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ABSTRACT 

This thesis is about Fristadstorget in the city of Eskilstuna and how the square flow 

together with the user orientation could be improved. This work focuses on how 

public spaces best satisfy users through architecture, cognition and information 

interpretation. I've looked at people's movement patterns in Fristadstorget, with the 

help of observation from strategic locations. While I also integrated the city’s 

surrounding and taking in information from already existing buildings around the 

square. My design emphasizes the results about a new and more useful square in 

Eskilstuna and I have worked with the future vision of the city of Eskilstuna and 

transformation. The transformation of the square is necessary to make 

Fristadstorget a more clear and preferable place that will have a better relationship 

between users and the room. The square needed to improve the market trade, 

introduce a coffe place, more seating, more natural parts and think about how the 

people can use the square during winter and summer time, with an open part for 

events and a built part for the users every day. 

 

Keywords; Fristadstorget, Flöde, Orientering, Rörelsemönster, Observation, Användbarhet, 

Tydligare mötesplats, Torghandel.  
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Bakgrund 

Mitt informationsproblem som skall behandlas berör Fristadstorget i Eskilstuna. 

Fristadstorget behöver en ansiktslyftning och torget bör ses över både vad det gäller 

funktioner och utformning (Sundin et. al, del 1, 2000,s. 29). 

Jag har själv tidigare tänkt på att de flesta människor som vistas på torget, är där 

bara för att passera platsen. Människor som rusar igenom Kungsgatan eller ner mot 

Rademachergatan och Nybrogatan gör det för att komma vidare. Balgård och 

Chrapkowski (1994, s. 52) menar att ett av de största problemen med mötesplatser 

eller torg idag är att det inte finns något på platsen som uttrycker dem som sådana.  

Fristadstorget är idag en av de största mötesplatserna i Eskilstuna men utan någon 

speciell utformning för detta. Alla passager som finns vid Fristadstorget och som 

leder människorna dit, gör att det utvecklar sig processer, mellanmänskliga 

relationsspel och kulturella symbolflöden (Becker et. al, 2001, s. 310). Därigenom 

strömmas besökarna av intryck, känslor och tankar (Becker et. al, 2001, s. 310). 

Byggnaderna runt till exempel torget, visar en ståtlig arkitektonisk helhet där 

stadens utveckling är tydligt avläsbar, även om byggnaderna kommer från skilda 

tider precis som Balgård och Chrapkowski (1994, s. 43) observerat. Detta 

examensarbete är ett tillfälle att förändra Fristadstorget och få ut mer av platsen. 

Det är vanligt att i vårt moderna liv ständigt utveckla våra städer och göra flera 

transformationer under olika tider och av olika behov (Becker et. al, 2001, s. 309). 

Därför kan dagens städer ha vissa platser som inte fullföljer någon speciell funktion. 

Platserna har oftast modifierats i delar istället för med tanken på helhet. Detta är ett 

problem på Fristadstorget som jag vill ta hand om.  

Fristadstorget är från grund och botten ritat av Jean de la Valié 1658 som redan då 

identifierade Fristadstorget som ett centralt torg i Eskilstuna. Han ritade hela 

centrum efter en mönsterplan som visar sig vara den nuvarande rutnätsplanen 

(Sundin et. al, del 2, 2000, s. 5).  Under åren har delar av Fristadstorget modifierats 

och tillförts, samt tagits bort. Den ursprungliga torgytan var betydligt mindre än 

dagens, då den norra delen var bebyggd av en saluhall fram till 1930-talet (Sundin 

et. al, del 3, 2000, s. 11). Detta ger oss en förståelse av att torget har bearbetats 
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under flera omgångar och av olika personer. Därmed syns behovet av att planera 

Fristadstorget på ett bättre sätt för användarna.  

Temat Flöden och Processer för denna uppgift tycker jag ramar in arbetet på ett bra 

sätt. På Fristadstorget finns ett stort flöde av människor och fordon och under alla 

tider på dygnet (Sundin et. al, del 6, 2000, s. 18-19). Detta flöde kännas idag 

oorganiserat och behöva planeras om för att främja Fristadstorget som mötesplats 

och som stadens kärna. Med detta examensarbete har jag möjlighet att analysera 

torget först och sedan dra slutsatser på vad problemet är. Allt detta kommer att 

göras med hjälp av de kunskaper jag fått av min utbildning i Informationsdesign 

med inriktning på rumslig gestaltning, som jag förklarar bättre i slutet av denna 

bakgrund. I min utbildning lär vi oss att gestalta information med hjälp av rumsliga 

miljöer, detta för att förstå rumsliga problem som behöver omarbetas. Därför tycker 

jag att Fristadstorget är en lämplig plats att arbeta med. Med informationsdesign 

menas att tillgodose mottagarens behov av information som är avsedd att omfatta 

analys, planering, presentation och förståelse av ett budskap - dess innehåll, språk 

och form (Pettersson, 2002, s. 9). Mer kortfattat innebär det att få förståelse och 

klarhet genom att studera visuella material som ska leda, lära, förklara eller 

informera oss i praktiken (Lipton R, 2007, s. 1). Det går även att sammanfatta 

informationsdesign som ett ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av 

teknik och processer för utformning och användning av informationsmaterial 

(Pettersson, 2007, s. 17). Rumslig gestaltning handlar om att optimera rum och 

miljöer för kommunikation. Det kan till exempel innebära att få rumsligheterna på 

en arbetsplats att fungera bättre, att förbättra möjligheterna att orientera sig i en 

stadsmiljö, eller att producera utställningar (www.studentum).  

Jag vill förbättra torgets förutsättningar samt göra det till en bättre plats för de som 

använder torget. Istället för att utveckla ett förslag utan att känna till staden och 

veta hur Fristadstorget används av användarna, ville jag presentera ett 

designförslag som stödjer sig på tidigare forskning. På detta sätt får Fristadstorget 

den renovering som det behöver som riktar sig mot alla åldrar. 
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I detta examensarbete har jag kontakt med Eskilstuna kommun som är positiva till 

ett samarbete. De har givit mig mycket information och material som jag har arbetat 

mig igenom under examensarbetet. 

Jag vill dock informera läsaren att när jag skriver om rum, tänker jag inte bara på 

fyra väggar med golv och tak. Jag refererar till rum när jag pratar om en plats och 

dess helhet med en viss inramning och uppbyggnad så det känns som en plats som 

hör ihop. Fristadstorget är ett stort rum, med byggnader som ramar in platsen och 

ger den en viss karaktär.  

Syfte 

Jag vill framhäva det befintliga flödet som finns i Fristadstorget idag. Detta flöde vill 

jag strukturera upp, för att skapa förutsättningar för möten. Vägledningen på 

platsen kommer att integreras bättre i rummet och jag kommer att utgå från 

Fristadstorget för att skapa en mer givande och fungerande mötesplats.  

Problemformulering  

Samspelet mellan vägledning och rumslighet på 

Fristadstorget. 

Fristadstorget är Eskilstunas största torg och är placerat mitt i centrum. Till 

Fristadstorget kommer människor från olika delar av staden och flödet inom torgets 

gränser är väldigt ostrukturerat. Jag tycker att det saknas struktur och 

förutsättningar för möten. Jag anser att vägledningen bör integreras bättre i torgets 

miljö och med platsens utformning. Med hjälp av detta examensarbete vill jag 

utforma en plats som bevarar torgets befintliga flöde genom att styrka det och 

attrahera fler människor till Fristadstorget för att umgås eller bara vistas där. Mitt 

förslag till omformning av Fristadstorget är tänkt att ge ett större flöde på torget och 

effekten skulle bli att fler människor väljer att stanna där en längre stund, än de gör 

idag. 
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Frågeställning av problem 

Min frågeställning till detta arbete var. Hur kan Fristadstorgets flöde och 

användarnas orientering förbättras, genom att titta på människornas 

rörelsemönster i torget idag? Detta för att göra Fristadstorget till en tydligare och 

bättre mötesplats och få ett förhållande mellan användare och rummet.  

Avgränsning 

Min första avgränsning är att studera Fristadstorget som plats och inte hur denna 

plats kan eller inte kan främja områdets utveckling. Jag berör inte samhällsfrågor 

och staden omkring, endast Fristadstorget. Jag kommer att fokusera mig på torgets 

centrala del, utom vägarna som omringar torget. Jag kommer inte att tänka på, 

cykelbanan vid Nybrogatans sida av torget och busshållplatserna på 

Gymnastikgatans sida och på Radermachergatan. Jag kommer även låta bli att 

förändra de historiskt belagda objekten som finns i torget idag, såsom skulpturen 

vid ena hörnet av torget där Nybrogatan och Rademachergatan möts och fontänen 

framför stadshuset. Cykelställen kommer att förbättras och planeras in bättre i 

miljön tillsammans med markbeläggningen, som kommer att visa och understryka 

de flöden som redan finns i torget. Mina avgränsningar har jag delvis gjort för den 

korta tiden vi har på oss att slutföra vår studie och delvis för att Fristadstorget är så 

stort och går att göra så mycket med.  

Avgränsningarna jag gjort på mitt designförslag, är att jag gör en ny design på 

platsen där den befintliga marknaden och dess parkering finns idag, samt där de har 

den ”runda” kiosken som den kallas av medborgarna i Eskilstuna. Alltså den del som 

befinner sig mellan Kungsgatan och Radermachergatan, den större delen av torget 

då Brandt (2011), vid en intervju, ansåg att den andra delen mot Stadshuset ska vara 

funktionell och ha en harmonisk förenad stil med resterande torg. Brandt (2011) 

menar även att Fontänen som finns i närheten av stadshuset idag är en historisk 

ikon och viktig del av stadens utveckling som inte får förflyttas och ska finnas i 

stadens kärna, Fristadstorget .   
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En annan avgränsning kommer även att vara belysningen på torget. Jag vill förbättra 

Fristadstorgets belysning för att det ska kännas säkrare för människor att vistas på 

torget även kvällar och nätter. En förbättrad ljussättning leder till en säkrare plats 

för alla (Sundin et. al, del 1, 2000,s. 31). Jag kommer inte bestämma några speciella 

armaturer, utan visa var belysningen bör finnas i den slutgiltiga designen. Jag 

kommer att arbeta med ljuseffekter för att visualisera ljuseffekter i mitt skissförslag 

till torgets inre del. Däremot kommer mitt designförslag inte gestaltas med en 

detaljerad 3D-modell. Jag har valt att bara visa var belysning, utsmyckning och 

vägledning bör finnas. Detta är ett idéförslag till kommunen för att visa dem hur en 

förbättring av Fristadstorget kan se ut. 

Metod 

Min metod baserar sig på empirisk kunskap. Empiri är vetenskapliga studier av 

verkligheten, med andra ord erfarenheter som grundar sig på dina egna kunskaper 

undersökningar och experiment (www.uppsatsguiden.com). Detta innebär en 

förbindelselänk mellan våra egna och personerna i undersökningens 

verklighetsuppfattningar samt att vi ser ett speciellt problem som är av 

kommunikativ karaktär (Holme & Solvang, 2006, s. 159). 

Observation som metodval 

Observation är ett empiriskt metodval som beskriver människors beteenden (Booth 

et. al, 2004 s. 141). I mina observationer om Fristadstorgets flöden, bestämde jag 

mig för att göra en dold observation, det vill säga att observera människorna på 

torget utan att de vet om det (Holme & Solvang, 2006, s. 111). På detta sätt 

påverkade jag inte människornas beteende som gav mig en säker grund för hur 

människor värkligen rör sig över torget. Jag ville vara objektiv och koncentrera mig 

på vad jag ser på torget. Bara för jag ser något som är inlärt sedan tidigare kunskap 

får jag inte grunda min observation på personliga antaganden och på vad jag tror 

ska hända härnäst (Arai, 2009, s. 37). Samtidigt som jag ville vara objektiv försökte 

jag förstå hur torgets besökare tänkte när de passerade området och jag ville även 

förstå om det var något speciellt de ville göra på torget. När jag observerade 
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människornas rörelsemönster på torget tittade jag även på vad som fanns inom 

torgets gränser. Vad fanns det för människor att göra eller vad kunde de hitta på 

Fristadstorget?  

Efter min planering på hur och vad jag skulle titta på ritade jag av Fristadstorgets 

planritning på ett A4-papper och markerade med grön penna de byggnader som 

ringade in torget. På detta sätt såg jag lättare var människor kunde och inte kunde 

röra sig. Efter detta delade jag in min observation i fyra omgångar. Detta för att jag 

ville se vad som pågick på torget under de mest flödesrika tiderna. Den första 

uppdelningen blev mellan 06:20 till 10:20, för att se en del av morgonrusningen till 

jobbet samt skolbarn och ungdomar. Andra omgången blev från 11:30 till 15:00, 

fokus låg på stadens andra rusningstid till jobbet och människor som började 

komma in till stadens centrum. Den tredje delen av min observation blev från kl 

15:30 till 19:00, då jag såg flödet på Fristadstorget under tiden då de flesta slutat 

jobba och stängning av butikerna pågick. Den fjärde och sista uppdelningen av min 

observation var 19:00 till 21:00, då jag ville jämföra kvällsflödet och dagsflödet. 

Från ett kafé på tredje våningen i stadshuset, se bild 1 på sida 7, hade jag en tydlig 

utsikt över torget, se bild 2 på sida 7. Denna plats användes till mina två första 

observationsmoment. Vid de andra två observationerna, satt jag på torgets andra 

kafé, 1st Class, som ligger på Nybrogatan, men adresseras till Fristadstorget 8, se 

bild 3 på sida 8. Där hade jag en utsikt från sidan, se bild 4 på sida 8, där jag kunde se 

från min egen ögonhöjd på hur torget användes.  

Under mina observationer jag gjort möttes jag av både regn, sol och vind väder, men 

såg dock att när det regnar använder människor sig av flödesriktningarna som när 

det var fint ute. Skillnaderna blev bara att de inte stannade till i torget utan fortsatte 

bort.  
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Bild 1. Stadshuset på Fristadstorget, Eskilstuna.  

Bild 2. Från insidan av caféet i Stadshuset. 
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Bild 3. 1:st Class Café, Fristadstorget.  

Bild 4. Från insidan av 1:st Class Café. 



Examensarbete, VT 2011 
Student; Annamaria Damianich, 
Handledare; Staffan Udd 

 

9 
 

Jag har valt att analysera mina resultat tillsammans och dra slutsatser från 

anteckningar jag tog på plats och under tiden jag observerade och intervjuade. I 

fortsättningen av mitt arbete kommer jag kalla de olika delarna av min observation 

för, morgon, när jag pratar om tiden mellan 06:20 till 10:20 och förmiddag, när jag 

pratar om tiden mellan 11:30 till 15:00. De andra två kommer jag att kalla för 

eftermiddag och kväll, när jag pratar om tiden mellan 15:30 till 19:00 och 19:00 till 

21:00.  

Intervju som metodval 

Till mitt andra empiriska metodval, valde jag att arbeta med intervjuer som skulle 

styrka mina observationer och som har med omvandlingen av Eskilstunas centrum 

att göra. De intervjuade var Helen Strömberg från Turistbyrån i Eskilstuna, Jan 

Brandt, gestaltare och tidigare anställd på Mälardalens Högskola samt Mikael 

Lönngren från centrumföreningen, Eskilstuna innerstad. Jag har även använt mig av 

mina möten med Jaroslaw Bartosiak från Eskilstuna kommun, som grund för min 

gestaltning. Turistbyrån intervjuade jag för att få information om hur besökare rör 

sig i Eskilstuna och om de har fått feedback på att det saknas information i 

Fristadstorget. Jag funderade även på att intervjua människor från Eskilstuna, men 

insåg att det skulle ta för lång tid.  

Från intervjun med Brandt (2011) förstod jag att omvandlingen för stadens centrum 

är uppdelat på tre parter. Dessa parter är Eskilstuna kommun, centrumföreningen, 

som heter Eskilstuna innerstad och företagarna i området. Den information som 

Brandt (2011) gav mig var att kommunen har den avgörande tyngdpunkten 

besluten. Medan Eskilstuna innerstad och företagarna är parter som får tycka till om 

olika förbättringar som bör göras i centrum, samt att de får ge exempel på vad och 

hur som skulle kunna göras bättre. Jag ville även ta reda på Turistbyråns synpunkt 

på Fristadstorget och vad besökare som kommer till Eskilstuna tycker. Men hjälp av 

Strömberg (2011) förstod jag hur både besökare och Eskilstunaborna rör sig i 

Eskilstuna. En fråga som jag fick svar på var om besökaren någon gång under sitt 

besök i Eskilstuna kommer fram till Fristadstorget över huvud taget. Lönngren från 

Eskilstuna innerstad och Bartosiak från Eskilstuna kommun bekräftade de resultat 



Examensarbete, VT 2011 
Student; Annamaria Damianich, 
Handledare; Staffan Udd 

 

10 
 

jag fick från de andra intervjuade och gav mig en helhetssyn på problemen vid 

Fristadstorget.   

Innan intervjuerna gjordes var det viktigt att förstå vad jag behövde få ut av dem och 

planera dess innehåll väl (Booth et. al, 2004 s. 90-91). Jag evaluerade med vem jag 

skulle utföra min intervju och vad denna person skulle kunna ge mig för information 

som jag behöver för att ge förslag på Fristadstorgets förbättring. Jag fick även tips av 

de intervjuade om vem jag skulle kunna kontakta för att få fram mer information 

och det var väldigt bra eftersom jag på så sätt fick fram kontakten Mikael Lönngren 

från Eskilstuna innerstad. Med dessa intervjuer skulle jag styrka observationerna jag 

gjort och få belägg för det jag sett. 

 

Jag började med Turistbyrån och intervjuade byråns ansvarige, Helen Strömberg. 

Syftet med min intervju hos Turistbyrån var att få information om hur besökarens 

rörelsemönster ser ut i Eskilstunas stad idag. Samt att jag ville förstå vilken sorts 

information som besökaren skulle ha nytta av att få vid Fristadstorget. Jag frågade 

Strömberg (2011) om hur besökaren använder sig av Fristadstorget samt vad de 

hade för funderingar om vad som skulle kunna förbättras på torget idag. Vad tyckte 

byrån det skulle behöva ändras på vid Fristadstorget och varför? 

 

Min andra intervju var med Jan Brandt, från Mälardalens Högskola. Han blev 

erbjuden att vara med i en tävling om utformningen av Fristadstorget under året 

2005. Syftet med denna intervju var att förstå hur Brandt arbetade fram sitt 

förslag/gestaltning för Fristadstorget och vad som fick honom att utforma designen 

på torget som han gjort. I denna intervju fick jag även fram mer information om hur 

systemet fungerar inom Eskilstuna stadsförbättring och vilka det är som jobbar med 

det förutom kommunen. 

 

Min tredje intervju blev med Mikael Lönngren, från företaget Eskilstuna Innerstad, 

och var en telefonintervju. Syftet med denna intervju var att styrka de resultat jag 

fått från de andra två intervjuade parter och få en starkare grund för vad som bör 

förbättras på torget. Mikael svarade på mina frågor om hur Fristadstorget skulle 

förbättras och jag fick en bättre grund för resultaten jag redan fått från de andra två 
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intervjuerna, samt mina egna observationer. Därmed stärkte Mikael mina resultat 

från de andra intervjuade och jag kände mig säker på att gå in mot mitt 

gestaltningsarbete.  

 

Efter mina tre intervjuer transkriberade jag dem och analyserade mina resultat. 

Intervjuerna transkriberades för att jag inte skulle missa någon viktig detalj. 

Därefter skrev jag ned förbättringarna som bör göras i Fristadstorget från både 

intervjuerna och de olika mötena med kommunen. Det framgick nu vad alla som 

blev intervjuade och Bartosiak från mina möten ville förbättra på Fristadstorget.  

Teoretisk ram 

De teoretiska verktygen jag har använt mig av handlar om arkitektur och 

stadsplanering och hur offentliga miljöer bör planeras för en bättre och rikare miljö. 

Jag har studerat hur människan reagerar på olika former eller mönster, förstått hur 

vi människor tänker när vi kommer till en offentlig miljö som Fristadstorget och hur 

olika former eller fysiska ting påverkar vår kapacitet att vistas i området eller inte. 

Vad som gör att vi går just till en viss del eller varför vi inte sätter oss på vissa 

sittplatser. Själv tycker jag det är viktigt att förstå hur människorna fungerar för att 

sedan göra ett bra resultat.  

Arbetet stöds på tre olika teoridelar. Den första sortens teori är Psykologi och 

kognition om hur människor fungerar. Arbetet om Fristadstorget baserar sig på hur 

människan påverkas av olika former eller element inom ett visst område och vad 

som kan göra att vi trivs bättre i en miljö. Med begreppet kognition menas förmågan 

att bearbeta information, som t.ex. om hur människor ser, hör, minns, tänker osv. 

(Arai, 2009, s. 9). Vi människor använder oss av kognitiva processer i varje 

ögonblick av vår vakna tillvaro och de flesta sker automatiskt utan den minsta 

ansträngning (Arai, 2009, s. 9). Jag har även studerat hur och varför vi människor 

reagerar på olika miljöer och former samtidigt som vi rör oss i en interaktiv process. 

Med interaktiv process, menas processen där användaren, besökaren, tittaren, 

lyssnaren är aktivt deltagande (Bergström, 2009, s. 27). Dessa teorier styrker hur 

människor fungerar och vad som sker i våra huvuden när vi ser eller gör något.  
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En annan teoridel handlar om arkitektur, omgivning och hur vi uppfattar och 

påverkas av miljön omkring oss. Med ordet arkitektur menar man en rik form av 

konst som beskriver arkitekturens visuella eller skulptur rika form och sensation 

(Unwin, 2009, s. 3). Dess arbete eller projekt relaterar alltid till andra saker och 

platser som redan existerar (Unwin, 2009, s. 59). I mitt arbete ville jag få 

Fristadstorget att relatera till sin omgivning och framhäva människornas behov på 

platsen genom att studera rumsuppfattning och miljö. Ordet rumsuppfattning kan 

förklaras som en plats som tolkas separerat från allt annat och kan framhävas med 

t.ex. golv, väggar och tak som gör det till en sorts cell (Unwin, 2009, s. 38-39). Jag 

kommer i min gestaltning tänka på formerna och utsmyckningen som golv och 

väggar. På torget kommer jag även ta hänsyn till den direkta vyn människor har mot 

ån och landmärket, Kloster Kyrka på andra sidan. Ett landmärke är en väl synlig eller 

signifikativt större referenspunkt i någon slags miljö, t.ex. stadsmiljö (Lynch, 1960, s. 

78).  

 

I Fristadstorgets miljö har jag även tagit hänsyn till de olika begreppen inom 

gestaltningslagarna, såsom närhet, likhet och slutenhet, som jag förklarar längre 

fram i mitt arbete. Gestaltningslagarna är olika lagar på vår förmåga att sätta 

samman alla signaler från omvärlden till hanterbara och begripliga helheter eller 

gestalter utifrån att se former och mönster (Bergström, 2009, s. 201). Med 

Närhetsprincipen menas att gruppera saker som ligger i närheten av varandra till en 

egen del. (Lipton, 2005, s. 19). De bildar en helhet, en gestalt helt enkelt (Bergström, 

2009, s. 231). Likhetsprincipen påpekar istället att former som liknar varandra hör 

samman (Bergström, 2009, s. 231). Former eller saker som kan höra samman t.ex. 

med färg, form eller struktur och som uppfattas då att höra ihop (Frank, 2007, s. 

223). Den sista gestaltningslagen är Slutenhetsprincipen och handlar om ett eller 

flera objekt som omger sig med någon form av ram och gör att vi upplever dem att 

höra ihop (Frank, 2007, s. 223). Ett annat viktigt begrepp i mitt arbete är hierarki, 

som är ett mönster där information, skulpturer eller olika ting struktureras från det 

generella till det specifika (Meldert, et. al, 2007, s. 271). På Fristadstorget jobbar jag 

med hierarki när jag pratar om vad som betraktas eller används först.  
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Den tredje och sista teoridelen handlar om hur man på bästa sätt designar en miljö 

för informationens bästa tolkning. Inom detta kommer jag använda mig av 

begreppet wayshowing som innebär vägledning – och/eller vägvisning. Syftet med 

”Wayshowing” är att göra det lättare att hitta - alltså ”Wayfinding” (Mollerup, 2005, 

s. 11). Du ser till exempel Kloster Kyrkas två torn från Fristadstorget, de syns från 

långt avstånd och ger dig en riktning som du ska gå för att hitta kyrkan. Efter att du 

tagit riktningen använder du wayfinding som innebär orienterbarhet, samt hur 

människan reagerar och ser på olika vägvisningssystem. Detta kan även förklaras 

som en rumslig problemlösningsprocess med planering av skyltar (Mollerup, 2005, 

s. 27).  
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Gestaltningen 

Översiktsplan för Eskilstuna centrum och speciellt 

Fristadstorget. 

Eskilstuna kommun beskriver stadens centrum på följande vis; 

”En stads centrum utgör dess själ. Centrum skall vara lättillgängligt och 

levande. Här skall finnas en blandning av kultur, service och handel. I 

Eskilstuna finns också flera fritidsattraktioner i centralt läge. Centrum skall 

upplevas som ett vackert, särpräglat och trivsamt vardagsrum. Här skall 

finnas puls och liv, men också platser som skänker ro och vila. Centrum skall 

erbjuda en trygg, säker och hälsosam miljö under dygnets alla timmar” 

(Sundin et. al, 1999, del 1, sid. 1).  

Fristadstorget är den plats där många människor från Eskilstuna eller besökare 

passerar någon gång om dagen (Strömberg, 2011-04-12, kl 09.30). I området 

omkring och på Fristadstorget samlas människor till mer eller mindre spontana 

möten och det är hit man går för att träffas. I området ligger flertalet affärer och 

näringsställen. Platsen speglar stadens puls och liv (Sundin et. al, del 1, 2000, s. 27). 

Detta gav mig inspiration till att framhäva den mötesplats som idag inte är 

karakteriserad av något, och planera torget på ett bättre sätt. I observationerna jag 

gjorde fick jag grund för att sittplatser fattades. Människor tvingas att sätta sig på 

trapporna mot stadshuset för att det inte finns något annat alternativ. Frågan är om 

Fristadstorget verkligen är utformat som en fungerande mötesplats idag och om det 

fungerar att umgås på torget. Efter mina observationer såg jag att det var många 

som möttes i Fristadstorget, men att de inte kunde umgås där under en längre 

period. 

Fristadstorget som även kallas som Eskilstuna stads hjärta, är en plats där de största 

gatorna för cykel- och gångtrafikanter möts och utgör centrums största och 

viktigaste knutpunkt (Sundin et. al, del 1, 2000, s. 27). Fristadstorget är 

skärningspunkten mellan stadens huvudaxlar, se bild 9 på sidan 20. 
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Skärningspunkten är nuvarande Kungsgatan i östvästlig riktning respektive 

nuvarande Nybrogatan och Alva Myrdals gata i nordsydlig riktning (Sundin et. al, del 

1, 2000, s. 27). Fristadstorget är och befinner sig i stadens centrum av 

handelskvarteret där den mesta handeln finns. Handelskvarteret omfattas av 

Drottninggatan fram till Kvarngatan, och Nygatan till Rademachergatan, där 

Fristadstorget är kärnan (Sundin et. al, del 1, 2000, s. 19). Alltså centrum.  

1897 blev Stadshuset färdigt vid torgets södra ände och gav hela torget ett nytt 

ansikte utåt (Sundin et. al, del 2, 2000, s. 15). Fristadstorget är omringat av viktiga 

stenbyggnader med en kulturhistorisk betydelse såsom just Stadshuset (Sundin et. 

al, del 2, 2000, s. 11). De andra stenbyggnaderna är byggda från början av 1900-talet 

under nationalromantiken med sina fasader i mörkt tegel, där vi idag hittar till 

exempel banker. Från detta historiska perspektiv vill jag framhäva stadens historia 

mer i min gestaltning. Detta leder även till att min framtida design ska framhäva den 

viktiga stadskärnan som Fristadstorget egentligen är, till exempel med hjälp av 

materialval.  

Kommunens mål för Eskilstuna är att skapa ett attraktivt och levande centrum, som 

skall framhäva ett hållbart samhälle och prioritera människornas hälsa och livsmiljö 

(Sundin et. al, del 1, 2000, s. 33). Dessa riktlinjer vill framhäva stadens karaktär och 

dess historiska perspektiv, samt föra staden mot framtiden och nya tider, med en 

nöjd och frisk befolkning. Kommunen har tagit hänsyn till säkerheten och de vill 

bygga bort otrygghetskänslan, som är ett annat problem i Eskilstuna, genom att 

bygga fler bostäder, som tillför mer ljus inom området. Dessa bostäder bildar fler 

mötesplatser för människor och ger mindre plats till bilar (Sundin et. al, del 1, 2000, 

s. 31). 

Resultat från observationer och intervjuer 

När jag tittade på mina fyra observationsdelar, såg jag tydliga flöden som användes 

genom torget och var människor stannade upp eller väntade på någon annan. Jag såg 

även stora skillnader vid olika tidpunkter på dygnet. På morgonen användes mest 

diagonalerna från busshållplatsernas placeringar till det motsatta hörnet av torget, 

där Alva Myrdals gata och Kungsgatan möts, se bild 5 på sidan 17 och bild 10 på 
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sidan 20, samt bild 9 på sidan 19, om vägkarta behövs. Dessa diagonaler användes 

lika mycket som själva Kungsgatan och cykelbanan på Nybrogatan. På förmiddagen 

såg det lite annorlunda ut, se bild 6 på sidan 17 och bild 11 på sidan 20. Här 

förändrades flödet mer till ett kors över Fristadstorgets centrala del, och människor 

började tvära över från Kungsplan in till Fristadstorget och Gallerian mittemot. 

Kungsgatan behåller även här samma sorts flödesmängd tillsammans med 

Nybrogatan.  

På eftermiddagen har vi istället en upprepning av vad som händer på morgonen, se 

bild 7 på sidan 18 och bild 12 på sidan 21. Människorna började åter söka sig till 

diagonalerna från busshållplatserna till motsatt hörn, där Alva Myrdals gata och 

Kungsgatan möts. På kvällen hände istället något annorlunda, se bild 8 på sidan 18 

och bild 13 på sidan 21. Människorna fortsatte att gå på Kungsgatan och flödet förbi 

cykelbanan på Nybrogatan var densamma, men över torgets centrala del var det 

bara ett fåtal personer som gick rakt igenom. Mina slutsatser av detta var att 

människorna påverkades av den dåliga belysningen på torgets mitt. I ett levande 

centrum är det viktigt att ta hänsyn till bostädernas roll och vad de frambär för 

känslor i människornas upplevelse av stadens centrum (Sundin et. al, del 1, 2000,s. 

3). Det kan till exempel kännas säkrare att gå igenom centrum med flera fönster som 

lyser upp platsen av människor som bor i området (Sundin et. al, del 1, 2000,s. 3). 

Planering och byggnationer av vägar, bostäder, offentlig och privat service, samt 

grönområden och andra verksamheter påverkar även dem människornas hälsa 

(Sundin et. al, del 1, 2000,s. 11).    
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Bild 5. Observation på morgonen.  

Bild 6. Observation på förmiddagen.  
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Bild 7. Observation på eftermiddagen.  

Bild 8. Observation på kvällen.  
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När jag istället tittade på var människorna möttes eller stannade upp såg jag även 

där, stora förändringar under olika tider på dygnet. På morgonen såg jag mer 

människor gå in till torgets centrala del, för att mötas, se bild 5 på sidan 17. På 

förmiddagen såg jag hur dessa mötesplatser byttes från den centrala delen till 

Kungsgatan och nära busshållplatsen på torget, samt vid den kiosken, se bild 6 på 

sidan 17. På eftermiddagen fortsatte människorna att mötas vid Kungsgatan, samt 

busshållplatsen. Tillsammans med dessa två platser såg jag hur människorna även 

började dra sig neråt mot Nybrogatans korsning med Rademachergatan, se bild 7 på 

sidan 18. På kvällen såg jag även här en mycket annorlunda disposition på var 

människor möttes eller stannade. Det var ingen som stannade till eller ville mötas på 

den centrala delen av torget, se bild 8 på sidan 18. Detta antar jag var på grund av 

den dåliga belysningen, som jag även påpekat tidigare i min analys. Istället såg jag 

hur människorna möttes på alla fyra gatorna omkring Fristadstorget.  

 

 

 

(Vågrätt) 

- Rademachergatan 

- Kungsgatan 

                  (Lodrätt) 

- Alva Myrdals gata 

- Nybrogatan 

- Gymnastikgatan 

Bild 9. Vägbeskrivning runt Fristadstorget. 
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9. Gator som omringar Fristadstorget 

Bild 10. Morgonobservation, kl 09:00, den. 2011-04-07. 

Bild 11. Förmiddagsobservation, kl 13:00, den. 2011-04-08. 
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Bild 12. Eftermiddagsobservation, kl 18:00, den. 2011-04-12.  

Bild 13. Kvällsobservation, kl 21:00, den. 2011-04-09. 
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Med intervjuerna fick jag bekräftat att Fristadstorgets utformning bör förbättras. 

Det bör planeras som en bättre mötesplats än vad det är idag. Brandt (2011) från 

min intervju menar att en mötesplats måste vara en plats där människor även kan 

söka skydd för vind och väder, inte bara sittplatser. Människor skall kunna finna 

någonstans att sitta och det bör finnas flera grönytor på torget. Detta var även det 

jag såg och antecknade under mina observationer. Det saknas tillräkligt med 

sittplatser på torget. 

Ett annat problem jag fick fram genom mina intervjuer var torgets utsmyckning 

under vintertid. Det skulle kunna planeras om för att till exempel få plats med en 

skridskobana. För exempelvis barnfamiljer som en ny målgrupp. Med detta menar 

jag att resultatet jag fått av intervjuerna förespråkade en öppen del av torget som 

skulle kunna användas till något annat under vintertid. Kanske även en 

beachvolleyplan under något annat event under sommaren. På detta sätt lockas fler 

åldersgrupper till torget.  

En annan viktig del av Fristadstorget, som alla de tre intervjuade hade samma åsikt 

om var att behålla den befintliga marknadsplatsen men att kanske göra den mindre 

och mer kvalitetsanpassad. Marknaden bör även planeras bättre och vart den ska 

placeras på torget. Den bästa positionen är nära Kungsgatan där det största 

gångstråket är. Där rör sig människor som går från ena till den andra sidan av 

Kungsgatan och staden. Av Lönngren (2011) som jag intervjuat fick jag även tips att 

titta på hur Gävle Stortorg har restaurerats. Därför har jag tagit hänsyn till detta i 

mitt projekt och infört ett likadant system för montering av handelsplatsen som 

även kan tas bort vid behov.  

De sista jag kom fram till av intervjuerna var att värmeslingor behövs på torget 

såsom Kungsgatan redan har, för att slippa snö under vintertid. Med värme under 

torgets markbeläggning samlas inte snö lika mycket och det behövs ingen 

snöröjning. Ett annat resultat var att införa någon form av kafédel på torget, där 

människor på morgonen kan köpa mackor eller njuta av vädret i en uteservering på 

somrarna. Detta är bara ett resultat jag fått fram men bearbetar inte upp något 

förslag på hur värmeslingorna ska placeras.  
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Idéprocessen 

Idégenereringen har baserat sig på egna kunskaper om rum och arkitektur, eftersom 

jag studerat 3 år inom arkitektur och inredning i Rom, Italien. Jag har även använt 

mig av andras förslag som presenterat hur de ser på Fristadstorget i framtiden. Att 

analysera andras arbeten är inte bara bra för att förstå andras sätt att se arkitektur, 

det ger även en bra stimuli för dina egna tankar samt att kunna se en utveckling av 

platsen (Unwin, 2009, s. 20). Ett av förslagen jag tittat på har kommit från Marjamaa 

arkitekter i Norge som 2005 vann med sitt förslag att göra om Fristadstorget. Ett 

förslag som Bartosiak (2011), berättat aldrig blev förverkligat på grund av 

kommunens ekonomi. Ett annat förslag jag tittat på är studenterna från Sveriges 

lantbruksuniversitet i Uppsala och dess idé om Fristadstorget. Lantbruksuniversitet 

presenterade ett nytt förslag till Fristadstorget i tidningen Sméjournalen onsdagen 

den 6 april, 2011. I denna artikel skriver journalisten, Tobias Danielsson, om vad de 

boende i Eskilstuna vill ha på torget. Efter samtal med Tobias Danielsson, fick jag 

även använda mig av hans artikel som grund och som tidigare studie. Önskemålen 

från de boende i Eskilstuna var som nämnts ovan att det borde finnas flera 

sittplatser, mera grönt och kanske ett kafé inom torgets gränser.  

Jag har även baserat mina idéer och min gestaltning på teori och tidigare forskning 

om hur det mest praktiska offentliga miljöer ska se ut. Min gestaltning för 

Fristadstorget är ett nytt Fristadstorg, med ett nytt ansikte mot staden och ett torg 

för alla målgrupper.  

Visualiseringsprocessen  

Mitt nya förslag till Fristadstorget i Eskilstuna är ett nytt torg där jag bevarar 

flödena som redan finns på torget. Resultatet av min förstudie blev att de tre parter 

som renoverar Eskilstunas centrum, gav mig samma svar och lyfte upp behovet av 

ett handelstorg, en plats för event, mötesplats och mera natur. Detta kan jag även 

styrka med mina egna observationer där jag fått fram ett resultat som främjar det 

gamla flödet, men introducerar ett nytt handelstorg och ett helt nytt torgkafé, 

samtidigt som jag framhäver mer sittplatser, bättre belysning och information, se 

bild 14 nedan.  
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En positiv plan som kommunen redan genomfört är att minska trafiken och göra 

Kungsgatan till gågata. Detta gör även så att centrum känns tryggare att vistas i. 

Genom detta förbättras gångtrafikanternas möjligheter att ta sig fram även på 

Fristadstorget. Platser eller vägar som bara är för gångtrafikanter är de som lockar 

människor mest (Gehl, 2010, s. 34). Under människors hela livshistoria har gator 

och torg varit baselementen, där staden utvecklats (Gehl, 2010, s. 89). Detta kan vi 

även se på Fristadstorget och därför är det dags att framhäva torget och göra det till 

Eskilstunas knutpunkt, som det egentligen är. När en utomhusmiljö är av god 

kvalité, kan människor göra sina nödvändiga sysslor tillsammans med spontana 

aktiviteter (Gehl, 2010, s. 11). Detta leder till att det tar längre tid, men människorna 

Bild 14. Planritning på Fristadstorget.  
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mår bättre för vi gjort de vi ville (Gehl, 2010, s. 11). Härmed vill jag få människor att 

stanna upp mera och kunna ta del och använda sig av det som finns inom torgets 

gränser. På detta sätt lockas flera människor att stanna kvar på torget och det 

kanske tom ökar torghandelns eller butikernas, kaféernas och servicekontorens 

omsättning.  

På gator eller öppna platser av dålig kvalité, gör människor bara det ytterst 

nödvändiga och skyndar sig iväg (Gehl, 2010, s. 11). Detta har jag försökt ändra på 

genom att införa mera sittplatser. Dessa sittplatser styrker den befintliga riktningen 

platsen har idag och är av arkitektoniska element som kan användas till fler en bara 

ett syfte. (Unwin, 2009, s. 64-65). Det kan t.ex. vara en utsmyckning som gör platsen 

mer intressant att se på och samtidigt få något att hända på platsen, till exempel en 

lekplats för de yngre (Unwin, 2009, s. 64). Geometrier ger dig oftast riktningar och 

framhäver eller leder dig mot någon specifik plats (Unwin, 2009, s. 187).  Därför har 

jag valt att placera ut sittplatserna på så sätt att de framhäver torgets flöde och 

speciellt diagonalen som användes flitigt av användarna på torget, se bild 15 längre 

ned på sidan. Geometrierna leder dig från ett statiskt läge, till ett dynamiskt läge när 

du på samma gång förflyttar dig och ser allt på nytt igen (Unwin, 2009, s. 209).  På 

detta sätt ser du bit för bit helheten och uppfattar platsen du befinner dig på (Unwin, 

2009, s. 210).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Vy mot Stadshuset från Sittplatsernas yta.  
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Under mitt arbete har jag begränsat torgets innehåll och elementen i 

designen till vad användarna av torget verkligen behöver (Lipton, 2005, s. 

16-17). Jag vill få objekten att synas genom att ge dem en tydlig bakgrund. På 

detta sätt framhäver jag även en hierarki som också är en faktor som styr 

människans uppfattning av en plats, som till exempel olika dimensioner, olika 

uppfattningar, minnen eller känslor (Unwin, 2009, s. 214). På Fristadstorget 

är fontänen en hierarkisk symbol, som syns väldigt väl och lockar fram 

människor. Andra hierarkiska ting är kiosken där någonting oftast händer 

och där det oftast finns människor. En annan mycket viktig del är 

belysningen som också kan framhäva eller förändra dagens och kvällens 

uppfattning på hur vi ser platsen.  

 

Belysning är viktigt för människornas säkerhetskänsla och förmåga att njuta 

av platsen (Gehl, 2010, s. 165). På Fristadstorget finns det, som jag tidigare 

också nämnt, ett stort behov av bättre belysning och det betyder inte 

starkare belysning, utan en tillräcklig belysning där människor ser varandra 

och miljön runt dem (Gehl, 2010, s. 165). Med bättre belysning menas även 

en varm och vänlig ton i belysningen (Gehl, 2010, s. 165). På så sätt känns det 

mer välkomnande att vistas på torgets centrala del även kvällstid. Jag vill 

också införa speciell belysning som skall placeras vid sittplatserna och vända 

ljuset mot sittplatserna så det framhäver geometrin, riktningen och platsen, 

se bild 16 på sidan 27. På detta sätt skapas även något att titta på under 

kvällen eller natten, då det kanske inte finns så mycket människor just där. 

Dessa baselement, inom arkitektur, som, tak, väggar och golv, blir 

modifierade av ljus, färg, ljud, temperatur, vind, lukt och smak, när de byggts 

upp (Unwin, 2009, s. 45). Ljus är det första modifierande elementet som 

påverkar designen och är väldigt effektivt för att framhäva olika delar av 

komplexiteten (Unwin, 2009, s. 45). 
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I mitt arbete har jag bara placerat ut belysningen och bestämt vart och hur 

den ska sitta, men inte vad för sorts belysning som är bäst. Detta är en väldigt 

bra punkt för forsat forskning om just Fristadstorget i Eskilstuna. Jag har 

även styrkt diagonalen mer med belysningens placering och framhävt det 

dagliga flödet även kvällstid, se bilden ovan. Detta leder till att människor 

känner sig säkrare att passera torgets mitt även under kvällstid.  

Vi människor inspireras och attraheras även av att se vad andra människor 

gör eller inte gör, samt att vi dras dit andra människor befinner sig (Gehl, 

2010, s. 21, 23). Därför är det speciellt viktigt, som jag nämnt tidigare, med 

sittplatser som räcker till alla. Sittplatserna skall planeras så att personer 

som behöver kan rusa förbi platsen utan hinder, se bild 17 på sidan 28. På 

Bild 16 . Planvy över kvällsbelysningen. 
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detta sätt framhävs platsen som leder till att personer kan interagera med 

varandra och stimuleras till nya upplevelser (Gehl, 2010, s. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett torg bör även vara designat på ett sådant sätt att personer kan se och observera 

hela området (Gehl, 2010, s. 89). Att kunna se vad som händer i området kan också 

vara inbjudande för fler att besöka platsen (Gehl, 2010, s. 113). Detta är också en 

annan punkt som jag har förbättrat i min gestaltning. Jag har vänt användarna av 

torget mot de platser där det rör sig mest och där saker händer. Allt som sker 

emellan byggnaderna är mer relevant och mer intressant att titta på under en längre 

period (Gehl, 2010, s.22). Sitter man till exempel och väntar på någon vill man inte 

sitta med ryggen mot folkströmmen (Becker et. al, 2001, s. 145). Bänkar som kan ge 

en mer utsträck vy över området används mer än de andra och händelserna utanför 

vid gatan är den primära attraktionen (Gehl, 2010, s. 27). Människor stannar även 

till mer där det händer något, som till exempel butiker, kiosker mm. (Gehl, 2010, s. 

28). På torget som det ser ut idag är alla sittplatser placerade vid torgets utkant, jag 

har fört in dem mera mot torgets mitt och därmed fått en roligare vy från torgets 

Bild 17. Rusnings diagonalen.  
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kärna och utåt mot trafikanterna och handelsplatsen, se bild 18 på sidan 29. 

Orientering och vy spelar en stor roll vid planering av sittplatser eftersom vi 

människor oftast vill sitta och betrakta någonting som händer (Gehl, 2010, s. 159). 

Sittplatser som är väl skyddade men har en fin vy över området är de absoluta 

favoritsittplatserna (Gehl, 2010, s. 159). När vi människor stannar till är det för att 

vänta på något eller någon, bara njuta av omgivningen eller för att titta på vad som 

pågår (Gehl, 2010, s.147). Om det inte finns tillräckligt med sittplatser eller inga alls, 

fortsätter människorna bara att gå förbi och förblir då väldigt kort inom platsen 

gränser (Gehl, 2010, s. 155). Därmed förlorar de människorna massor av 

information om händelser på plats (Gehl, 2010, s. 155).  

 

 

 

 

Att kunna sätta sig ner ger tillfällighet att se platsens händelser som till exempel 

personer som äter, läser, sover, leker, solar, tittar på andra människor, pratar och så 

vidare och är väldigt viktigt att tänka på i planeringen (Gehl, 2010, s. 155). Platser 

där vi kan få vår rygg säker, eller ha vår rygg skyddad, är de platser vi människor 

tycker bäst om (Gehl, 2010, s. 157). Därför har jag planerat att sittplatserna ska ha 

Bild 18. Vy över området och sittplatsernas disposition.  
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hög rygg som skyddar både från vind men får oss också att känna oss trygga. De 

flesta skandinaver som befinner sig utomhus söker och använder sig mycket av 

direkt solljus och skydd från vind (Gehl, 2010, s. 175). Problemet med en hög rygg 

på sittplatserna kan leda till sämre syn mot motsatt håll, från där du sitter. Jag anser 

dock att det är viktigare att skydda ryggen och speciellt personen i fråga från vind 

eftersom klimatet här i Sverige kan vara kallt, blåsigt och kyligt den mästa delen av 

året. Sittplatserna kommer att ha en konkav form för att framhäva dem mera och 

göra dem mer attraktiva, och på så sätt göra rummet mera bekvämt att stanna i 

(Unwin, 2009, s. 38, 194). Sittplatser väljs med en större försiktighet än när vi väljer 

platser att stå på (Gehl, 2010, s. 155). Därför har jag sittplatserna med en konkav 

form som gör att passagerna emellan också får en form, samt att dessa slingrande 

passager även hjälper till mot vind (Gehl, 2010, s. 141). 

 

 

Händelser eller event som skapas av människorna börjar oftast i torgens yttre kant 

och går sedan in mot den centrala delen (Gehl, 2010, s. 150). Längs med byggnaders 

fasader och emellan olika in eller utbuktningar är också de perfekta platserna där 

Bild 19. Vy över sittplatsernas formspel.  
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människor stannar till och har vy åt båda hållen samtidigt (Gehl, 2010, s. 149). Jag 

har planerat så att mina sittplatser ska ha en konkav form som för oss in i torget 

men också får oss att känna oss välkomna och locka oss in dit, se bild 19 på ovan. 

Människor väljer med försiktighet var de ska ställa eller sätta sig, oftast brukar det 

bli vid ett indrag, i hörn, portar, vid en pelare, ett träd, vid en gatlampa eller någon 

annan fysisk support (Gehl, 2010, s. 151).  

Fotgängare är även väldigt känsliga för vilken sorts markbeläggning det finns (Gehl, 

2010, s. 135). Rörlig markbeläggning bör tänkas och planeras in väl, speciellt för de 

som har problem att röra sig i sådana miljöer (Gehl, 2010, s. 135). Jag kommer inte 

bestämma vilken sorts markbeläggning men kommer att visa riktningar som skall 

följas och vart dessa bör avbrytas. Slingrande och avbrutna gator gör människornas 

gående mycket mer intressant (Gehl, 2010, s. 141). Detta är en annan orsak till 

varför jag infört en konkav form på sittplatserna. I min studie tänkte jag även på 

markbeläggningen och hur vi människor fungerar med marken vi går på. I 

människans synfält ser vi mer av den undre delen av vår horisontella vy, än vad vi 

ser vår övre del (Gehl, 2010, s. 63). Synfältet uppåt är reducerat eftersom vår axel 

placeras tio grader nedåt när vi går (Gehl, 2010, s. 63). Vi har alltså mer fokus på 

vart vi går eller har våra fötter än vad som kommer ovanför oss. Wayshowing eller 

vägledning, som vi kallar det i Sverige, på marken har visats vara väldigt intressant 

för människor även om det är mer ovant att se, samt att det fungerar dock bäst med 

kortare ord eller meningar samt med piktogram (Mollerup, 2005, s. 189, 291). Detta 

är något jag valt att använda mig av i mitt förslag för hur Fristadstorgets riktningar 

samt information kan införas. Informationen på marken visar sig även vara ett bra 

alternativ för personer med dålig syn, samt äldre människor, då de får det perfekta 

avståndet från deras ögon och marken de står på (Mollerup, 2005, s. 189). Jag tycker 

detta är ett väldigt bra alternativ dock kan detta fungera mindre under event då 

torget fylls av människor som gör informationen mindre synlig.  
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Marknadsplatsen i torget kommer också skapa riktningar och speciella element. Det 

kommer vara en diskret marknadsplats med sina diskreta stolpar som jag fört in vid 

torgets anknytning till Kungsgatan. Inspiration från hur jag skulle göra torghandeln 

har jag tagit från Stortorget i Gävle som jag fick rekommenderat av Lönnberg (2011). 

Denna nya plats för torghandel är väldigt flexibel och har stolpar som alltid finns där 

och tak som går att fälla in och ta bort om så önskas. Stolparna finns där till 

torghandlarna så de slipper ta med sig emballage och tältpinnar för att montera upp 

allt. På detta sätt förlorar de inte halva tiden av sin marknadsdag på att bygga upp 

och montera ned tälten. Vilket jag observerade från mina observationer över 

Fristadstorget. Med marknadsplatsens pinnar som sammanfogats på ett estetiskt 

sätt med belysningen just vid denna del av torget, skapar platser där människor 

kommer att vilja vara vid. Pelare, soltält och konstruktioner som ge skugga är de 

mest attraktiva platser för människor att vara vid eller observera från (Gehl, 2010, s. 

151). 

Bild 20. Planvv över informations placeringen, samt området.  
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En annan viktig ståndpunkt i mitt arbete är hur jag arbetat fram den diagonala 

riktningen, se bild 20 på sidan 32. Eftersom vi människor tenderar att styra raka 

vägen mot vårt mål, så blir det oftast att vi tar den kortaste vägen eller genvägen dit 

(Gehl, 2010, s. 137). Det var precis detta jag såg under mina observationer och ville 

ta hänsyn till i min framtida design. Eftersom vi människor redan tar många 

omedvetna beslut, ville jag inte ge dem fler utan stödja den redan inlärda. Enligt 

forskaren Passini från artikeln Spatial representations, a wayfinding prespective, tar 

vi människor mer än 50 beslut under en gångväg på 20 minuter (1984, s. 155).  

Det är även vanligt att vi människor tittar efter igenkända mönster och vi väntar oss 

att förstå och veta varför de finns där (Lipton, 2005, s. 15). Därför har jag använt mig 

av material och färger från Fristadstorgets historiska byggnader och för att skapa en 

helhet med den resterande miljön. Arkitektur och konst är alltid relaterat till något 

som redan existerar och under tiden vi identifierar alla dessa olika element, 

använder vi oss av vårt igenkännande i en interaktiv process (Unwin, 2009, s. 59). 

Jag vill att Eskilstuna ska visas och att de boende skall känna igen sin stad på 

Fristadstorget. Samtidigt vill jag framhäva mer grönt och färger från blommor. 

Gröna områden för alla att kunna gå till. Det är en perfekt ursäkt för att vara 

utomhus(Gehl, 2010, s. 119), samt att de främjar vårt välbefinnande (Sorte G. J, 

2005, s. 229). 

Gestaltningslagar och designgrunder 

I mitt idéförslag till Fristadstorget har jag använt mig av gestaltningslagarna som 

grund och för att förstå människans kognitiva psykologi och perception i en miljö 

(Meldert, 2007, sid. 278). Närhetsprincipen som jag använder mig av för 

handelsplatsen innebär att gruppera ting som ligger i närheten av varandra till en 

egen del och vi väntar oss att denna gruppering ska ha en sammankoppling med de 

mindre parter mer än vad de har med resterande objekt runt om (Lipton, 2005, s. 

19). Marknadsplatsens ”tält” kommer ha denna princip som grund när de alla är 

utplacerade och används. Denna plats kommer att kännas som att den hör ihop och 

att den bara befinner sig just i den delen av torget. Här kommer även likhetens lag 

att användas, då vi tenderar att gruppera samman även de objekt som ser lika ut 

men till exempel färg, form och storlek (Meldert, 2007, s. 278). Marknadens ”tält” 
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kommer se likadana ut och den delen av torget kommer att ha en genomgående 

struktur på placering form och färg. I denna plats används även slutenhetens lag 

som istället menar att element som är inneslutna av en form upplevs höra ihop, 

såsom hela Fristadstorget, bara marknadsplatsen eller fontänen vid Stadshuset 

(Meldert, 2007, s. 278).  

 

Parallellism är en annan viktig del av min nya design av torget, då jag jobbat med 

parallellism på marknadsplatsens, sittplatsernas och gångarnas placering. De utgår 

alla från en modul med samma mellanrum mellan varandra och samma riktning.  

 

De större eller de objekt som har mer former känns som om de ligger närmare oss, 

mot vad de andra gör, och är något att tänka på om de skall synas mer än de andra 

(Lipton, 2005, s. 21). För mycket plats mellan tingen istället drar personernas 

uppmärksamhet på andra saker, så det bästa är att försöka hålla det perfekta 

avståndet som behövs för en bra plats (Lipton, 2005, s. 21). Med det perfekta 

avståndet menar jag, dessa nedanför; 

Privat distans = 0 – 45 cm (Gehl, 2010, s. 69). 

Personlig distans = 0.45 – 1.30 m (Gehl, 2010, s. 69). 

Social distans = 1.30 – 3.75 m (Gehl, 2010, s. 69).  

Offentlig distans = 3.75 – så långt ögat kan nå (Gehl, 2010, s. 69). 

 

En plats bör planeras för att människor ska kunna gå och röra sig fritt utan att störas 

av andra, bli puttad eller inte ha plats att röra sig i alls (Gehl, 2010, s. 133). Detta är 

en perfekt mötesplats för min del. Mötesplatser är även en plats där privatpersoner 

kan samlas för att utöva en fri diskussion, alltså umgås (Becker et. al, 2001, s. 56). 

I markbeläggningen vill jag lägga informationen. Efter som jag inte har några direkta 

väggar att arbeta med, blev information på marken ett bra förslag (Mollerup, 2005, 

s. 189). Människan behöver förstå symboliken på en gång och för mycket detaljer 

kan göra bilden eller platsen oförstådd (Lipton, 2005, s. 34, 172). Reducerat till den 

enklaste form av symbol, kan den kommunicera med personen i fråga på en gång 

och bilder samt symboler är det första vårt öga ser (Lipton, 2005, s. 171). I min 
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gestaltning kommer jag använda mig av piktogram på marken som framhäver 

riktningar tillsammans med en stilistisk pil. Om bilden har en riktning eller hjälps av 

en pil, förstår personen i fråga vart hon/han skall gå eller titta, på samma gång styrs 

ögat automatiskt mot den riktningen (Lipton, 2005, s. 177). Piktogrammen hjälper 

människor med olika språk och med läsproblem att förstå och tyda var de snabbare 

ska gå någonstans samt att de måste vara en standardiserad figur som lätt och 

snabbt kan tas in av läsaren (Mollerup, 2005, s. 137). Jag har tagit som exempel att 

använda ett tåg som ska symbolisera tågstationen, träd som symboliserar park, samt 

kyrka som symboliserar vart kyrkorna ligger. För att informera om Gamla staden 

ska jag använda mig av dess symbol en lika stor ruta som de andra. Dessa symboler 

skall även belysas underifrån med ett mjukt ljus för att hjälpa användarna av torget 

att läsa av informationen, utan att behöva anstränga synen på kvällstid. Dessa 

piktogram har jag valt att placera vid de viktigaste punkterna i min design såsom 

diagonalerna, Kungsgatan och Nybrogatan, se bild 21 nedan. De är alla planerade så 

att de är riktade mot en kyrka, park eller station och har ett avstånd på ca 14 meter 

mellan varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21. Vy över belysningens och informationens placering.  
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Målet med en bra design är att hjälpa människor att navigera, antingen till fots eller 

med något annat verktyg, med hjälp av andra eller själva (Lipton, 2005, s. 217). Det 

viktigaste är att berätta användarna det ytterst viktigaste de behöver veta, utan 

överflödig information (Lipton, 2005, s. 218). När designen i fråga är gjord på ett bra 

sätt pratar den till alla, oavsett språk, den är kompakt, syns från ett längre avstånd 

och kan läsas snabbt (Lipton, 2005, s. 226). Dessa är de riktlinjer jag har arbetat mig 

igenom och framhävt i Fristadstorgets nya design. 
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Slutdiskussion 

Mitt arbete är ett exempel för hur man kan förändra en stadsmiljö så att den blir en 

mer användarvänlig plats och kan även användas som grund för hur andra forskare 

kan förbättra andra stadsmiljöer. I arbetet har jag grundat mig på teorier som 

handlar om kognition och förmågan att förbättra Fristadstorget genom dess 

struktur och former. Den böjda formen på sittplatserna välkomnar människor att 

sätta sig. Diagonalen har framhävts och styrks mera med torgets utformning, samt 

att information, som jag placerat på marken, och belysning har förbättrats i torgets 

centrala del. Allt detta har jag styrkt med teorier om kognition och människans 

beteenden, arkitektur och teorier om hur information på bästa sätt skall planeras 

och placeras. Vissa teorier jag använt mig av har nackdelar men då jag anser dem 

inte vara grundläggande för Fristadstorgets funktionalitet för att kunna användas 

varje dag av Eskilstunas boende, har jag bara nämnt dem utan att gå in mera 

detaljerat.  

Ett exempel är nackdelen att ha information på marken under event, då 

människorna på platsen kan dölja informationen för andra. Jag anser dock viktigare 

att locka in människorna in i platsen med en ny sorts information som attraherar 

människor att komma in i torget vara mer relevant. Någon annat som jag funderat 

på är om inte en kall ton i ljuset under sittplatserna skulle framhäva dem mer, 

istället för att använda sig av varma toner för att främja människors välkomnande. 

Jag anser att det kan ge mer effekt och kontrast.  

Andra tankar jag har haft är om taktila plattor på marken inte bara skulle kunna 

hjälpa att varna synskadade men också kunna ge någon sorts skuggeffekt på marken 

av sol eller belysning på kvällen. Ena annan stor fundering handlade om diagonalen i 

min gestaltning. Vad skulle hända om jag vägledde människor att passera torget på 

ett annat sätt, än vad de gör idag? Det kanske skulle kunna främja Fristadstorget och 

framhäva mötesplatsen ännu mer, genom att få människor att stanna upp och bli 

avbrutna av någonting som händer. Säkerheten har jag däremot fört in i form av 

bättre belysning under kväll och natt, så att människor kan mötas även då.  
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Jag kom fram till mycket i mitt arbete, de viktigaste punkterna är att människor 

redan tar väldigt många omedvetna beslut när vi rör oss och att om man som 

arkitekt eller designer kan främja det, varför inte? En annan stor punkt är att kunna 

umgås med människor och vara kvar vid en mötesplats, såsom Fristadstorget. Detta 

leder även till bra planerade sittplatser som har rätt utsikt över en plats där 

någonting händer och som man kan titta på. Den sista stora teorin som jag har tagit 

hänsyn till är att vi människor känner oss säkrare i ett område med bra belysning 

och att det kan främja möten även på kvällstid.  

Eskilstuna kommun beskriver omvandlingen av stadens centrum som följande 

referens och jag anser att jag lyckats få in allt kommunen strävar efter med en god 

produkt som framhäver människornas behov mera. 

” To be able to move about easily and confidently, to be able to linger in cities 

and residential areas, to be able to take pleasure in spaces, buildings, and 

city life, and to be able to meet and get together with other people – 

informally or in more organized fashion – these are fundamental to good 

cities and good building projects today, as in the past “(Gehl, 2010, s. 51).  

Detta arbete ger möjlighet till vidare forskning inom vilken sorts belysning och 

armatur som är mest lämplig för Fristadstorgets storlek, samt vilken sorts 

markbeläggning som passar best på torget.  
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