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ABSTRACT 
Redtzer, J. 2015. Estetik: en del av samhällsplaneringen. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 
universitet.  
 
Samhällsplanering kräver hänsyn till och övervägande av samhällets olika sektorer, den sektor som uppsatsen 
studerar är estetik. Uppsatsen syftar till att studera betydelsen av platsers och byggnaders estetiska utformning 
vid samhällsplanering samt individens estetiska upplevelse av platser och byggnader. Platsers och byggnaders 
estetiska utformning åskådliggörs med hjälp av en granskning av Märsta centrums utveckling.  
 Uppsatsens syfte bemöts med en empiri bestående av två semistrukturerade intervjuer med de personer 
som arbetar för utvecklingen av Märsta centrum, vilket följs av 40 strukturerade intervjuer med individer som 
vistas i centrumet. Uppsatsens empiri knyter an till ett teoretiskt ramverk bestående av begrepp som 
fenomenologi och miljöpsykologi.  
 Uppsatsens resultat visar att samhällsplaneringen vid utvecklingen av Märsta centrum, strävar efter att 
skapa estetiskt tilltalande platser och byggnader genom att till exempel undvika monotoni, använda naturliga 
färger och förespråka grönområden. Resultat visar vidare att majoriteten av de intervjuade individerna som 
vistas i centrumet, anser att centrumets framtida utformning är mer estetiskt tilltalande än dess nuvarande 
utformning. Med andra ord bidrar centrumets framtida utformning till ökat välbehag. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Inledning  
Regeringskansliet skriver på sin hemsida under rubriken ”Samhällsplanering och byggande i 
Sverige” att det för en lämplig utveckling av samhället, finns behov av fysisk planering där 
beslutsfattarna överväger behoven hos samhällets olika sektorer. Övervägande av sektorernas 
behov resulterar i att vissa sektorer prioriteras mer än andra i den fysiska planeringen.  

Denna uppsats kommer betona vikten av sektorn estetik, med andra ord betydelsen för 
samhällsplaneringen att skapa estetiskt tilltalande platser och byggnader för individerna som 
vistas där. Betydelsen av att överväga estetik vid samhällsplanering är av så stor vikt att det 
är lagstadgat i Plan- och bygglagen 2 kap. 2 § (2010:900). Trots att estetiken enligt lag ska 
övervägas vid samhällsplanering, finns det individer som anser att estetiken borde tas mer 
hänsyn till med anledning av dess positiva inverkan på individen (Mackintos, 2004, s. 705-
707).  

Schopfer beskriver vikten av individens estetiska upplevelse på följande sätt People are 
beginning to recognize that it is almost as necessary for man to be surrounded by beautiful 
objects as that he have bread to eat (Mackintos, 2004, s. 705). Schopfer påstår i citatet att 
individer har lika stort behov av att omges av vackra objekt som att ha mat på bordet. Med 
andra ord har individer behov av att omges av estetiskt tilltalande platser och byggnader för 
att må bra. Samhällsplanerarens uppgift som utformare av platser och byggnader, medför 
möjligheten att utforma platser och byggnader som är estetiskt tilltalande och därmed 
inverkar positivt på individen. Likande resonemang har Law Olmsted Jr. (Mackintos, 2004, s. 
706-707) som påstår att all fysisk miljö påverkar individen på något sätt.  Med andra ord är 
den estetiska utformningen av betydelse för individers välmående, därför anser Law Olmsted 
Jr. (Mackintos, 2004, s. 707) att estetiken ska övervägas vid alla samhällsförändringar 
inklusive samhällsplanering.  

Estetik som en del av samhällsplaneringen kommer att studeras genom att beskriva 
utvecklingen av Märsta centrum. Märsta centrum ligger i Sigtuna kommun, det är kommunen 
tillsammans med fastighetsbolaget Fastpartner som ansvarar för den fysiska planeringen och 
utvecklingen av centrumet (Sigtuna kommun, 2010, s. 2). Vid utvecklingen måste de precis 
som Regeringskansliet (”Samhällsplanering och byggande i Sverige”) beskrivit överväga 
behoven hos samhällets sektorer. Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 2 § (2010:900) måste de 
ta hänsyn till sektorn estetik, frågan är då på vilket sätt och av vilken anledning.   Genom 
studier av hur samhällsplaneringen arbetar för att skapa estetiskt tilltalande platser och 
byggnader vid utvecklingen Märsta centrum, hoppas uppsatsen ge inblick i estetikens 
relevans för samhällsplaneringen.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Planering av ett samhälle kräver hänsyn till och övervägande av olika intressen. Exempel på 
intressen kan vara hållbar utveckling, ekonomi och estetik. Uppsatsen syftar till att studera 
betydelsen av hänsyn till platsers och byggnaders estetiska utformning vid samhällsplanering, 
genom att granska utvecklingen av Märsta centrum.   
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• Hur förespråkar samhällsplaneringen estetiskt tilltalande platser och byggnader vid 
utvecklingen av Märsta centrum? 

• Upplevs utvecklingen av Märsta centrum som estetisk tilltalande av individerna som 
vistas i centrumet? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen syftar till att redogöra för samhällsplaneringens hänsyn till estetik vid 
utvecklingen av Märsta centrum, därför kommer endast Märsta centrum behandlas. Generella 
slutsatser förväntas inte kunna dras om samhällsplaneringens förespråkande av estetiskt 
tilltalande platser.  

Utvecklingen av Märsta centrum sker just nu, med anledning av den pågående 
förändringen får individerna som vistas i centrumet jämföra dagens faktiska utformning med 
framtidens visioner på bilder för att konstatera vilken som är mest estetiskt tilltalande. 
Poängteras bör att bilderna endast är visioner av hur centrumet kan komma att se ut, därför 
kan inte med säkerhet påstås att utvecklingen skulle göra centrumet mer eller mindre estetiskt 
tilltalande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

6 

2. LITTERATURÖVERSIKT 
 
Följande litteraturöversikt redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen utgår 
från humanistisk geografi, vilket är en del av kulturgeografin. Humanistisk geografi kan 
beskrivas med begrepp som subjektivitet, fenomenologi, livsvärld, sense of place, 
placelessness och existentialism (Aldskogius, 1979; Dufrenne, 2014; Hay, 1998; Kupfer, 
2014; Relph 1976; Tuan, 2014; Åquist, 2003). Gemensamt för begreppen är att de studerar 
individers subjektiva upplevelser av och perspektiv på platser. Humanistiska geografins 
förståelse för individens relation till platsen kompletteras med begreppet miljöpsykologi. 
Med miljöpsykologi vill jag betona den humanistiska geografins idéer om betydelsen av 
känslor och värderingar (Ernst & Wenzel, 2014; Gärling, 2014; Janssens & Laike, 2006), 
vilket redogörs för i Küllers holistiska modell (Janssens & Laike, 2006). Slutligen kommer 
uppmärksamhet tillägnas estetik, estetisk upplevelse samt estetiskt tilltalande platser och 
byggnader (Eriksson, 1970; Hesselgren, 1977; Tuan, 2014).  

Litteraturen är av relevans för uppsatsens syfte med anledning av att såväl humanistisk 
geografi som miljöpsykologi och estetik fokuserar på relationen mellan individ och plats, inte 
minst på hur individen upplever platsen. Individens upplevelse av platsen och byggnader är 
ett perspektiv som är av vikt för samhällsplaneraren vid utvecklingen av Märsta centrum, för 
att skapa ett centrum som individen uppskattar att vistas i.  
 
2.1 Relationen mellan individ och plats 
Under 60-talet utvecklades humanistiskt geografi, som svar på kritik riktad mot den rådande 
kulturgeografin. Av den kritik som riktades mot kulturgeografin kom den humanistiska 
geografin försöka komma tillrätta med kulturgeografins fokusering på platsen, genom att 
belysa sambandet mellan platsen och individen samt individens upplevelse av platsen 
(Åquist, 2003, s. 9-11). Individens direkta upplevelse av sin livsvärld beskriver Aldskogius 
(1979, s. 2) som fenomenologi, vilket ger förståelse för individens subjektiva och holistiska 
upplevelse av verkligheten. Upplevelsen kan bestå i individens handlingar, minnen och 
tankesätt. På likande sätt beskriver Tuan (2014) den estetiska upplevelsen, vilken är beroende 
av individens unika associationer, minnen och kunnande. 

Begreppen fenomenologi och estetisk upplevelse, med andra ord individen som subjekt 
med unika upplevelser av platsen, är av relevans för uppsatsen syfte. Anledning är att jag för 
att besvara den första frågeställningen behöver förståelse för vilka medel samhällsplaneraren 
tillämpar för att skapa estetiskt tilltalande platser och byggnader för individerna som vistas i 
centrumet.    

För att knyta an begreppet fenomenologi till geografi, berättar Aldskogius (1979, s. 6) 
om sense of place som handlar om hur individer upplever platser med andra ord platsers 
karaktär eller personlighet. Begreppet sense of place beskrivs också av Hay (1998, s. 5) som 
påpekar att beroende av platsens tillgivenhet kommer den ge upphov till olika känslor. Hay 
påpekar ytterligare att det för en rotad och nära känsla till en plats krävs dels en lokal 
härkomst och dels en känsla av identifiering som insider. Resonemanget om begreppet sense 
of place är av relevans för samhällsplaneraren som behöver ta hänsyn till vilka känslor 
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platsen ger upphov till, det för att kunna planera platser och byggnader som ger upphov till en 
känsla av välbehag (Eriksson, 1970, s. 6).   

Hays (1998, s. 5) identifiering av insider och outsider påtalas också av Relph (1976). 
Relph skiljer mellan insideness och outsideness, vilket är skillnaden mellan att uppleva en 
plats från insidan och att beskåda en plats från utsidan. Begreppen insider och outsider kan 
kopplas samman med begreppet placelessness, vilket är en upplevelse av främlingskap till 
omgivningen (Åquist, 2003, s. 13). Med andra ord identifieras, likt Relph påstått, insiders och 
outsiders. Kupfer (2014, s. 41-42) beskriver hur placelessness kan orsakas av till exempel 
elektronik, på så vis att individen blir mindre familjär med en plats då det ägnas mer tid åt 
kommunikation genom elektronik. Begreppen insider, outsider och placelessness handlar om 
hur hemmastadda individer känner sig på en plats. Desto mer hemmastadda individerna 
känner sig, desto mer benägna är de att vistas på platsen. Begreppen knyter an till uppsatsens 
syfte på så vis att personerna som ska utveckla Märsta centrum vill skapa platser och 
byggnader som gör att individerna vill vistas där. Skapandet av platser och byggnader som 
individer vill vistas i och kring, kräver hänsyn till vad som får individerna att känna sig 
hemmastadda.    

Individers reaktion på platser kallas existentialism, vilket är ytterligare ett begrepp som 
är av relevans för uppsatsens syfte. Samhällsplaneraren måste ta hänsyn till individernas 
reaktion på platsen, för att skapa platser och byggnader som är estetiskt tilltalande alltså 
genererar en positiv reaktion (Dufrenne, 2014, s. 52). Existentialismens huvuddrag beskrivs 
av Dufrenne (2014, s. 52), som redogör för hur existentialismen fokuserar på det existerande 
som ett sätt att vara eller spontant reagera på fenomen. Vidare ser existentialismen, precis 
som Tuan (2014), individen som ett subjekt (Dufrenne, 2014, s. 53), vilket Dufrenne (2014, s. 
54) beskriver som att individen samtidigt är i människan som den är en del av världen. På så 
vis är kroppen både kropp och själ. Slutligen strävar existentialismen enligt Dufrenne (2014, 
s. 55) efter förståelse av relationen mellan individen och omvärlden, vilket kan ske genom 
analys av uppfattning och känslor. Sammantaget bidrar existentialismen (Dufrenne, 2014, s. 
52-55) med förståelse för individers interaktion med omgivningen. Individernas interaktion 
med omgivningen sker av automatik, vilket gör att individerna omedvetet får känslor av och 
därmed värderingar om omgivningen. Individernas spontana interaktion har 
samhällsplaneraren vid utveckling av Märsta centrum behov av att förutse för att skapa 
platser och byggnader som individerna upplever som estetiskt tilltalande, därför är det 
relevant för uppsatsens syfte.  

Likt den humanistiska geografins och existentialismens förståelse för relationen mellan 
individen och platsen, finns inom miljöpsykologin (Ernst & Wenzel, 2014; Gärling, 2014; 
Janssens & Laike, 2006). Fler likheter med den humanistiska geografin kan hittas i Küllers 
holistiska modell, som beskrivs av Janssens och Laikes (2006, s. 11). Exempelvis redogör 
modellen för hur platser ger individer emotionella reaktioner alltså känslor, vilket Hay (1998, 
s. 5) också beskriver. Samt att reaktionen är individuell beroende på individens bakgrund, 
vilket kan likställas med Tuans (2014) vilja att se individen som ett subjekt. Det som enligt 
Küllers holistiska modell (Janssens & Laikes, 2006, s. 11) urskiljer miljöpsykologin från den 
humanistiska geografin och därmed kulturgeografin, är dess fokusering på hur individens 
känslor av platsen ger upphov till en värdering om platsen. Exempelvis huruvida individen 
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anser platsen vara mer eller mindre estetiskt tilltalande. En av uppsatsens frågeställningar är 
en redogörelse för individernas upplevelser av en plats och därmed värderingar om platsen, 
därmed är begreppet miljöpsykologi som påstår att platsen ger upphov till värderingar 
relevant för att komplettera kulturgeografin och därmed humanistiska geografin.    
 
2.2 Individens estetiska upplevelse  
Urry (Davidson, Bondi & Smith (red.), 2007, s. 82) menar vidare att individens känslor av 
platsen ger upphov till en värdering om platsen. Individen tycker om och njuter av en plats 
delvis på grund av känslorna som uppstår då man visuellt konsumerar en plats. Med andra 
ord kan man genom att visuellt betrakta en plats få en estetisk upplevelse, vilket Tuan (2014, 
s. 234) beskriver som en upplevelse som tillfredsställer sinnena. Om upplevelsen 
tillfredsställer sinnena eller inte är beroende av individens erfarenheter. Eriksson (1970, s. 6) 
beskriver den estetiska upplevelsen på likande sätt, som en upplevelse som ger välbehag. 

Estetiska upplevelsen kan enligt Tuan (2014, s. 235) vara antingen ytlig eller djup. Trots 
att djupet oftast prioriteras före det ytliga, anser Tuan (2014, s. 235) att djupet bygger på det 
ytliga. Although a beautiful physical environment can promote happiness, good human 
relations are usually considered even more important. They too are built almost entirelt on 
surface cues (Tuan, 2014, s. 235). Med andra ord poängterar Tuan (2014, s. 235) betydelsen 
av de ytliga faktorerna vid skapandet av en estetisk upplevelse. Tuan (2014, s. 233) berättar 
hur individen kan få en estetisk upplevelse av såväl ett leende barn som platsens byggnader. 
Samtidigt som Tuan (2014, s. 235) påpekar att upplevelsen inte behöver uppstå då individen 
ser något, utan lika väl kan uppstå då individen hör ett ljud eller känner en doft.  

Definitionen av begreppet estetisk upplevelse som uppsatsen utgår ifrån är Tuans (2014) 
och Erikssons (1970) beskrivning. Den estetiska upplevelsen tillfredsställer sinnena och ger 
välbehag. Uppsatsens definition kommer också ta fasta vid Tuans (2014) fokusering på ytans 
betydelse för att skapa en estetisk upplevelse, likväl som Tuans (2014) påstående av 
individens alla sinnesupplevelser inverkar på individens upplevelse.  
 
2.3 Planera för estetiskt tilltalande platser och byggnader 
Betydelsen av individens estetiska upplevelse för samhällsplaneraren sammanfattas med ett 
citat från inledningen där Schopfer säger att People are beginning to recognize that it is 
almost as necessary for man to be surrounded by beautiful objects as that he have bread to 
eat (Mackintos, 2004, s. 705). I citatet säger Schopfer att det för individer har blivit ett 
vardagligt behov att omges av vackra objekt. Om individen har behov av att omges av vackra 
objekt kan det tillfredsställas av samhällsplaneraren genom att skapa vackra platser och 
byggnader. Vidare påstår Law Olmsted Jr. (Mackintos, 2004, s. 706-707) att alla delar i den 
fysiska miljön påverkar individen på något sätt, däribland estetiskt genom att påverka 
njutningen av livet. På grund av att estetiken är nödvändig för individens välmående anser 
Law Olmsted Jr. (Mackintos, 2004, s. 707) att den ska övervägas vid alla förändringar i 
samhället, vilket inkluderar samhällsplaneringens bidrag till förändring.  

Sammanfattningsvis är anledningen till att samhällsplaneringen ska överväga vilka 
estetiska upplevelser platsens och byggnaders utformning ger upphov till, att utformningen 
inverkar på individens välmående (Mackintos, 2004, s. 705-707). Betydelsen av platsens 
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estetiska utformning är av sådan betydelse att det är lagstadgat. I Plan- och bygglagen 2 kap. 
2 § (2010:900) beskrivs att planläggning ska gagna estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Lagen tvingar samhällsplaneraren att 
överväga platsens estetiska utformning.  

Hesselgren (1977) är helt övertygad om platsers och byggnaders positiva inverkan på 
individen. Hesselgren (1977) redogör i sin bok för vilka medel som ska tillämpas för att 
skapa platser och byggnader som individen upplever som estetiskt tilltalande. Hesselgren 
(1977, s. 16) är noga med att poängtera att det vackra inte är en sak utan något vi tycker. Det 
är alltid en upplevelse vi värderar när vi finner något vara vackert (Hesselgren, 1977, s. 17). 
Med andra ord försöker Hesselgren säga att det är först när individen påstår att något är 
vackert eller estetiskt tilltalande som det för individen blir det. Enligt Hesselgren (1977, s. 
164-167) finns det ett antal metoder för att skapa platser och byggnader som individen 
upplever som estetiskt tilltalande, nedan följer en kort redogörelse för metoderna. Först ska 
monotoni undvikas, vilket kan ske genom att till exempel variera hushöjden och göra gatorna 
krökta. Vidare ska helhet likväl som skönhet eftersträvas, helhet uppnås genom att platsers 
och byggnaders utseende hör samman medan skönhet kan eftersträvas genom till exempel 
statyer. Därutöver anser Hesselgren (1977, s. 164-167) att individer föredrar att arkitekten 
haft ett klart budskap, vilket innebär att byggnadens delar tydligt visar sitt ändamål. Individer 
anser vidare enligt Hesselgren (1977, s. 164-167) att rumsupplevelsen ska vara 
tillfredställande, vilket innebär att individerna känner sig välkomna att vistas på platsen. 
Ytterligare är upplevelsen av hus känsloladdad vilket gör att husen helst ska se vänliga ut, 
något som Hesselgren (1977, s. 164-167) anser är upp till arkitektens fantasi att uppnå. Inte 
bara arkitekten ska vara medverkande utan Hesselgren (1977, s. 164-167) påstår också att 
individerna uppskattar att själva skapa. Utöver individernas uppskattning av att delta i 
utvecklingen uppskattar de också enligt Hesselgren (1977, s. 164-167) att möta andra 
individer likväl som annan levande och död natur. Med levande och död natur menas till 
exempel växtlighet, fågelkvitter och höjdskillnader. Detta var Hesselgrens (1977) tips för att 
ge individerna som i framtiden kan komma att vistas på platserna och vid byggnaderna en 
tillfredställande estetisk upplevelse, med andra ord vad Hesselgren (1977) skulle kalla en 
vacker omgivning.          
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3. METOD OCH METODOLOGI 
 
Nedan följer en redogörelse för uppsatsens metod, med andra ord uppsatsens tillvägagångsätt. 
Vidare beskrivs varför tillvägagångssätten tillämpas och vilka konsekvenser det ger för 
uppsatsens resultat. Motivering av uppsatsens metoder hoppas ge uppsatsen tillförlitlighet. 
Uppsatsens tillförlitlighet hoppas också kunna stärkas av hänvisning till metodlitteratur. 
Litteraturen som tillämpas är ”Samhällsvetenskapliga metoder” av Bryman (2011), Tebelius 
och Patels (1987) antologi ”Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och kvantitativt” samt 
Tjoras (2012) bok ”Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i 
praktiken”.   

För att besvara uppsatsens frågeställningar började arbetet med en teorigenomgång. 
Arbetet fortsatte sedan med semistrukturerade intervjuer av individer som arbetar med 
utvecklingen av Märsta centrum. Vidare genomfördes strukturerade intervjuer av individer 
som vistades i Märsta centrum. Slutligen bearbetades och analyserades det empiriska 
materialet med hänsyn till uppsatsens litteraturöversikt.  
 
3.1 Kvalitativ metod  
Enligt Tebelius och Patel (1987, s. 43) är det forskningsproblemet, med andra ord uppsatsens 
syfte och frågeställningar, som avgör om kvantitativ eller kvalitativ metod ska tillämpas. 
Kvantitativ metod tillämpas då händelser ska förklaras, beskrivas och mätas. Tebelius och 
Patel (1987, s. 45) beskriver vidare hur forskaren vid användning av kvantitativ metod intar 
ett utifrån-perspektiv, med andra ord betraktar händelser utan att själv delta. Medan forskaren 
som tillämpar kvalitativ metod intar ett inifrån-perspektiv, det innebär att forskaren för att 
komma närmare andra individer använder sina värderingar och erfarenheter. Beskriver 
skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ gör Byrman (2011) på liknande.  

Anledningen till att uppsatsen tillämpade kvalitativ metod var att uppsatsens syfte krävde 
ett inifrån-perspektiv för att uppfyllas. Enligt Tuan (2014) och Eriksson (1970) tillfredsställer 
en estetisk upplevelse sinnena och ger välbehag, så för att få inblick i tankar och känslor hos 
samhällsplaneraren och individen som vistas på platsen krävs ett inifrån perspektiv. Svar på 
frågeställningar kan inte den kvantitativa metodens vilja att mäta, beskriva och förklara 
fenomen ge.      

Valet av kvalitativ metod medförde både positiva och negativa konsekvenser för 
uppsatsen. Bryman (2011, s. 366-367) påtalar flexibilitet som en fördel med den kvalitativa 
metoden, då metodens ostrukturerade inslag ger möjlighet till anpassning efter respondenten. 
Bryman (2011, s. 371) beskriver det som att respondenten styr och inte forskaren, med det 
vill Bryman (2013, s. 413) säga att metoden inriktar sig på vad respondenten anser vara 
relevant vilket ger fylliga och detaljerade svar. Sammantaget medför den kvalitativa metoden 
en djupare förståelse för respondentens tankar, vilket är vad uppsatsens strävat efter.  

Trots den kvalitativa metodens fördelar medför metoden också nackdelar. Bryman 
(2011, s. 368) påpekar att metoden utgår från forskaren, och dennes erfarenheter och 
värderingar. Forskarens aktiva medverkan påverkar enligt Bryman (2011, s. 271-272) 
respondentens svar och därmed ifrågasätts studiens ”objektivitet”, vilket för uppsatsen skulle 
kunna innebära att resultatet är felaktigt eller vinklat av forskaren.  
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Kvalitativa metodens fördelar och nackdelar övervägdes båda vid val av metod. Med 
anledning av att det för att uppfylla uppsatsens syfte krävdes förståelse för individers tankar 
och känslor, tillämpades den kvalitativa metoden.  
 
3.2 Framtagandet av litteratur 
Arbetet med uppsatsen började med övervägande av ämnesområden som jag ansåg var 
intressanta, vilket resulterade i att uppsatsen skulle handla om vad individer upplever som en 
estetisk tilltalande plats. Information som jag ansåg vara relevant i en uppsats om estetik, 
samhällsplanering och upplevelsen av platser samlades in genom att söka efter begrepp som 
kulturgeografi, humanistisk geografi och miljöpsykologi, likväl som enklare ord som individ, 
plats och vackert.   

Efter en grundläggande litteraturgenomgång fortsatte arbetet med uppsatsen genom att 
litteraturöversikten formulerades. Vid val av litteratur till litteraturöversikten tillämpades ett 
målinriktat urval, vilket Bryman (2011, s. 350) beskriver som att dokument väljs med hänsyn 
till frågeställningarna. Konsekvenserna av det målinriktade urvalet var att studien inte kan 
påstås täcka all relevant litteratur inom området, utan endast utgör en grund bestående av viss 
litteratur. Slutligen bör påpekas att också jag som författare av uppsatsen påverkat valet av 
litteratur, vilket Patel och Tebelius (1987, s. 44) beskriver som att ingen kan vara neutral till 
sitt forskningsproblem. Det gäller vid alla delar av arbetet med uppsatsen; definition av 
problemet, undersökningens upplägg, insamling av information, bearbetning och analys. Så 
oavsett tillämpat urval inverkar jag som individ med mina erfarenheter på urvalet. 
 
3.3 Intervjuer med individer som arbetar med utvecklingen av Märsta 
centrum  
3.3.1 Intervjuguider  
Inför intervjuerna skapades intervjuguider. Intervjuguidernas frågor formulerades med 
inspiration från Sigtuna kommuns detaljplan för Märsta centrum och litteraturöversiktens 
teoretiker. Anledningen till att detaljplanen tillämpas var att den gav grundläggande 
information om Märsta centrum. Detaljplanen kompletterades med teoretiker som Hesselgren 
(1977), vilka konkret beskriver vad individer upplever som en vacker omgivning. Frågorna 
utgick på så sätt från de medel teoretikerna anser ska tillämpas för att skapa estetiskt 
tilltalande platser och byggnader. Teoretikernas stora inverkan, orsakar att om jag ställer 
frågan till intervjupersonerna om de till exempel försöker undvika monotoni kommer få ett 
svar. De medel som teoretikerna inte föreslagit har jag ingen kunskap om och kan därför inte 
fråga intervjupersonerna om det heller. Så för att undvika att missa eventuella medel som 
teoretikerna inte påtalat men som används vid utvecklingen av Märsta centrum, får 
intervjupersonerna lägga till ytterligare medel. Garanti för att de då tar upp alla resterande 
medel finns inte, men hopp finns att på detta sätt få information om så stor del som möjligt av 
de medel som tillämpas. Med anledning av teoretikernas stora inverkan på resultatet bör det 
övervägas vid analys av resultatet.    

Frågorna i intervjuguiden var öppna, vilket innebär att de till skillnad från slutna frågor 
inte har svarsalternativ. Valet av öppna frågor medförde både fördelar och nackdelar. Bryman 
(2011, s. 244) redogör för hur öppna frågor medför fördelar på så vis att respondenten får 
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möjlighet att svara med egna ord, vilket den inte får med de slutna frågornas svarsalternativ. 
Något som medför att oförutsedda svar kan uppstå. Likväl som att respondenten kan visa sina 
intressen genom att besvara frågan mer utförligt. Slutligen var öppna frågor att föredra då 
forskaren inte är helt insatt i ämnet, eftersom risken skulle vara stor att svarsalternativ missas 
på grund av okunskap vid slutna frågor.  

Bryman (2011, s. 244-245) redogör vidare för hur de öppna frågorna medför nackdelar i 
och med att de kan vara tidsödande då respondenten kan tala länge om frågan. Ytterligare är 
svaren svåra att koda. Det finns risk att intervjuaren ställer frågorna på olika sätt, vilket kan 
påverka respondentens svar och göra de ojämförbara med andra respondenters svar. 

Alternativet, för att undvika de öppna frågornas nackdelar, skulle vara att använda slutna 
frågor. Dessvärre skulle dessa frågor också medföra nackdelar. Uppsatsens syfte kräver 
frågor vilka jag själv inte kunde komma fram till uttömmande svar på. Till exempel på vilket 
sätt kommunen tar hänsyn till den estetiska upplevelsen vid planering. Tillämpades öppna 
frågor, med hopp om en fullständig redogörelse av respondenten. 

Efter formulering av frågorna sorteras de, i enlighet med Byrmans (2011, s. 419) tips, in i 
teman. På så vis fick intervjun en viss ordning, samtidigt som det fanns rum för förändring 
under intervjuns gång. 
 
3.3.2 Urval av individer 
För att besvara uppsatsens första frågeställning, om samhällsplaneringens förespråkande av 
estetiskt tilltalande platser och byggnader vid utvecklingen av Märsta centrum, gjordes 
intervjuer med individer som arbetar med utvecklingen av centrumet. Intervju skedde den 
15:e december med regionchefen för fastighetsbolaget FastPartner AB som äger fastigheterna 
i Märsta centrum, han heter Patrik Arnqvist och ansvarar för ombyggnad, tillbyggnad och 
nybyggnad av centrumet. Arnqvists kunskap om centrumets pågående och kommande 
förändringar används för att beskriva hur estetiskt tilltalande platser förespråkas. Därutöver 
intervjuades den 29:e december tidigare tillförordnad planchefen på Sigtuna kommun Jan 
Hehrne. Herne är relevant som representant för kommunen, med anledning av att FastPartner 
samarbetar det med Sigtuna kommun genom en OPS-lösning (Offentlig Privat samverkan). 
Samarbetet innebär att de samråder kring utvecklingen av centrumet, trots at FastPartners är 
fastighetsägare.  

Intervjupersonerna valdes genom målinriktat urval och ett mindre kedjeurval. Målinriktat 
urval innebär enligt Bryman (2011, s. 350) att individer väljs med hänsyn till 
frågeställningarna. Med andra ord väljs personer utifrån vilka som tros ha kompentens att 
besvara frågeställningarna. Anledningen till att målinriktat urval tillämpades var att det skulle 
generera svar på frågeställningarna, samt att detta urval främst tillämpas inom den kvalitativa 
forskningen. Kedjeurval går enligt Bryman (2011, s. 196) ut på att ta kontakt med ett mindre 
antal individer med relevans för uppsatsens syfte och sedan använda de för att kontakta ännu 
fler individer. På detta sätt blir sannolikheten större att få kontakt med alla individer med 
relevans för uppsatsens syfte, vilket är motiveringen till urvalet. Andra urval utöver dessa så 
som sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval skulle jag kunnat tillämpa. Dessa urval hade 
dock inte som det målinriktade urvalet kunna garantera svar på frågeställningarna eller som 
det kedjeurvalet kunna garantera kontakt med majoriteten av alla relevanta individer.  
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Urvalet har stor inverkan på uppsatsens resultat, på så sätt att beroende av vilka personer 
jag intervjuar kommer jag få olika svar. Exempelvis representerar Hehrne kommunen medan 
Arnqvist ett fastighetsbolag, vilket innebär att dessa företag har olika prioriteringar. Med 
anledning av vad individerna som jag intervjuat arbetar för kommer svaren variera, därför är 
urvalet av intervjupersoner av stor vikt för uppsatsens resultat.   
 
3.3.3 Semistrukturerade intervjuer  
Utformning på intervjuguiderna gav möjlighet för intervjupersonerna att svara öppet och mer 
utförligt när det känner för det, samtidigt som jag som intervjuade hade möjlighet att styra 
intervjun. Genom respondentens fria svar och intervjuarens möjlighet att styra intervjun efter 
respondenten påstår Bryman (2011, s. 366-367) att intervjuerna blir flexibla. Vilket var 
anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes framför strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Samtidigt säger Bryman (2011, s. 413) att metodens flexibilitet kan 
resultera i att frågeställningarna inte besvaras, samt att jag som intervjuar påverkar 
intervjupersonens svar (Bryman, 2011, s. 371-372) vilket kan ha orsakat fel i resultatet. Trots 
nackdelarna tillämpades semistrukturerade intervjuer, anledningen var att det för att besvara 
frågeställningarna krävdes öppna svar från respondenterna.  

Intervjun med Arnqvist tog plats på FastPartners lokalkontor beläget i Märsta, medan 
intervjun med Hehrne skedde på telefon. Tillämpningen av direkt intervju respektive 
telefonintervju medförde olika konsekvenser för respektives resultat. Bryman (2011, s. 432-
433) beskriver hur direkt intervju innebär att intervjuaren och respondenten ser varandra 
under samtalet, vilket medför att individerna tolkar varandras kroppsspråk. Intervjuaren kan 
på så vis få mer information om respondenten, vilket gör intervjuarens resultat mer utförligt. 
Samtidigt som respondenten kan förändra sina svar beroende på hur intervjuaren ser ut och 
rör sig, vilket kan göra resultatet felaktigt. Med andra ord medför den direkta intervjun 
utförligare information till intervjuaren, samtidigt som resultatet kan vara felaktigt på grund 
av intervjuarens närvaro. Vid telefonintervjun går intervjuaren miste om den extra 
information som respondentens kroppsspråk ger samtidigt som risken att respondenten skulle 
påverkas av intervjuaren är liten. Ytterligare fördelar och nackdelar som Bryman (2011, s. 
432-433) redogör för är att telefonintervjuer är billigare då intervjuaren inte behöver 
transportera sig till respondenten, dessutom kan respondenten enklare svara på känsliga 
frågor då den inte behöver se intervjuaren i ansiktet. Vidare kan telefonintervjuer inte ske 
under längre tid då det blir tröttsamt, medan den direkta intervjun kan ske under en längre tid. 
Sammantaget redogör Bryman (2011, s. 433-434) för fördelar och nackdelar med både 
direkta intervjuer och telefonintervjuer. Arbetet med uppsatsen har tillämpat en direkt 
intervju och en telefonintervju. Anledningen var att Arnqvist hade möjlighet att träffas, 
medan den bästa lösningen för Hehrne var kontakt genom telefon. Jag som författare av 
uppsatsen är i behov av att tala med ett visst antal personer för att besvara frågeställningarna. 
Jag gör anspråk på personernas tid, därför är jag benägen att anpassa mig efter vad som 
passar dem trots att jag är medveten om att det kan ha inverkat på uppsatsens resultat.  

Under intervjuerna spelades samtalen in med mobiltelefon. Enligt Bryman (2011, s. 428) 
brukar forskare som använder kvalitativ intervju spela in samtalen, främst för att i efterhand 
kunna lyssna på intervjupersonens svar igen. Bryman (2011, s. 428-429) avråder samtidigt 
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från att spela in samtalen, detta för att det tar lång tid att transkribera, intervjupersonerna kan 
hämmas av inspelningsutrustningen och inspelningsutrustningen kan gå sönder. Inspelning av 
intervjuerna görs trots kritiken, det med anledning av att jag själv utförde intervjuerna, och 
därmed inte hade möjlighet att anteckna alla svar under intervjun. I enlighet med ett råd från 
Tjora (2012, s. 111-112) kommer endast andra händelser i rummet att antecknas, så som 
kroppsspråk och tonfall, för att senare kunna komplettera inspelningen.  
 
2.3.4 Bearbetning av intervjuresultat  
Inspelningen av intervjuerna gjorde att bearbetningen av intervjuresultatet började med 
transkribering. Tjora (2012, s. 111-112) rekommenderar fullständig transkribering, vilket 
innebär att alla ord som sagts skrivs ned. Motiveringen är att man vid bearbetning av 
intervjuresultatet inte vet vad som kommer vara av relevans vid senare författande av 
avhandling och analys. Tjora (2012, s. 111-112) påpekar samtidigt att man vid transkribering 
kan gå miste om visuella ledtrådar så som kroppsspråk, därför antecknades dessa under 
intervjun.  

Efter transkribering bearbetades intervjuresultatet vidare. Tebelius och Patel (1987, s. 
116) beskriver att bearbetningen börjar ytligt. Den ytliga bearbetningen innebar att 
informationen sorteras så den blir hanterbar. Vilket för uppsatsens del innebar att 
frågeställningarnas relevanta svar grupperades, för att senare kunna formulera en strukturerad 
text. Den ytliga bearbetningen följdes av den djupgående bearbetningen, vilket innebar analys 
av texten i relation till litteraturöversikten. På så sätt kunde intervjuernas resultat sättas i ett 
vetenskapligt sammanhang.         
 
3.4 Intervjuer med individer som vistas i Märsta centrum 
3.4.1 Intervjuguider 
Förberedelsen inför intervjuer med personer som vistades i Märsta centrum, var mindre 
ingående än förberedelsens inför intervjuerna med individerna som arbetar med projektet. 
Anledningen var att intervjuerna med individerna i centrumet behövde vara korta och fler. 
För att få en förståelse för om ett flertal individer anser ombyggnationen skapa estetisk 
tilltalande platser och byggnader förbereds endast fyra frågor. Frågorna formulerades öppna 
vilket motiverats tidigare, men främsta anledningen var att intresse fanns för individernas 
känslor av platsen vilket var svårt att sätta upp svarsalternativ för.       
 
3.4.2 Urval av individer  
För att välja individer till intervjuerna åkte jag till Märsta centrum och frågade de personer 
som passerade Nymärsta torg (placerat i centrumet) just då och tog sig tid att prata med mig. 
Anledningen till att Nymärsta torg valdes att representera centrumet var att det för denna 
plats fanns en illustrerad bild av hur det ska se ut efter ombyggnationen (se Figur 2). På så vis 
kunde respondenterna jämföra den verkliga upplevelsen av torget nu (se Figur 1) och den 
framtida upplevelsen av torget på bilden. Viktigt att pointera är skillnaden mellan den 
verkliga upplevelsen av platsen och platsen på bilden. Den verkliga upplevelsen av platsen 
sker med kroppens alla sinnen. Till exempel kan individen se platsen, känna doften och 
uppleva kylan. Medan upplevelsen av bilden endast sker visuellt, men då intervjupersonerna 
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med inlevelse får möjlighet att resonera kring hur deras fullständiga upplevelse skulle ha 
kunnat vara på platsen på bilden anses förlustens inverkan på resultatet vara liten.  
 

 
 
Figur 1. Bild av Nymärsta torg som det ser ut idag. 
Källa: Författaren.  
 

 
 
Figur 2. Illustrerad bild av Nymärsta torg potentiella utseende i framtiden. 
Källa: Sigtuna kommun, 2013a, s. 13. 
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Enligt Bryman (2011, s. 433) skulle urvalet av individer kallas bekvämlighetsurval, vilket 
innebär att de individer som går att få tag på används. Trots bekvämlighetsurvalet försöktes 
urvalet göras någorlunda representativt genom att intervjuerna utfördes under två dagar och 
tidpunkter. Dels en lördag klockan fyra och dels måndag klockan tolv, med hopp om att olika 
typer av individer vistas i centrumet vid olika tidpunkter. Där utöver försökte jag få ett 
någorlunda representativt urval av individerna, till exempel lika många kvinnor som män och 
äldre som yngre. Vilket resulterade i 24 män och 16 kvinnor med varierande åldrar. Trots allt 
var det individerna som var villiga att svara på mina frågor som valdes.  

Urvalet var därmed inte representativt, då det optimala skulle varit att fråga alla som 
skulle ha anledning att vistas i centrumet.  Urvalets bristande representativitet resulterade i att 
resultatet av utfrågningen av individer i Märsta centrum kan varit felaktigt. På grund av 
tidsbegränsningen ansågs dock bekvämlighetsurval vara ett rimligt alternativ. Ytterligare var 
inte syftet med intervjuerna att de skulle vara representativa. Intervjuerna syftade till att få en 
inblick i individernas upplevelser av platsen, detta som ett bevis på Tuans (2014) resonemang 
om individen som subjekt, något som samhällsplaneraren måste ta hänsyn till för att skapa 
estetiskt tilltagande platser.   
 
3.4.3 Strukturerade intervjuer 
Intervjuerna var strukturerade, vilket enligt Bryman (2011, s. 203) innebär att intervjuaren 
ställer samma frågor till alla respondenter, utifrån intervjuguiden. Under intervjuerna 
användes för att diskutera individernas estetiska upplevelse av platsen individernas faktiska 
upplevelse av platsen idag och kommande utveckling bestående av en illustrerad bild av 
platsens framtidsvision (se Figur 1 & Figur 2). Respondenternas svar skulle därmed enligt 
Bryman (2011, s. 203) lätt kunna sammanställas och jämföras. Intervjuerna utfördes med 40 
individer, vilket gjorde att det inte fanns rum för de utvidgande svar som en semistrukturerad 
eller en ostrukturerad intervju skulle gett. Intervjuerna skulle endast ge en inblick i hur ett 
antal individer upplevde Märsta centrum, därför tillämpades strukturerade intervjuer.  
 
3.4.4 Bearbetning av intervjuresultat 
Respondenternas svar antecknades för hand under intervjuerna, vilket fungerade bra då 
respondenternas svar var korta. Svaren bearbetades sedan ytligt för att få en samlad bild av 
vad individerna ansåg, det i enlighet med Tebelius och Patel (1987, s. 116). Därefter 
bearbetades resultatet djupgående genom analys i relation till uppsatsens litteraturöversikt.    
 
3.5 Metoddiskussion  
Tillsammans gav intervjuerna svar som kunde tillämpas för att besvara uppsatsens 
frågeställningar, på så vis bedömdes intervjuerna vara lyckade. Samtidigt kan trovärdigheten 
på respondenternas svar ifrågasättas, med anledning av intervjuarens inverkan på 
respondenterna genom till exempel formuleringen av frågorna. Jag som författare av 
uppsatsen har stor inverkan på intervjuernas utformning och därmed vilka resultat studien 
resulterar i. Allt som skett under arbetet med uppsatsen har färgats av mig, mina intressen, 
mitt ordförråd och andra erfarenheter. Det är svårt att se hur stor min inverkan varit och 
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vilken betydelse den fått för uppsatsen, men att vara helt objektiv anser jag vara omöjligt. 
Respondenternas svar kan trots det anses vara tillförlitliga, på så vis att respondenterna har 
rätt kompetens för att besvara frågorna.  
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4. SAMHÄLLSPLANERING, ESTETIK OCH INDIVID I MÄRSTA 
CENTRUM  
 
I nedanstående text ämnar jag kortfattat redogöra för historien bakom Märsta centrum, med 
andra ord en förklaring till varför det ser ut som det gör idag. Efter redogörelsen för 
utvecklingen av Märsta centrum ämnas uppsatsens två frågeställningar diskuteras utifrån det 
empiriska materialet och teoretiska ramverket.  
 
4.1 Utvecklingen av Märsta centrum 
Kommande bakgrund beskriver fördelningen av konsumtionsmöjligheter i Sigtuna kommun, 
följt av problematiken med konsumtionsmöjligheter i Märsta centrum. Vidare beskrivs vilka 
förändringar som tillämpas för att förbättra konsumtionsmöjligheter, för att slutligen redogöra 
för hur kommunens samhällsplanering förespråkar estetiskt tilltalande platser idag och av 
vilken anledning.   

Sigtuna kommun består av städerna Märsta, Sigtuna, Rosersberg samt ett antal mindre 
städer. Städernas respektive befolkningsmängd är cirka 25 000, 10 000, 3 000 och 3 000. 
Sigtuna kommuns totala befolkningsmängd blir på så vis över 40 000 (Sigtuna kommun, 
2011/2012, 8-9), med en nattbefolkning på mer än 40 procent som pendlar till arbetet i en 
annan kommun klassas kommunen som en pendlingskommun (Sveriges kommuner och 
landsting, 2010, s. 27-28).  

Butikerna i kommunen är spridda över olika geografiska områden med anledning av att 
kommunen består av olika städer. Sigtuna kan erbjuda ett få tal mindre butiker, caféer och en 
matbutik. Utbudet är ungefär detsamma i Rosersberg, medan Märsta med sitt Märsta centrum 
kan erbjuda ett tiotal större butiker. Kommunens butiksutbud har resulterat i att en stor del av 
kommunens invånare handlar mat i Märsta, medan andra inköp måste ske utanför 
kommunen. Kommunens brist på butiker har resulterat i en investering för att utveckla 
Märsta Centrum (Sigtuna kommun, 2013a, s.3).   

I detaljplanen för Nya Märsta centrum (Sigtuna kommun, 2013a, s. 2) beskrivs hur 
centrumet byggdes i etapper under 80-talet. Centrumet inrymde då alla tänkbara funktioner, 
som handel, offentlig service, kontor och bostäder. Planeringen av centrumet skedde under 
bilismens glansdagar, vilket resulterade i att närheten till järnvägsstationen inte prioriterades 
utan centrumet placerades istället centralt i staden. Centrumets avstånd från järnvägsstationen 
har kommunen fått ångra då de idag i sin översiktsplan (Sigtuna kommun, 2014) eftersträvar 
hållbarhet, något som förespråkas av minskad bilism och ökad kollektiv transport.   

Detaljplanen (Sigtuna kommun, 2013a, s. 2) redogör vidare för hur problematik för 
centrumet uppstod under 90-talet, anledningen var detaljhandelns uppsving. Handeln sågs nu 
som en tidsförödelse, och i takt med att utbudet ökade och priset sjönk kom individer att 
vistas mer på publika platser. Förändringen kom att kräva utveckling av centrumet för att ha 
möjlighet att erbjuda kunderna förväntat utbud. Utvecklingen av Märsta centrum stod stilla, 
vilket resulterade i minskat antal kunder och därmed minskat antal faciliteter. Centrumets 
bristande utvecklingen orsakades ytterligare av uppförandet av en shoppinggalleria intill 
motorvägen.  
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I faktaunderlaget för Nya Märsta centrum (Sigtuna kommun, 2010, s. 1) beskrivs 
anledningen till centrumets bristande kvaliteter. En anledning kan ha varit dess dåliga 
marknadsföring, en annan kan ha varit brist på samarbete mellan iblandade aktörer och en 
tredje kan ha varit centrumets utformning. Utformningen saknar nämligen entréer och skyltar 
likväl som väderskyddade handelsstråk, samt omges av stora parkeringar vilket inte ger en 
välkomnande känsla.  

Faktaunderlaget (Sigtuna kommun, 2010, s. 2) beskriver vidare att närheten till stora 
köpcentrum, i till exempel Väsby, Sollentuna och Kista, i kombination med storleken på 
Sigtuna kommuns befolkning gör att den lokala marknaden inte kan bära ett stort 
kommersiellt centrum. Kommunens saknade förmåga att bära ett stort kommersiellt centrum 
betyder inte att ett behov av förbättring saknas, då invånarantalet ökar och därmed önskan om 
en tydlig stadskärna för att tillgodose de vardagliga behoven. En realistisk lösning ansågs 
därför vara att utveckla befintliga lokaler, det för att funktioner som tidigare funnits på 
platsen åter ska kunna etableras.  

Sigtuna kommun samarbetar med fastighetsägaren FastPartner genom en OPS-lösning 
(Offentlig Privat samverkan). Tillsammans hoppas de att Märsta centrum genom 
modernisering och utveckling kan bli en mötesplats, ge närhet till handel och service samt 
generera fler arbetstillfällen (Sigtuna kommun, 2010, s. 2). Förändringen kräver att 
planeringen av centrumet tar hänsyn till individernas åsikter, inte minst vad de anser vara 
estetiskt tilltalande platser och byggnader. Genom hänsyn till individerna som ska använda 
centrumet, hoppas de att individerna vill vistas i centrumet och därmed att faciliteter vill 
etableras i centrumet.  

Sigtuna kommun arbetar redan idag med att skapa estetiskt tilltalande miljöer. Till 
exempel vid utformningen av trafikplats Rosersberg (Sigtuna kommun, ”Trafikplats 
Rosersberg invigdes”), plank och murar i småhusområden (Sigtuna kommun, ”Plank och 
murar i småhusområden”) samt fritidshem	   (Sigtuna kommun, 2013b). Anledningen till att 
kommunen förespråkar estetiskt tilltalande miljöer är främst för att det har en positiv 
inverkan på invånarna. I utvecklingsprogrammet för Sigtuna kommuns fritidshem (2013b, s. 
6) beskrivs anledningen på följande sätt ”Ett annat område som vi lyfter i programmet 
handlar om estetiskt tilltalande miljöer som påverkar barn positivt och inspirerar till 
kunskap.” Med andra ord är det med anledning av den estetiska miljöns positiva inverkan på 
individer som det finns behov av att skapa estetiskt tilltalande platser och byggnader i 
kommunen. Hur estetiskt tilltalande platser och byggnader skapas vid utveckling av Märsta 
centrum hoppas uppsatsen kunna redogöra för.        
 
4.2 Estetik i samhällsplaneringen vid utvecklingen av Märsta centrum 
Uppsatsens första frågeställning, om hur samhällsplaneringen förespråkar estetiskt tilltalande 
platser vid ombyggnation av Märsta centrum, besvaras med hjälp av intervjuer med Patrik 
Arnqvist och Jan Hehrne. Arnqvist är regionchef för fastighetsbolaget FastPartner AB och 
ansvarar därmed för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av centrumet. Hehrne har varit 
tillförordnad planchef för Märsta centrum och representerade därför kommunen i dialogen 
med fastighetsbolaget. Intervjuernas resultat tillsammans med material i form av Detaljplan 
för Märsta centrum (Sigtuna kommun, 2013a), Översiktsplan (Sigtuna, 2014) och 
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faktaunderlaget för Nya Märsta Centrum (Sigtuna kommun, 2010) analyseras vidare med 
hänsyn till litteraturöversiktens resonemang om individers behov av att omges av estetiskt 
tilltalande platser samt samhällsplanerarens roll som outsider respektive individens roll som 
insider. Följt av Hesselgrens (1977) påståenden om vad individer anser vara estetiskt 
tilltalande platser och byggnader.  
 
4.2.1 Estetiken i planeringen  
I litteraturöversiktens avslutande stycken konstateras i enlighet med Schopfer (Mackintos, 
2004, s. 705) att individer har behov av att omges av vackra objekt. Law Olmsted Jr. 
(Mackintos, 2004, s. 706-707) påstår att estetiken är avgörande för individers välmående, och 
att estetiken därför ska övervägas vid samhällsförändringar. Samhällsplanering som en typ av 
samhällsförändring behöver till och med enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 2 § (2010:900) 
utforma platser så de blir estetiskt tilltalande. Lagen kan följas genom flertalet metoder, 
nedan ska redogöras för hur förändringen av Märsta centrum försöker förespråka estetiskt 
tilltalande platser.  

Samhällsplaneraren behöver för att kunna skapa estetiskt tilltalande platser insikt i vad 
individen som vistas på platsen anser vara estetiskt tilltalande. Tidigare i litteraturöversikten 
beskrivs begreppen insider, outsider och placelessness av Relph (1976) och Kupfer (2014, s. 
41-42). Samhällsplaneraren med ett outsider-perspektiv har behov av att få insikt i individens 
insider-perspektiv. Genom förståelse för insider-perspektivet kan samhällsplaneraren skapa 
platser som individen anser är estetiskt tilltalande. 

Hesselgren (1977, s. 164-167) redogör för ett antal medel, vilka samhällsplaneraren bör 
tillämpa för att skapa platser och byggnader som individen anser vara estetiskt tilltalande. 
Med andra ord medel som samhällsplaneraren använder för att anpassa platser och byggnader 
efter individens insider-perspektiv.   
 
4.2.2 Hur estetiskt tilltalande platser främjas vid utvecklingen av Märsta centrum  
Formuleringen av frågorna rörande förändringen av Märsta centrum utgick från Hesselgrens 
(1977) resonemang om vad individer upplever som en vacker plats. Frågorna delades upp i 
två delar, dels byggnadernas utformning och dels platsernas utformning. 

Hesselgren (1977, s. 164-167) beskriver att vid utformning av byggnader ska monotoni 
undvikas, precis som att byggnaden inte får vara skrämmande. Ytterligare ska byggnadens 
form vara symmetrisk och ge ett tydligt budskap om dess ändamål. Slutligen bör färg och ljus 
övervägas, då människan föredrar naturliga färger som passar med omgivningen samt solljus.  

Hehrne beskriver hur det för Märsta centrum finns planbestämmelser om hur 
byggnadernas fasader ska utformas så de inte blir för monotona och långtråkiga, vilket 
överensstämmer med Hesselgren (1977, s. 164-167). Exempelvis kan det vara bestämmelser 
om att fasaden ska delas in i sektioner och bestämd andelen fönster. Ytterligare medel för att 
undvika monotoni är att variera färgskalan på byggnaderna i centrumet (se Figur 3, olika 
färger på nyrenoverad byggnad till höger och ny byggnad i mitten). Arnqvist beskriver hur 
byggnaderna som ska bevaras moderniseras genom att målas i ljusare färger (se Figur 3, 
byggnad till höger är nymålad i ljusare färg medan den vänstra byggnaden fortfarande har 
mörk färg), samtidigt som byggnadernas färger kommer att variera från mörkare till ljusare. 
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Arnqvist beskriver vidare att färgerna som valts är jordnära, vilket överensstämmer med 
Hesselgrens (1977, s. 164-167) påstående att individer föredrar naturliga färger (se Figur 3, 
nymålade byggnaden till höger har en färg mellan grå och brun).  

 

 
 
Figur 3. Bild av icke renoverad byggnad till vänster, nybyggt bibliotek i mitten och nyrenoverad 
byggnad till höger. 
Källa: Författaren. 

 
Vidare beskriver Arnqvist att monotoni undviks genom att nya byggnader bryter av mot äldre 
byggnader, samtidigt som de nya byggnaderna knyter an till de äldre. Exempelvis har mörkt 
tegel använts vid byggnation av det nya biblioteket, vilket knyter an till de äldre byggnaderna 
som också är byggda i tegel samtidigt som det har olika färg (se bild 3, äldre byggnad till 
vänster i tegel medan ny byggnad i mitten också är i tegel men modernare färg och 
utformning). Sammantaget tas vid utvecklingen av Märsta centrum, i enlighet med 
Hesselgren (1977, s. 164-167), hänsyn till att byggnaderna inte ska vara för monotona. 
Undvika monotoni kan samtidigt vara svårt då individer föredrar en viss ordning och 
symmetri i sin omgivning. Hehrne beskriver hur symmetri förespråkas med hjälp av 
markbehandling, till exempel genom stenar som skapar mönster. Ytterligare övervägs också 
färgvalet vid förändringen, och är i enlighet med Hesselgren (1977, s. 164-167) jordnära. 
Ljuset i centrumet prioriteras inte då det är ett utomhuscentrum, det gör att individerna har fri 
tillgång på solljus vilket är i enlighet med Hellsegren (1977, s. 164-167).    

Vidare beskriver Hesselgren (1977, s. 164-167) hur individer föredrar platser som ger en 
tillfredställande rumsupplevelse, med andra ord en plats som är välkomnande för människor. 
Ytterligare föredrar individer platser där man kan möta andra individer, samt liv i andra 
former så som växtlighet. Individer uppskattar inte bara att möta levande natur utan också 
död natur i form av höjdskillnader eller öppna landskap. Slutligen poängterar Hesselgren 
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(1977, s. 164-167) att platser bör generera en helhetskänsla hos individen, precis som att 
objekt som bara har ett skönhetsvärde bör användas då individer har ett begär att uppleva det 
som är vackert.  

 

 
 
Figur 4. Illustrerad bild av en entré till Märsta centrum i framtiden.  
Källa: Nya moderaterna, Holst, O. ”S sviker löften om Märsta Centrum”. 
 
I överensstämmelse med Hesselgren (1977, s. 164-167) förespråkas vid förändringen av 
Märsta centrum välkomnande platser. Hehrne likväl som Arnqvist beskriver betydelsen av 
tydliga ingångar till centrumet, markörer som visar var centrumet börjar (se Figur 4, markerar 
tydligt ingången till centrumet med en typ av portal). Hehrne talar om hur publikströmmar 
ska fångas upp vid entréerna samtidigt som Arnqvist beskriver hur byggnader vid entréerna 
ska agera reklampelare för centrumet. Individers behov av att möta andra individer 
förespråkas genom att placera butikerna strategiskt i centrumet. Arnqvist beskriver hur man 
placerar de bästa butikerna i olika ändar av centrumet för att få naturliga flöden av 
människor. Samtidigt som restauranger med tillhörande uteserveringar planeras att flytta till 
torget för att skapa en mötesplats. Vidare beskriver Arnqvist hur nya bostäder i närheten av 
centrumet kommer bidra till ett naturligt flöde av individer. Utöver individers behov av att 
möta andra individer försöker förändringen av centrumet i enlighet med Hesselgren (1977, s. 
164-167) förespråka både levande och död natur.  Exempelvis redogör Hehrne för hur ett träd 
på Nymärsta torg enligt planbestämmelserna ska bevaras (se Figur 1 jämfört med Figur 2, 
trädet står kvar). Vidare redogör Arnqvist hur byggnationen av biblioteket och kulturskolan 
skett terrasformat för att ta upp den naturliga höjdskillnaden (se Figur 5).  



 
	  

23 

 

 
 
Figur 5. Bild av nybyggda biblioteket och kulturskolan.  
Källa: Författaren. 
 
Hesselgrens (1977, s. 164-167) påstående att platser ska generera en helhetskänsla 
förespråkas vid förändringen av centrumet genom att skapa en enhetlig stil i centrumet, med 
andra ord byggnader och platser som passar ihop. Slutligen beskriver Arnqvist att skönhet i 
form av exempelvis konstverk eller statyer inte kommer användas i centrumet, främst med 
anledning av att centrumets utformning redan kommer generera tillräckligt med intryck vilket 
motsäger Hesselgren (1977, s. 164-167). Sammantaget tas vid förändringen av centrumet i 
enlighet med Hesselgren (1977, s. 164-167) hänsyn till att människor ska känna sig 
välkomna, människors behov av att möta andra människor likväl som annan levande och död 
natur, ytterligare förespråkas en helhetskänsla. I motsats till Hesselgren (1977, s. 164-167) 
förespråkas inte objekt som bara innehar ett skönhetsvärde.  

Hesselgrens (1977) åtgärder som rekommenderas för att skapa vackra platser påstås inte 
vara alltomfattande. Med anledning av att det kan finnas flera åtgärder som tillämpas för att 
skapa estetiskt tilltalande platser fick respondenten Arnqvist och Hehrne möjlighet att lägga 
till fler åtgärder. Hehrne och Arnqvist påpekar båda problematiken kring parkeringen av 
bilar. Problematiken består i att bilarna tar stor plats och inte är vackra, vilket resulterar i 
parkeringshus i flera våningar. Parkeringshus kommer byggas vid utkanten av centrumet, 
tillika den plats där individerna först kommer betrakta centrumet och Märsta oavsett om man 
kommer till staden med bil eller pendeltåg. Med andra ord kommer parkeringshusen ge 
individerna ett första intryck av staden. Hehrne beskriver betydelsen av utformningen på 
parkeringshusen på följande sätt Det är Märstas eller Märsta centrums ansikte. 
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Utformningen av parkeringshusen med omkringliggande bebyggelse ger ett första intryck av 
Märsta och Märsta centrum, därför är det av stor betydelse att byggnaderna utformas på ett 
estetiskt tilltalande sätt (se Figur 6). Arnqvist som representerar fastighetsägaren, vill 
generera ekonomisk vinst och ser därför möjligheten att göra parkeringshuset till 
marknadsförare av centrumet.  

 

 
 
Figur 6. Illustrerad bild av parkeringshuset som ligger vid entrén till staden.    
Källa: Stockholm & Projekt. ”Märsta centrum”. 

 
Efter att respondenten redogjort för hur man vid förändringen av Märsta centrum förespråkar 
estetiskt tilltalande platser, får respondenten besvara frågor om samhällsplaneringens hänsyn 
till estetik generellt. Frågor ställdes om hur estetik prioriteras i relation till andra aspekter, så 
som ekonomi och hållbar utveckling. Vidare om fördelarna med att skapa estetiska platser ses 
eller om det sker av automatik. Arnqvist poängterar ekonomins betydelse vid förändringen av 
centrumet, projektet måste vara ekonomiskt försvarbart för att det ska gå ihop. Vidare 
beskriver Arnqvist hur det vid genomförandet av projektet finns en kravlista på saker som 
måste hanteras i projektet, dessa saker kostar olika mycket vilket resulterar i en jämkning. 
Arnqvist påstår sedan att den estetiska utformningen av en handelsplats är viktig, främst 
måste utseendet vara nytt och på så vis kännas attraktivt att besöka. Ekonomiskt påpekar 
Arnqvist att det skulle vara mer gynnsamt att bygga utan hänsyn till utseendet, men att 
byggnader skulle sakna kunder om dess estetiska utformning inte var estetiskt tilltalande. 
Hehrne berättar hur den estetiska utformningen är så pass viktig att Sigtuna kommun till och 
med håller på att anställa en tjänst för hantering av det. Kommunen vill lyfta fram den 
estetiska utformningen mer genom att anställa en stadsarkitekt som ska arbeta med estetik 
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och medborgardialog. Samtidigt påpekar Hehrne att estetiken ska balanseras med andra 
aspekter. Sammantaget har platsers och byggnaders estetiska utformning uppmärksammats 
med anledning av dess positiva inverkan på individerna som vistas där.  

Slutligen besvarar Arnqvist och Hehrne frågor om individernas åsikter. Med andra ord 
vilka medel som tillämpats för att involvera individerna som vistas i centrumet, samt vad 
individerna anser om centrumet idag men också utvecklingen. Arnqvist beskriver hur det i 
planprocessen tas hänsyn till individerna genom till exempel samråd och utställning, 
fastighetsägaren har vidare haft en dialog med hyresgästerna. Dialogen med hyresgästerna 
har gett tankar och idéer som kan föras vidare in i projektet. Sammantaget beskriver Arnqvist 
individernas åsikter som Näst in till alla tycker äntligen, äntligen händer det någonting!. Med 
andra ord är en stor del av individerna som vistas i centrumet positiva till förändringen, trots 
att Hehrne påpekar att det inkommit många åsikter.  

Sammantaget kan uppsatsens första frågeställning besvaras med att samhällsplaneringen 
vid utvecklingen av Märsta centrum har förespråkat och kommer förespråka estetiskt 
tilltalande platser och byggnader genom att undvika monotoni, förespråka symmetri likväl 
som naturliga färger och ljus. Ytterligare faktorer som lyfts fram är att det är viktigt att skapa 
platser som är välkomnande, ger möjlighet för människor att möta andra människor, likväl 
som annan levande och död natur, ytterligare förespråkas en helhetskänsla. Slutligen har 
mycket tid lagts vid utformningen av parkeringshusen, med anledning av dess funktion som 
ansikte för centrumet. Poängteras bör att Arnqvist och Hehrne vid planeringen av 
förändringen enligt Relph (1976) och Kupfer (2014, s. 41-42) har ett outsider-perspektiv. De 
medel som tillämpats kan ifrågasättas om de är anpassade efter individerna som vistas i 
centrumet och därmed har ett insider-perspektiv, men enligt Arnqvist och Hehrne har försök 
gjorts att få inblick i individernas åsikter. Individerna som vistas i centrumet blir enligt Law 
Olmsted Jr. (Mackintos, 2004, s. 706-707) och Schopfer (Mackintos, 2004, s. 705) 
välmående av en estetiskt tilltalande omgivning, därför är det av intresse att studera om de 
medel som tillämpats vid förändringen av centrumet verkligen upplevs som estetiskt 
tilltalande av individerna som vistas där.  
 
4.3 Individernas estetiska upplevelse av Märsta centrum  
Uppsatsens andra frågeställning, om individerna som vistas i Märsta centrum upplever 
ombyggnationen som estetiskt tilltalande, besvaras med hjälp av 40 intervjuer med individer 
som vistas i centrumet. Intervjuernas resultat analyseras med hänsyn till litteraturöversiktens 
begrepp, så som individens subjektiva upplevelse, sense of place, insider, outsider, 
placelessness samt miljöpsykologi.  
 
4.3.1 Individers unika värderingar 
Individerna som vistas i Märsta centrum betraktar omgivningen och får en unik upplevelse av 
omgivningen, vilket kan relateras till Aldskogius (1979, s. 2) diskussion om begreppet 
fenomenologi och individens unika och subjektiva upplevelse. Individens unika upplevelse 
av Nymärsta torg ger upphov till olika känslor beroende av individens erfarenheter, vilket 
bekräftas av hur Aldskogius (1979, s. 6) och Hays (1998, s. 5) beskriver sense of place. 
Sammantaget kommer de 40 individerna som jag intervjuat i centrumet alla ha unika svar, 
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med anledning av att deras upplevelse av omgivningen är subjektiv och ger upphov till 
personliga känslor beroende av deras unika erfarenheter. 

Individernas subjektivitet påverkas av om de har varit på platsen tidigare, med andra ord 
om de upplever platsen från insidan eller betraktar den från utsidan med nya ögon. 
Fenomenet beskrivs av Relph (1976) och Kupfer (2014, s. 41-42) som insider och outsider, 
samt placelessness. Begreppen bör övervägas vid analys av intervjuernas svar, då olika 
individer beroende på hur hemmastadda de är i centrumet kommer att uppleva det olika. 
Exempelvis kommer jag som bor i kommunen och vistas i centrumet regelbundet få en 
uppfattning medan en individ som bor i en storstadskommun och händelsevis besöker 
centrumet kommer få en annan uppfattning.   

Individernas upplevelser av centrumet ger upphov till känslor, vilka känslor upplevelsen 
ger upphov till beror på individens erfarenheter. Känslorna ger i sin tur upphov till en 
värdering om centrumet, vilket enligt Küllers holistiska modell (Janssens & Laikes, 2006, s. 
11) är miljöpsykologins ledord. Urry (Davidson, Bondi & Smith (red.), 2007, s. 82) beskriver 
på likande sätt att individer tycker om en plats delvis med anledning av känslorna som skapas 
då individen visuellt konsumerar en plats.  

Sammantaget skapas relationen mellan individen och platsen, vilket Dufrenne (2014) 
beskriver som existentialism, av individens upplevelse av platsen som i sin tur ger upphov till 
känslor och därmed en värdering av platsen. Värderingen av platsen beror av individens 
unika erfarenheter, vilket måste tas hänsyn till vid analys av intervjusvaren. Svaren från 
intervjuerna sammanfattas för att få en uppfattning om hur några individer upplever 
förändringen av Märsta centrum.   
 
4.3.2 Individernas värderingar om Nymärsta torg 
Intervjuerna med individerna som vistas i Märsta centrum bestod av fyra frågor. Först 
ställdes frågan vad individen ansåg om Märsta centrum, sedan hur individen skulle beskriva 
Nymärsta torget som det ser ut idag och i framtiden. Utseendet idag bestod av den faktiska 
platsen (se Figur 1), medan utseendet i framtiden utgjordes av en illustrerad bild av platsen 
(se Figur 2). Avslutningsvis ställdes frågan om vilken av platserna individen skulle föredra 
och av vilken anledning. Individerna besvarade frågorna med egna ord, vilket orsakade 
svårigheter i att koda svaren. Intervjuernas resultat kodas därför inte utan sammanfattas, för 
att få en förståelse för hur några individer som vistas i centrumet upplever utvecklingen. 
Resultatet förväntas därför inte vara representativt för alla som har vistas eller kommer vistas 
i centrumet, anledningen är som poängterats tidigare att allas åsikter är subjektiva.   

Individernas åsikter om hur Märsta centrum ser ut idag är relativt; majoriteten anser att 
nuvarande inte räcker till. Utbudet av butiker är inte tillräckligt, behov av renovering och 
avsaknaden av människor är några av de återkommande åsikterna. Samtidigt påstår en del av 
individerna att centrumet erbjuder det allra nödvändigast. Till exempel ansåg en pensionerad 
man att det för honom var tillräckligt med matbutik, systembolag och apotek. Enligt mina 
resultat krävs det mer än tillfredställelse av de nödvändigaste behoven för att individerna ska 
vara nöjda med centrumet.  

Ord som individerna använder för att beskriva vilken upplevelse de får av att betrakta 
Nymärsta torg idag är till exempel ensamt, grått och nedstämt. Individernas svar är unika, 
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men det är svårt att bortse från att en majoritet av alla individer tillämpar synonymer till de 
exemplifierade orden. Till exempel beskrev en grupp tjejer i tidiga tonåren avsaknaden av en 
klädaffär och platser att umgås på. Utifrån litteraturöversiktens definition av estetiskt 
tilltalande, som med hänvisning till Tuan (2014) och Eriksson (1970) innebär en upplevelse 
som tillfredsställer sinnena och ger välbehag, kan Nymärsta torg som det ser ut idag inte 
beskrivas som estetiskt tilltalande av individerna som vistas på platsen.  

Nymärsta torg uppfattas inte idag som estetiskt tilltalande, vilket talar för behovet av 
utvecklingen. Individer har enligt Schopfer (Mackintos, 2004, s. 705) ett behov av att omges 
av vackra objekt för att må bra, därför finns det anledning av att förespråka estetiskt 
tilltalande platser vid förändringen av centrumet. Individerna som intervjuades beskriver 
Nymärsta torg på den illustrerade bilden, alltså platsens framtida vision, med ord som 
samhörighet, ljus och glädje. Precis som individernas svar på de tidigare frågorna är de unika 
men tillämpar i stort sätt synonymer av de exemplifierade orden. Individerna beskrev en bild, 
vilket är långt ifrån hur torget i verkligheten kommer se ut i framtiden. Bilden har torts det 
framställts av individer som också kommer att genomföra den faktiska förändringen av 
platsen, därför finns hopp att den kan likställas med den framtida utformningen. Utifrån hur 
individerna beskrivit bilden skulle jag kalla torgets framtida utformning som estetiskt 
tilltalande för individerna som vistas i centrumet.     

Slutligen besvarades intervjuernas sista fråga, om vilken av platserna individerna skulle 
föredra, av flertalet med att det framtida torget skulle föredras. Generellt sätt var anledningen 
till valet utbudet, vilket kunde vara utbudet av såväl butiker som antalet människor. Utbudet 
måhända ha en betydande roll för individerna som vistas i centrumet, men faktum är att 
skillnaden mellan torget i verkligheten och på bilden är att platsen ser annorlunda ut med 
andra ord är de inte lika estetiskt tilltalande. Två mammor med varsin barnvagn som 
passerade på torget beskrev det lockande utbudet i grannkommunernas moderna centrum. Att 
Märsta centrum med anledning av dess dåliga utbud och trista utseende orsakat att man 
endast passerar de igenom.   

Sammanfattningsvis för att besvara uppsatsens andra frågeställning. Individer jag talat 
med i Märsta centrum anser att förändringen av centrumet, utifrån en jämförelse mellan 
utseendet på Nyamärsta torg idag och dess planerade utseende bestående av en illustrerad 
bild, kommer resultera i mer estetiskt tilltalande platser och byggnader. Med andra ord, efter 
övervägande av individernas känslomässiga intryck av platsens utseende idag och i framtiden 
kommer de att må bättre av att vistas i centrumet med dess framtida utseende, därför finns det 
anledning att utföra utvecklingen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

28 

5. SAMMANFATTANDE ANALYS 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys. Sammanfattningen beskriver i korta drag 
bakgrunden till Märsta centrum, uppsatsens syfte med tillhörande frågeställningar, 
litteraturöversikten flöjt av resultatet. Vidare jämförs resultatet i relation till 
litteraturöversikten.   

Sigtuna kommun kan idag inte tillfredsställa invånarnas vardagliga köpbehov, invånarna 
åker därför till Märsta för att köpa mat medan andra inköp sker utanför kommunen.  
Kommunens bristande butiksutbud har resulterat i en pågående och framtida utveckling av 
Märsta centrum. I centrumet kommer ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad ske, med hopp 
om att kommunen ska få ett tydligt stadscentrum (Sigtuna kommun, 2013a).  Förändringen av 
centrumet behöver ske med hänsyn till många aspekter så som ekonomi och hållbar 
utveckling, men också centrumets estetiska utformning och upplevelse. Med centrumets 
estetiska utformning menas centrumets utseende, och anledningen till att utseendet ska 
övervägas är enligt Sigtuna kommunen (Sigtuna kommun, 2013a) att utseendet kan inverka 
positivt på individen.  

Uppsatsen har redogjort för syftat till att studera vikten av samhällsplaneringens hänsyn 
till platsers estetiska utformning. Syftet uppfylls genom att två frågeställningar har besvarats. 
Först på vilket sätt samhällsplaneringen arbetar för att skapa estetiskt tilltalande platser vid 
förändringen av Märsta centrum, sedan om förändringen av centrumet upplevs som estetiskt 
tilltalande av individerna som vistas i centrumet.  

Uppsatsen på vilket sätt utvecklingen av Märsta centrum arbetat för att skapa estetiskt 
tilltalande platser och byggnader. Utvecklingen av centrumet förankras i vetenskapliga teorier 
för att få trovärdighet. De vetenskapliga teorier som tillämpats är humanistisk geografi 
(Aldskogius, 1979; Dufrenne, 2014; Hay, 1998; Kupfer, 2014; Relph 1976; Tuan, 2014; 
Åquist, 2004), miljöpsykologi (Davidson, Bondi & Smith (red.), 2007; Ernst & Wenzel, 
2014; Gärling, 2014; Janssens & Laike, 2006) och estetik (Eriksson, 1970; Hesselgren, 1977; 
Tuan, 2014). Gemensamt för begreppen är att de fokuserar på individen och platsen, vidare 
hur platsen ger upphov till känslor och därmed värderingar hos individen. Samt hur platser 
som upplevs som estetiskt tilltalande av individen skapas.  

Uppsatsens första frågeställning besvarades med hjälp av intervjuer med Patrik Arnqvist 
och Jan Hehrne. Arnqvist och Hehrne arbetar för fastighetsägaren FastPartner respektive 
Sigtuna kommun, vilka samarbetar genom en OPS-lösning (Offentlig Privat samverkan) för 
att tillsammans utveckla Märsta centrum. Förändringen av centrumet har förespråkat estetiskt 
tilltalande byggnader och platser genom att undvika monotoni, förespråka symmetri samt 
naturliga färger och ljus. Där utöver försöker förändringen skapa platser som är 
välkomnande, uppmuntrar möten mellan människor likväl som möten med annan levande 
och död natur, ytterligare förespråkas en helhetskänsla. Slutligen har utformningen av 
parkeringshusen varit betydande, med anledning av dess funktion som ansikte för centrumet 
och Märsta. 

Uppsatsens andra frågeställning besvarades med hjälp av intervjuer med individer som 
vistas i centrumet. Sammantaget ansåg majoriteten av de 40 intervjuade personerna, efter en 
jämförelse av Nymärsta torgs faktiska utseende idag och dess framtida utseende på en 
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illustrerad bild, att centrumets framtida utseende var mer estetiskt tilltalande. Till exempel 
ansåg individerna att centrumets nya utformningen hade ljusare färger, gav möjlighet till 
möten med andra individer och gav ett helhetsintryck. Med andra ord påverkas individerna 
mer positivt av utseendet på det framtida centrumet än av dess utseende idag, därmed borde 
de vara mer benägna att vistas i centrumet efter utvecklingen. Understrykas kan att 
intervjuerna endast skedde med 40 personer, därmed kan resultatet inte påstås vara 
representativt. Ytterligare utgjordes centrumets framtida utseende av en illustrerad bild vilket 
inte är detsamma som framtidens verkliga utseende.       

Intervjuerna med Patrik Arnqvist och Jan Hehrne som arbetar med samhällsplanering 
men också intervjuerna med individerna som vistas i samhället, har påvisat att utvecklingen 
av samhället sker genom övervägande av olika intressen. Regeringskansliet beskriver på sin 
hemsida med rubriken ”Samhällsplanering och byggande i Sverige” om hur den fysiska 
utvecklingen som ett sätt att utveckla samhället kräver att olika sektorers behov övervägs. I 
denna uppsats har det talats om estetik som en av dessa sektorer, med andra ord betydelsen av 
att överväga estetik vid samhällsplanering.      

Enligt Schopfer (Mackintos, 2004, s. 705) har det för individer blivit ett vardagligt behov 
att omges av vackra objekt, alltså platser med en estetisk tilltalande utformning. Liknande 
resonemang har Law Olmsted Jr. (Mackintos, 2004, s. 707) som påstår att estetiken är 
nödvändig då det har positiv inverkan på individens välmående, därför anser han att estetiken 
bör övervägas vid samhällets alla förändringar. Betydelsen av platser och byggnaders 
estetiska utformning för individen har också Sigtuna kommunen (2013a, s. 6) förstått. 
Exempelvis har fastighetsägaren FastPartners tillsammans med kommunen försökt förespråka 
estetiskt tilltalande platser vid förändringen av Märsta centrum.  

Definitionen av vad som är estetiskt tilltalande platser kräver förståelse för vad 
individerna som vistas på platsen anser vara estetiskt tilltalande, vilket konstateras i 
litteraturöversikten (Aldskogius, 1979; Dufrenne, 2014; Hay, 1998; Janssens & Laikes, 2006; 
Yi-Fu Tuan, 2014). Individerna som vistas på platsen har enligt Relph (1976) ett insider-
perspektiv, med andra ord de upplever en plats från insidan. Samhällsplaneraren som ska 
planera platser för individerna som vistas på platsen har då enligt Relph (1976) ett outsider-
perspektiv, med andra ord betraktar den platsen från utsidan. Sammantaget har 
samhällsplaneraren behov av att känna till vilka känslor och där med värderingar som platsen 
ger upphov till hos individen som vistas på platsen, med andra ord tillämpa miljöpsykologi 
(Janssens & Laikes, 2006, s. 11). Förståelse för individens värdering av platsen krävs för att 
kunna planera platser som individen anser vara estetiskt tilltalande. Anledningen till att 
estetiskt tilltalande platser ska skapas är att det ger individen välbehag, vilket Schopfer 
beskirver på följande sätt People are beginning to recognize that it is almost as necessary for 
man to be surrounded by beautiful objects as that he have bread to eat (Mackintos, 2004, s. 
705). Med andra ord har individen behov av att omges av estetiskt tilltalande objekt för att 
må bra, därför bör samhällsplaneringen förespråka estetiskt tilltalande platser.        
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