 
K och ett C integrerats, vilket på ett subtilt sätt står för Kärrtorps centrum. Valet att 
integrera ett K och ett C är för att skänka platsen en viss platsidentitet då centrumet 
idag saknar grafisk profil och huvudentré. 

 

 

 

 

Figur	25:	Designförslag	–	rumslig	avdelare	med	integrerat	K	och	C.	Design	av	Sophie	
Linderoth		
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Vägpollaren har som syfte att stärka koppling till Kärrtorpsplan även utanför 
torget, i det här fallet uppe vid Lågskärsvägen där den är placerad intill trappan. På 
så sätt ges en ledtråd till besökaren om att centrumet fortsätter och att gatan hör 
ihop med Kärrtorpsplan och centrumet samt signalera om entrén. Enligt Ching 
(2007) behöver inte en entré enbart betyda ett hål i en vägg utan kan exempelvis 
även vara två pelare som indikerar på en passage. Vägpollaren är framtagen i syfte 
att fungera som indikator till övriga entréer i centrumet som också behöver 
förtydligas. 

Genom att använda ett enhetligt formspråk på 
informationsartefakterna mellan de olika platserna knyts de 
samman och ger ett enhetligt intryck. Vägpekaren har att 
förutom att visa riktning som syfte att knyta an olika delar av 
platsen så att de hör samman. Informationsartefakten vid 
trappan har även som syfte att signalera om en entré.  

I det nya gestaltningsförslaget som tagits fram av Nyréns 
arkitekter har torget fått en ny markbeläggning i form av ett 
cirkelmönster i olika storlekar samt cirkelformade bänkar. 
Bänkarnas utformning skapar en sammanhängande form med 
den nya markbeläggningen. Bänkarna är placerade på 
själva torget och en bänk är placerad på ytan intill 
busstorget som därmed skapar en koppling mellan torget 
och busstorget.  

För ritningar, mått och bilder se bilaga 3. 

 

 

 

Figur	26:	Designförslag	-	
vägpollare.	Design		
av	Sophie	Linderoth		



		

	 43	

 

 

 

 

 

 

Figur	27:	Innan	förändring.	Foto	Sophie	Linderoth		

Figur	28-29:	Exempelbild.	Efter	förändring.	Design	och	fotografi	av	Sophie	Linderoth.		

Figur	27:	Innan	förändring.	Foto	av	Sophie	Linderoth.		
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Figur	30:	Exempelbild.	Efter	förändring.	Design	och	fotografi	av	Sophie	Linderoth		
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Slutord 

I följande avsnitt redogör jag för min slutdiskussion där svaren till min 
frågeställning presenteras samt hur jag gått tillväga för att uppnå mitt syfte och 
mål. Därefter presenteras förslag till vidare forskning.  

Slutdiskussion   
Syftet med detta arbete har varit att ta fram ett gestaltningsförslag som främjar 
flödet och understödjer orienterbarheten på Kärrtorpsplan i Stockholm. Detta i 
syfte att förtydliga entrén till Lågskärsvägen samt skapa en visuell koppling mellan 
Kärrtorpsplan och Lågskärsvägen samt Kärrtorpsplan och busstorget. Förslaget har 
tagits fram som kompletterande design till det nya gestaltningsförslag för 
Kärrtorpsplan som utarbetats av Nyréns arkitekter för Exploateringskontoret, 
Stockholms stad.  

Arbetet grundar sig i frågeställningen som handlade om hur visuell och/-eller 
fysisk kontakt kan skapas mellan Kärrtorpsplans olika delar och på så sätt 
understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde mellan dessa delar. 

Tanken är att besökare vid Kärrtorpsplan, från tunnelbanan på ett tydligt och enkelt 
sätt ska kunna orientera sig, hitta till och få information om de butiker, service och 
tjänster som finns på Lågskärsvägen. Tanken är även att genom en 
sammanhängande design kunna länka samman Kärrtorpsplans olika delar samt 
förtydliga entrén vid Lågskärsvägen i syfte att främja orienterbarheten.  

Därmed har jag med hjälp av färg, form och material designat ett antal artefakter 
vars funktion är att visuellt och fysiskt binda samman Kärrtorpsplans olika delar, 
förtydliga entréer och vägleda besökarna vid Kärrtorpsplan.  

Intervjun med landskapsarkitekten Christina Reje Rahmberg som är ansvarig för 
projektet med Kärrtorpsplan gav betydande information angående det nya 
gestaltningsförslaget som presenterats av Nyréns arkitekter. Mitt 
gestaltningsförslag har därmed utifrån det nya förslagets planritning och 
exempelbilder till syfte att fungera som ett komplement. Dock uppstår en viss 
problematik kring mitt resultat och analys av platsen då den nya gestaltningen ännu 
inte är byggd och således grundas mina observationer och analyser i huvudsak på 
den befintliga miljön. Detta kan ha inverkat på valet av design och utformning av 
min gestaltning.  
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I resultatet framgick det att torgets utformning ger ett bra cirkulationsmönster men 
att platsen präglas av starka barriärer och bristfällig wayshowing. Att skapa tydliga 
och enhetliga informationsartefakter, rumsliga avgränsningar och element har 
således varit viktigt då arkitekturen på platsen har starka barriärer som försvårar 
den visuella kontakten och därmed orienterbarheten.  

Utifrån teorier som behandlats i arbetet, notationsanalyser av rörelsemönster, 
platsanalys och resultat som har gjorts visar tydligt på att placeringen och formen 
av informationsartefakter och rumsliga element påverkar hur människor rör sig och 
orienterar sig i en viss miljö.  Teorier om wayshowing belyser vikten av att 
information ska ges där informationen behövs och att förvirring ofta uppstår vid 
vägskäl. Därmed har informationsartefakterna placerats vid dessa kritiska punkter. 
Teorier visar också på att wayshowing inte enbart handlar om skyltning utan även 
att rumsliga element kan agera vägledare. De rumsliga avdelarna under pelarparen 
har som förmåga att skapa en visuell och fysisk blockering som underlättar 
navigeringen och förtydligar orienterbarheten på platsen.   

Arthur och Passini (2002) och Mollerup (2013) belyser alla att det finns ett antal 
wayfinding strategier som vi människor använder när vi orienterar oss och att dessa 
kan utnyttjas vid skapandet av wayshowingartefakter. Den mest använda strategin 
är route following vilket har gjort att gestaltningsförslagets fokus legat på att bland 
annat skapa vägvisande informationsartefakter för att stödja besökarnas orientering 
samt se till besökarens behov av information vid de vägval 
informationsartefakterna placerats.  

Vid vägledning och planeringen av miljöer är det viktigt att uppmärksamma 
besökaren på den information hen behöver vilket enligt teorier kan ske med hjälp 
av pop – out – effekter och kontraster i syfte att främja orienterbarheten. För att 
skapa en pop – out – effekt krävs det att det objekt som är viktigast på platsen är 
visuellt mest iögonfallande gentemot de övriga objekten i miljön. Enligt Ware 
(2008) kan detta ske genom att låta ett objekts egenskaper stå i kontrast med sin 
färg, form, skala, placering eller ljusstyrka. Dock finns det en rad olika objekt i 
miljön runt Kärrtorpsplan som påkallar vår uppmärksamhet vilket har haft 
betydelse för valet av design på artefakterna. Den valda orange färgen i alla 
artefakterna samt längs med utsidan av tunnelbanespåret poppar ut från sin 
omgivning. Kombinationen utav cirklar och merparten fyrkanter skapar ett mönster 
i rumsavdelarna som bryter av mot pelarnas runda form. De övriga 
informationsartefakterna kontrasteras mot sin omgivning genom sin placering, 
skala och orange färgcirkel. Att uppmärksamma besökaren på rumsavdelaren har 
som syfte att uppmärksamma besökaren på övriga informationsartefakter genom 
igenkänning av färg och form. I framtagandet av informationsartefakterna har valet 
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att inte arbeta med ljusskyltar gjorts. Detta för att det redan finns tankar på att byta 
ut befintliga skyltar hos de aktörer som ligger i centrumet och ersätta dessa med 
neonskyltar med femtiotalskaraktär. Dock kommer informationsartefakterna att 
belysas.  

I intervjun med Christina Reje Rhamberg framgick det att det idag inte finns något 
grafisk profil eller designprofil för Kärrtorp men att man har försökt ta tillvara på 
den 50-tals karaktär som finns på platsen i det nya gestaltningsförslaget. Utifrån 
detta har litteratur om bevarandet av 50-talets gedigna och välbyggda 
bostadsområden studerats. Enligt litteraturen är det viktigt att se till denna typ av 
områdens kvaliteter och att vid upprustning av dessa ska det ske med respekt för de 
värden och särdrag som husen och områdena har. Därmed har form, färg och 
material varit en stor del av gestaltningsförslaget för att skapa en design som lyfter 
fram, förstärker och knyter samman platsens 50-tals karaktär. Materialvalet av 
smidesjärn och betong har även grundat sig på ett hållbarhetsperspektiv. Då 
Kärrtorp idag saknar en grafisk profil har därmed ett k och ett c integrerats i en av 
rumsavdelarna för att skänka platsen en viss identitet samt ge en visuell ledtråd till 
nyanlända besökare som kommer ut ur tunnelbaneentrén.  

Likhetslagen bygger på att figurer eller föremål som tenderar att likna varandra i 
antingen färg eller form uppfattas tillhöra samma grupp även om dessa står 
placerade bredvid andra objekt (Eriksson, 2009). Trots att informationsartefakterna 
till viss del har olika form är alla utrustade med vissa detaljer, som är 
återkommande i alla artefakter, som exempelvis den runda orange cirkeln. Dessa 
återkommande detaljer har som syfte att skapa en enhetlig design som känns igen 
utav besökaren. Genom likhetslagen kan således artefakterna fungera som en 
visuell och fysisk länk som med sitt formspråk sammankopplar Kärrtorpsplans 
olika delar genom sin placering och design. Vägpollarna har som syfte att stärka 
koppling till Kärrtorpsplan även utanför torget, i det här fallet uppe vid 
Lågskärsvägen. På så sätt ges en ledtråd till besökaren om att centrumet fortsätter 
och att gatan hör ihop med Kärrtorpsplan och centrumet. Valet av design och 
formspråk har således även byggt vidare på Nyréns arkitekters nya 
gestaltningsförslag med cirkelformad markbeläggning och cirkelformade bänkar i 
syfte att sammankoppla dessa element med mina framtagna artefakter för att 
därmed förstärka kontakten mellan Kärrtorpsplans olika delar ytterligare.  

Valet av cirkel som genomgående form bygger även på dess förmåga att inge 
rörelse i kombination med andra former samt dess representation av enighet och 
kontinuitet (Ching & Binggeli, 2012) som är genomgående för hela Kärrtorpsplan. 
De runda formerna ger en viss mjukhet till platsens fyrkantiga och hårda 
utformning.  
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Enligt Ching (2007) behöver inte en entré enbart betyda ett hål i en vägg utan kan 
exempelvis även vara två pelare som indikerar på en passage eller nivåskillnad som 
förtydligar passagen mellan en plats till en annan. I detta fall har entrén vid 
Lågskärsvägen förtydligats från utsidan det vill säga uppe på Lågskärsvägen med 
hjälp av vägpollare som placerats vid entréns ytterkant i syfte att signalera om 
entrén. På insidan har en informationsartefakt placerats intill trappan upp till 
Lågskärsvägen. Denna signalerar och informerar om att centrumet fortsätter 
ovanför trappan. Vid tunnelbanan fungerar den poppande orange färgen längs med 
spåren på utsidan av brokonstruktionen som en visuell entré.  

Artefakterna som framtagits är applicerbara på andra platser runt om i 
Kärrtorpscentrum i syfte att vägleda, knyta samman centrumet och förtydliga 
entréer.   

Förslag till vidare forskning  
Något som är kännetecknande för granskapsbebyggelse från 50-talet är att 
utformning är mer eller mindre uppbyggd kring plats som identitet med tillhörande 
platsnytta (Borén & Koch, 2009:9). I detta arbete har enbart hänsyn tagits till 
estetiska och karaktärsdanande uttryck från femtiotalet för att skapa en gestaltning 
som lyfter fram och förstärker platsens tidstypiska utseende och utformning. 
Därmed har inte hänsyn tagits till vad platsidentitet är och vad som identifierar en 
plats. Det finns mycket forskning och studier kring dessa ämnen ur olika 
perspektiv. För vidare forskning vore det därmed av intresse att fördjupa sig i plats 
och identitet och vad det kan ha för betydelse för utformning av urbana miljöer och 
dess innehållande designelement samt för de människor som bor och vistas där. 
Detta i syfte att skapa vägledande artefakter med tydlig anknytning till platsen. 
Således bör intervjuer eller en enkätundersökning göras med de människor som bor 
och vistas i Kärrtorp. För vidare forskning vore det också av intresse att fördjupa 
sig i arkitekturhistoriska teorier om både utformning, material och konstruktion 
gällande 50-talets design av offentliga miljöer och bostadsområden för att få en 
fördjupad förståelse för de kvalitativa värden dess arkitektur och utformning 
besitter. Ur ett informationsdesignsperspektiv bör även hänsyn tas till 
funktionshindrade, och till människor som inte förstår svenska språket i ett 
vidareutvecklande av informationsartefakter.   
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Bilagor  

Bilaga 1. 

Informerat samtycke  

Mitt namn är Sophie Linderoth och jag studerar Informationsdesign - Rumslig 
gestaltning på Mälardalens högskola. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som 
handlar om att förstärka kopplingen mellan Kärrtorpsplans olika torgbildningar samt 
förtydligande av torgets entréer. Syftet med arbetet är att ta fram ett 
gestaltningsförslag som sammankopplar kärrtorpsplans olika delar, tydliggör entréer 
och därmed skapar en naturlig koppling till omgivningen. Målet är att främja 
orienterbarheten och således stärka platsens identitet.  

Materialet från denna intervju kommer att vara ett av flera underlag för mitt arbete, 
och kommer att sammanfattas och finnas med som bilaga vid färdigställd rapport.  

Rapporten kommer att publiceras på DiVA som är en offentlig databas, vilket 
kommer göra materialet sökbart.  

Att delta i intervjun är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 
medverkan.  

 

Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och samtycker:  

 

 

___________________          ___________________ 

Underskrift      Datum  

 

_____________________  _____________________ 

Namnförtydligande     Ort  
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Bilaga 2. Intervjun 
Intervju med landskapsarkitekt Christina Reje Rahmberg på exploateringskontoret 
Stockholms Stad. 

 

Sophie: Vi har suttit nu och pratat en del om Kärrtorp men jag tänkte att jag nu ska 
spela in intervjun, om det är okej, så att jag kan kontrollera senare, att jag inte har 
glömt att anteckna något viktigt.  Även om jag har läst en hel del om själva 
projektet och redan har berättat en hel del om bostäderna, så när är det tänkt att det 
hela ska bli klart? Nästa år? 

Christina: Allt beror ju på hur det går med detaljplanerna för bostäderna, för det 
hela finansieras av att staden säljer mark, där det ska byggas bostadsrätter. Det är 
genom det som projektet finansieras och det måste tas ett antal politiska beslut som 
att godkänna detaljplanerna och hoppas på att de inte överklagas. Om allt går som 
det ska, så är tanken att påbörja byggnationen år 2017 men jag tror att nog att det 
tar till år 2018. Det är mycket som ska stämma och funka under tiden. Det är ett 
helt busstorg som ska byggas om och det ska fungera med busslinjerna och 
funktionerna runtom under byggnationen. De som har köpt mark och ska bygga 
bostäder, de har sina entreprenader och hur det fungerar med deras tillgång till 
mark. Jag kan tänka mig att det tar till 2018 under förutsättning att alla politiska 
beslut tas och att planerna inte överklagas. Iså fall förskjuts det minst ett år.  

Sophie: Oj, lång process. Jag har förstått att du är landskapsarkitekt och vad är din 
roll i det här projektet? 

Christina: Jag ansvarar för det offentliga rummet för gestaltningen men jag arbetar 
som beställare och som representant för staden. Jag har konsulter som jobbar på 
privata firmor, som vi har gjort en beställning till, och som gör själva gestaltningen 
och projekteringen samt tar fram bygghandlingar under styrning av Stockholms 
stad genom mig. Vi är också en projektgrupp i staden med lite olika kompetenser 
men det är jag som har direktkontakt med konsulten eftersom vi båda har 
gestaltningskompetens. 

Sophie: Min tanke, från början med examensarbetet var att jag skulle göra ett 
gestaltningsförslag mera mot den sociala mötesplatsen osv. men precis när jag 
skulle börja kom det nya gestaltningsförslaget för Kärrtorps Centrum och då tyckte 
jag inte att det var så roligt att göra det. Men jag har tänkt på det nya 
gestaltningsförslaget och såg på den nya planskissen och undrar vad som är målet 
med platsen? Är det att skapa en mötesplats eller vad? 
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Christina: Det här går långt tillbaka i tiden. Innan man tog fram detaljplanerna så 
tog man redan 2004 fram ett program för hur man ville utveckla stadsdelen 
Kärrtorp. Redan innan hade olika etapper gjorts med förtätning med fler bostäder. 
Det som var kvar var Kärrtorps Centrum. Redan år 2004 var det en dialog med de 
som bodde där och då var det många som tog upp centrumet och de ville att det 
skulle utvecklas och förbättras. Då talade man om torget som en plats och vilka 
verksamheter och butiker som fanns där. Man ville ha fler och bättre butiker samt 
fler restauranger. Det arbete, som vi nu gör, försöker vi göra tillsammans med 
Svenska Bostäder som äger bostäderna runt torget och centrumbyggnaden. De är 
också en av de två byggherrar som nu är med i en av detaljplanerna och de ska 
bygga mer på sina fastigheter. Tanken har då varit att vi ska ta ett gemensamt 
helhetsgrepp och försöka uppnå att Kärrtorp ska bli ett mer attraktivt centrum. Men 
det är stadens ansvar, den allmänna platsen torget, och gestaltningen av själva 
torget. Vi har i arbetet med det här haft mycket dialog med Svenska Bostäder, om 
hur dom också kan utveckla lokaler och fasader. Målet är att Kärrtorpsborna ska 
känna att det är en attraktiv plats att vara på och förstås att det ska vara en 
mötesplats som man vill vara och stanna kvar på. Det skall vara en trevlig plats. 

Sophie: Ja, det är väldigt dött där just nu, eftersom det inte ligger så mycket butiker 
som kanske fungerar som de ska. 

Christina Sen blir det också så när man gör en sådan här genomgång, att det blir en 
del saker som man vill fixa till, som t.ex. att träden inte mår jätte bra. Därför har vi 
tänkt att vi ska restaurera växtbäddarna så att de kommer att må bättre. Vi kommer 
också att jobba med att förbättra tillgängligheten, vi ska bygga en ramp i en av 
trapporna  

Sophie: Det finns idag en ramp mot Lågkärsvägen där Coop ligger. 

Christina: Man passar ju på att fixa till träden också sedan pratar vi mycket om det 
som du också har skrivit om till mig, nämligen kontakten med busstorget nu är allt 
så upp delat både visuellt och även fysiskt att ta sig dit. En tanke är därför att man 
ska uppleva det som en plats, ett torg och förbättra tillgängligheten 

Sophie: Det är också det som jag tror att mitt arbete kommer att landa i. Just nu står 
jag och väger, om jag bara ska göra kopplingen mellan torget och busstorget och 
förstärka entrén till tunnelbanan eller om jag ska jag jobba med entréerna också. 
Det beror lite på tidsaspekten och vad min handledare tycker att jag ska göra. Men 
det är väl lite det som jag är sugen på. 

Christina: Det var en av de viktigaste kopplingarna som vi funderade på och sedan 
på kopplingen till Lågkärsvägen. Där finns det också flera butiker.  Idag uppfattar 
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man kanske inte den delen som ett centrum. Det är ett visst motstånd att ta sig dit 
upp. 

Sophie: Visst är det så på den nya planen, att trappan till busstorget ska ändras. 

Christina: Ja, för hela busstorget kommer att flyttas närmre spåren och en del av de 
nya bostäderna som kommer att byggas är på nuvarande förskolans tomt men det 
kommer också att byggas ut på en del av det nuvarande busstorget. Busstorget 
kommer att minska i storlek och flyttas närmre och då passar vi på att flytta alla 
murar och ramper och då blir det mera öppet med den nya trappan i hörnet och det 
nya bostadshuset blir nästan som en till vägg mot torget som man idag kan uppfatta 
ha tre väggar som flyter ut lite, men nu blir torget mer inramat på den kortsidan. 

Sophie: Men det kommer fortfarande att vara en parkering där vid själva 
busstorget? 

Christina: Ja, inne vid själva busstorget, men det kommer att bli färre platser än 
idag och de kommer att bli korttidsreglerade. Det kommer kanske att bli så, att man 
får stå i 2 timmar för att det ska vara för centrumhandeln. I dag kan du stå där, tror 
jag, i ett dygn eller om det kanske t.o.m. är ännu längre tid.  Det blir mer en 
centrumfunktion. 

Sophie: Okej, jag har tänkt lite på, bara till mitt eget gestaltningsförslag, om det 
finns någon grafiskprofil eller designprofil som jag kan förhålla mig till rent 
formmässigt eller färgmässigt eller så. Du kanske inte får säga det? 

Christina: Nej, så har vi nog inte tänkt. Staden har en grafiskprofil för trycksaker 
men inget särskilt för torget, men torget är väldigt uppskattat idag. Vi har tänkt att 
man ska tillvarata karaktären och femtiotalsstilen. De fina granitarbeten som finns 
och fontänen och när vi har tänkt på armaturbelysning så kommer vi inte att ta 
sådant som det var på femtio och sextiotalet men kanske flörta med det. Vi  har 
också bett Svenska Bostäder att se över sina skyltar så att de kanske skulle bli lite 
mer tidstypiska. 

Sophie: Ja, som Hökarängen? 

Christina: Nej, vi har gått ifrån det. Det blir för dyrt. Men man kommer ändå att 
måna om de skyltar som finns t.ex. Reflexen skylten Men vi har en fortsatt dialog 
med Svenska Bostäder men vi har inte kommit fram till hur vi ska jobba med 
resten av skyltarna. Det kostar en del, men vi tycker, att det skulle göra mycket för 
området och även allmänheten har tagit upp det i dialog och sagt man tycker inte 
att de skyltar som finns är fina. 
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Sophie: Ja, jag tycker att man ska försöka behålla femtiotalsstilen för det är ganska 
speciellt. 

Christina: Ja, en del har faktiskt sagt det och undrat varför man ska göra något. 

Sophie: Det var lite därför jag fastnade för Kärrtorp, för att jag var och hälsade på 
en kompis i vintras, och jag har varit i Kärrtorp tidigare och då tänkte jag men gud 
vilket mysigt torg men man vet inte vart man ska, när man kommer ut på torget och 
man vet inte vad man ska göra. 

Christina: Det finns knappt några sittplatser. 

Sophie: Man vet inte vad man ska ta vägen när man står där och väntar och inte 
känner till platsen. Det är också något som jag tänkt mycket på. Det är 
informationsdesignsmässigt wayfinding och orienterbarheten som behövs när man 
kommer ut ur tunnelbanan så att man vet vart man ska. Det är också där jag står 
och väger lite, om jag kan göra något åt det.  Jag har också tänkt mycket på 
placeringen av informationskartan, den gröna Den står borta vid muren och den står 
lite fel. Man hittar den inte när man kommer ut. 

Christina: Det är Svenska Bostäders skylt och den har vi föreslagit att de ska 
placera någon annan stans 

Sophie: Det är väldigt svårt att veta hur man ska gå. Det är inget särskilt med 
designaspekten där? Jag kan väl känna mig ganska fri men ändå tänka på att det ska 
rimma lite med femtio talet? 

Christina: Man vill ju kunna se vilka delar som är nya. Vi tar mera tillvara på det 
som redan finns såsom stenbeläggningen och de vackra murarna.  

Sophie: Visst ska väl markbeläggningen, cirklarna fortsätta ut på ett större område? 

Christina: Nu tar vi bort dem, där de är idag, för idag är de ju i hörnan vid trappan 
och det är en del tillgänglighetsproblem, man snubblar. Vi kommer att lägga 
beläggningen i mitten på torget men vi kommer att göra om det lite grann. Vi tar 
bort kullerstenarna som är runt rutan. De kommer att vara platta plattor så att man 
inte snubblar men i stråken vid affärerna kommer det att vara betongplattor.  

Sophie: Det som jag skrev till dig i mailet, om problemen med entréerna till 
busstorget. Vad anser ni vara de verkliga problemen? 

Christina: Dels är det ju annonseringen, vet du inte om busstorget utan rör dig på 
Lågkärsvägen, så kan du inte ana vad som finns där. Du kan ana om du ser 
tunnelbanespåret och tunnelbaneentrén, om man kommer just där, men torget är 
anonymt om man kommer utifrån. Det finns en plats som vi kallar Förtorget, som 
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ligger i korsningen Kärrtorpsvägen och Söderarmsvägen den är ganska anonym 
och marken har tillviss del annekterats av bostäderna. Det ska bli mer öppet och 
igenkännande det jobbar vi med. Vi jobbar också med trappan och det skärmtak 
som finns och som gör det mörkt. Det har planterat buskar där som vi nu tar bort så 
att det blir mer välkomnande. Vi ska göra en ramp vid smitvägarna och ljusare 
genom att ha mindre buskar och mer belysning. En viss del av marken tillhör 
Svenska Bostäder. Allt ska ha samma material så att det blir igenkännande och 
Turteaterns skylt kan förbättras så att den syns. 

Detta med skyltar är intressant och det kan man jobba längre med än till i höst.  

Det finns ett konstprojekt som vi har startat och det är en konstnär som har tagit 
fram ett konstprogram. Vi vet ännu inte vad det blir.  

Det ska bli vänskapsgungor och cykelställ under tunnelbanespåren. 
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Bilaga 3. Ritningar och bilder på artefakter  
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Figur	30:	Ritningsskiss	på	vägpekare	och	vägpollare.	Design	av	Sophie	Linderoth		
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Fig	31-32:	Ritningsskiss	på	informationsartefakt	och	informationspelare.	Design	av	Sophie	
Linderoth		
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Fig	33:	Ritningsskiss	och	mönster	på	Rumsavdelare.	Design	av	Sophie	Linderoth		


