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FÖRORD  
Det här är ett kandidatarbete, 15 hp, som behandlar offentliga rum i ljuset av 

centrala stortorg. Arbetet utgör den avslutande delen av kandidatprogrammet,  

180 hp, i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 

 

Jag vill tacka Claes-Åke Kindlund som varit handledare för arbetet, 

intervjupersoner vilka besvarat frågor och försett mig med värdefull information 

samt personer i min närhet vilka kommit med goda råd och synpunkter på arbetet. 

 

Richard Almenius 
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SAMMAN-

FATTNING 
Syftet med arbetet är att undersöka hur Eskilstunas centrala stadstorg, 

Fristadstorget, kan bli mer inbjudande och attraktivt då det idag råder en 

vedertagen syn bland medborgare och kommun att torget inte är inbjudande nog. 

Torget brukas inte i den utsträckning som stadens publika vardagsrum kan och bör 

göras. För att möjliggöra en ökad användning och uppskattning bör torget 

omvandlads, och det flexibelt. 

Arbetet är indelat i tre huvuddelar som leder fram till ett gestaltningsförslag vilket 

konkretiserar hur Fristadstorget kan göras både flexibelt samt inbjuda till en mer 

vardaglig användning då den flexibla ytan inte fylls av ytkrävande evenemang. 

Öppna och omöblerade platser har sällan någon dragningskraft och alstrar inte 

folkliv och attraktivitet, därav uppstår problematik i planeringen av stortorg för de 

dagar flexibiliteten inte nyttjas fullt ut. Arbetet är en fallstudie som belyser det 

generella genom att se till det enskilda fallet för att ge svar på varför det 

efterfrågade i undersökningen inträffar (brist på attraktivitet och låg användning).  

I den första delen ges det en vetskap utifrån teorier och begrepp som behandlar 

utgångspunkter för den offentliga platsens liv, torgets rumslighet, avläsning av 

staden med våra sinnen, rummets möblering samt möjligheter kontra hot för ett 

folkrikt uteliv. Rådande uppfattningar, företeelser och element som tar uttryck i 

staden beskrivs här för att i de nästkommande delarna kunna utgöra en grund och 

förståelse för hur det ter sig väl på plats.  

I den andra delen skapas en lärdom där två omvandlade och arkitekturprisade 

stadstorg analyseras för att både finna goda aspekter samt fallgropar i form  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av användning och utformning. Det ger applicerbara principer gällande hur ett 

stadstorg i modern tid bör skapas för att generera folkliv och ökad användning med 

hänsyn till flexibilitet. Analysen visar teorier och begrepp i en faktisk miljö.  

I den tredje delen presenteras resultatet, vilket innebär att tidigare delars 

framkomna material sätts i relation till fallet Fristadstorget. Omgestaltningen utgår 

från rådande platsförhållanden tillsammans med applicerbara tidigare framkomna 

punkter. Gestaltningen av det nya Fristadsstorget tilldelas målpunkter som kan föra 

samman och främja kontakt mellan människor samt skapa förutsättningar för 

uppehåll på torget. Dessa målpunkter görs till stor del flexibla i sitt eget utförande, 

integrerade och flyttbra, vilket skapar en större sammanhållen fri yta vid behov.  

I slutdiskussionen ges avslutande tankar som fastslår att människor alstrar 

människor, vilket ger folkliv. För att människor ska vilja uppehålla sig på en plats 

bör en tillfredsställande vistelsemiljö ges - vilket även kan utläsas som målpunkter. 

Dessa kan lätt bli objekt och element som skäl yta, därför måste extra hänsyn och 

avvägning göras vid planerandet av målpunkter, särskilt om utgångsläget är att 

skapa en flexibel plats.  
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DEL 1. 

VETSKAP 
I den här delen pressenteras bakgrund 

och utgångspunkter som ger 

grundförutsättningar och förståelse, en 

vetskap, för vidareutveckling av teorier 

i efterföljande mer konkreta delar.  



 

 

6 

1. INLEDNING OCH 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Bakgrund 

tveckling och förbättring av offentliga platser, i synnerhet stadens rum, är 

alltid aktuellt då ökad trygghet, rörlighet och upplevelser är något att 

sträva mot för oss som ska planera. I Arkitektur och politik (Sveriges 

Arkitekter, 2009, s.25,37) framförs det att vi behöver satsa på att planera, utveckla 

och underhålla alla platser i och runt städerna därför att vi helt enkelt inte kommer 

ha råd att låta dem vara oanvända. Investeringar i offentliga platser, befintliga 

såväl som nya, är långsiktigt lönsamma och bidrar aktivt till det hållbara 

stadsbyggandet.   

Städers kanske viktigaste rum, stortorget - det publika vardagsrummet - är av extra 

vikt att utformas representativt och funktionellt för att kunna vara en öppen plats 

för möten, trygghet, uppskattning och fri användning. Begreppet vardagsrum avser 

i detta arbete den öppna centrala mötesplats där folk kan råkas i vardagen, 

medvetet såväl som omedvetet. Ett tydligt stadsrum där aktiviteter sker obundet 

och ger upphov till en plats där stadens befolkning blandas och kan 

uppmärksammas (Nyström, 2000, ss.135-137). Sveriges Arkitekters Sienapriset 

belönar och uppmärksammar varje år attraktiva offentliga rum i staden, vilket visar 

på intresset för lyckade omvandlingar och förbättringar av offentliga platser. Ingen 

vill vistas i stadsrum som är omöjliga att koppla till begreppet rum, där brist på 

samordning av olika element skapar en brist på helhet och naturliga rörelser 

(Berntsson, 1996, s.42). Kanske är det anledningen till att allt fler städer idag väljer 

att möblera om vardagsrummen; följa samtiden och ge folket ett rum som likt 

vardagen är i förändring. Frågan är hur en sådan ommöblering bör te sig för att få 

bästa utfall för rummet och människorna som ska nyttja det? 

1.2 Förändringar och utveckling 

Sedan 2008 bor mer än hälften av världens befolkning i städer och antalet invånare 

i tätbebyggda områden uppgår i Europa till 80 procent. Befolkningsomflyttning 

från landsbygd in till tätorter är en realitet och antas fortsätta med liknande 

utveckling även i framtiden. De städer vi idag lever i har byggts under en längre tid 

och formats efter skiftande ideal. Stadsbebyggelse och omvandling som 

uppkommer idag till följd av denna befolkningsomflyttning anpassas för det mesta 

till stadens befintliga ramar, hållbarhet är i dagens planeringsdiskussion synonymt 

med förtätning av staden och dess struktur. (Sveriges Arkitekter, 2009, ss.31-

32,61).  På 1950-talet började däremot städer frångå den tidigare självklara 

sammanhållna bebyggelsestrukturen, som nu åter är aktuell. Städernas blandning 

av funktioner och närhet till platser delades istället upp i zonindelningar av större 

delar av staden. Arbete, bostad och kommersiella verksameter spreds ut och en 

ökning av segregering och bilanvändning kom till följd av utvecklingen.  Det 

vardagliga livet, måttfullheten att delta och uppleva, som skedde i staden försvann 

med avstånd och nya utspridda mötespunkter. De stora offentliga utrymmen som 

uppkom under den här tiden, exempelvis flerfiliga vägar, parkeringsytor, 

överdimensionerade mellanrum kring byggnadskroppar , blev oskyddade och svagt 

definierade rum. Istället för att upplevas som allas rum blev det ingens. Frånvaron 

av en given ram tycktes avskräcka. (Berntsson, 1996, s.36,46; Chmura, 2008, 

ss.28-29). 

Sedan 50-talet har våra städer fyrdubblat sin markförbrukning per invånare och det 

som idag anses som den hållbara staden är byggd tätare än de städer vi idag har i 

Sverige. Den allt mer vanligare täta byggnadsstruktur som utvecklas behöver även 

öppenhet. Den offentliga platsen har alltid haft en viktig roll för stadens och 

invånarnas utveckling då det är här betydande delar av det vardagliga livet utspelar 

sig. Livet, det vill säga alla de beståndsdelar som bygger upp vår tillvaro, är 

verkligare i en stad där ojämlikheter är synliga, konflikter möjliga och maktens 

legitimitet kan ifrågasättas. (Sveriges Arkitekter, 2009, ss.31-32; Gabrielsson, 

2011, s.14). 

U 
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Antikens agora och forum kan idag till stor del anses flyttad till kommersiella 

verksamheter och torget som makten rum kan uppfattas vara förbi. Vad är då 

dagens offentliga rum, framförallt med betoning på stadstorget; en plats för 

gränslöshet? (Gabrielsson, 2009, s.15) 

Internet och digitala medier är till viss del det offentliga rummet en gång var, men 

med Internets oöverblickbara mängd information och intryck blir det en plats där 

individer väljer sin användning och nischar sin information efter egna intressen 

och ståndpunkter. Den fysiska offentliga platsens öppenhet där alla i viss mån 

representeras kan vara betydligt otydligare på Internet när den helt individuella 

användningen styr. Det faktiska offentliga rummet kanske snarare blir ett 

framträdelserum, där det oförutsägbara kan överraska besökaren. (Gabrielsson, 

2011, s.15) 

Idén om det offentliga rummet har alltid varit ett gemensamt rum där vi framträder 

inför varandra. Antikens föreställning om den offentliga platsen, däribland det som 

idag kan ses som dagens torg stod för yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och 

allmän tillgänglighet. Det är fortfarande i det offentliga rummet nyheter 

uppmärksammas, utspelas och förändringar blottas. Nuförtiden sprids dock 

budskap och åsikter i digitala medier. Allmänhetens röst finns inte bara på torget, 

och behöver inte vara en samlad talan för meningsfullhet, den finns överallt . Det 

offentliga rummet ersätts inte av medier och Internet men platsens roll har blivit 

mer flytande i dess användning och innehåll. (Gabrielsson, 2011, ss.14-16). 

En annan utveckling av offentliga platser jämte den digitala demokratiska 

förändringen tycks vara människors önskan att vara allt mer privata i det offentliga 

rummet. Maktens överordnad är inte längre lika närvarande vilket ger en ny möjlig 

framtoning och karaktär för nyttjarna att själva omforma. Ständigt sker det 

överenskommelser hur fria offentliga platser nyttjas, människors användning styr 

därmed offentligheten. Den tillfälliga ockupationen av en yta och objekt, 

exempelvis nyttjandet av en parkbänk kan liknas vid att den är upptagen, privat, 

när den används. När den åter är outnyttjad och fri återkommer offentligheten till 

bänken. Den moderna människans livspussel bör motsvaras i den byggda miljön 

med en ökad variation, tillgänglighet och fri användning för att den ska kunna bli 

uppskattad. (Chmura, 2008, ss.28-29; 

Uppkomsten av folktomma och därmed oanvända stadstorg trots ökad inflyttning 

och tillskott av människor i städerna kan tyda på att dessa platser bör utvecklas 

efter nya mönster. Stadens ramar, den befintliga bebyggelsen, kan följas men 

människor har inom denna ram haft olika levnadssätt beroende på aktuell tidsålder. 

I större utsträckning har den enskilda individen blivit allt mer rådande (Chmura, 

2008, s.29). Vår värld är inte statisk, därmed inte heller platsers varande. Men att 

fria offentliga platser i dessa ramar är av vikt och fyller en funktion, precis som 

bostadshus och arbetsplatser i staden, tycks även i vår tidsålder vara fallet. 

Användandet och utformningen är därmed det väsentliga för dessa platser idag, det 

vill säga att de möjliggör funktioner för aktuell befolkning. Morgondagens 

levnadssätt kan det enbart sias om vilket medför att det är nuet som bör påverka 

vår omgivande miljö. Det som däremot kan efterlämnas är resurser och från oss 

hållbara strategier att bygga vidare på för nästkommande generationer och epoker.  

1.3 Generella utgångspunkter 

Offentliga platser skapas genom aktiviteten som sker där snarare än de byggnader 

som omger den (Madanipour, 2005, s.10). Städers stortorg har idag tappat mycket 

av den dragningskraft som naturlig mittpunkt där handel och arena för uppvisning 

förr var det självklara, platsen tenderar nuförtiden att mer användas som en 

passage istället för en målpunkt med tydliga funktioner; det offentliga rummet blir 

en yta för att ta sig från plats A till plats B (van Lieshout, 2008, s.507-508). Den 

oftast upplevda tomheten kring torg kan diskuteras i ljuset av ekonomiska, 

politiska och kulturella aspekter. Städer och platsers betydelse förändras med tiden. 

Som nämnt fanns tidigare stadens funktioner koncentrerade till en eller få publika 

platser men genom att de ekonomiska, politiska och kulturella funktionerna har 

genomgått en förändring så har dessa splittrats upp och kan inte längre kopplas till 

en och samma plats (Madanipour, 2005, s.10). Uppsplittringen har skapat nya 

mötesplatser, bland annat kommersialiserade och privata platser, som inte kan 

anses vara offentliga i samma mening som stadens torg och gator där alla 

människor, utan krav på exempelvis konsumtion, har tillgång till (Zukin, 1998, 

s.829). 

 

Det som konstateras, trots förändringar i samhället, är att den offentliga platsen 

alltid kommer vara av stark betydelse för den fria människan och dess utveckling, 

inte minst i ett samhälle som i allt högre grad blir mer kommersialiserat och 
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Fristadstorget sett från norr  

med Stadshuset i fond. 

 

privatiserat. Moderna trender med mindre familjer, ensamhushåll, digital 

kommunikation och arbete från hemmet genererar ett behov och intresse för 

trivsamma mötesplatser där det vardagliga livet med möten och social 

kommunikation kan ske obehindrat (Gehl, 1996, ss.51-52).       

 

Det som i första hand genererar trygghet och välmående utanför hemmet är ett 

aktivt folkliv på stadens torg och gator, stadens publika rum. Spontana möten kan 

inträffa och utveckla människor, utomhusmiljöer kan på så sätt fungera som en 

länk mellan utvecklingen av den egna individen och omvärlden. Men för att 

människor ska vilja använda en plats krävs en attraktiv miljö som uppmuntrar till 

uppehåll och användning vilket i sin tur kan skapa spontana tillika bestämda 

möten. Människor lockar och frambringar andra människor, vilket ger ett ökat 

folkliv på en plats. (Gehl, 1996, s.25). Den byggda närmiljön kan antingen bli ett 

hinder eller fungera som ett stöd beroende på hur den utformas, omsorgsfullt 

gestaltade platser och miljöer kan bidra till ökad livskvalitet (Sveriges Arkitekter, 

2009, ss.25-26).  

Då många stadstorg upplevs ha tappat sin forna glans och användning kanske det 

helt enkelt är miljön som ska ses över för att åter bli en välbesökt plats där liv och 

fria möten kan återuppstå i staden. Planerare och arkitekter kan göra detta mer eller 

mindre möjligt genom att skapa goda förutsättningar för folkliv på platsen.  

1.4 Problem och möjligheter  

I Eskilstuna heter stadens vardagsrum Fristadstorget, ett torg med ursprung i en 

stadsplan från 1658, som likt många andra klassiska stadstorg är omringat av fyra 

väggar bestående av byggnader. Ändringar och renoveringar har genom tiderna 

gjorts på torget med den senaste 1984. Frågan om en tänkt omvandling av torget 

aktualiserades i form av en arkitekttävling 2004, men förslaget blev kortvarigt och 

genomfördes aldrig på grund av bristande ekonomi. (Eskilstuna kommun, 2011, 

ss.1-3). 

 

Torget är placerat centralt i staden, omgivet av offentliga byggnader och korsas av 

Eskilstunas mest besökta gågata Kungsgatan. Rummets aktiviteter präglas av viss 

torghandel, omstigningshållplats för bussresenärer och några få tillfälliga 

evenemang varje år. Trots detta uppfattas rummet av många som otryggt, tråkigt 

och otillgängligt vilket framkommer i ett program som Eskilstuna kommun 

sammanställt i slutet av 2011 som utgör underlag för en tänkbar förändring av 

Fristadstorget tillsammans med Kungsgatan. (Eskilstuna kommun, 2011, ss.2-3). 

Åsikterna som samlades in från medborgare till programmet delas även med mig 

som själv är uppvuxen i Eskilstuna och vistats på torget (eller snarare gått förbi för 

att ta mig från plats A till plats B) vilket också fött intresset för ämnet. 

Fristadstorget är ett centralt rum utan direkt kraft för människor att stanna upp och 

faktiskt använda torget i större utsträckning mer än under särskilda evenemang. 

Det faktum att denna centrala plats med förutsättningar till socialt liv ändå känns 

oattraktiv, oinspirerande och otrygg (kvällstid) bidrar till att torget inte blir det 

vardagsrum det sannolikt kan bli. ”Jag växte upp i en spökstad, där torget blir ett 

slagfält varje natt” (Textrad i låten Spökstad, text. J.Berg) kanske är väl dramatiskt 

formulerat av Eskilstunabandet Kent, men ger en klar syn på Fristadstorgets profil 

som något ogästvänligt och långt ifrån ett rum för folket.    
Viljan att förändra torget, både från stadens invånare och politiker, framgår som 

vedertagen enligt utarbetade dokument och önskemål från kommunen samt åsikter 

i lokaltidningen. Torget är inte längre en attraktiv miljö enligt många och blir då 

inte heller en plats för uppehåll, möten och nyttjande vilket är trygghetsskapande 

grundstenar - det blir istället ett folktomt rum (Madanipour, 2004, s.270).  

Eskilstuna är en medelstor svensk stad med växande befolkning och utbyggnad av 

stadskärnan sker fortlöpande. Att ta tillvara och utveckla de offentliga platser som 

staden besitter är av vikt för ökad trivsel och personlig utveckling för invånarna. 

Denna utveckling är något som idag 

flera städer likt Eskilstuna ser med 

föråldrade och felkonstruerade rum 

för samtiden som minskar 

användningen och attraktiviteten av 

platsen. För att säkra befolkningens 

rätt till goda offentliga utemiljöer 

måste de uppfylla kvalitéer som gör 

att de nyttjas i det vardagliga livet 

(Gehl, 1996, s.131,173).  
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1.5 Planeringsförutsättningar 

Många medborgare ser gärna att ett framtida stadstorg görs till en flexibel och 

ombytlig plats mitt i centrum. (Eskilstuna kommun, 2011,s.7-8).  Begreppet 

flexibelt ämnar i detta arbete att förklara en plats som kan ha en mix av funktioner. 

En yta som kan förändras beroende vad staden kan tänkas behöva för aktiviteter 

för tillfället, en plats för temporära evenemang och arena för den egna individens 

önskemål. (Chmura, 2008, s.29). Dagens torgyta är redan till stor del öppen med en 

större frilagd mittenyta. Fristadstorget är idag helt bilfritt men omges av två 

bussgator samt en trafikerad cykelbana som löper längs med torgets långsida.  

Flexibla platser är att föredra eftersom de inte är begränsande, utan 

anpassningsbara (Madanipour, 2004, s.285) vilket möjliggör valfri och varierad 

användning som inte är låst vid en specifik funktion. Samtidigt tenderar folklivet 

som tidigare förekom i stadens offentliga rum att flytta inomhus till gallerior och 

kommersiella lokaler (Sharon Zukin, 1998, s.825). Eskilstuna, precis som flera 

andra medelstora svenska städer, får allt ökad externhandel, vilket innebär att 

stadens shoppingstråk Kungsgatan som korsar Fristadstorget inte är enda alternativ 

för handel, vilket på sikt kan skapa mindre människor i rörelse inne i centrum.  

Planeringsproblematiken kan avläsas i de dagar evenemang inte äger rum på 

torget. Det vill säga när det vardagliga livet pågår och en tom öppen yta skapas 

som lätt enbart blir en förbindelse, en transportsträcka snarare än ett vardagsrum, 

vilket också tycks vara den vedertagna synen av Fristadstorget idag. Det centrala 

stadstorget bör vara en, om inte den, mest attraktiva och betydelsefulla 

mötesplatsen i staden. Staden blir allt mer en produkt på en marknad där den 

offentliga platsen spelar en viktig roll i marknadsföringssyfte för att skapa en 

image och ge attraktionskraft (Madanipour 2005, s.14). Fristadstorget har potential 

att bli en framträdande del i Eskilstunas varumärke. För att frambringa detta krävs 

att torget utnyttjas mer medvetet samt tillägnas mer resurser för att bli uppskattat 

och skapa möjligheter för socialt liv.  

 

1.6 Avgränsning.  

Arbetet avgränsas till att behandla hur offentliga rum kan och bör nyttjas för att 

generera trygghet och aktiv användning samt vilka element som bidrar till positivt 

nyttjande och uppskattning. På så sätt kan en bild ges över vad Fristadstorget 

saknar och eventuellt bör tillföras för en mer aktiv användning av torget. Den 

fysiska avgränsningen avser att täcka in en framtida omvandlig av Fristadstorget, 

därav bör den göras så som rummet idag formas av omkringliggande byggnader 

med vissa vidgade riktningar till naturliga entréer, öppningar; se Bifogat, 11.1. 

Avgränsningen innefattar inte omvandling av shoppingstråket Kungsgatan 

(förutom något bredare sammankoppling mellan torg och gata), eftersom jag anser 

att avsaknaden av offentlig mötesplats inte uppmärksammas bland shoppinggatans 

starka kommersialisering.   

Arbetet avser inte att ge en omfattande historisk redovisning för hur torget genom 

tiderna brukats utan undersökningen riktas istället mot att ta reda på hur dagens 

torg med dess utformning används, uppfattas och kan utvecklas för att bli ett 

uppskattat stadsrum för Eskilstunas medborgare.   
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2. SYFTE OCH 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur Eskilstunas mest betydande offentliga rum 

kan bli mer inbjudande och attraktivt, samt hur en omvandling av den fysiska 

miljön kan få Fristadstorget att bli ett vardagsrum med ökad attraktion, 

uppskattning och nyttjande av människor alla dagar - inte bara de dagar då torgets 

önskade flexibla yta fylls av evenemang.   

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Frågeställningar 
 Vilka element, rörelser och funktioner behövs för att offentliga 

rum ska upplevas attraktiva, levande och trygga?  

 

 Varför uppfattas inte Fristadstorget i dagsläget som en 

naturlig uppehållsplats i sig själv, trots sin flexibilitet samt 

centralitet i staden? 

  

 Hur kan Fristadstorget omvandlas i sin gestaltning så att en 

ökad vardaglig användning och attraktiv vistelsemiljö gynnas, 

samtidigt som flexibilitet genomsyrar rummet?  

 

 

 

Kan det omvandlade 

Stortorget i Gävle ge 

lösningar för 

Fristadstorget? 

Foto: Stina Elonsson, se Bilder 

och kartor, 10.6.  
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3. METOD  

3.1 En fallstudie 

Arbetet avser att utgå från och fylla kriterierna för en fallstudie, en 

undersökningsstrategi som tillhandahåller en mer djupgående redogörelse för 

händelser, förhållanden och processer som förekommer i det särskilda fallet (ett 

omgestaltande av stadstorget i Eskilstuna). Målsättningen är att belysa det 

generella genom att se till det enskilda fallet och ge svar på varför det efterfrågade 

i undersökningen inträffar (brist på attraktivitet och låg användning). Denna ingång 

till undersökning ger ett brett tillvägagångssätt för småskalig samhällsforskning 

och tillåter att flera insamlingskällor, dokument och metoder kan användas och 

bygga ett resultat. Fallstudier har uppvisat att teorier och frågeställningar kan testas 

på det verkliga fallet med ett gott resultat. Valet av Fristadstorget tar sin 

utgångspunkt i en vedertagen syn av torget som eftersatt vad gäller både folkliv, 

användning och varande; något som kan ses typiskt bland flera andra offentliga 

platser som hyser avsaknad av folkliv, därav kan det valda fallet generaliseras till 

en större grupp. En nackdel med fallstudier är att trovärdigheten i generaliseringar 

kan ifrågasättas om det inte framgår hur dessa görs utifrån resultatet. Svaret på 

varför det inträffar måste klargöras genom arbete så det kan ge lärdom för de 

andra, liknande fallen inom gruppen. (Denscombe, 2009, s.59,61-65,68-72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

3.2 Metodkombination  

Upplägget med fallstudie tillåter en metodkombination och triangulering, vilket 

innebär att flera insamlingskällor leder fram till resultatet. Syftet kan vara att 

antingen öka träffsäkerheten eller ge en fullständigare bild av det undersökta. För 

den här uppsatsen används olika metoder för att skapa en mer fullkomlig bild (ge 

kompletterande data) av det valda ämnet. Trianguleringen kan ses i arbetets 

process och resultat, där kunskap från teoretiska utgångspunkter tas med i utförda 

observationer och intervjuer av inspirationstorg som undersöks, för att sedan 

tillsammans koppla framkommet resultatet på omvandling av Fristadstorget. 

Nackdelar som läggs fram med användning av triangulering gör gällande att 

mängden empiri och data ökar, vilket kan medföra att analysering blir mer 

komplicerad. Det finns även risker om olika metoder och perspektiv går isär när de 

ställs mot varandra vilket gör att arbetet måste öppna upp för vändningar vilket är 

tidskrävande. (Denscombe, 2009, ss.150-151,185-190). 

3.3 Inventeringsmetoder 

Observationer, i den här uppsatsen inriktade mot en mer systematisk 

observation, är en datakälla som tillåter observatören att själv analysera rådata 

utifrån valda kriterier att observera på platsen. Det kan ge god insikt i avläsandet 

av samband mellan faktorer. Nackdelar med observation som metod är att 

information alltid samlas in av forskarens ”jag”, det går inte att undkomma 

personliga tolkningar, men en systematisk observation kan bidra till en mer 

distanserad ställning då den har en ram att förhålla sig till. Representativiteten 

gällande det undersökta kan ifrågasättas då tidpunkt och omständigheter kan bidra 

till skilda förhållanden i undersökningsmiljö.  (Denscombe, 2009, ss.271-274,280). 

Inventering inom detta arbete innebär att införskaffa förståelse för det offentliga 

rummet, i synnerhet Fristadstorget. Observationer och platsinventering av platser 

är av största vikt för att kunna bilda en uppfattning över hur den nyttjas. 

Observationer utfördes på tre platser (två inspirationstorg samt Fristadstorget). 

Alla observationer skedde på vardagar mellan klockan 14-19, för att ge en 

förståelse för platsens skiftande och faktiska användning. Fristadstorget gavs 

ytterligare en observation mellan klockan 21-22.30  för ökad förståelse av platsen 

kvällstid. Observationen följde på förhand uppställda kriterier att undersöka, se 

Analysmetoder, 3.4. Observation och platsbesök dokumenterades i foto samt text.    

Intervjuer kan ge djupgående och detaljerad data som annars kan vara svår att 

finna någon annanstans än hos den som är insatt i ämnet. Ämnen kan utforskas och 

frågor följas upp vilket kan generera värdefulla insikter till arbetet. Intervjuer är en 

flexibel metod för undersökaren som kan styra insamlandet av data. Det kan även 

var en nackdel då tillförlitlighet och intervjuareffekt ifrågasätter validiteten. 

Information som borde, eller ska komma fram kan hämmas och glömmas bort. 

Intervjuer bör därför kontrolleras eller till viss del styrkas av annan data och 

metod. (Denscombe, 2011, s.231-232,267-270). Intervjuer med nyckelpersoner 

som varit delaktiga i prisade torgomvandlingar genomfördes för att ge värdefull 

information inför närmandet av Fristadstorget. Intervju med tjänsteman på 

Eskilstuna kommuns stadsbyggnadskontor, delaktig i arbetet med programmet för 

Fristadstorget, genomfördes för att tillgå eventuell information som inte 

framkommit i handlingen. Intervjuerna utfördes semi-strukturerade då det ger en 

tydligare riktning om det efterfrågade, men ändå öppnar upp för fria svar 

(Denscombe, 2009, s.234).   

Dokument, med betoning på skriftliga källor i denna uppsats, är data som ger 

undersökaren stora mängder information från flera olika teorier och författare. Den 

främsta fördelen är att det är beständig data som kan kontrolleras av andra samt 

göras tillgänglig för vidare läsning inom ämnet. Nackdelar kan uppstå beroende på 

källans trovärdighet som alltid måste ifrågasättas. Det blir dessutom sekundärdata 

som bygger på undersökarens tolkningar vilket inte ger en objektiv bild. 

(Denscombe, 2009, s.295,316). Det program som Eskilstuna kommun tagit fram 

för Fristadstorget används i syfte att belysa Eskilstunabornas önskade nutida 

användning tillika utveckling av torget, inte kommunens ambitioner. Programmet 

används därmed för att ta del av utarbetat material som är betonat på 

medborgarnas uttalade avsaknader och önskningar gällande en eventuell 

torgomvandling. Detta är värdefull information för en realistisk och hållbar 

utveckling av det valda stadstorget och är material som vid eget insamlande skulle 

varit mycket tidskrävande. Läs vidare under del 3 Resultat om ställningstagande 
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till det framkommana materialet i programmet. De inkomna åsikterna från 

medborgare, som i det här fallet pressenteras i programmet, möjliggör ytterligare 

en syn på torgets varande och utveckling. Dessa åsikter grundar i sig inga beslut 

utan att stärka framkommen teori med stöd av övriga metoder; observationer, 

intervjuer samt skriftliga källor. Detta medför att materialet valideras med flera 

källor innan det tar sitt slutgiltiga uttryck och kan bli ett resultat (Denscombe, 

2009, ss.266-267). 

Information och empiri kommer till stor del hämtas från litteraturstudier; 

planeringsböcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter, samt rapporter från 

myndigheter som ger arbetet förankring i ämnet.  

Metoderna är valda för att kunna besvara frågeställningarna med både primär- och 

sekundärdata vilka sammanbinds i form av triangulering som visar likheter mellan 

insamlad data. Metodkombinationen ökar arbetets trovärdighet och medför att 

frågeställningarna inte enbart besvaras av en teori eller metod (Denscombe, 2009, 

ss.188-189). Övergripande är dock att frågeställningarna som ämnar att ge svar till 

vilka och varför, de två översta frågeställningarna under 2.2 Frågeställningar, 

besvaras i nästkommande Kapitel 4, teori och begrepp. Den sista frågan som avser 

hur bevaras främst av den framkomna informationen av utförda platsanalyser i del 

2 och del 3.   

3.4 Analysmetoder  

Insamlad data från metoderna tenderar att generera i kvalitativ data och forskning, 

men bör ses flytande och inte statiskt uteslutande mot kvantitativa data, då dessa 

ständigt tenderar i varandra (Denscombe, 2009, ss.319-321). Valet mot en mer 

kvalitativ forskning lämpar sig bättre för ämnet då det berör människans mentala 

upplevelser och hennes användning av sinnen.    

Jan Gehl, professor i urban design, har sammanställt en punktlista med tolv 

kvalitetskriterier för att kartlägga hur väl en plats uppfyller kraven för god miljö 

enligt hans teorier, se Bifogat, 11.2. Punktlistan är framtagen och testad under flera 

år av Center for Public Space Research. De individuella punkterna markeras 

antingen som goda (vita), alldagliga (ljusgrå) eller dåliga (mörkgrå) punkter, 

beroende på rådande förhållanden. De flest vitfyllda (goda) listorna är också oftast 

de som tenderar ha mest folkliv. (Gehl, 2006, s.106-107). Vid observation och 

platsbesök används följande hjälpmedel som kontrollista då de tolv punkterna 

täcker in samtliga aspekter som uppkommit i teoridelen och kan visa vilka delar 

som saknas för att skapa en mer inbjudande plats. För att få en vidare relation till 

platsens helhet och struktur kommer Kevin Lynch, professor i urban studies and 

design, utarbetade psykologiska avläsningsverktyg användas; uppdelning av 

stadens element som tar uttryck i stråk, gränser, ytor, mötespunkter och 

landmärken (Lynch, 1960, ss.9-10), mer om detta förklaras i Avläsning av miljön 

med hjälp av våra sinnen, 4.3. 

Förutom platsanalys av Fristadstorget görs observationer av två inspirationstorg 

som uppvisar positivt utfall av goda egenskaper för offentliga platser, torgen är 

uppmärksammade inom tidsskrifter för god arkitektur och anses som exempel på 

lyckade moderna omvandlingar. Torgen kan genom vissa gemensamma likheter 

vara intressanta att närma sig inför en omvandling av Fristadstorget. Stortorget i 

Kalmar har rumsskapande väggar och är av klassiskt öppet stortorg, med stor 

flexibel torgyta som möjliggör större evenemang och förändringar. Nya stortorget 

i Gävle är precis som Fristadstorget centralt placerat i staden med gågata för 

handel löpandes över torget. Torget är utarbetat med flera olika element för 

uppehåll av människor. Genom undersökande studier av dessa omvandlade torg 

kan aktuella förbättringsåtgärder, och fallgropar att se upp för, åskådliggöras.  

De ovan nämnda analysmetoderna avser att ge ett effektivt resultat tillsammans 

genom att synliggöra vad som finns på plats och hur dessa element påverkar/inte 

påverkar människors relation till den fysiska platsen.  Kombinationen av 

analysmetoderna kan leda till att belysa lärdomar för vilka estetiska element som 

leder till positiv fysisk användning. Det vill säga vad i den byggda miljön som kan 

påverka människors syn, användande och upplevelse av en plats, vilka möjliga 

verktyg som kan användas. Dessa metoder avser att samla in platsinformation 

grundande för den tredje frågeställningen, det vill säga hur (vilka verktyg) 

utvecklingen av Fristadstorget bör utformas med. 
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Teorin börjar med att 

förklara vida sociala 

begrepp för att sedan 

arbeta ner likt en 

spiral mot den mindre 

skalan där objekt i 

den bebyggda miljön 

återfinns.  

 

 

Gehls punktlista ämnar redovisa vilka egenskaper torgen besitter och är 

utrustade med.  Rummets byggda miljö kan kategoriseras efter om den ger upphov 

till möjligheter, svårigheter och hur väl kvalitéerna på platsen tas tillvara på. 

Avläsningsverktygen, uppdelningen av stadens element baserad på Lynchs teori 

avser att frambringa information hur torgen fysiskt nyttjas. Observationen av 

verklighetsrörelser kategoriseras och sammanställs efter de tidigare nämnda 

elementen. Rörelser och användning av platserna och dess planerade utformning 

blir därmed klarlagt. Att avläsa två resultat från två metoder kan ge en mer 

fullständig beskrivning och förklaring av det inträffade genom att tillhandahålla 

mer än ett perspektiv (Denscombe, 2009, s.163).  

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

För att finna förankring och användbara begrepp gällande betydelsen och 

funktionen för ett offentligt rum, torget, hämtas dessa inom urbanteori och från 

författare som behandlar ämnet offentlighet i staden; verk från huvudsakligen Jane 

Jacobs, Ali Madanipour och Jan Gehl används genomgående. För att komplettera 

med en mer detaljerad syn av estetiken i rummet kommer teorier om urbana 

element från Gordon Cullen och Kevin Lynch användas. Samtliga av dessa 

författare kan anses tillförlitliga då de besitter god kunskap inom stadsplanering, 

arkitektur, folkliv och rörelse då de undersökt dessa ämnen under längre tid.  

Teorin beskriver och riktar sig mot ett västerländskt ideal, synsätt och 

levnadsförhållande i staden och dess offentliga platser då det är ett torg i Sverige 

som ska undersökas i uppsatsen. Jane Jacobs exemplifierar med New York, men 

grundfunktioner av offentliga platser är desamma västvärlden över även om lokala 

skillnader kan utläsas. Jan Gehl riktar istället sin forskning mot Skandinavien och 

Europa.   
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4. TEORI OCH BEGREPP 
Följande indelningar och rubriker bör ses vägledande och avser huvudsakligen 

lättare orientering för läsaren. Det är helheten som ska framgå och textavsnittet 

teori och begrepp bör därför ses sammanhängande. Inkludering, socialt samspel 

och trygghet är sammankopplade aspekter för god offentlig plats, vilket 

återkommer och utvecklas således under flera rubriker och skikt. Denna kunskap 

och sammanvävning är också av vikt för att kunna skapa ett rum som tillåter dessa 

aspekter att ta uttryck i. 

 

 

 

 

4.1 Utgångspunkter för den offentliga 

platsens liv 

4.1.1 Inkludering och inte exkludering  

Förr var stadens största eller enda torg den naturliga offentliga mötesplatsen där 

alla invånare sammanstrålade, oberoende av sysselsättning, samhällsklass eller 

bakgrund, med handel och kultur nära inpå varandra. Idag går vi mot en utveckling 

där platser blir starkt tematiserade, får olika egenskaper samt riktar sig mot valda 

målgrupper. Likt konsumtion använder vi idag staden utifrån önskade upplevelser 

vilket bidrar till att vardagliga möten med människor olika från oss själva sker allt 

mer sällan. När människor lever sina liv åtskilda från dem som är olika dem själva 

ökar främlingskap, fördomar och konflikter. (Kronvall, 2007, s.26). Den offentliga 

platsen är att betrakta som den europeiska stadens viktigaste punkt och bör därför 

tillägnas mycket resurser och uppmärksamhet för ökad integration (Madanipour 

2004, s.267). 

Samhällsutvecklingen kan få problem om människor inte råkas i det vardagliga 

livet, där det bör infalla sig naturligt att möta och se människor som ett dagligt 

inslag utan vidare reflektion. Denna kontakt är betydande då bostadsmarknaden 

blir allt mer segregerad i sig själv. Ökad zonering av funktioner i städer kan ge 

upphov till monoton användning både när det kommer till nyttjare, aktiviteter och 

tidsanvändning, vilket får till följd att platser inte används till sin möjliga potential 

(Cullen, 1996, s.76; Kronvall, 2007, s.26). Blir ett område vedertaget klassificerat 

som segregerat följs det oftast av negativ porträttering i media och samhälle, vilket 

bidrar till ökad exkludering. Utomståenden vill inte besöka, ännu mindre etablera 

verksamheter, i ett område med en negativ allmängiltig bild. Detta leder området i 

en neråtspiral som oftast kräver en märkbar förändring för att kunna brytas. 

(Johansson & Sernhede, 2003, ss.110-112,160).  

Livet i staden är idag starkt bundet till konsumtionssamhället vilket tenderar att 

attrahera mycket människor och ge ett ökat folkliv, vilket i sig är en positiv aspekt, 

stadens centrala delar blir en attraktion och kraft för folk att besöka. Dock bestäms 

de platserna utifrån privata aktörers villkor. Det urbana livet blir på så vis styrt och 

bundet till det outtalade kravet på konsumtion, kommersiella affärer och ytor är 

kopplade till vaktbolag som kan styra vilka människor och aktiviteter som bör 

uppehålla sig på platsen. Nutida debatter (med betoning på västvärlden, i synnerhet 

USA) pekar mot en kulturfiering, ett kommersiellt övertagande av offentliga 

platser. Det blir en sanering av det som inte passar in i den nya bilden där mindre 

önskvärda miljöer och personer exkluderads (Johansson & Sernhede, 2003, ss.168-

169; Zukin, 1998, s.825,829). En lösning mot exkludering är offentliga, 

inkluderande, platser med en blandning av olika människor som kan motverka 

segregering, både för staden som helhet och på platsen (Madanipour, 2004, s.284).  
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4.1.2 Privat och offentligt  

Skillnaden mellan det privata och det offentliga i staden är centralt för den 

personliga sfären, upplevd trygghet och social samvaro; från det ytterst privata 

egna hemmet till stadens stora torg. Oftast följs dessa upplevda poler av en hierarki 

som kopplar det samman i ett system av miljöer som uppfattas halv-privata och 

halv-offentliga. Strukturen hjälper oss människor att få ett förhållande till stadens 

olika miljöer och vilka människor som finns i vår närhet. Förhållningssättet till en 

helt publik plats med många intryck från okända människor är inte densamma som 

den halv-privata gården vi brukar och delar med återkommande ansikten, våra 

grannar. Följs hierarkin skapas inte bara ett förhållningssätt till platser utan även en 

tydligare känsla av trygghet, tillhörighet och besittning, då vi ges en uppfattning 

och uppsikt om våra nära medmänniskor. Detta bidrar till en mer övervakad miljö. 

Med flerfamiljshus centralt placerade i en stad kan dessa gränser och hierarki vara 

mer diffus och kanske helt sakna en halv-privat/halv-offentlig övergång. (Gehl, 

1996, ss.57-63). Det ställer högre krav på att den direkta omgivningen uppfattas 

trivsam och välvårdad så att hyresgästerna inte upplever en likgiltighet inför 

platsen vid porten - som kan medföra totalt ointresse för vad som händer i 

omgivningen. En gemenskap bland hyresgästerna kan trots avsaknaden av en halv-

privat plats bli sammanhållen och frambringa en övervakande omsorgsfullhet inför 

sin omgivning. Gemenskapen kan frodas på innergården, i byggnaden och via 

gemensamma aktiviteter.  Övervakningen och kontrollen från de boende i nära 

anknytning till det helt offentliga rummet blir även av stor betydelseför 

allmänheten då hyresgästerna kastar vakande ögon på platsen. (Madanipour, 2004, 

ss.277-279).  

 

 

 

 

  

4.1.3 Aktiviteter, målpunkter och upplevelser  

Jan Gehl delar in människors utomhusaktiviteter i tre kategorier, förenklat kan 

dessa ses som nödvändiga (gå till arbete, införskaffa matvaror etc.), frivilliga (gå 

på promenad, sätta sig ner och sola etc.) och sociala (barns lek, igenhälsning, 

vardagliga möten med obekanta etc.), där de två sistnämna är de som är av 

betydelse för infallsvinkeln av nyttan, varandet och utvecklandet av den fria 

attraktiva offentliga platsen. Om närmiljön är av dålig och eftersatt kvalitet infaller 

endast de nödvändiga aktiviteterna; medan ju bättre kvalitet, väderförhållanden och 

möjligheter till upplevelse tillika sysselsättning skapar desto större vilja att 

använda och uppehålla sig på platsen. Frivilliga och sociala aktiviteter kan ses 

länkade med varandra då våra medmänniskor är av största vikt för att finna en plats 

attraktiv, trygg och värd att vistas på, men för att detta ska uppstå måste aktiviteter 

uppmuntras så att folk befinner sig mer utanför hemmet. (Gehl, 1996, ss.11-16). 

 

Saknar en stad eller ett kvarter helt målpunkter för sysselsättning som föder folkliv 

blir det också folktomt, det finns ingen anledning för människor att ens röra sig i 

området om det inte finns en punkt B att gå till från punkt A. Blandade målpunkter 

som riktar sig till olika typer av människor och intressen ger upphov till en blandad 

befolkning som rör sig i närområdet.  (Jacobs, 2005, s.81). Människor som har ett 
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arbete hemifrån spenderar nära tre gånger mer tid på nöjesshopping jämfört med en 

person som arbetar utanför hemmet. Shoppingen hos denna grupp är inte enbart för 

nödvändig konsumtion utan minst lika mycket ett sätt att möta kontakt och 

stimulation under utflykten. Att det faller på shopping kan snarare avläsas utifrån 

människans vilja att bestämt ha någonstans att gå, ett klart och välkomnande mål. 

För barn är lekplatsen ett naturligt mål, i England är barerna betydelsefulla mål och 

på senare tid har det kontinentala förhållningssättet till kaféer fått ökad 

målbetydelse i Skandinavien. Målet är en start för frivillig rörelse även om 

utgången inte är fastställd för besöket. (Gehl, 1996, s.115,117,119).  

Framförallt ungdomar och immigranter uttrycker sin identitet med ett inkluderande 

och exkluderande, ett ”vi” och ett ”dom”. Detta tar tydligast uttryck på offentliga 

platser, vars främsta kännetecken är öppenhet. Möten i dessa sammanhang är 

viktiga för att forma identiteten, uttrycka och få förståelse för andras olikheter. En 

kompetensövning inför vuxenlivet för unga. Målet och aktiviteten att besöka en 

plats kan därav skapas av en omedveten, eller en medveten vilja att få en 

uppvisning från andra människor. (van Lieshout, 2008, s.502,510; Madanipour, 

2005, s.10) . En strategisk placering rent fysiskt av en sådan mötesplats bör därför 

ske så att den når många olika invånare i staden utan hinder. Beroende på stadens 

storlek och placering kan stadens torg vara prioriterat då målpunkter oftast finns 

lokaliserat i närheten. (Kronvall, 2007, ss.30-31).  

 

4.1.3 Kontaktskapande och trygghet  

Vikten av den offentliga platsens kontaktskapande, även i den lägsta intensiteten 

av social kontakt att enbart se och höra för betraktaren obekanta människor, ska 

inte förkastas då denne själv är en del av mötet och likväl betydelse för 

människorna runt omkring. Detta kan jämföras mot den passiva och envägsriktade 

kontakt som skapas vid exempelvis TV-tittande.  Det spontana, oförutsägbara och 

oplanerade möte som ständigt skapas då vi vistas utanför hemmet ger oss 

erfarenheter och utveckling, som i sin tur även kan leda till vidare kontakt i den 

personliga sociala relationen människor emellan, detta är inte minst viktigt för 

barns utveckling och deras synsätt på omvärlden. (Gehl, 1996, ss.19-23; 

Madanipour, 2004, s.284). Jane Jacobs framhåller värdet av de vardagliga 

rörelserna som socialt mötesskapande mellan människor och att livet på 

trottoarerna (och torg) ger trygghet till stadens invånare. Stora butiksfönster ut mot 

gatan ger både insyn och utblickar och fungerar kontaktskapande samt 

brottsförebyggande då fönster kan liknas vid stora uppmärksamma ögon. Jacobs 

menar att många planerare gärna vill poängtera stadsmänniskors önskan om lugn, 

tomhet och ordning i staden, medan det snarare förefaller sig tvärt om. Det är den 

livfulla staden som är lockande för de som bor i den, annars skulle invånarna som 

saknar de framlagda kriterierna av planerarna flyttat från staden. På en levande 

offentlig plats finns både betraktare och åskådare vilket ger kontakt, en känsla av 

upplevd trygghet att om något skulle inträffa så finns det medmänniskor som kan 

ingripa. Uppsikt, vetskapen om ögon på gatan bidrar därför till att individen själv 

vågar ingripa vid en oförutsägbar händelse. Otrygga gator skapar otrygga 

människor som inte vågar ingripa, det blir ett kretslopp som slår rot i en 

neråtspiral. (Jacobs, 2005, s.59,60,80). Författaren lägger fokus på trottoaren som 

stadens sociala nätvärk men återkommer till dess offentliga prägel. Torg är likväl 

de offentliga och kan anses besitta samma sociala befogenhet för kontaktskapande.     

Ordningen och tryggheten på stadens offentliga platser är i första hand ingenting 

som upprätthålls av polisen, kameraövervakning eller kraftfull belysning. Den 

upprätthålls fundamentalt av ett invecklat, nästan omedvetet nätverk av oskrivna 

lagar och regler som människor i staden själva skapat ett förhållningssätt till så att 

övervakning sker . (Jacobs, 2005, s.53). Trygghet är även en jämställdhetsfråga; 

kvinnor och äldre personer uttrycker en starkare oro att bli utsatta för brott, främst 

kvälls- och nattetid, jämfört med män och framförallt yngre män. Brottsstatistik 

visar dock återkommande år att den minst oroliga gruppen är den som är mest 

utsatt, det är oftast de personer som rör sig minst ute som är mest rädda. 

Upplevelse och otrygghet i stadsrummet kan beröras utifrån fysiska rum – stadens 

bebyggelsestruktur och gestaltning, mentala rum – individens förståelse och 

erfarenheter när vi rör oss i staden, sociala rum – människors relationer och 

samspel. Det går aldrig att skapa en hundraprocentigt trygg stad, men en levande 

stad, som framkommit ovan, är mer betydande för tryggheten än den fysiska 

strukturen och belysningsprinciper. Det kan dock vara viktiga grundstenar för att 

socialt liv ska kunna frambringas kvälls- och nattetid, främja rörlighet och 
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Att se och 

höra är ett 

socialt möte.  

 

 

tillgänglighet som i sin tur ger tryggare platser. Det är eftersträvansvärt att få 

medborgare att vilja använda sin stad mycket och ofta. (Göteborgs Stad, 2000, 

ss.7-13,50). Impopulära offentliga platser är inte bara ett bekymmer för att det är 

slöseri med värdefull mark. Bristen på folkliv, särskilt kvälls- och nattetid, kan 

även ge upphov till uppfattningar om 

platsen som otrygg. Det kan vara 

förödande för omgivande gator och 

kvarter dit uppfattningen av 

otrygghet växer sig, människor 

kommer helst avstå från att 

besöka och röra sig i området. 

Undvikandet gör att 

uppfattningen blir verklighet 

och bör därför motverkas med 

ökad användning och 

koncentration av människor 

(Jacobs, 2005, s.119).  

 

 

4.1.4 Rörelsemönster och flexibilitet   

Kvalitetsökning av platser med efterföljande högre användning är fullt möjligt att 

skapa med ändrade planeringsförhållanden i stadsstrukturen. Förutsättningar för 

människors mest grundläggande behov och villkor i utemiljö som fri rörelse och 

lättillgänglighet måste ges plats för i staden. Omvandlingen av Strøget i 

Köpenhamn till en helt bilfri gata visade sig ha omedelbar skillnad på rörelsen och 

folklivet, trots att befolkningen inte ökade. Den fria rörelsen gör det möjligt för 

folk att ta plats; evenemang och vardagligt uppehåll på platsen kan och ska ske på 

människans premisser. Betydelsen av fri rörelse har påvisats bland olika städer, där 

staden som är planerad för fotgängare erbjuder bra möjligheter till rörelse 

vanligtvis lockar besökare och konsumenter från grannstaden med sämre rörlighet. 

Skandinaviska städer kan än idag se vissa problem i avsaknaden av distinkta 

rörelsemönster för fotgängare till följd av den funktionsblandade staden som 

tillkom under funktionalismen. Förhållanden ändras och bilens betydelse är inte 

längre en självklarhet eller förnödenhet, därav betonas idag planering för 

fotgängare och cyklisters rörelse. (Gehl, 1996, ss.34-37,47-48,52). 

Människor måste röra och förflytta sig vid olika tidpunkter på gator och torg för att 

de inte ska upplevas ödsliga. Ett flytande tids- och rörelseschema med människor, 

timme för timme, gör att platsen inte står stil. Något funktionsseparerade områden 

som kontorsstadsdelar eller stadsdelar med monoton befolkningsgrupp kan sakna. 

En offentlig plats bör därför bestå av en omgivande fysiskt funktionell mångfald så 

att det gynnar fler användare med olika tidsscheman. (Gehl, 1996, s.179; Jacobs, 

2005, s.121). Det är essentiellt att önskade vistelsemiljöer, bland annat torg och 

centrala parker, inte enbart planeras som miljöer för byggnader. Ska folkliv födas 

krävs det att platsen är till för nyttjarna och att byggnader står för inramning och 

bakgrund.  Det offentliga livet fungerar tryggt och självreglerande när olika typer 

av människor tar plats på vardagens offentliga mötesplatser, flexibel utformning 

kan tilltala människor med skilda syften, intressen och behov. Flexibiliteten gör det 

möjligt för alla att använda platsen istället för att motverka varandras viljor, vilket 

får exkluderande effekter. En återkommande anledning till att folk väljer att slå sig 

ner är just för att kolla på andra människor. Offentliga platser uppfattas alltid mer 

sinnrika när de används till skillnad från när de är tomma. (Jacobs, 2005, s.128-

129; van Lieshout, 2008, s.502,510). 
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4.2 Torget, offentlig plats blir rumsligt  

Torg kan kategoriseras utifrån två kriterium; funktion och form. Aktiviteten som 

uppkommer på torget är av vikt för sin livlighet men även visuella attraktion. 

Vitruvius framhöll vid byggandet av forum under antikens Rom att utformningen 

och storleken fick avgöras till följd av hur många tänkta människor som skulle 

nyttja platsen, så att den varken blev för liten och översållad eller för 

överdimensionerad och folktom. (Moughtin & Mertens, 2003, s.87). Torg är en 

renodlad offentlig uppehållsplats vars syfte är att tjäna till människors rekreation 

och aktivitet till skillnad från trottoarers krav på förflyttning mellan punkter. 

Människor bör ha övertaget om torget och därför bör helst trafik exkluderas från 

rummet. En stad är bara fragment utan offentliga uppehållsplatser som binder 

människor, rörelser och funktioner samman i staden. (Laice & Mcdonald, 2007, 

s.373; Madanipour, 2005, s.12)  

Teorier och försök att klassificera hur ett torg tar uttryck i fysisk form har gjorts. 

De mest uppmärksammade tankarna kommer från Paul Zucker och Camillo Sitte, 

där Zucker framhåller att det finns fem olika arkitektoniska torgformer; det slutna 

torget – rummet är tydliggjort av sin egen form, det dominerande torget – rummet 

riktas mot en fondbyggnad, det kärnfyllda torget – rummet formas kring en 

mittbyggnad, det grupperade torget – flera små rum utgör en helhet och slutligen 

det amorfa torget – rummet blir oändligt eller existerar inte kopplat till begreppet 

rum. Sitte däremot, ser slutenhet som nödvändigt för att ens bilda ett rum - ett torg. 

Torgformer kan med det kravet uppfyllt, kategoriseras i två arkitektoniska typer; 

det djupa och stående kontra det breda och liggandes, dessa former kan urskiljas då 

betraktaren står mittemot den byggnad som dominerar torget. (Moughtin & 

Mertens, 2003, s.99; Sitte, 1982, s.43) Sitte menar att den offentliga platsen, i 

synnerhet torget bör ha en fri mitt för ökad användning som även kan utläsas 

flexibelt användande av platsen. Gamla medeltida grundprinciper gällande 

brunnars och monuments placering förlades i regel där rörelsemönster och 

korsningar inte gjordes, brunnen skulle som tillägg inte utgöra någon uppoffring 

gällande funktionen på torget som öppen funktionsyta i staden. Objekt bör således 

inte placeras i trafikerade huvudlinjer där friheten och framkomligheten ska råda 

och behövs som mest. (Sitte, 1982, ss.27-28).  

Torget är en öppen plats i staden där individens fria vilja får möjlighet att visa upp 

sig. (Moughtin & Mertens, 2003, s.98). Livet som skapas mellan stadens 

byggnader är av större betydelse än arkitekturen om vi ska uppfatta rummet 

trivsamt och intressant, det är till och med av en sådan betydelse att det är en av 

stadens viktigaste attraktioner. Som nämnt tidigare attraherar och genererar 

människors aktiviteter ytterligare människor. Detta kan yttra sig i stadsscener och 

mönster som för de flesta är en vanesak, till och med en självklarhet att uppleva 

och bruka i vardagen, något som inte ges reflektion över. Exempelvis väljer de 

flesta individer att hellre promenera på en livlig gata än en tom och ödslig. Barn i 

olika åldrar har en fallenhet att samlas på gatan för lek än på mer avskilda gårdar. 

Uteserveringar är i regel vända mot gator och torg istället för inåt mot privata 

och/eller semi-privata gårdar, detsamma 

gäller även offentliga bänkar i 

staden, det är de som ger en 

utsikt mot en varierad 

och livlig miljö som 

nyttjas mest (Gehl, 

1996, s. 24-29, 31).  

 

 

 

 

  
Torget kan rymma flera 

pågående aktiviteter.   
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4.3 Avläsning av miljön med hjälp av 

våra sinnen  

Cullen förklarar med begreppet serial vision hur vi upplever olika karaktärer i 

stadslandskapet när vi tar oss fram genom olika rum som förmedlar skilda känslor 

och uppfattningar. Under färden framåt urskiljer människan objekt som kanske inte 

var helt självklart vid en första anblick - det är denna upptäcktsfärd som gör det 

spännande att vistas i bebyggda miljöer. Alla objekt framkallar en tolkning i 

relation till varandra och det är sammanhanget, helheten som skapar våra miljöer. 

(Cullen, 1996, ss.8-9,17). Det är av yttersta vikt vid planering att tänka på hur våra 

sinnen faktiskt kan uppfatta sociala interaktioner, händelser och statiska objekt. 

Vår syn är en oerhörd bra egenskap för att läsa av miljöer, beroende på ljus och 

bakgrund kan vi se andra människor från en halv till en kilometer, vilket Gehl 

kallar det sociala synfältet. Närhet till andra människor som trygghetsfaktor kan 

tydligt ses då exempelvis skilda sällskap placerar sig mellanrumsmässigt korrekt 

på cirka hundra meter mellan varandra på en flera kilometer lång strand, avståndet 

är tillräckligt för att få/ge uppsikt. På hundra meters avstånd  kan vi oftast uppfatta 

personers rörelser. Arenor har sällan mer än 70 meter från det bortersta sätet till 

planens mitt, då ett ökat avstånd skulle ge sämre och svårläst sikt. Vid 30 meter 

kan vi uppfatta ansiktsdrag och detaljer, fem till tio meter närmare kan vi oftast 

urskilja ansiktsuttryck och känslor. Det är vid detta avstånd, 20-25 meter, som är 

intressant för det sociala mötet. Likväl som ett för stort och öppet område skapar 

svårigheter och motverkar socialt möte, kan en liten och för intim plats ge okända 

människor en tvingande effekt till möte där det blir omöjligt för en hotad person att 

ta avstånd, exempelvis i en hiss eller entré. Önskat socialt avstånd till okända 

människor på offentliga platser är mer än 3,75 meter, vilket tillåter oss att vara 

delaktiga men inte bli inblandade om det inte önskas. (Gehl, 1996, ss.57-63).  

Alla meningsfulla sociala aktiviteter, konversationer och upplevelser inträffar 

antingen när människor går, står, sitter eller ligger ner - det är på dessa grunder 

individen kan ta tid till tanke, paus och bli involverad. Livet sker på fot och inte 

genom en bilruta. (Gehl, 1996, s.71,74). Planerare och de som bygger den 

offentliga miljön kan i planeringen av miljöer främja och förebygga kontakt och 

undvika isolering. Madanipour menar att synen på staden och urbana platser även 

formas av vår egen kultur, satta normer samt social tillhörighet. När en plats 

undersöks eller upplevs är det viktig att beakta aspekter ur såväl ett fågelperspektiv 

som ett gatunivåperspektiv, därtill ur ett privat och professionellt perspektiv 

(Madanipour, 2005, ss.8-9). Det är inte bara vår syn som påverkar och hjälper oss 

uppfatta en plats. Vår hörsel ger ett effektivt upptag av information; inom en radie 

av sju meter fungerar vår hörsel som bäst men vi kan fortfarande på 35 meters 

avstånd  utan större svårigheter höra och ha en kommunikation, även om en   

konversation kan bli svår att hålla. Störande bakgrundsljud som trafikljud bör 

elimineras för att skapa bättre förutsättningar för tal och hörsel. (Gehl, 1996, s.66). 

Våra individuella och samfälliga psykologiska bilder av stadens faktiska, fysiska 

uttryck bygger en vedertagen syn av staden och dess platser. Människor läser av en 

miljö med sina sinnen, främst synen, för att kunna känna någonting; huruvida det 

är en plats vi uppskattar eller ogillar och allt däremellan. Gemensamma bilder av 

en stad är dock nödvändiga för att vi ska kunna samsas om platser vi delar med 

andra människor, att det skapas ett förhållningssätt till platsen. Lynch gör en 

uppdelning av vår förmåga att ta in en plats och delar upp det till psykologiska 

avläsningsverktyg, element, som tar uttryck i stråk, gränser, ytor, mötespunkter 

och landmärken. Elementen kan ha skiftande intensitet och olika framträdande 

roller beroende på stad och plats (Lynch, 1960, ss.9-10,425-426; Madanipour, 

2005, s.8).  

Stråk är det mest väsentliga elementet för de flesta människor och är nödvändigt 

för att en stad eller plats ska fungera funktionellt. Att läsa av ett gångstråk görs 

oftast mentalt av personen redan innan gångstråket initieras fysiskt då stråk binder 

ihop aktiviteter runt om i staden, människor lokaliserar vanligtvis väg efter 

slutmål. Stråk kan även översättas som rörelsemönster. Gränser kan vara någon 

form av hinder eller mer diffus gränsdragning som kan förklaras hur vi läser av en 

plats, som en helhet eller som mindre rum i rummet. Gränser kan markera tydliga 

skillnader i miljön eller enbart ge inramning. Ytor kan avläsas som delar som 

smälter samman till en enhet, det kan vara ett kvarter som har liknade 

arkitektoniska uttryck och skiljer sig från omgivningen eller flera grönytor som 

kan avläsas som en helhet. En avgränsning av ytor i staden, eller på platsen kan 
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göras mentalt, då en samhörighet eller slutning upplevs, en form av rumsindelning. 

Mötespunkter är viktiga element i staden då de är naturliga eller ordnande 

mötesplatser av människor . De kan även innehålla eller utgöras av andra 

Lynchelement. Korsning av två eller flera stråk kan ge goda förutsättningar för 

placering av intensiva mötespunkter i den direkta närheten. Landmärken är för 

betraktaren en referenspunkt som kan variera i utformning och storlek. 

Landmärken framträder och blir mer identifierbara då de står i kontrast mot 

bakgrunden eller placeringen ger en 

överordnad betoning. Landmärken 

behöver inte vara stora utan kan 

vara små detaljer som skapar en 

igenkännlighet hos 

betraktaren. Det kan vara en 

färg, mönster, storlek, 

rörelse som gör ett objekt 

till ett landmärke, men bör 

alltid avläsas i sitt 

sammanhang. (Lynch, 1960, 

ss.47-49,71,100). 

 

 

4.4 Rummets möblering  

Aktiviteten på offentliga platser säger egentligen ingenting om hur god den 

rådande kvalitén på miljön är, utan är snarare en förutsättning och möjlighet för en 

social utveckling. Det är estetiken och värdena som ska lyfta platsen till att bli ett 

rum folk vill spendera tid i och inte bara mötas i förbifarten, värdet av en fri och 

obunden plats i staden där interaktion och kontakt kan generera mer än ett 

psykologiskt minimumkrav på socialitet. Objekt och detaljer i miljön ska göra det 

välkomnande att gå, sitta, se, höra eller lägga sig ner - grunden ska finnas för att 

valda aktiviteter ska kunna gro. (Gehl, 1996, s.131,133). Privata investerare kan 

uppleva en säkrad trygghet när kommunala pengar satsas på offentliga urbana 

miljöer. Det visar att staden har en vilja att förbättra redan existerande miljöer och 

förhoppningsvis även vill göra så i framtiden. Staden kan vid en sådan positiv 

profilering få efterföljande goda utslag för utveckling i näringslivet, 

arbetstillfällen, folkliv och utbud.  (Madanipour, 2005, s.13). 
 
För att förenkla den enskilda individens komplexitet kan människor delas in i 

större grupper som för det mesta har olika vedertagna planeringsbehov och krav 

för att en plats ska tilltala dem; barn, tonåringar, vuxna och åldringar är alla sociala 

varelser som återfinns i staden men som grupper inte alltid prioriterar och hyser 

samma preferenser. En noggrann planering av utemiljöer ska ge utrymme för 

skilda intressen och prioriteringar med alternativ i utformningen. Det börjar dock 

alltid med god tillgänglighet till platsen, därefter bör det finnas punkter som 

intresserar varje grupp att uppehålla sig på platsen. Människans mentala sinne kan 

uppfatta och finna små objekt, beståndsdelar, betydelsefulla medan de egentligen 

utgör liten betydelse och kraft i den byggda miljön. Sådana smådelar stärker 

orienterbarheten och får oss att känna oss hemma i en miljö. (Gehl, 1996, s.133; 

Lynch, 1960, s.6).  

4.4.1 Gång  

Gång kräver yta jämte fri rörelse och ska helst kunna ske utan uppenbara eller mer 

eller mindre gömda hinder. Krav på ökad lättillgänglighet, som ofta åskådliggörs 

för folk med olika typer av funktionsnedsättning, är en tillgång för alla fotgängare 

och hjulbunden gångtrafik. Kullersten, sand, trösklar, nivåskillnader, trappor samt 

våta, hala och snöiga underlag undviks av de flesta för att tillgängligheten 

försvåras. Dimensionen av gångvägar kan också försvåra den fria rörelsen och 

stapla upp fotgängare på led. Vid planering av gångvägar bör därför det framtida 

behovet försöka klarläggas så att den fria rörelsen inte missgynnas av trånghet. 

(Gehl, 1996, ss.133-137). Gående människor uppskattar vägar, eller genvägar som 

leder rakt till målet, i synnerhet om målet kan siktas. Gehl beskriver att under en 

observation över ett centralt torg i Köpenhamn sågs majoriteten välja en diagonal 

korsning av torget trots att det krävdes uppoffring i form av gång i trappor. De som 

bortsåg från genvägen var de som inte hade möjlighet att gå i trappor, personer 

Torghandel kan utgöra 

målpunkt på ett torg. 
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Stadstorg i Ascoli Piceno, 

Italien. Svarta prickar 

markerar människor som 

uppehåller sig på platsen. 
Illustration: Gehl, 1996, se 

Bilder och kartor, 10.6.  

 

 

 

med cykel, barnvagn eller funktionsnedsättning. Nivåskillnader och framförallt 

trappor undviks av de flesta gående då användningen tenderar till att bli en 

uppoffring och hinder, i exemplet med Köpenhamnstorget var stråket så starkt att 

uppoffring ändå gjordes. Ramp vid nivåskillnader är att föredra vilket inte stoppar 

upp gången. Ur bekvämlighets- och trygghetspunkt rör sig oftast människor längs 

med väggarna av en öppen yta, då betraktaren/gångaren både ges uppsikt över hela 

ytan samt får vindskydd av husfasaderna, denna gång skapar möjlighet att betrakta 

utan att själv känna sig betraktad. (Gehl, 1996, ss.143-147).  

Markunderlaget på en plats kan utformas ihopkopplande eller mer rumsuppdelat. 

Ett markunderlag som har en stark struktur, mönster eller kulör kan skapa och 

tydliggöra en sammanfogad helhet mellan väggar och omkringliggande 

markbeläggning, medan ett mer neutralt markunderlag och stensättning ger plats 

och fokus för byggnaderna som står på det. Ett sammanbundet markunderlag kan 

på så sätt skapa en upplevd riktning om dess form eller karaktär framgår och står ut 

i sammanhanget. (Cullen, 1996 s.53, 129).    

4.4.2 Stanna 

Att stå är det enklaste sättet att uppehålla sig på en plats, stå kan då bytas ut till att 

stanna. Människor stannar till när det finns något som väcker deras intresse eller 

för att invänta något. Vedertaget för folk som står/stannar på en plats är att det 

oftast sker i kanterna av rummet. Hörn och kanter av torg anses vara av vikt för 

människors konversationer, det är ofta här möten tar sin start eller avslut, då 

personerna ska åt olika håll. Hörn som inte är markerade kan ha en känsla av att 

flyta ut i gatan, samtidigt som markering i form av staket och plank kan ge 

utestängande resultat. Livet som skapas i torghörnen bjuder in andra människor att 

lättare kliva in till platsen. Stående aktiviteter kan enkelt flyttas från hörnet in mot 

mitten om platsen tillåter det medan ett möte som sker direkt på mitten sällan 

flyttar ut mot gränserna. För att få folk att stanna och stå på platsen krävs 

vanligtvis en möjlighet att stå mer avskilt och/eller något att luta sig mot, 

exempelvis prång i väggfasader, kolonner eller lyktstolpar. En vedertagen önskan 

hos människor som står och väntar är att göra detta väderskyddat, vilket många 

portar och oregelbundenheter bland väggfasader kan ge. En ödslig plats som 

saknar möbleringsobjekt som lampor, träd, bänkar, blir väldigt lätt tom på folkliv 

då det helt enkelt inte finns något på platsen värt att stanna 

för, ett uppehåll kräver att förutsättningar ges på platsen. 

(Gehl, 1996, ss.149-155; LeGates & Stout, 2003, s.436).  

4.4.3 Sitta  

Möjlighet till goda sittmöjligheter är betydelsefullt för 

offentliga miljöer och kan vara avgörande för hur mycket 

en plats kommer att nyttjas. Endast när det finns 

potentiellt goda sittmöjligheter kan andra offentliga 

utomhusaktiviteter genereras och ske på dessa, exempelvis 

äta, sola, vila, läsa och vänta. Att sitta kräver mer av både 

platsen och brukaren, att slå sig ner är ett mer krävande 

val inför platsen jämfört med tidigare beskrivna 

uppehållsmoment som att gå och stå. Precis som att stanna 

ståendes på en plats föredras sittmöjligheter som ger god 

uppsikt över rummets mitt (Chmura, 2008, s.29; Gehl, 

1996, s.157). Placering av fasta sittmöbler kräver 

noggrann planering och orientering samt goda utblickar är 

betydande om en person ska göra valet att slå sig ner. 

Sittmöbler behöver inte ses som klassiska bänkar utan kan 

delas in i primära och sekundära sittmöjligheter; de primära är som namnet antyder 

utformade för att folk ska slå sig ner på redan förvalda, statiska och fasta 

anordnande möbler medan sekundära sittmöjligheter är allt som egentligen bjuder 

in till att sitta på; trappsteg, blomkrukor, murar. En plats med sekundära 

sittmöjligheter inbjuder till uppehåll då vädret tillåter medan det vid sämre 

förutsättningar inte lämnas tomma, fasta sittmöbler. Äldre människor har en 

tendens att välja primära sittmöjligheter medan barn och ungdomar ofta föredrar de 

sekundära, typerna av sittmöjligheter ska komplettera och inte ersätta varandra. 

(Gehl, 1996, ss.157-164). I en undersökning med tillhörande observation 

undersöktes mängden uppehållna människor på olika offentliga platser i New 

York. Ett tydligt samband mellan de platser som gav goda sittmöjligheter och flest 

platsuppehållna människor kunde urskiljas. Vidare observationer 

uppmärksammade även människors sittvanor i det offentliga rummet. Sittmöbler 
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som var flexibla, flyttbara och olåsta vid en fast punkt tycktes mest uppskattade då 

människor kunde arrangera sina egna sittgrupper och placeringar, vilket även i sig 

gav upphov till möte och konversation okända människor emellan. Små flyttningar 

på sittmöbeln kan också visa tydliga 

sociala reaktioner. Öppet gräs på 

platsen inbjöd människor att slå 

sig ner eller lägga sig ner trots 

viss komfortabel uppoffring. 

Gräs erbjuder psykologiskt 

välbefinnande bland statisk 

stensättning i staden, och blir 

likt annan grönska en 

levande kontrast till det döda 

stenmaterialet. (LeGates & 

Stout, 2003, ss.433-435). 

 

 

 

4.4.4 Se, höra och tala  

Som nämnt tidigare är den som vistas i miljöer utanför hemmet ingen passiv 

åskådare utan blir en del av mötet. Om en plats är allt för överdimensionerade så 

försvinner kontakten och mötet, platsen ska helst kunna täckas in under hundra 

meter så betraktaren kan uppfatta människor och dess ansiktsuttryck, omkring 25 

meter. Människans blickar följer främst rörelseriktningar, därav blir motiv rakt 

fram i fonden samt snett framåt i synfältet särskilt viktiga att betona. Öppningar 

mellan husen för utblickar åt sidorna bör betonas för att minska upplevd 

instängdhet. Offentliga öppna platser bör utformas särskilt noga med avseende på 

att tydliggöra perspektiv och synvinklar.(Gehl, 1996, s.165; Sundborg, 2010, s.33).  

Det är aldrig tyst i en stad, men för att vi ska kunna uppfatta och ha konversationer 

på en behaglig nivå krävs det att bakgrundsljudet inte överstiger 60 decibel (en 

blandad trafikgata motsvarar denna nivå). Reduceras bakgrundsljudet till 45-50 

decibel kan vi uppfatta andra ljud runt omkring oss utan att det äts upp av 

trafikljud, en ljudmiljö som inte är dominerad av trafikljud kan göra det möjligt för 

folk att höra sociala ljud från andra konversationer, gatumusikanter och 

intilliggande caféer. Finns det dessutom någonting som väcker folks intresse på 

platsen kan spontana konversationer med sinsemellan okända personer öka 

socialiteten på platsen vilket kan föda vidare diskussion (Gehl, 1996, ss.169-172).  

4.4.5 Belysning och ljussättning 

God belysning kan ta tillvara och förtydliga platsers kvalitéer, skapa atmosfär, göra 

det lättare att orientera sig och genom detta bidra till ökad säkerhet och trygghet, 

Elfte miljömålet God bebyggd miljö kan återges med ljus om kvalitéerna lyfts fram 

och förstärks och att människor ges mötesmöjlighet. Rätt belysning underlättar 

orientering i staden avsevärt och skapar bättre tillgänglighet för människor som rör 

sig i mörkret. Den ökade tillgängligheten belysning ger förbättrar förutsättningar 

för folkliv, handel och kollektivtrafik. Upplysning av mörka fickor, tydliga 

använda stråk och platser som kan innebära möten bör prioriteras för att 

orientering och siktlinjer ska bli goda i staden. Sveriges kommuner och landsting 

har tagit fram en möjlig belysningsmall vid ljussättning av stadsmiljöer, 

strukturerad efter Lynchs nämnda stråk, mötespunkter, ytor, gränser och 

landmärken med upphov att ge förutsättningar för effektiv belysning. (Listerborn, 

2000, s.13,43; Westholm & Eliasson, 2005, s.3,7). Belysning ska kunna återge 

ansiktsuttryck så vi ser våra medmänniskor. Blir upplysningen av en plats för 

kraftig eller felriktad kan light pollution inträffa, vilket innebär att platsen får för 

mycket och felriktat ljus. Det måste även finnas plats för mörker för att vi ska 

kunna urskilja ljuset. (Gehl, 1996, s.167).  

 

 

 

Primära sittalternativ bör placeras 

så intressanta utblickar ges.  
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4.4.6 Aktiviteter, konst och lek 

Konst kan ge en utemiljö ett nytt uttryck som påverkar hur vi läser av samt 

använder en plats. För att främja kreativitet kan den med fördel synas i det 

offentliga rummet eftersom museer och gallerier kräver att besökaren tar sig dit. 

Utemiljön tränger sig däremot på och gör konsten tillgänglig och kan 

uppmärksammas av flera. Interaktiv konst är konst som får beröras och utforskas 

antingen fysiskt eller mentalt då betraktaren själv tolkar formspråket. Konst kan 

locka besökare, sammanföra grupper av människor och bli mötespunkter om de 

utformas så att de blir uppskattade. Uppmärksammad och använd konst möjliggör 

därmed för stärkt turism och ökning av betraktare. Borås framhåller sig som 

skulpturstad och har sett ökad turism som primärt kretsar kring konstverken i 

stadens centrum. Platser där människor möts och samlas blir även de i sig kreativa 

platser (Svensson, 2011, s.2-6; Kronvall, 2007, s.27).  

Barn hör till en grupp som använder offentliga platser allra mest och intensivast 

eftersom de utforskar sin omgivning och de förhållningssätt som ska ges till olika 

platser i den byggda miljön. Barn 

föredrar att leka och befinna sig 

på platser där närheten till 

andra människor är 

påtaglig. Jämfört med 

vuxna människor har de 

dessutom ett tydligare 

närmande till varandra 

och människor i 

närheten. Barn 

fokuserar på sin 

närmiljö vilket betyder 

att de vanligtvis inte 

föredrar konstruerade rum 

skapade för enbart bunden 

användning och lek. Det är risker 

tillika möjligheter som ger 

positiv stimulans, barn uppskattar flexibel lek där möjlighet finns att förändra och 

påverka miljön. (Nyström & Lundström, 2001, s.49,157). Den fria leken ska få 

finnas på offentliga platser och den behöver inte alla gånger konstrueras som 

lekplats. Lärandet blir optimalt om barnen redan tidigt är i en vuxenmiljö som ger 

en variation av olika möten. (Jacobs, 2005, s.108). För ungdomar som genomgår 

en frigörelse är den offentliga platsen av extra vikt då det är en mötesplats utanför 

hemmet som symboliserar och genererar frihet, privatliv och identitetsskapande för 

individen. (van Lieshout, 2008, s.501,504). 

4.5 Möjligheter kontra hot för ett 

folkrikt uteliv 

4.5.1 Året om  

Väderskydd och miljöer som tillåter ett offentligt liv året om är av vikt vid 

planering av platser i norra Europa då förutsättningarna för klimatet är kända. Att 

förlänga sommarsäsongen är för oss i Skandinavien eftersträvansvärt, tillägg i form 

av exempelvis värmelampor och filtar gör det möjligt att sitta ute och ge platser 

folkliv även fast kylan runt omkring är påtaglig. (Gehl, 1996, ss.177-179,182). 

Cullen förklarar hur städer med skiftande och varierande väderförutsättningar 

tenderar att se ut istället för att se in. Människan är bekväm och vill sällan vara ute 

i regnet utan anledning, vid sämre väder tenderar folklivet att flytta in och blicka ut 

genom fönster. Om offentliga platser erbjöd väderskyddade miljöer skulle det inte 

vara nödvändigt för människor att uppehålla sig i hemmet eller i kommersialiserad 

miljöer vid dåligt väder. Cullen ger förslag på hur olika prototyper av regnskydd 

och paviljonger kan utplaceras för allmänheten där väl tilltagna fönsterytor bidrar 

till social kontakt och visuellt möte med andra människor som inbjuder till möte 

och goda utblickar (Cullen, 1996, s.132,162).    

Installationer och tillfälliga evenemang kan bidra till att folk inte prioriterar 

hemgång utan väljer att uppehålla sig längre på offentliga platser. Tillfälliga 

evenemang, marknader och tillförda installationer efter säsong kan bidra till att 

årstiderna uppskattas och får sin egen karaktär. (Gehl, 2006, s.40,43-44,48).  
Interaktiv konst kan bjuda in till användning. 

Foto: Stina Elonsson, se Bilder och kartor, 10.6. 
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4.5.2 Tänkbara fallgropar och förebyggande åtgärder  

Clare Cooper Marcus framhåller att nordeuropers mentala sinnesbild över hur ett 

torg ska upplevas kan präglas av en felaktig syn. Torgen förväntas vara 

mötesplatser likt plazas, som används och upplevs kring varmare breddgrader där 

förutsättningarna för utomhusaktiviteter och folkliv är helt andra än de faktiska 

förhållandena. Lokal anpassning efter väderförhållanden och befolkning ska alltid 

vara det som bygger en genomförbar omvandling av offentliga platser. Torg ska 

därför inte heller ses vad de tidigare var utan snarare vad de i modern tid kan 

tillföra staden (Laice & Mcdonald, 2007, s.372-273,375). Våra städer visar idag 

upp flera överdimensionerade eller felanvända platser som inte uppfyller behovet 

och användningen i aktuell tid. Offentliga platsers varande består, men dess roll 

som mötesplats måste vara i ständig produktion, omvandling, strid och 

förhandling. (Gehl, 1996, s.91-93; Németh, 2006, s.315).  

Offentliga platser kan trots sin öppenhet ge upphov till exkluderande effekter om 

en stark grupp, eller överrepresenterad samling brukare, tar platsen i anspråk. Det 

kan medföra att andra grupper inte känner tillåtelse att röra sig fritt på platsen, 

villkoren styrs efter de dominerandes kriterier. Det viktiga är att invånarna själva 

är de som bestämmer spelreglerna hur en plats ska användas och i sådant fall inte 

låter platsen överlämnas till en enskild grupp. I många fall kan det röra sig om att 

andra användare helt enkelt inte hyser ett intresse för platsen och misstycker att 

den domineras av några få, det är då spelreglerna. Den fria platsen innebär att 

ingen användare i laglig mening äger den mer än någon annan. (Németh, 2006, 

s.304,315). 

Alla former av hinder; däribland exkludering, mentala och fysiska barriärer är inte 

önskvärda för att kunna skapa möten och trygghet i staden. Ju högre tillgänglighet 

en plats erbjuder desto mer offentlig blir den (Madanipour, 2004, s.282).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteserveringar är ett 

uppskattat inslag i städer på 

sommaren.  
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DEL 2. 

LÄRDOM 
I den här delen analysers två omvandlade och 

arkitekurprisade stadstorg. Kalmar Stortorg 

och Stortorget i Gävle, båda omgestaltade på 

2000-talet. Analysen utgår från den tidigare 

kunskapen i del 1 och tillsammans utgör de 

lärdomsexempel inför närmandet av 

Fristadstorget i nästkommande del 3.   



 

 

27 

5. UNDERSÖKNING AV 

OMVANDLADE TORG 

5.1 Kalmar Stortorg – det avskalade 

rummet 

5.1.1 Innan omvandlingen och utgångspunkter 

Redan år 1998 initierades en önskan från Kalmar kommun att se över en tänkbar 

utveckling av Stortorget i centrala Kalmar. Torget uppfattades blivit ett stort 

felnyttjat stadsrum som allt mer tjänade som baksida till stadens handel. Rummets 

funktion var inriktat som trafikplats, dominerad av bilar. Trots parkeringens 

indikationer sågs en minskning av centrumhandeln på grund av ökad 

externhandelsetablering. Kommunen ville dock inte skapa ett torg som baserades 

på att vara socialt till följd av kommersialisering, då detta gjorts av det närliggande 

mindre Larmtorget som blivit en uppskattad offentlig mötesplats med omgivande 

kommersiella målpunkter. Stortorget önskades förmedla en annan användning och 

känsla till besökaren. (Adsenius & Mattsson, 2005, ss.83-85; Gabrielsson, 2006, 

s.17 ). En växling mellan evenemangstorg samt ett mer vardagligt torg 

eftertraktades vilket omöjliggjordes av parkering och ett antal fasta objekt som 

cykelställ, kättingar och gatukanter (Haglund, 2012-05-08). Utgångspunkten samt 

en förutsättning för omvandlingen av Stortorget var huvudsakligen att bibehålla 

den historiska prägel platsen skänker besökaren. I inbjudande program och 

förstudier betonade kommunen även en önskan om ett förena arkitektur och konst. 

Tanken var att detta angreppssätt skulle kunna bidra till ökad läsbarhet av torget 

som en helhet. (Adsenius & Mattsson, 2005, s.85,91). För att omgestalta ett 

offentligt rum till nutida behov utan kommersialisering önskades restaureringen 

således betona rummet, tillföra staden en öppen och mångsidig plats för skiftande 

aktiviteter samt tillåta platsens historia vara läsbar och påtaglig (Haglund, 2012-
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05-08). Förutom önskan att omgestalta torget till mer användbart, flexibelt och 

vackert, begrundade projektgruppen att konstupplevelser skulle kunna medföra att 

platsen upplevdes mindre ödslig och generera ett ökat intresse. (Adsenius & 

Mattsson, 2005, s.85,87,113-115,123).   

I samband med omvandlingen diskuterades det offentliga respektive det privata 

rummet utifrån ett synsätt att dessa poler allt mer tycks närma sig och gå i 

varandra. Projektgruppen menade att möblering och därav användning av det 

offentliga rummet blivit mer betonad på att upplevas privat . Detta riktar fokus och 

inriktning mot de möbler och aktiviteter som sätts in i sammanhanget snarare än de 

offentliga värdena. (Adsenius & Mattsson, 2005, s.65,67). En tom plats ger upphov 

till att människor, vem som helst, kan ta den i anspråk för fri användning 

(Haglund, 2012-05-08).  

5.1.2 Torgets omvandling  

Förslaget field of stones, färdigställt våren 2003, vann kommunens arkitekttävling 

efter en längre tids aktiva diskussioner om torgets utveckling och framtida varande. 

Arkitektkontoret Caruso St John Architects samarbetade med konstnären Eva 

Löfdahl för att skapa ett omgestaltat rum med högsta estetiska värde, tydlig 

rumskaraktär och trivsamma inslag i miljön som kan locka nyttjare att utforska 

platsen. (Adsenius & Mattsson, 2005, ss.77-79, 103).  

Omgestaltningen avsåg att ta bort onödiga element 

från torget, öka ordningen och läsbarheten samt 

ge ökad rörlighet för fotgängare och cyklister. 

Domkyrkans påtagliga höjdskillnad i 

kontrast till markytan och omgivande 

byggnader ansågs göra det svårt att uppfatta 

torget som ett helt stadsrum, samtidigt som 

den gav platsen karaktär. Valet av 

markunderlag blev därför centralt i frågan 

om hur rummet skulle kunna ges en tydlig 

sammanhållning men samtidigt underlätta valda 

riktningar och bjuda in till rörelser över torget. 

Arbetet med markunderlaget avsågs ge domkyrkan och rådhuset vid sidan av 

torget riktad uppmärksamhet för att framhäva rummets historiska prägel. 

Stensättning med ett annat uttryck fick markera skapade stråk och samlingsplatser. 

Förslaget tillförde få fasta element som skulle kunna omöjliggöra flexibiliteten för 

en helt öppen, plan yta. (Haglund, 2012-05-08). Förslaget avsåg även att utveckla 

två rumsliga nivåer. Ett högre, som markerades med lampstänger vars färgade 

lampor i toppen binder samman torget, samt en lägre nivå med brunnar vilka 

fungerar som ljudinstallationer. Beskrivna element är konstnärliga uttryck på torget 

och dess placering utgick från människors rörelse samt torgets lutning och 

ljudspridning. (Adsenius & Mattsson, 2005, s. 55,59,61,73-75,77,79). 

Lampstängerna kan monteras ned för ökad flexibilitet, men har hittills inte behövts 

för anordnade evenemang. God utblick över torget ger ökad trygghetskänsla. 

Belysning anordnades längs med fasader för att framhäva rummets väggar och ger 

platsen ett mjukt sken (Haglund, 2012-05-08) 

Idag används torget flera gånger i veckan till mindre och större evenemang; allt 

från demonstrationer, valstugor, underhållning och informativ uppvisning. 

Aktiviteter som alla kan plockas undan, vilket är torgets positiva egenskap. 

Torghandel är en sådan aktivitet, vilket möjliggörs av torgets flexibilitet men inte 

tycks fungera i modern tid på platsen, varken före eller efter omvandling. Det kan 

ha flera orsaker vilket inte rummets utformning behöver vara orsak till då det i 

vilket fall inte ger upphov till hinder idag (Haglund, 2012-05-08). 

Omvandlingen fick ett positivt utfall då grundtanken kunde framföras hela vägen 

genom ett funktionellt uttryck. Tillvaratagandet av platsens funktioner och 

skapandet av en fri yta används idag som önskat. En ökad upplevelseturism 

kommer antagligen ställa högre önskemål på platsers särdrag vilket just Stortorget 

präglas av och då också är centralt att framhäva (Haglund, 2012-05-08).  

Förnyelsen av Stortorget i Kalmar har förutom tilldelningen av Sienapriset 2004 

tagit emot två internationella utmärkelser från European Price for Urban Public 

Space och RIBA, the Royal Institute of British Architects. Motiveringen av 

Sienapriset betonar dels den arkitektoniska och konstnärliga estetiken men även att 

förändringarna, även om de tycks små, skapat en stark offentlig plats och på nytt 
blivit en dynamisk del av Kalmars stadskärna. (Sveriges arkitekter, 2004a; 2010). 

Domkyrkan är dominerande på 

Stortorget.  
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5.1.3 Analys/observation av det omvandlade torget  

utifrån Gehls kriterielista 
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5.1.4 Analys/observation av det omvandlade torget utifrån 

Lynchs element  
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5.2 Stortorgets i Gävle – det 

funktionsuppdelade rummet 

5.2.1 Innan omvandlingen och utgångspunkter 

År 2006 anordnade Gävle kommun en förslagstävling med inbjudna arkitektkontor 

för att lyfta fram och aktualisera frågan om en eventuell omvandling av Stortorget.  

Önskan var att omgestalta det tidigare centrala stadsrummet med omgivande gator 

från tidigt 1970-tal (Jensfelt, 2011, s.41). Markbeläggningen och möblemanget 

uppfattades slitet och torgets ursprungliga utformning hade delvis gått förlorad 

genom en rad mindre ingrepp och tillägg från både omgivande byggnader samt 

utplacerade objekt på torget. Bättre tillgänglighet, rörlighet och strukturering 

ansågs viktigt för torgets fortsatta varande. (Elonsson, 2010-05-09).  

Stortorget var även innan omvandling ett nyttjat stadsrum med torghandel, 

lekplats, sittplatser, offentlig konst och fontän samt att det utgjorde evenemangsyta 

i staden. Alla dessa aktiviteter låg som kriterier att återfinnas även i den nya 

gestaltningen. Torget i sig ansågs vara en mötesplats men trots det fastslog 

kommunens framtagna tävlingsprogram att platsen under stora delar av dygnet och 

året uppfattades som öde. Under andra tider kunde det uppfattas vara trångt med 

begränsad rörlighet för människor. Den omgivande gatan längs med torgets norra 

sida, Nygatan, uppfattades som en barriär till följd av biltrafik och fasta objekt som 

häckar samt cykelställ. En starkare sammankoppling mellan torget och varuhusen 

på andra sidan önskades därför. Gatan längs med torgets södra sida, 

Drottninggatan - Gävles gågata för handel, var däremot även innan omvandling väl 

sammankopplad med torget, ett samband som skulle bibehållas och utvecklas. 

Torgets fyra hörn betonades utvecklas tillgängligt för att lättare kunna avläsas som 

tydliga entréer. (Elonsson, 2010-05-09). 

Det återkommande syftet med kommunens omgestaltningstävling var en önskan att 

skapa en sammanhållen gestaltning med gågator och torg, där verksamheter och 

förutsättningar för liv och rörelse skulle finnas. Torget önskades få stora öppna 

ytor för flexibel användning som plats för liv och rörelse under hela dygnet och 
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året. Ambitionen för Stortorgets var att skapa en modern och uppdaterad 

mötesplats med bibehållna kvaliteter som även fortsättningsvis skulle kunna bidra 

till ett livfullt regionalt handelscentrum. (Elonsson, 2010-05-09). 

5.2.2 Torgets omvandling  

Våren 2010 invigdes det nya Stortorget efter det vinnande tävlingsförslaget 

Damast från Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB. Idén bakom det 

vinnande förslaget var att ge Stortorget en tydlig struktur som tål förändringar och 

skiftande användning. (Fagerberg, 2011; Jensfelt, 2011, s.41). Förslaget avsåg att 

strukturera upp funktionerna som önskades finnas kvar på torget, så att en ökad 

tydlighet och överblickbarhet uppfattades, och därmed kunna ge förhöjd 

tillgänglighet och rörlighet. (Elonsson, 2010-05-09). Torget delades upp i tre 

karaktärsområden; det öppna torget, det småskaliga torget och handelstorget. Det 

öppna torget i mitten utformades för att bidra med stora öppna ytor för flexibel 

användning över dygnet och året där ordnade möten, evenemang och spontana 

initiativ skulle kunna ske. Denna yta avser att hålls tom, men kan möbleras 

säsongsvis med flyttbara objekt som exempelvis större blomkrukor. Det 

småskaliga torget har samlade torgmöbler, lekskulpturer och vattenspel, vilket ger 

en koncentrerad användning med olika objekt. En samling av torgmöbler återfinns 

även på motstående sida. Multifunktionella möbler gör det även möjligt till 

skiftande sittmöjligheter, lek och annan användning, en möbel kan exempelvis 

användas som talarstol . Handelstorget utgörs av torgplatser med tygtak, vilket vid 

önskad torgyta även kan monteras ner. Struktureringen av torghandeln ger ett 

ordnat intryck och skapar plats för rörelse. De nämnda karaktärsområdena gavs en 

enhetlig gestalt genom torgets markbeläggning för att lättare kunna utläsas som ett 

sammanbundet rum. Tillgängligheten och användningen möjliggörs även vintertid 

i större utsträckning då värmeslingor är utplacerade under hela torget. (Elonsson, 

2010-05-09). Förslagets ursprungsidé var att torget skulle vara som ett tygstycke 

med våder som fransades upp och blev till detaljer; mönsterbildningen gjordes 

därför stram och repetitiv men med inpassade funktioner för handel, lek, vila och 

möten.  

Runt om torget ligger kommersiella målpunkter som har möjlighet att flytta ut 

uteserveringar och närma sig torget, vilket efter omvandlingen även kan göras på 

Nygatan. En sammanhängande utformning, fri från barriärsskapande hinder 

prioriterar människors rörelse och inte biltrafik. Ljussättning markerar främst 

rummets sidor som tydliggör omgivande byggnader samt entréer till torget. 

(Elonsson, 2010-05-09). 

Omvandlingen av Stortorget kan bedömas positiv då det gett plats för önskade 

aktiviteter och möjliggör för ytkrävande evenemang och installationer som var 

målsättningen. Rörligheten är synbar och torgets öppenhet skapar en möjlighet för 

flera intressegrupper att nyttja platsen. (Elonsson, 2010-05-09).  

Gävles omvandlade Stadstorg tilldelades Sienapriset 2011 då förändringen som 

krävde ett stort grepp, ansågs skapat ett centralt och tydligt stadsrum för 

Gävleborna . Motiveringen till priset betonade även torgets nya prägel av aktualitet 

och hållbarhet, både gällandes den arkitektoniska idén samt kvaliteten i utförandet. 

(Jensfelt, 2011, s.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommersiella målpunkter återfinns 

i direkt anslutning till Stortorget,  
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5.2.3 Analys/observation av det omvandlade torget  

utifrån Gehls kriterielista 
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5.2.4 Analys/observation av det omvandlade torget utifrån 

Lynchs element 
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6. APPLICERBARHET OCH 

KUNSKAP INFÖR 

TORGOMVANDLING  
Nedan listas ett antal punkter som alla är slutsatser dragna utifrån de två 

analyserade stortorgen i Kalmar och Gävle. 

 Öppna ytor ger god överblickbarhet, rörlighet och mångsidig möjlig 

användning. Exempelvis genom att hålla platsens mitt fri från fasta objekt 

eller undvikande av skymmande objekt.  

 Öppna ytor blir utan tillfälliga och/eller permanenta mötespunkter en 

transportsträcka. Exempelvis ger det inte människor en anledning till att 

stanna upp och uppehålla sig.  

 Att ta tillvara och förtydliga redan använda stråk bidrar till bättre 

framkomlighet som främjar det önskade rörelsemönstret på platsen. 

Exempelvis via markerade överordnade gångstråk. 

 Gränser ger rummet dess fysiska form. Exempelvis bör gränsskapande 

element beaktas i hänseende för vad som önskas dominera och/eller sluta 

rummet. 

 Platsens nuvarande funktioner/avsaknad av funktioner kan visa platsens 

framtida utveckling. Exempelvis kan positiva och önskade platsegenskaper 

främjas medan de negativa undviks.   

 Platsens användning, behov och profilering bör avgöra utformningen. 

Exempelvis kan möbleringen och antalet objekt underlätta eller försvåra 

önskade kriterier.  

 Mötesskapande objekt behöver inte försämra en plats flexibilitet utan kan 

integreras med markytan. Exempelvis interaktiv vattenkonst.  

 Möbler i det offentliga rummet kan ha mer än ett användningsområde. 

Exempelvis utformade för flera sitt/lek/funktions-möjligheter.  

 Dagligt brukade fasta objekt kan monteras ned för möjliggörande av fri yta 

men underlätta i form av mötespunkt för vardagligt liv på platsen. 

Exempelvis torgstånd och lampposter.  

 En stor yta kan struktureras upp i mindre ytor utan att tillföra fysiska 

väggar och barriärer. Rum i rummet. Exempelvis i utförandet av 

markunderlag och/eller funktionsuppdelning på platsen.  

 Avsaknad av väderskydd minskar användandet av platsen. Exempelvis 

avstår nyttjaren att frivilligt uppehålla sig på en plats där den utsätts för 

obekväma vädersituationer.   

 Målpunkter i omgivningen medför att platsen i viss mån nyttjas. 

Exempelvis kan transportsträckan bytas ut till uppehåll OM det finns 

inbjudande målpunkter. 

 Minskad biltrafik ökar platsens attraktivitet. Exempelvis möjliggör det fri 

rörelse för människor.  

 Människor korsar gärna en tom, plan yta diagonalt. Exempelvis kan 

tillgängligheten öka om ett stråk ordnas diagonalt.  

 Naturliga stråk bör tydliggöras i markbeläggning. Exempelvis kan det 

underlätta tillgänglighet, rörlighet samt överblickbarhet.   

 Landmärken tillför platsen karaktär. Exempelvis kan en specifik byggnad 

eller konstverk ge platsen en dominerande särprägel.  

En omgestaltning bör beakta platsens utgångspunkter, det vill säga de 

förutsättningar som uppkommit till följd av aktuell användning. Samtidigt bör 

det ifrågasättas vad en omgestaltning ska uppnå, är det en förändring eller 

bevarande som önskas, eller en kombination? Detta skapar mål och riktningar 

hur en omgestaltning ska nås för att uppnå önskat resultat. Att se platsen som 

en del i en större helhet besvarar oftast hur användningen och utvecklingen bör 

och önskas tillgodoses - det är inte bara på den studerade platsen målpunkter 

finns som skapar rörelsemönster och användning. Flexibla platser möjliggör 

skiftande användning och större ytkrävande evenemang. En flexibel plats kan 

lätt uppfattas tom och ödslig då den saknar mötespunkter som får människor 

att uppehålla sig och i sin tur alstra folkliv. Sådana objekt, element, bör således 
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återfinnas på en offentlig plats för att kunna ge brukaren trygghet och 

tillfredställelse. Elementen kan utformas så att de inte stör och omöjliggör 

platsens flexibilitet. Tillägg av mötespunkter bör göras i relation till platsens 

tänkta användning; en avvägning mellan önskad daglig användning, folkliv 

och möjlighet till flexibel yta.    

Utförda observationer/analyser fastslår att de prisade stadstorgen har punkter 

som inte kan uppfyllas enligt kriterielistan. Det ger utvecklingsmöjligheter att 

beakta för dels dessa torg men även som lärdomsexempel inför kommande 

omgestaltning av Fristadstorget. 
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DEL 3. 

RESULTAT 
I den här delen diskuteras och analyseras 

fallet Fristadstorget. Tidigare delar utgör 

grund och lärdom för det framkomna 

resultatet som här konkretiseras av ett 

gestaltningsförslag. Avslutningsvis 

återfinns arbetets slutdiskussioner.  
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7. UTGÅNGSPUNKTER 

7.1 Historisk sammanfattning fram till 

idag 

Stortorget Rinmans Torg, idag nuvarande Fristadstorget, lades ut som ett 

stadsmässigt fyrkantigt torg med centriskt korsande gator och slutna hörn år 1658 i 

arkitekt Jean de la Vallés plan över Eskilstunas då obebyggda centrum. Nuvarande 

Kungsgatan, se karta på sida 37, utgjorde en viktig axel i öst-västlig riktning som 

skapade en sammanbindning och perspektiv till övriga stadsdelar i staden. När 

sedan Nybrogatan placerades längs den västra sidan av torget försvann den 

ursprungliga tanken att förse torget med slutna hörn. Nybrogatan utgjorde en viktig 

gata i nord-sydlig riktning genom staden, med först färjeförbindelse och senare 

broförbindelse över ån. Från början utgjorde torget enbart centrum i den nybildade 

stadsdelen Fristaden, men i slutet av 1800-talet flyttades stadens administrativa och 

kommersiella centrum till platsen från Rådhustorget (Gamla staden). År 1897 stod 

det nybyggda stadshuset färdigt i torgets södra ände. Längs med sidorna av 

Fristadstorget och huvudgatan Kungsgatan växte under slutet av 1800-talet en tät 

stenstadsbebyggelse fram, samtidigt byggdes järnvägen till Eskilstuna och staden 

upplevde likt många andra städer under industrialismen en ökad 

byggnadsutveckling och befolkningstillväxt. (Balgård & Chrapkowski, 1994, 

ss.24-35,47; Sveriges Arkitekter, 2004b, s.6,8).  

 

Den ursprungliga torgytan var mindre än dagens torg då den norra delen av torget 

bestod av ett bebyggt kvarter som sedan ersattes av saluhall, vilken fanns kvar 

fram till 1930-talet. Torget har allt sedan det anlades fungerat som klassiskt 

stadstorg med möjlig användning och funktioner som samlings- och mötesplats, 

marknadsplats, agitationsplats, plats för uppträdanden och underhållning samt 

senare omstigningshållplats för bussresenärer. På 1950-talet byggdes den första 

kiosken på torget och ersattes 1984 av den nuvarande kioskbyggnaden som tillkom 

i samband med den senaste omgestaltningen av torget. White arkitekters 

torgförslag, färdigställt 1984, försåg Fristadstorget med ny markbeläggning, 

plantering av lindar för inramning av torget jämte grönt inslag, nya lägre 

lamparmaturer och sittbänkar samt inramning av staket i svart smide. Önskan med 
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Demonstration på 

Fristadstorget 1 maj 

1917. Saluhallen, 

byggnaden i mitten av 

bilden, revs på 30-talet. 

Torget sett från söder.   

Foto: AB Foto, se Bilder och 

kartor, 10.6. 

 

inramningen var att förtydliga stadshuset som fond. Torget har idag samma 

utformning och gestaltning som vid invigningen 1984. Eskilstuna kommun 

anordnade 2004 en öppen arkitekttävling för omgestaltning av torget med en mer 

estetisk utgångspunkt snarare än social. Målet var att ge staden ett representativt 

och tydligt torg. Vinnare korades men omvandlingen sköts upp av bristande 

ekonomi. Idag har Eskilstuna kommun förkastat 

förslaget och arbetar i första hand mot 

att torget ska bli socialt genererande 

och användarvänligt (Alm & 

Andersson, 1987, ss.11-12, 

Sveriges Arkitekter, 2004b, 

ss.8-9).   

 

 

  

 

 

 

 

 

7.2 Omgivning  
 

Kommersialiseringen och detaljhandeln i centrum är till övervägande del 

koncentrerad till åtta kvarter kring Fristadstorget, Kungsgatan samt Drottninggatan 

(utanför områdesavgänsningen i detta arbete). Centrumhandeln består i betydande 

grad av inomhusgallerior. Dels äldre affärshus från 1950-1960-talet, tidigare EPA- 

och Domusvaruhusen samt ytterligare tillägg av nya inomhusgallerior. 

Kungsgatan utgör stadens centrala shoppingstråk och förbinder gallerior, butiker 

samt kommersiella målpunkter på två sidor om torget, därav sker en förlängning 

som utgör ett livligt trafikerat gångstråk över torget. Nybrogatan har på senare år 

fått en koncentration av restauranger, nattklubbar och barer och utgör ett populärt 

besöksmål kvälls- och nattetid. Även Alva Myrdals gata fungerar som restaurang- 

och kroggata med uteserveringar. Båda dessa är gång- och cykelgator. 

Gymnastikgatan längs med torgets östra sida inhyser ett fåtal restauranger samt 

sidoentré till ett varuhus. Gatan trafikeras idag enbart av bussar och den tidigare 

på- och avstigningen som skedde här har flyttats ner till närliggande 

Rademachergatan. Denna gata är liksom gymnastikgatan en bussgata och har 

mestadels kontorslokaler mot torget. De nämnda gatorna och flertalet byggnader 

inhyser även bostäder . Kungsplan (utanför områdesavgänsningen) tillkom som 

affärskvarter i slutet av 1950-talet i samband med kvartersombyggnader och nås 

via öppningar i omgivande byggnader. Idag är flertalet butiksfönster igensatta mot 

Kungsplan och fungerar primärt som mottagningsyta, varutransport och parkering. 

De 20 p-platserna uppskattas av framförallt äldre och rörelsehindrade då det 

möjliggör nära avstånd till affärerna längs Kungsgatan (Sveriges Arkitekter, 

2004b, ss.8-12).  
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Den förklarade omgivningen tydliggör vart det i dagsläget finns mest 

koncentrerade målpunkter. Fristadstorget omges idag av representativa och 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader; stadshus, före detta telegrafstation, bankhus 

och funktionalistiska 30-tals byggnader (Alm & Andersson, 1987, ss.11-12). 

Omgivande byggelse understiger inte fem våningar, dock undantagsvis hörnet 

Rademachergatan/Nybrogatan som har en lägre tvåvåningsdel. Den östra 

väggsidan är dessutom högre än den västra.  

En majoritet av Eskilstunas tätortsbefolkning, 66 %, är bosatta inom tre kilometer 

från Fristadstorget vilket betyder att majoriteten av befolkningen har gång- eller 

cykelavstånd till den service och det kultur- och fritidsutbud som finns i centrala 

Eskilstuna. (Eskilstuna kommun 2005b, s.14).  

 

7.3 Intressen och riktlinjer  
 

7.3.1 Program och önskad utveckling från stadens medborgare 
 

Det program som Eskilstuna kommun lagt fram inför en eventuell torgomvandling 

baseras på önskemål från medborgare och har tidigare nämnts i del 1. Under 

denna punkt följer en utförligare beskrivning av Eskilstunabornas tankar kring 

Fristadstorget och vad som skulle vara fördelaktigt och önskas för ett mer 

välutnyttjat stadstorg.  

 

Programmet grundas på insamlade åsikter från stadens medborgare vilka berör 

torgets varande och möjliga framtid. Under medborgardialogen som genomfördes 

2011 var cirka 500 personer delaktiga och tyckte till om Fristadstorget. Tankar 

som tillsammans kunde redovisa vedertagna uppfattade brister och önskemål.  

(Wilhelmsson, 2012-05-14).  

 

En övervägande majoritet av befolkning uppfattar torget i sin nuvarande 

utformning som ödsligt och innehållslöst. En uttalad önskan om torget som 

skiftande evenemangsplats med möjlighet för olika tillställningar; exempelvis 

konserter, utställningar, tillfälliga uteserveringar och torghandel finns 

representerad. (Eskilstuna kommun, 2011, ss.1-4). Denna förhoppning av möjlig 

evenemangsplats skulle kunna frambringa en plats där mycket händer – där 

invånare och olika grupper kan använda, påverka och gestalta miljön efter behov. 

En offentlig plats som anses tillfredställande för besökare bör erbjuda en mångfald 

av både aktiviteter och människor. Eskilstuna kommun har även en ambition att 

skapa initiativ och underlätta för medborgare att nyttja stadsrummet så att 

Fristadstorget kan bli en tydligare och i sig bli en tydligare målpunkt i staden 

(Wilhelmsson, 2012-05-14).  

 

Flertalet av de medverkande nämner busstrafiken som störande, vilket även anses 

vara en av anledningarna till att inte vilja slå sig ner på torget. Mest problematik 

anses Gymnastikgatans busstrafik medföra, vilket sprider onödigt oljud och 

dessutom korsar den löpande Kungsgatan. Gågatan är ett av de mest nyttjade 

gångstråken i Eskilstuna och lyfts fram som betydande att utveckla, ett 

fördelaktigare stråk kan göras möjligt om ovanstående torg- och gatuinramningar 

omlokaliseras och alternativ linjedragning för bussar kan ske utan större 

tidsförluster. Den markerade cykelgatan på Alva Myrdals gata som även den 

korsar Kungsgatan bedöms av många som rör sig över torget ta för mycket 

uppmärksamhet då cyklar färdas i hög hastighet på raksträckan. (Eskilstuna 

kommun, 2011, ss.1-4,7-8).   

 

Den enda byggnaden på torget, kiosken med tillhörande uteservering som tillkom 

genom omvandlingen på 80-talet, ger blandade reaktioner hos de bidragande 

medborgarna. De som uppskattar kioskbyggnaden framlägger att det är en 

mötespunkt medan motargument finns att den sällan används och förfular platsen i 

och med att det stör det annars inramade torget.  

 

 Idag försiggår mindre torghandel av flertalet framhävs som ett positivt inslag på 

stadstorget. Dock är den allmänna uppfattningen att verksamheterna präglas av 

oordning, bristande estetik på stånden och försäljning av produkter som inte 

lämpar sig för torghandel. (Eskilstuna kommun, 2011, ss.5-6). Kommunens 

ambition för den flexibla torgytan är att samverka med andra aktörer och ofta få till 

pågående evenemang, en önskan är också att kunna erbjuda stadens invånare något 

att göra på torget alla årstider (Wilhelmsson, 2012-05-14). 

 

I dialogmöte med medborgare påpekas avsaknaden av vatten som stor på torget, ett 

element flertalet delaktiga ville se mer av. Även nya former och tillägg av 

konstverk önskades kunna ge platsen ett mer intressant uttryck och visa en ny 

karaktär. (Eskilstuna kommun, 2011, ss.9-11). Dagens sittplatser på torget är enligt 

många inkomna synpunkter inte inbjudande att slå sig ner på och bättre planerade 

sittmöjligheter med goda förutsättningar för uppsikt av folkliv önskas 

(Wilhelmsson , 2012-05-14). 
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7.3.2 Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och 

belysningsstrategi   

 
Eskilstunas översiktsplan från 2005, samt en fördjupad översiktsplan över 

stadsbygden diskuterar värdet, varandet och utvecklingen av den offentliga platsen 

inom ett flertal områden som kan vara intressant att belysa vid en tänkt 

omgestaltning av Fristadstorget. Dessa punkter återfinns inom säkerhet och 

trygghet, sociala och ekonomiska konsekvenser samt framtida stadsstruktur. 
 

 En halvprivat zon bör skapas mellan det offentliga rummet och den egna 

bostaden. 

 Det är viktigt att staden lockar människor att röra sig ute i det offentliga 

rummet så att den tomhet som många platser präglas av kan motverkas. 

 Närhet främjar kontakter och möten samt stärker den sociala 

samhörigheten. 

 God gestaltning bör ges hög prioritet vid förändring och förnyelse av den 

byggda miljön 

 Där arbetsplatser, service och bostäder blandas vistas människor under 

dygnets alla timmar. Därmed ges förutsättningar för att få en levande stad 

med många mötesplatser. Tryggheten mot inbrott och överfall ökar också.  

(Eskilstuna kommun 2005a, s.24,118,120; 2005b, s.14,23,74). 

 

Det finns även ett belysningsprogram kommunen bearbetat fram för upplevd 

trygghetskänsla och ökad estetik gällande utomhusmiljöer. Fristadstorget nämns 

under egen punkt. Problem utläses i form av att platsen har hög brottslighet kvälls- 

och nattetid som misshandel och bråk, oftast under helger. Lösningar kan vara att 

göra torget överskådligt via belysning, och fasadbelysning framhålls kunna bidra 

till detta. (Eskilstuna kommun, 2005c, ss.554-55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7.4 Observation 

På nästkommande två sidor redovisas analys/observation av Fristadstorget efter 

samma principer som gjordes på de omvandlade torgen i del 2.  

 

 

 

 

 

 

Fristadstorget med fasta objekt, 

flaggstänger och belysning.   
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7.4.1 Analys/observation av torget  

utifrån Gehls kriterielista 
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7.4.2 Analys/observation av torget  

utifrån Lynchs element 
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8. OMGESTALTNING 

8.1 GESTALTNING UTIFRÅN KUNSKAP, 

LÄRDOM OCH FRISTADSTORGETS 

UTGÅNGSPUNKTER 

De åtgärder och lösningar som under denna rubrik pressenteras för omgestaltning 

bygger alla på framkommen vetskap från teori, lärdom från verkliga fall, och 

medborgaråsikter för det valda Fristadstorget. För ökad läsbarhet struktureras 

texten efter underrubrikerna till rummets möblering, vilket här behandlar ett 

samband mellan sociala teorier och faktiska lösningar.  

8.1.1 Gång 
 Gångvägar med goda siktlinjer och överblickbarhet främjar 

tillgängligheten och därmed fri rörelse för människor, därav bör fasta 

objekt undvikas i stråkets fält. Objekt kan med fördel förläggas längs med 

stråket på torget för att bjuda in till en avvikelse för användning och 

uppehåll.  

 Välnyttjade och uppskattade stråk behöver inte vara utmarkerade för att 

vara de mest betydelsefulla gångrörelserna över en plats, men de bör 

däremot underlättas och förtydligas med markbeläggning som uppmuntrar 

gång. Välutformade gångstråk kan inbjuda till önskad riktning av 

människors rörelse. Uppskattade stråk - ofta mellan två vedertagna 

målpunkter i staden (innefattande genvägar som leder rakt till målet) bör 

tas tillvara på och underlätta framkomligheten. Samtidigt bör 

möjliggörandet av flera stråk beaktas då det ger ökad trygghet med 

alternativa färdvägar.   

 En varierad markbeläggning kan avläsas som flera enheter, vilket kan 

bryta ner en stor torgyta till mindre rum utan att inkräkta på flexibilitet och 

öppenhet.  

 Användande av värmeslingor under gångvägar och betydande markytor 

skapar tillgängliga gångvägar året om.  

8.1.2 Stanna  
 Människor stannar sällan upp på en öppen, tom torgyta utan att ha ett syfte 

till följd av att betrakta/delta i evenemang, om inte platsen inbjuder och 

möjliggör uppehåll. Placering av ett flertal objekt och målpunkter inbjuder 

och tillåter nyttjaren att ta del av platsen utan att något evenemang hålls på 

ytan. Dessa kan göras antingen flyttbara eller fasta beroende på hur ytan 

ska nyttjas; frågan är hur flexibel en yta bör kunna göras. Fördelen med 

flyttbara objekt är att dessa kan monteras ner vid behov samtidigt som de 

ger platsen målpunkter då ytan står tom.  

 Det bör finnas möjlighet till väderskydd för att platsen ska kunna nyttjas 

året om, särskilt då det skandinaviska vädret kan variera och skifta 

omgående. Tak och skärmar ger goda möjligheter för detta och medför att 

människor kan använda och uppehålla sig på torget i större utsträckning.   

 Kommersiella målpunkter blir i sig ett mål och skäl för att stanna. Det 

genererar folkliv som framkallar uppsyn över torget och ökad trygghet. 

Avvägning bör ske vilka kommersiella målpunkter som finns runt om och 

skänker liv till torget, optimalt är folkliv och målpunkter dygnet runt. Vid 

brist kan dessa tillföras på torget men inte i sådan utbredning att den 

offentliga platsens egenskaper uteblir.  

 De halv-offentliga och halv-privata övergångarna bör inte avfärdas runt ett 

centalt torg då dessa bidrar till god uppsyn och övervakning dygnet runt. 

Uppmuntran från hyreshusen och de boende runtomkring kan göras genom 

att övergången tydliggörs, en tillförd halv-offentlig zon mellan torget och 

bostaden kan ge ökad samhörighet och intresse för vad som sker utanför 

porten.  

8.1.3 Sitta 
 Flera varierande sittalternativ bör ges för att bjuda in folk att slå sig ner på 

torget. Avskilda sittplatser samt mer exponerande tillika primära och 

sekundära sittalternativ. Fasta sittalternativ bör planeras hänsynsfullt så 

dessa inte omöjliggör önskad flexibilitet.  

 Sittplatser bör ta tillvara på utblickar och ge överblickbarhet samt 

återfinnas i olika vädersträck så människor kan finna en behaglig sittplats 

oberoende sol/skugga och tid. I likhet med att uppehålla sig på platsen bör 

sittmöjligheter ges för alla väder och årstider, vind/regnskydd samt 

uppvärmda ytor är därför värt att beakta.   

 Flyttbara möbler kan ge nyttjaren valfri användning och möjliggöra 

flexibilitet på torget.  
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8.1.4 Se, höra och tala  
 Perspektiv, synvinklar och viktiga utblickar bör ges över torget och 

omgivande vyer för att skapa tydliga siktlinjer och god överblickbarhet.  

 En tydlig inramning av byggnader/objekt runt om den öppna torgytan ger 

ökad förståelse för rummets gränser, vilket underlättar avläsning av platsen 

som en helhet. Angörande öppningar och entréer till rummet bör 

tydliggöras och planeras för att fungera inbjudande eftersom möten mellan 

människor oftast sker i hörnen av torget.  

 Fonder och landmärken bör tydliggöras för att lyfta fram platsens särdrag.  

 Genom att hålla torget fritt från bil/busstrafik ökar inte bara rörligheten 

och den upplevda tryggheten, utan ger även nyttjaren bättre förutsättningar 

för att höra omgivande ljud samt främja samtal på platsen. 

8.1.5 Belysning och ljussättning 
 Genom att belysa rummets ram, i de flesta fall omgivande byggnader, 

framgår rummets och torgets gränser även efter mörkret och bidrar till god 

överblickbarhet. 

 Ljussättning av vissa utvalda viktiga stråk ökar sikten och medför att dessa 

prioriteras av användare, vilket koncentrerar rörelser och folkliv. 

Människor som upplever otrygghet kan då välja de mer folkrika 

gångstråken kvälls-och nattetid.  

 God belysning ökar tillgängligheten och möjliggör användning av torget 

efter att det blivit mörkt. Ljussättning av valda objekt kan generera 

målpunkter då det kan inbjuda till nyfikenhet och vilja att utforska. För att 

uppskatta ljussättning måste det även finnas plats för mörker.  

 

8.1.6 Aktiviteter, konst och lek  
 Ett torg kan inrymma flera aktiviteter och fortgå samtidigt utan att 

aktiviteterna stör eller inkräktar med varandra. En uppdelning av ytan och 

rummet kan tydliggöras genom fasta eller flyttbara objekt, exempelvis 

torghandel och uteserveringar, vilket ger tydliga målpunkter och 

användning av torget.  

 Konst och upplevelser kan integreras väl med markbeläggning som inte 

medför minskad flexibilitet. Interaktiv konst; ljudupplevelser, belysning 

och vattenlek kan utformas på så sätt att det möjliggör att objekt ställs på 

dessa eller monteras ner om det behövs.  

 Konst och lek kan kombineras ihop med objekt som fyller en annan 

funktion, exempelvis sittmöbler eller markunderlag.  

 Målpunkter och socialt sammanförande av människor kan konstrueras till 

följd av utformade element på torget, vilket både kan inbjuda till 

interaktion och/eller enbart betraktelse av andra människor.  
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8.2 Koncept och riktlinjer  
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8.3 Gestaltningsförslag  

8.3.1 Illustrationsplan 
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8.3.2. Användningsmöjligheter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den orangefärgade ytan visar torgets flexibla, helt möblerbara yta som kan möjliggöra en mängd evenemang och aktiviteter.  

 

Den södra sidan av Fristadstorget.   Den norra sidan av Fristadstorget.    

konsert marknadsdag skridskobana cirkus demonstration 
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8.3.3 Sektioner och illustration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion A-A.  

Fasta anordningar ramar in torget och 

tydliggör rummet. 
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Sektion B-B.  

Skjutbara sittmöbler och 

vattenlek på Fristadstorget är 

utformade för att vara flexibla. 

 

Illustrationsbild. 

Aktivitetsfältet och de nya 

diagonala gångvägarna 

öppnar upp för möten och 

tillfälliga evenemang.   
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8.3.4 Belysningsprinciper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationsbild.  

Torget blir en trivsam mötesplats 

med möjliga evenemang även 

efter att mörkret fallit.      

 

Rummets väggar - omgivande byggnader, ges 

fasadbelysning för att lättare kunna tydliggöra torgets 

gränser, fokus på stadshuset som fond.  

 

Arkader tillförs extra ljus för trygga uppmuntrande 

gångstråk. Gångytorna belyses med markintegrerad  

vägledande belysning som ger ökad tillgänglighet och 

överblickbarhet även i mörkret. Torget kan på så sätt 

hållas fritt från lamparmaturer. Torgets yta lämnas 

relativt mörk, men kan effektbelysas med exempelvis 

integrerad belysning i blomkrukor.  

 

Effektbelysning av fontäner, vattenlek och träd kan 

fungera som upplysta målpunkter. Högre lampposter 

tydliggör torgets entréer, se även sektion A-A. Mindre 

liknande armaturer återfinns även i de mindre rummen 

med fasta sittmöbler. Öppningen i den nya norra 

byggnaden är belyst för god siktlinje.   
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9. SLUTDISKUSSION  
En offentlig plats, med betoning på stadstorget, utgör en viktig del i staden då det 

är en yta som bör rymma sociala möten samt vara en plats som möjliggör en 

central evenemangsplats. Syftet med arbetet har varit att finna lösningar för hur 

Fristadstorget i Eskilstuna bättre kan upplevas som ett offentligt vardagsrum med 

ökad attraktion, uppskattning och nyttjande av människor årets alla dagar. 

Framförda teorier och analyser i arbetet, tillika Eskilstuna kommuns program över 

Fristadstorget, fastslår att ett stadstorg bör planeras flexibelt. Det tillåter större 

ytkrävande evenemang, flera pågående aktiviteter samt plats för fri rörelse och 

olika människogruppers önskade nyttjande av den offentliga platsen. Hur flexibelt 

bör då ett stadstorg göras? – Så flexibelt som möjligt, dock med stor hänsyn till att 

det inte blir folktomt och öde, vilket en omöblerad eller felmöblerad yta tenderar 

att ge. Mötespunkter och objekt är därför av största vikt för att få människor att 

vilja uppehålla sig och använda en plats, dessa kan dock i viss utsträckning 

utformas och integreras så att de inte omöjliggör flexibilitet. Omgestaltningen som 

arbetet presenterar skiljer sig från dagens Fristadstorg då gestaltningsförslaget 

skapar nya, tydliga målpunkter som främjar användning dygnet och året runt. 

Genom fysisk utformning kan förutsättningar skapas som möjliggör folkliv. 

Arbetet har besvarat de uppställda frågeställningarna och ges här i en kort, 

sammanfattande slutsats ordnade efter frågeställningarnas följd, se sidan 10. 

 Människor alstrar människor, vilket ger folkliv. En ökad förståelse för vad 

som genererar folkliv gör det möjligt att skapa mer använda offentliga 

platser, vilket i sin tur frambringar upplevd attraktivitet i form av trygghet 

och god, tillfredsställande vistelsemiljö. 

 Fristadstorget upplevs inte som en naturlig uppehållsplats eftersom 

nuvarande målpunkter är svaga och ger ett eftersatt intryck. Målpunkterna 

bjuder inte in dagliga nyttjare som rör sig över platsen att stanna, vilket då 

inte heller alstrar folkliv. Platsen blir till stor del oanvänd och enbart en 

innehållslös yta. Borrtagandet av de mötespunkter som framkom i 

Lychanalysen kan motiveras att det fanns mer vinning att byta ut dessa 

mot moderna. Kioskbyggnaden medförde minskad flexibilitet samt 

rörlighet och skänkte inte platsen önskat folkliv. De tillförda elementen 

tros bättre kunna möta dagens önskningar för aktiviteter på platsen. 

Fontänen framkom som ett landmärke och valde att betonas ytterligare 

genom omgestaltningen. Detta då det ger karaktär till Fristadstorget vilket 

var av extra vikt vid omvandlingen av stortorget i Kalmar för att skapa en 

representativplats.    

 Genom en avvägning mellan mer starka målpunkter, tillförd byggnad, och 

något mindre framträdande målpunkter, goda sittmöjligheter, interaktiv 

konst och aktivitetsskapande element, ges förutsättningar för folkliv. 

Många målpunkter kan göras flyttbara eller integrerade med 

markunderlaget vilket möjliggör ytkrävande evenemang men samtidigt 

skapar en använd torgyta. På så sätt kan vardagligt liv och uppehåll på 

torget skapas, samtidigt som det inte hindrar flexibel användning.  

Det utarbetade programmet från Eskilstuna kommun grundat på medborgaråsikter 

gällande Fristadstorget har varit till hjälp och lyft frågan om en tänkt och behövd 

omvandling till en mer vedertagen åsikt. Rådande önskemål från stadens invånare 

angav brister men även riktlinjer för vad som skulle kunna locka till en mer använd 

plats. Programmet framhåller vad den nutida Eskilstunabon önskar för framtida 

användning av torget, de invånare som nyttjar/avstår platsen idag. De 

framkommana åsikterna i relation till befintliga teorier kring offentliga platsers 

varande och goda omvandlade exempel låg alla till grund för omgestaltning av 

Fristadstorget.  Behövlig insamling av material som presenteras i programmet har 

sparat tidskrävande arbete då jag annars själv hade behövt samlat in detta för att få 

en mer vedertagen nulägessyn av torget från dess brukare.  

De analyserade inspirationstorgen gav vidare förståelse i form av mer praktiska 

lösningar för de utgångspunkter som fastslagits i teorin, del 1. Dock fastslog 

analyserna att det fanns möjliga förbättringsåtgärder och tillägg även för dessa 

torg, trots att de prisats för sin miljö. Stadens stora stadstorg är inte 

överdimensionerat då obunden och öppen offentlig yta mitt i staden är av största 

vikt för människor, men torgytan kan däremot vara felplanerad för tiden. Att 

omvandlig av offentliga platser sker är därför en nödvändighet för ökad funktion 
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och användning. Människors livsmönster är flytande och i ständig förändring, 

därför bör även vår miljö vara det.  

Vidare studier gällande offentliga stadsrum och Fristadstorgets framtida 

omvandling kan anta ett angreppssätt som avser att svara på betydelsen av 

identitetsskapande för platsen samt vikten av platsens historiska roll för invånare. 

Tid, avgränsning och omfattning tillät dock inte det i detta arbete.   

Vad som sker med Fristadstorget återstår att se, men att en omgestaltning är 

nödvändig har påvisats för att främja den sociala mötesplatsen. Jag önskar som 

tidigare Eskilstunabo samt student inom fysik planering att det blir ett torg som ger 

stadens invånare ett offentligt vardagsrum vilket upplevs tryggt, attraktivt och som 

inbjudet till ökad användning.    
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11. BIFOGAT 

11.1 Avgränsningskarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta 1. Rödsträckningen visar avgränsning 

för tänkbar omvandling, det rödfyllda visar 

den faktiska torgytan av Fristadstorget. 
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11.2 Gehls kriterielista  
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