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Abstract 
Från baksida till bakficka is a thesis in information design with emphasis on 
spatial design. The aim of this thesis is to study how aesthetic sustainability can 
be facilitated in urban spaces. The purpose of the study is to develop a design 
proposal that indicates how aesthetic sustainable urban spaces can be shaped. 
 
The study relates to a case Kungsplan in Eskilstuna, a central courtyard that is 
used as a parking space. This does not live up to the current ideas of city 
planning where the aim is to create car free and human friendly city centres. 
The current design of Kungsplan does not attract people to stay and gives few 
opportunities for aesthetically pleasing experiences. 
 
Theories on cognition and perception, aesthetic sustainability, aesthetic 
appreciation and studies and theories on city planning shows that human beings 
have a close relationship with an environment and that the possibilities the 
environment offers and its tactile qualities have impact on the experience of the 
environment.  
 
Empirical data from space analysis and context analysis show that Eskilstuna 
city centre lacks a sheltered space with possibilities for various activities. 
Analyses show also that Kungsplan has potential to become such a space. 
Empirical data from material analysis and an expert interview has given useful 
indications for how to proceed with the design-work.  
 
The developed design proposal is based on theories and empirical data 
including form and material qualities that mediate a pleasant experience and 
create a base for different ways to use Kungsplan. 
 
 
Keywords: spatial design, information design, aesthetic sustainability, urban 
space.  
 
  



 

Sammanfattning 
 
Från baksida till bakficka är ett examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att undersöka på 
vilket sätt estetisk hållbarhet kan främjas i offentliga utemiljöer samt att ta fram 
ett gestaltningsförslag som speglar hur estetiskt hållbara stadsrum kan skapas.  
 
Arbetet utgår ifrån Kungsplan i Eskilstuna, som i dag används som en 
parkeringsyta. Problematiken handlar om att situationen inte motsvarar samtida 
stadsbyggnadsideal om bilfria centrum och människovänliga stadskärnor. 
Kungsplan, med sin nuvarande gestaltning lockar inte människor att vistas där 
och ger få möjligheter till en estetisk, behaglig upplevelse. 
 
Utifrån teorier om kognition och perception, estetisk hållbarhet, estetisk 
upplevelse samt tidigare forskning och teorier kring stadsplanering har 
konstaterats att människan har ett intimt samband med sin omgivning och att 
omgivningens användningsmöjligheter och taktila egenskaper påverkar 
upplevelsen av omgivningen. 
 
Empirin i detta arbete, från platsanalys och kontextanalys har visat att 
Eskilstuna centrum saknar en lite mer skyddad plats som kan fungera som bas 
för olika typer av aktiviteter och att Kunsplan har potential att uppfylla detta 
behov. Materialanalys och expertintervju har gett konkreta indikationer för 
designarbetet.  
 
Gestaltningsförslaget, som tagits fram med stöd i teori och empiri, innehåller 
formelement och materialegenskaper som förmedlar en behaglig upplevelse 
samt ger Kungsplan flera användningsmöjligheter. 
 
 
Nyckelord: rumslig gestaltning, informationsdesign, estetisk hållbarhet, 
stadsrum. 
  



 

Förord 
 
Detta examensarbete markerar slutet av min studietid på informationsdesign 
och rumslig gestaltning på Mälardalens högskola.  
 
 

Keep walking, though there is no place to get to. 
Don´t try to see through the distances. 
That´s not for human beings. Move within, 
But don´t move the way fear makes you move. 

 
      Rumi 
 
Med dessa ord vill jag tacka min handledare Ulrika Florin. Du har belyst min 
väg med din entusiasm och värme. De vägmärken du satt upp, har gjort att jag 
behållit fokus och rört mig åt rätt håll. Min kurskamrat Sofie Clefberg, att vi 
bollat med varandra har gjort att det inte känts ensamt på denna resa där jag 
stundtals inte haft en aning vart den ska leda. Dina kloka ord har hållit modet 
uppe. Min god vän Gunilla Areskoug, ditt ovärderliga stöd och din närvaro 
under hela utbildningen har gjort att jag kunnat röra mig med glädje. Tack.  
 
Tack också alla kurskamrater. Jag är glad att jag fick gå just med er! 
 
Nu är denna resa slut, men rörelsen fortsätter… 
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Inledning 
 
Vi är på väg mot en mer och mer urbaniserad värld där största delen av 
befolkningen bor i städer. Mälarregionen är ett av de snabbast växande 
områdena i Sverige. Detta innebär många utmaningar i skapandet av bra 
förutsättningar, såsom boende, skola och vård, för de människor som väljer att 
flytta till städer. (En urbaniserad värld, 2012) Det ställer även högre krav på 
utformningen av stadsmiljöer som människans livsmiljö. 
 
Städernas utveckling har historiskt sett följt den allmänna utvecklingen. 
Exempelvis har bilen blivit en central del av livet från och med 1950-talet och 
tar därmed också plats i det offentliga rummet. Många stadsrum är fyllda av 
bilar istället för människor. (Gehl & Svarre 2013, s.42-43) Numera går 
utvecklingen åt andra hållet och i stadsplanering strävar man efter att skapa 
platser för människor. Även hållbarhet är något man strävar efter. (Johansson, 
2014) Det har med trivsel och trygghet att göra. För att städer ska kännas trygga 
och trivsamma är det viktigt att stadsrum är fyllda av människor. För att 
stadsrum ska fyllas av människor behöver de vara trygga och trivsamma. 
Arkitekten och arkitekturforskaren Katharina Gabrielsson (2011) menar att en 
av stadsrummets viktigaste funktioner är att förmedla information om samhället 
och dess värdegrund. Vad som framträder – eller inte, i stadsrum, har betydelse 
för hur människor uppfattar och upplever sin stad. Så det spelar roll hur det 
känns att vara i det offentliga rummet.  
 
Jag föreställer mig att stadsrum som förmedlar och väcker behagliga känslor 
samtidigt som de är flexibla, gör att de också blir hållbara. De är 
anpassningsbara när behoven förändras och när känslan de förmedlar är minst 
lika viktig som utseendet kan de tänkas vara estetiskt hållbara. Men, varför är 
estisk hållbarhet viktigt? Arkitekt och stadsplanerare Maria Elena Zingoni de 
Baro (2015, s.38) menar att estetiska upplevelser är viktiga för att skapa kontakt 
med den värld vi lever i, på ett djupare plan. Miljöer som ger möjligheten till 
estetiska upplevelser kan framkalla medvetenhet och väcka viljan att ta hand 
om omgivningen. Vad är då behagliga känslor, hur kan ett stadsrum förmedla 
eller väcka dessa känslor och hur kan sådana stadsrum skapas? De är frågor 
som detta arbete söker svar på. 
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Bakgrund 
År 2015 fick Eskilstuna utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun av 
Miljöaktuellt1, Året därpå kom Eskilstuna på andra plats. På kommunens 
hemsida (Hållbar utveckling, 2016) kan man läsa att i stadsplaneringen strävar 
man efter att skapa en hållbar stad där människor använder kollektivtrafik samt 
cyklandet och gåendet främjas. Även närhet till grönområden och möjlighet till 
rekreation anses viktigt samt att stadskärnan är levande och trygg dygnet runt.  
Invånarna och besökarna har en central roll i visionen om hållbarhet.  
 

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska 
finna Eskilstuna tilltalande som bostadsort, arbetsort, studieort, 
etableringsort och besöksort. Hos oss står människan i centrum. 
 

(Hållbar utveckling, 2016) 
 
Kungsplan (se fig. 1.) är en centralt belägen innergård som idag används som 
en parkeringsplats, vilket inte motsvarar Eskilstunas vision om hållbar 
stadsutveckling. På Kungsplan står bilen i centrum, bokstavligen. Kungsplans 
nuvarande gestaltning härstammar från 1950-talet då platsen byggdes om 
samtidigt som bilen blev alltmer vanlig. Helt bilfri kan Kungsplan dock inte bli 
eftersom runt platsen finns flera verksamheter som behöver tillgång till 
avlastningsmöjligheter (Exjobb, praktik & studentprojekt inom stadsplanering, 
2017, s.14). Hela platsen omgivs utöver affärsverksamhet även av bostäder, 
vilket innebär att Kungsplan är en utsikt för människor som antingen bor eller 
arbetar vid platsen.  

Gehl Architects (Stadslivs- och stadsrumsstrategier för Eskilstuna 
centrum 2014, s.19) slår fast i sin analys av Eskilstuna att ”det saknas mindre 
rum, olika typer av gröna rum, tysta rum samt rum som kan vara föränderliga.” 
Utifrån mina analyser i detta arbete har jag sett att Kungsplan är en plats med 
potential att uppfylla dessa behov. 
 

 
 
 
 
 
  

                                                
1 Miljöaktuellt (1973-2016) var Sveriges ledande oberoende tidskrift om hållbar utveckling. 
Sedan 2016 heter tidningen Aktuell Hållbarhet. 

Figur	  1.	  Kungsplan	  är	  en	  centralt	  belägen	  
innergård	  som	  används	  som	  parkeringsplats,	  
men	  har	  potential	  att	  bli	  någonting	  mer.	  
Bild:	  Eskilstunakartan	  
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Problem och begrepp 

Problemområde 
En centralt belägen plats i Eskilstuna som idag används som parkeringsplats 
signalerar motsatsen till samtida stadsbyggnadsideal med bilfria centrum och 
hållbar stadsutveckling. Situationen motsvarar inte heller aktuella värderingar 
om hur man bygger människovänliga stadskärnor. I dagsläget har Kungsplan 
begränsade användningsmöjligheter och karaktären av en baksida. Flera av 
platsens fasader är inaktiva och det saknas sittplatser och möjlighet till 
aktiviteter. Kungsplan, med sin nuvarande gestaltning lockar inte människor att 
vistas där och ger få möjligheter till en estetisk, behaglig upplevelse. 
 

Centrala begrepp  
Estetisk hållbarhet handlar om att något känns och fungerar bra och även i ett 
längre perspektiv. Detta förverkligas genom materialval och flexibla lösningar.  
 
Estetisk upplevelse handlar om en behaglig upplevelse. Den estetiska 
upplevelsen förmedlas först och främst genom kroppen via sinnena. 
 
Affordance handlar om att varsebli omgivningens användningsmöjligheter. 
 
Den information vi får från omgivningen genom taktil beröring och 
känselsinnet kallas för haptisk information. 
 

Syfte 
Detta arbete fokuserar på estetisk hållbarhet genom material- och formval. 
Syftet är att undersöka på vilket sätt estetisk hållbarhet kan främjas i offentliga 
utemiljöer samt att ta fram ett gestaltningsförslag som speglar hur estetiska 
hållbara stadsrum kan skapas.  
 
Målet på längre sikt, men utanför för detta arbete, är att Kungsplan ska bli en 
aktiv plats där människor tycker om att vistas. 
 

Forskningsfrågor 
Hur kan estetisk hållbarhet betonas i stadsrum med hjälp av material- och 
formval?  

 
1. Vilka form-aspekter kan förmedla flexibilitet?   
2. Vilka materialegenskaper främjar en estetisk upplevelse? 
 

Med form-aspekter menas både platsens layout och de enskilda rumsliga 
elementens form. Med materialegenskaper menas de kvalitéer som kan 
varseblivs genom beröring. 
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Avgränsningar 
Estetisk hållbarhet är kontextberoende, exempelvis spelar kulturen och vanan 
en stor roll i vad som uppfattas tilltalande och behagligt. Även klimatet 
påverkar. Detta arbete fokuserar på svensk kultur och nordiska miljöer. När 
man pratar om det estetiska menar man ofta utseende. I detta arbete ligger 
största fokus på den taktila känslan, men hänsyn till omgivningens visuella 
egenskaper har tagits. 
 

Teori  
 
Begreppen estetisk hållbarhet och estetisk upplevelse diskuteras mer utförligt 
samt teorier om varseblivning av omgivningen presenteras. Här tas också upp 
teorier och tidigare forskning om människan i stadsrummet samt tidigare 
forskning om material och materialens egenskaper. Även för detta arbete 
väsentliga formprinciper diskuteras. Dessa teorier bildar en grund för arbetets 
analyser och designval samt för gestaltningsförslaget.  
 

Estetisk hållbarhet  
Ordet estetik har sitt ursprung i grekiskans aisthētikoʹ′s och ta aisthētaʹ′ vilket 
betyder ”det sinnliga”, ”det förnimbara” (Estetik, 2017a). Ordet estetisk 
används i betydelsen vacker och konstnärlig. Det kan också vara kopplat till 
estetik i betydelsen av läran om skönhet och något konstnärligt (Estetisk, 2017). 
Estetik undersöker hur människor uppfattar något med sina sinnen eller vad 
som gör att människor anser att något är vackert eller tilltalande (Estetik, 
2017b).  
 
En internetsökning på estetisk hållbarhet tyder på att begreppet används inom 
arkitektur och stadsplanering, men att det saknas en entydig definition av vad 
man menar med estetisk hållbarhet. Ofta förknippas det med tingens behagliga 
visuella uttryck, social hållbarhet eller materialens hållbarhet.  
 
Boverket (Estetiskt tilltalande utformning, 2015) pratar om estetiskt tilltalande 
utformning av miljöer. Med detta avser man ett förhållningssätt till befintliga 
miljöers karaktär och hur exempelvis skala och rumsbildning samspelar med 
den befintliga omgivningen. I gestaltningsförslaget som detta arbete lett till har 
hänsyn till omgivningen tagits genom harmoniserande materialval och 
formspråk. 
 
Design med Omtanke är en metod för hållbara miljöer. Metoden utvecklades i 
ett projekt som drevs av Västra Götalandsregion och kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad i samarbete med Stiftelsen Svensk 
Industridesign, Svensk Form och högskolorna i Västra Götaland år 2006-2011 
(Design med omtanke, u.å.). Design med Omtanke arbetar utifrån fem ledord: 
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ekologi, ekonomi, engagemang, etik och estetik (Nilsson 2011, s.7). Enligt 
Design med Omtanke handlar estetisk hållbarhet inte enbart om det visuella 
uttrycket, utan tar hänsyn till alla sinnen. I en estetiskt hållbar gestaltning av 
miljöer är det även viktigt att ta hänsyn till verksamhetens identitet, 
funktionella krav och använda material som åldras vackert. (Nilsson 2011, 
s.84–85) Metoderna kontextanalys och expertintervju som används i detta 
arbete har gett information om Eskilstunas identitet som varit betydelsefullt för 
designarbetet. 
 

Estetisk upplevelse 
Den traditionella estetiken har uteslutande riktat in sig på hur syn-och 
hörselsinnena stimuleras av konst, menar Katarina Elam (2005), som fokuserar 
på sinnena och kroppen i sin forskning om estetisk upplevelse.   
 

I ett försök att utvidga estetikens fält blir det därför naturligt både att 
införliva kontaktsinnena och att vidga domänen eller objektet för 
estetisk erfarenhet.  
       (Elam 2005, s.229) 

 
Elam (2005, s.227) menar att detta är att återvända till estetikens ursprung på 
1700-talet då estetiken uppstod som en diskurs om kroppen när filosofen 
Alexander Baumgarten definierade estetiken som en perceptuell, kroppsbaserad 
kunskap, till skillnad från kunskapen vi får genom tankeverksamhet. 

Vardagsestetik är ett relativt nytt begrepp inom estetik. Den japanska 
estetikern Yuriko Saito är ledande inom området. Enligt Saito (2001, s.89, 
citerat i Elam 2005, s. 230) handlar vardagsestetik om att det är vi själva som 
skapar det estetiska objektet när vi engagerar oss i en situation där alla sinnen är 
stimulerade och vi är känslomässigt engagerade. Det finns olika skalor på en 
vardaglig estetisk upplevelse; allt från ett sport-evenemang till att dricka en 
kopp te. 
 
Östen Axelsson (2011), som forskar inom miljöpsykologi och har utvecklat en 
ny modell för estetisk upplevelse i sin prisbelönade2 doktorsavhandling 
Aesthetic Appreciation Explicated3, menar att begreppet estetisk upplevelse ”är 
intuitivt etablerat i allmänhetens medvetande” och att ”de flesta vuxna, oavsett 
grad av expertis, vet vad de själva anser är, eller inte är, en estetisk upplevelse 
när deras känslor provoceras.”  

Axelssons (2011) teori går ut på att en estetisk upplevelse har med det 
upplevdas informationsinnehåll att göra. En estetisk upplevelse uppstår när 
objektet är lagom svårt att förstå. Det ska varken vara för komplicerat eller för 
                                                
2 2011 års bästa doktorsavhandling. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
http://www.psychology.su.se/om-oss/nyheter/2011-%C3%A5rs-b%C3%A4sta-
doktorsavhandling-1.82722 [hämtad 2017-04-24]. 
3 I mitt arbete har jag fokuserat på Axelssons (2011) populariserade beskrivning om sin 
avhandling. 
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enkelt. Betraktarens förmåga att bearbeta informationsinnehållet beror bland 
annat på tidigare erfarenheter, kulturell kontext och utbildning. Ett objekt som 
innehåller lagom mängd information väcker positiva känslor och sedan intresse. 
Objektet uppfattas som uttrycksfullt. Om informationsinnehållet i ett objekt 
däremot är större än betraktarens kapacitet att bearbeta det är, upplevs objektet 
främmande. Ett sådant objekt uppfattas som obehaglig eller till och med 
avskyvärt.  
 
Detta arbete utgår från tanken om att stadsrum som förmedlar en estetisk 
upplevelse samtidigt som de är flexibla, gör att de också är hållbara. Begreppet 
estetisk upplevelse i detta arbete relateras i första hand till en kroppsbaserad 
upplevelse samt det vardagliga. Axelssons (2011) resonemang erbjuder ett 
annat perspektiv vilket är värdefullt för designarbetet.  
 

Kognition och perception 
Yi-Fu Tuan (2011, s.34), som studerat förhållandet mellan människan och 
omgivningen, påpekar att människan skiljer sig från andra djur genom sin 
upprätta hållning. Den upprätta hållningen gör att vi kan dela rummet i tre olika 
plan; uppe-nere, fram-bak och vänster-höger (se fig. 2.). Detta innebär att 
kroppen blir central för hur vi tolkar och upplever vår omgivning. Nedan 
presenteras två teorier som belyser kroppslig perception av omgivningen. 
 
  
 
 

 
 

Affordance  
Affordance-begreppet myntades av psykologen James J. Gibson. Enligt 
affordance-teorin handlar varseblivning av omgivningen om att varsebli dess 
användningspotential. Exempelvis afforderar en stabil, platt horisontell yta till 
stöd och därmed även rörelse. En vertikal platt och stabil yta, såsom en vägg, 
utgör däremot ett hinder för rörelsen. Lutande ytor afforderar till olika slags 
rörelse, exempelvis att klättra eller glida, beroende på ytans struktur. (Gibson, 
1979, s.56-57) Affordance-teorin har ett nära förhållande till form och tydliggör 
hur olika slag formspråk skapar förutsättningar för hur en miljö kan användas. 
Detta har varit betydelsefullt för gestaltningsförslaget i detta arbete. 
 

Figur	  2.	  Varje	  människa	  står	  i	  centrum	  av	  sin	  värld.	  	  
De	  olika	  färgerna	  visar	  de	  olika	  rumsliga	  planen.	  Grön:	  
bak-‐fram,	  röd:	  uppe-‐nere	  och	  gul:	  vänster-‐höger.	  
Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
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Förmågan att varsebli affordance ”sitter i kroppen”. Enligt Gibson (1979, s.60) 
kan grundläggande affordance vanligtvis uppfattas omedelbart utan att man 
behöver lära sig något först. Objektets affordance varseblivs innan objektets 
material, färg, eller form. Men affordance handlar inte enbart om omgivningen 
och dess objekt utan de mest komplicerade affordance finns i människan. 
Människor rör sig, gör saker, interagerar med och i sin omgivning och erbjuder 
därmed en rik variation av olika ”användningsmöjligheter” av och i sig själva 
(Gibson 1979, s.58), vilket bekräftar vikten av att skapa aktiva platser där flera 
människor tycker om att vistas.  

Även olika platser afforderar till olika saker: potentiell fara, hitta mat 
eller skydda sig. Samma gäller material: en glasvägg afforderar till att se genom, 
men inte gå genom. Ett draperi av tyg däremot kan man inte se genom, men det 
är möjligt att flytta det åt sidan för att passera. (Gibson 1979, s.58-59)  
 
Affordance skapas alltså genom kombinationer av egenskaper både hos miljön 
och användaren. Affordance kan vara antingen positivt eller negativt: ”Any 
substance, any surface, any layout has some affordance or benefit or injury to 
someone” (Gibson 1979, s 60).  

Maier, Fadel och Battisto (2009, s.394 och 397), som forskat kring 
affordance-teori och arkitektur, menar att eftersom affordance alltid uttrycker 
ett förhållande mellan separata system, kan kunskap om affordance användas 
som en teoretisk grund i arkitektonisk design för att bättre förstå förhållandet 
mellan människa och miljö. Designens utgångspunkt, istället för funktion eller 
form, bör vara att antingen skapa eller förändra affordance. Maier et. al. (2009, 
s. 399) menar att kunskap om affordance kan skapa mer hållbara byggnader 
eftersom arkitekter och designer bättre kan förutse oönskade effekter av 
designval och därmed undviks behovet av att bygga om i framtiden.  
 

Haptisk information 
Ordet haptisk har sitt ursprung i grekiska haptikoʹ′s vilket betyder ”möjlig att 
förnimma med känselsinnet” och i haʹ′ptomai vilket betyder ”vidröra”. Haptisk 
är ”egenskapen hos en form att framstå särskilt tydlig för beröringssinnet, i 
motsats till optisk.” (Haptisk 2017)  

Med haptisk information menas den information vi får från 
omgivningen genom taktil beröring och känselsinnet. Haptisk information 
ligger nära affordance-teorin. Det var just James Gibson (1966) som också 
myntade uttrycket haptisk information (Groome 2010, s.88). 
 
Arkitekturforskarna Jasmien Herssens och Ann Heylighen (2012) har forskat 
kring blindas taktila upplevelser i den byggda miljön. Forskningsresultat 
Herssen och Heylingen (2012) fått visar att omgivningens haptiska egenskaper 
är relaterade till ytor och att det är genom ytorna vi kommer i kontakt med 
rummets haptiska kvalitéer.  
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Herssens och Heylighen (2012) delar in ytorna till tre kategorier; rörelseyta 
(movement plane), vägledande yta (guiding plane) och viloyta (rest plane). 
Rörelseytornas struktur stödjer orientering och balans. När det gäller 
vägledande ytor är ytornas riktning viktig och vid viloytor skapar material- och 
rumskvalitéer en stämning. Rörelseytorna berörs aktivt och viloytorna passivt. 
Detta innebär också att det är olika delar av kroppen som berör de olika ytorna, 
vilket ställer krav på ytornas materialegenskaper. Till exempel när det handlar 
om rörelseytor är det fötterna som är i kontakt med marken och behöver en 
grövre och stabil yta. Kontakten med en viloyta kan exempelvis handla om att 
sätta sig ned och luta sig bakåt, då är en mjuk och slätare yta att föredra.  

Ytornas rumsliga kvalitéer såsom riktning, form och konfiguration samt 
ytornas materialegenskaper såsom temperatur, struktur, densitet, 
genomtränglighet, ljusreflektion och elasticitet blir viktiga parametrar för 
formgivandet (Herssens & Heylighen, 2012).  
 

Människan i stadsrummet 
Arkitekten Jan Gehls (2011) bok Life between buildings publicerades för första 
gången i början av 1970-talet och har sedan dess översatts till 15 olika språk. 
Gehls tankar om hur gestaltningen av offentliga utemiljöer påverkar det sociala 
livet är tongivande i stadsplanering världen över och därför också centralt i 
detta arbete. 
 
Gehl (2011, s.9-14) delar stadslivet i tre typer av aktiviteter: nödvändiga, 
frivilliga och sociala. De nödvändiga aktiviteterna innebär bland annat att gå 
till jobbet eller skolan, handla mat eller vänta på bussen. Dessa aktiviteter sker 
oavsett omgivningens fysiska förutsättningar. De frivilliga aktiviteterna innebär 
att man gör det man önskar när det är möjligt, när de yttre omständigheterna 
bjuder in till det. Det kan handla om att gå en promenad för att få frisk luft eller 
sätta sig någonstans för att sola. De sociala aktiviteterna kräver andras närvaro 
och kan vara antingen passiva eller aktiva. Aktiv närvaro med andra innebär att 
man pratar med varandra, leker eller gör andra gemensamma aktiviteter. De 
passiva sociala kontakterna handlar om att höra och se andra människor, vilket 
Gehl (2011, s.12) menar är den mest förekommande sociala aktiviteten.  

De frivilliga och sociala aktiviteterna påverkas av yttre faktorer. Det kan 
handla om vädret, säkerhet eller platsens gestaltning. Känslan av att platsen är 
behaglig att vistas i uppstår när flera fysiska och psykologiska faktorer 
samverkar. (Gehl 2011, s.171-182) 
 

The experiencing of attractions in a given space is also a question of the 
design of the space, of the quality of the experiences offered by the 
physical environment – whether or not it is a beautiful place. 

 
(Gehl 2011, s.181) 
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Att gå 
Gåendet i offentliga stadsmiljöer ställer höga krav på underlaget. Ytans struktur 
och kvalitét kan avgöra vilken väg människor väljer att gå. Kullersten, grus 
eller ojämna ytor rekommenderas inte och underlaget ska inte heller vara halt. 
När människor rör sig i en stad tenderar de att ta den kortaste vägen där det är 
möjligt. Detta innebär ofta att man väljer att gå diagonalt och inte i 90 graders 
vinklar som gatunätet och platser oftast är ritade i. Det är viktigt att möjliggöra 
gåendet vid kanterna eftersom det innebär att människor kan uppleva både 
mindre detaljer i byggnader och objekt skyltfönster och även platsen som helhet. 
(Gehl 2011, s.133-145) 
 

Att stanna 
Man kan stanna av olika anledningar: rött ljus, att titta på något, att fixa något 
eller prata med någon man träffar spontant. Denna typ av stående varar en kort 
stund och ställer därför inte speciella krav på omgivningens gestaltning, man 
stannar där man är helt enkelt. Däremot när man står en längre stund och till 
exempel väntar på någon väljer man sin plats noggrant. Människor står ofta och 
väntar vid kanterna, vid fasader, eftersom det känns skyddat: man ser åt olika 
håll, andra människor kan bara närma sig framifrån, ryggen är skyddad, man är 
lite avskild. En annan variant är att man står intill något, till exempel en pelare 
eller pollare. (Gehl 2011, s.147 -153) 
 

Att sitta 
Bra sittmöjligheter är oerhört viktiga eftersom de skapar grunden till andra 
aktiviteter såsom att läsa, äta, sola eller umgås. Dessa aktiviteter gör att man 
stannar längre i stadsrummet, vilket ökar möjligheten till att andra människor 
också vill stanna. Vid val av sittplats är kanter populära av samma anledning 
som redan nämnts vid val av väntplatser, nämligen trygghet. Man vill känna sig 
omhöljd av något. En sittplats ska inte ”flyta i tomma intet”. Sittplatsernas 
placering i förhållande till vyer och solen spelar också roll. Sittmöjligheter kan 
delas upp i primära och sekundära. Primära innebär bänkar och stolar, 
sekundära annat som kan användas till att sitta på såsom trappor eller högre 
kanter. (Gehl 2011, s.155-162) 
 

Favoritplatser  
Landskapsarkitekten Ulla Berglund och sociologen Ulla Jergeby (1998) har 
också studerat livet i offentliga utemiljöer. När invånare och planerare i 
Västerås och Enköping fick frågan om sin favoritplats i staden valde de flesta 
ett grönområde. Upplevelsen av platsen var det största skälet till varför platsen 
var en favorit. Upplevelsen hade ofta med natur och rekreation att göra. 
Utekaféer, affärsgator och handelstorg valdes av fåtal och författarna drar 
slutsatsen att favoritplatser har med nöje och inte med nytta att göra. (Berglund 
& Jergeby1998, s.27-31)  
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Socialt följdvärde innebär att ”det ena kan leda till det andra”. Det har med 
upplevelsevärde att göra, att det inte bara finns en bänk att sitta på, utan kanske 
en möjlighet att sitta en stund i solen, njuta av planteringar eller lyssna på en 
gatumusiker. ”Ett upplevelsevärde innebär att människor på något sätt ges 
tillfälle och lockas att utforska omgivningen aktivt.” (Berglund & Jergeby1998, 
s.73). 

Utifrån sina studier fastställer Berglund och Jergeby att en varierad 
miljö med mångfald är ett viktigt kriterium för planering av stadsrum. Med det 
menas att varje stadsrum i en stad bör tillgodose olika människors behov. 
(1998, s. 72) Berglund & Jergeby(1998, s.20-21) konstaterar också att 
skönhetsupplevelsen är betydelsefull: 
 

Vi kan alltså se att den estetiska upplevelsen är framträdande och en 
bland flera eftersökta egenskaper hos platser för rekreation och 
avkoppling. 

 
(Berglund & Jergeby 1998, s.21) 
 

 

Om material 
Material har alltid fascinerat människan. Arkitekturprofessor Finn Werne 
(2004, s.11-12) menar att vi redan som barn genom att utforska vår omgivning 
med alla sinnen, har lärt oss att olika material har olika egenskaper. Denna 
kunskap som sitter i kroppen bekräftas inte via det visuella utan via känslan. 

Inom arkitektur har val av material först och främst handlat om de 
praktiska och konstruktiva egenskaperna. Estetiken och symboliken har spelat 
mindre roll, men det har inte varit oviktigt. Diskussioner kring materialens 
äkthet och falskhet har alltid funnits och olika trender har dominerat genom 
tiderna. (Werne 2004, s.15-16)  

  
Landskapsarkitekten Desiree Johansson (2007) har studerat materialens 
åldrande i utemiljöer med fokus på skönhet. Johansson (2007, s.6) menar att 
åldrande och förfall upplevs olika; en förfallen miljö ger ingen positiv känsla 
medan ”Ett vackert åldrande kan tillföra miljön stora kvalitéer”. Materialitet 
beskriver uttrycket som materialet förmedlar. Det kan handla om ett visuellt 
uttryck såsom färg eller glans eller om en taktil känsla till exempel grovhet eller 
släthet. Nedbrytningsprocessen kan antingen öka eller reducera materialets 
materialitet och därmed också dess skönhet. (Johansson 2007, s.13). 
 
Åldrandeprocesser påverkas av olika faktorer till exempel klimat, förstörelse, 
slitage och smuts (Johansson 2007, s.24). Vid val av material är det viktigt att 
tänka på förhållandet mellan slitage och skötsel. Polerade, glänsande ytor är 
känsligare för smuts och kräver kontinuerligt underhåll för att behålla sin 
karaktär och upplevas som tilltalande. I en för perfekt miljö kan skavankerna 
upplevas mer störande. En rostig yta eller grovhuggen sten däremot kräver 
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mycket lite underhåll, men behåller sin karaktär och kan upplevas som naturligt 
patinerade. Slitage och skavanker i materialen berättar också om att människor 
använder miljön, vilket ger platsen en mer levande känsla. (Johansson 2007, s. 
31-32) Johansson (2007, s.36) menar också att när man blandar material som 
åldras olika kan det ge en levande känsla för en miljö.  
 
Utifrån sina studier drar Johansson (2007) följande slutsatser: 
 

- Åldrandet är en naturlig del av materialens utveckling. Den går inte 
att undvika, men väl att utnyttja för att få dem vackrare. 

- Material som försöker likna något annat än vad de är blir alltmer 
onaturliga med tiden. 
 

Johansson (2007, s.39) 
 

Om form 
Arkitekten Francis Ching (2007, s.34) talar om att med form kan man antingen 
mena ett yttre uttryck eller ett inre sammanhang. För honom är det både och 
samt den principen som binder helheten ihop. Som redan tidigare nämnts 
upplever människan omgivningen utifrån sin kroppshållning, detta gäller även 
upplevelsen av former. Horisontella linjer upplevs som stabila och vilsamma. 
Vertikala linjer utrycker balans i förhållande till tyngdkraften. Diagonala linjer 
uttrycker dynamik och aktivitet. (Ching 2007, s.9) Dessa grundprinciper 
påverkar också hur olika geometriska former upplevs. En triangel som står på 
sin spets upplevs som ostabil och dynamisk medan en triangel som står på sin 
bas ger intrycket av stabilitet (Ching 2007, s.40). En cirkel upplevs som 
självcentrerad och kan användas för att skapa fokus (Ching 2007, s.39). 
 

Sammanfattning av teori 
Som sammanfattning av den teoretiska bakgrunden citeras arkitekten Peter 
Zumthor (1988). Hans poetiska ord uttrycker hur de för detta arbete väsentliga 
teorierna samspelar med varandra:  
 

[Arkitekturen] står i en speciell kroppslig förbindelse med livet. […] 
[Den är] hölje och bakgrund till det förbipasserande livet, ett sensibelt 
kärl för stegens rytm på golvet, för arbetets koncentration, för sömnens 
stillhet.  
 

Zumthor (1988, s.204) 
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Metoder och tillvägagångssätt 
 
Valet av metoder är baserat på arbetets forskningsfrågor och syfte. Platsanalys 
har gett djupare förståelse för Kungsplans grundförutsättningar. Kontextanalys 
har gett information som relaterar till omgivningens egenskaper och form- och 
materialanalys kunskap om materialens egenskaper. 
 
Detta har kompletterats med en expertintervju då även tidiga skisser visades för 
att få feedback inför vidare utveckling av gestaltningsförslaget. 
 

Platsanalys 
Platsanalysen började med dokumentation av platsen i form av fotografier och 
skisser. Därefter har platsen beskrivits och analyserats utifrån dess 
beståndsdelar såsom väggar, golv och ingångar. Material, betydelsefulla 
arkitektoniska element har dokumenterats. Analysen innefattar även form, skala 
och rörelseriktningar. Detta motsvarar den platsanalysmetod arkitekterna Ching 
och Binggeli (2012, s.60-61) presenterar. 

I platsanalysen har också aspekter inkluderats, som arkitekterna Bodin, 
Hidemark, Stintzing och Nyström (2016, s.142-149) tar upp vid undersökning 
av utemiljöer; hustyper som finns vid platsen, träd att bevara, akustiska 
aspekter, väderstreck, solförhållanden och historiska kvalitéer som kan bevaras. 
 
Platsanalysen ägde rum på tisdag 4.4 kl. 11.15–12.00. Vädret var blåsigt med 
växlande molnighet och temperaturen var plus sju grader. Analysen 
kompletterades med en ljudanalys på tisdag 18.4 kl. 15.00–15.10. Vädret var 
mestadels soligt och vindstilla med en temperatur på plus fem grader. 
 
Även gamla stadskartor från 1927, 1949, 1955 och 1962 har studerats för att få 
reda på Kungsplans utveckling genom tiderna och när platsen fick sin 
nuvarande gestaltning och funktion som parkeringsplats.  
 

Kontextanalys 
För att skapa en bild av hur Kungsplan förhåller sig till sin omgivning har en 
kontextanalys genomförts. Tankar som stadsplaneraren och arkitekten Kevin 
Lynch förmedlar i The image of the city (Lynch 1960) har använts som 
utgångspunkt och inspiration för analyserna. Lynch utgår från idén att 
människor skapar och strukturerar upp sin inre bild av en stad med hjälp av 
stadens beståndsdelar; stråk, kanter, områden, noder och landmärken. Dessa 
märks på en karta och analyseras sedan utifrån identitet, struktur och mening 
(Lynch 1960) 

I kontextanalysen fokuserades på de platser som ansluter till Kungsplan. 
Kungsplan ingick också i analysen. Platserna analyserades utifrån identitet och 
funktion. Växlighet och vatten har inkluderats i analysen eftersom Lynch 
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(1960, s. 44) menar att de är uppskattade inslag i stadsmiljöer för de inger 
välbehag.  

Analysen har hjälpt till att skapa en bild av vilka typer av platser som 
finns i Eskilstuna centrum och hur de förhåller sig till varandra. Analysen 
baserar sig på mina egna iakttagelser och minnesbilder som samlats under de 
två och ett halvt år jag bott i Eskilstuna och regelbundet rört mig i det område 
analysen beskriver. Analysen styrks med Gehl Architects analys av Eskilstuna 
centrum (Stadslivs- och stadsrumsstrategier för Eskilstuna centrum, 2014). 
 

Form- och materialanalys och introspektion  
För att få bättre förståelse för de olika materialens egenskaper och användning i 
offentliga utemiljöer har materialen på Fristadtorget studerats. Det nygestaltade 
Fristadstorget invigdes hösten 2014. I gestaltningen har flera material samt 
olika slags sittmöbler använts. Fristadstorget har sedan omgestaltningen blivit 
en populär mötesplats och ligger i direkt anslutning till Kungsplan. 

Materialen dokumenterades med hjälp av kamera och alla sittmöbler 
testades utifrån den sittkomfort som formen ger, samt den temperatur och 
känsla materialet förmedlar. Upplevelser av dessa taktila egenskaper noterades 
med papper och penna ca.10 minuter efteråt på en annan plats. Om jag hade 
gjort noteringar samtidigt som jag testade hade händerna blivit kalla, vilket 
hade kunnat påverka upplevelsen och resultatet. Analysen gjordes på tisdag 
18.4 kl. 15.10–15.40. Vädret var mestadels soligt och vindstilla med temperatur 
plus fem grader.  
 
Introspektion handlar om att den som undersöker något får information genom 
egna erfarenheter – det man själv upplevt. Så introspektion är den mest 
subjektiva forskningsmetoden (Frostling-Henningsson 2003, s.168-169). 
Samtidig introspektion innebär att upplevelserna dokumenteras direkt när de 
äger rum medan retrospektiv introspektion innebär att introspektionen görs i 
efterhand och grundar sig på minnet (Ibid., s.174).  
 

Expertintervju 
Expertintervju med landskapsarkitekten Karin Ermegård från Eskilstuna 
stadsbyggnadskontor har gjorts i syfte att få bättre förståelse för vilka aspekter 
som kan påverka gestaltning av stadsmiljöer samt val av material. Intervjun 
hade samtalskaraktär, men grundade sig på intervjufrågorna (se bilaga 1) som 
utvecklats utifrån arbetets forskningsfrågor. Frågorna var grupperade enligt 
olika teman, vilket gav intervjun en struktur och gjorde att en röd tråd kunde 
hållas. Detta liknar metoden som Florin (2015, s.49) utvecklat.  
 
Intervjun bearbetades på följande sätt: en sammanfattning av det inspelade 
materialet skrevs. Sedan markerades delarna som ger svar på de olika 
forskningsfrågorna med separata färger. En sammanfattning av det färgkodade 
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materialet redovisas som resultat av intervjun. Intervjun ägde rum på fredag 
28.4 kl. 10.15–11.30 på Ermegårds kontor. 
 

Etik och metodkritik 
Plats- eller rumsanalys är en metod Ching och Binggeli (2012, s.60-61) 
presenterar. Den handlar primärt om att analysera inomhusmiljöer, men 
eftersom Kungsplan har karaktären av en innegård och bildar en tydlig 
rumslighet anser jag metoden användbar i detta arbete. Vid en platsanalys kan 
mina egna värderingar påverka vad jag uppmärksammar eller inte. Till 
platsanalysen hade jag förberett en check-lista för att säkerställa att jag inte 
glömde något.  
  
Vid materialanalys (och delvis även vid kontextanalys) användes metoden 
introspektion. Nackdelar med introspektion anses vara att metoden grundar sig 
bara på forskarens egna erfarenheter och resultatet kan därmed bli för personligt. 
När introspektionen är gjort i efterhand kan det finnas en risk att inte komma 
ihåg detaljerna. Fördelen med introspektion är att praktiska erfarenheter ger 
djupare kunskap och förståelse för det studerade ämnet. (Frostling-Henningsson 
2003, S.177-179)  
 
Jag har försökt att inte fotografera människor, men ibland vill man ha en 
människa med på en bild för att ge en bättre uppfattning om skalan eller visa en 
funktion. Då har jag sett till att det inte går att känna igen vem personen på 
bilden är. 
 
Enligt lagen (Lag 2003:460, § 16-18) behöver människor som deltar i forskning 
informeras om syftet med forskningen, dess metoder, följder, risker och vem 
som bedriver forskningen. Det är viktigt att tala om att deltagandet är frivilligt 
och att medverkan när som helst kan avbrytas. Efter att den deltagande fått 
denna information ska hen uttrycka sitt samtycke, vilket ska dokumenteras.  

Vid expertintervjun användes ett skriftligt samtyckesformulär (se bilaga 
2), frågan om respondenten ville uppträda med sitt namn och om hon 
godkänner att intervjun spelas in, ställdes muntligt. Respondenten svarade ja. 
Respondenten ville ta del av den skriftliga sammanfattningen av intervjun innan 
rapporten publicerades. Detta lovades och löftet hölls. På önskemål av 
respondenten togs en mening bort av personliga skäl. Den borttagna meningen 
hade ingen betydelse för detta arbete. 

Intervjusvaren presenterar en persons åsikter. Hade flera 
expertintervjuer genomförts hade resultatet förmodligen blivit mer varierat och 
gett bredare förståelse för problematiken. Inom tidsramen för detta arbete var 
det dock inte möjligt att genomföra flera intervjuer. 
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Resultat och analys 
 
Först framläggs en beskrivning och bilder av den genomförda analysen. Efter 
det presenteras vad analysen resulterat i. Till sist presenteras resultatet av 
expertintervjun.  
 

Platsanalys 
Arkitektur  
Kungsplan har en yta på cirka 60 meter gånger 30 meter. Det finns tre, för 
allmänheten öppna, ingångar: Kungspassagen som förbinder Kungsplan med 
Kungsgatan, samt passagerna från Fristadstorget och Kriebsensgatan. Det finns 
även en passage som kallas Riopassagen som knyter platsen till 
Rademachergatan, men den är låst för allmänheten (se fig.3.). 
 

  
 
 
Kungsplan är kringgärdat av byggnader i form av lägre affärslokaler och högre 
bostadshus (se fig. 4. och 5.).  Husen är av varierande arkitektonisk stil. Min 
bedömning är att husen är byggda mellan 1940- och 1970-talet.  
 

 

 

Figur	  3.	  Kungsplans	  nuvarande	  layout.	  
Visualisering:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  5.	  Vy	  från	  Fristadstorget	  i	  riktning	  mot	  
Kriebsensgatan.	  Längst	  bort	  syns	  putsade	  fasader.	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
	  

Figur	  4.	  Vy	  från	  Kriebsensgatan	  i	  riktning	  mot	  
Fristadstorget.	  Längst	  bort	  syns	  tegelfasader.	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
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Material 
Körbanans markbeläggning består av asfalt. Gångstråk och trottoarer av 
betongplattor. Övergången mellan körbanan och trottoaren är markerad med 
gulmålade kantstenar. I Kungspassagen finns ett terrazzogolv från 1950-talet 
(se fig. 6.). Fasadmaterial som använts vid byggnaderna: gråvit-melerade 
marmorplattor, gråbeigt kakel, vit och ljusbrun puts, mörkbrunt tegel och 
beigea betongplattor (se fig. 4., 5., 7. och 8.) Dörr- och fönsterkarmarna består 
av mässing, målad plåt eller trä. Det finns även koppartak på några av husen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur	  8.	  Halvaktiv	  fasad	  längs	  Kungsgatan.	  På	  bilden	  
syns	  fönsterkarmar	  i	  mässing	  och	  marmorfasad.	  	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
 

Figur	  7.	  Inaktiv	  fasad	  längs	  Rademachergatan.	  
På	  bilden	  syns	  en	  neonljusslinga	  i	  original	  från	  
1950-‐talet	  samt	  tidstypisk	  klinkerfasad.	  	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  6.	  Terrazzogolvet	  i	  
Kungspassagen	  är	  från	  1950-‐talet.	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
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Funktioner 
Platsens huvudfunktion är parkeringsplats med en parkeringsautomat för bilar, 
men det finns även en cykelparkering samt parkeringsmöjlighet för motorcyklar. 
Fotgängare använder Kungsplan som en genväg i första hand mellan 
Kriebsensgatan och Fristadstorget, men också mellan Kungspassagen och 
Fristadstorget. Kungsplan används också vid varuleveranser till verksamheterna 
vid platsen.  

Runtomkring platsen finns olika typer av näringslivsverksamheter: fyra 
frisörsalonger, två restauranger, en sexshop, ett solarium samt baksidorna av en 
skoaffär, en restaurang och en biosalong. Frisörsalongen och en restaurang har 
aktiva fasader. Med detta menas att man kan se in i lokalerna och åtminstone 
skymta de aktiviteter, som pågår. Skoaffären har en halvaktiv fasad, vilket 
innebär att man dekorerat skyltfönstret med produkter man säljer, men man ser 
inte in i butiken. En stor del av fasaderna kring Kungsplan är inte aktiva. Det 
finns fönster och dörröppningar på alla väggar, men många av fönstren är 
förtäckta och de dörrarna som finns ger intrycket av att vara bakdörrar.  
 
Sol, vind och ljud 
Vädret vid platsanalysen var halvsoligt och blåsigt. När solen kom fram nådde 
den nästan hela platsen – bara fasaderna längs med Kungsgatan låg i skuggan. 
Det blåste. Ett konstant sus hördes, vilket vid en senare kompletterande 
ljusanalys kunde fastställas som fläktljud från de fläktar som placerats på olika 
ställen.   
 

Resultat utifrån platsanalys 
Kungsplan är en omsluten plats med olika byggstilar kopplade till olika 
tidsepoker. Platsen erbjuder olika slags vyer beroende på åt vilket håll man 
tittar. Det finns även en stor variation vad gäller materialval. Det finns inget 
självklart tongivande material, bortsett från markbeläggningen där enbart tre 
olika material använts. Det finns starka motsatser i materialen: marmor, 
mässing och terrazzo förmedlar en känsla av hög status och lyx, medan tegel 
och betong däremot känns mer vardagliga.  

Markytan är relativ stor och jag bedömer att där finns goda möjligheter 
att skapa tydligare sammanhang och platskänsla med hjälp av materialval och 
formspråk. Platsens färgskala är dov; de flesta färgerna kan sägas vara 
naturfärger; beige, grått och brunt dominerar det visuella intrycket, vilket känns 
färglöst.  
 
Platsen har få funktioner och inga aktiviteter för en större allmänhet och bredare 
målgrupp. Det finns ingenting förutom spontana möten med bekanta som gör 
att människor stannar på Kungsplan en längre stund. Flera passiva fasader 
förstärker intrycket av en bortglömd plats. Kungsplan har gynnsamma sol-
förhållanden, vilket stärker möjligheten att platsen ska kunna utvecklas till en 
mer attraktiv plats där människor trivs. 
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Kontextanalys 
Kungsplan är en nod för bilister och cyklister, eftersom det finns en parkering 
där. Platsen är ett stråk för fotgängare eftersom ett antal människor använder 
Kungsplan som genväg, mest till och från Fristadstorget. Det är inte en plats där 
människor stannar och vistas. På platsen växer fyra träd. 
 

 

 
Sydost om Kungsplan, i direkt anslutning ligger Fristadstorget, en nod och ett 
landmärke, kanske till och med kärnan i Eskilstuna centrum. Torget ansluter 
direkt till omgivande byggnader där det finns restauranger och annan 
affärsverksamhet. På torget finns flera antingen fasta eller tillfälliga 
sittmöjligheter. På den soligaste delen av Fristadstorget finns plats för solstolar. 
Även fontänens struktur afforderar till att sitta på. På Fristadstorget finns 
dagligen torghandel i mindre skala och det arrangeras olika typer av evenemang 
under hela året.  

Fristadstorget är en stor plats där man kan vara anonym. Det finns träd 
och säsongsplanteringar, men känslan är inte att platsen är fylld av grönska. 
Flera rörelseriktningar genomskär platsen då den ansluter till flera gator 
runtomkring och blir därmed ett naturligt genomgångsställe. Platsen används 
året om, men det är mest folk där under sommarhalvåret. På Fristadstorget rör 
sig och vistas människor i olika åldrar. Både män och kvinnor. Gehl Architects 
(Stadslivs- och stadsrumsstrategier för Eskilstuna centrum 2014, s.18) skriver 
att Fristadtorget är ”hjärtat av staden” och en aktiv plats där många människor 
möts. 
 
Kungsgatan ligger söder om Kungsplan. Kungsgatan har en stark identitet och 
funktion som Eskilstuna centrums shoppinggata. Det är en gågata och ett 
populärt stråk. När affärerna har öppet finns det många som rör sig där oavsett 
årstid. Det är människor i olika åldrar, både män och kvinnor. Det finns några 
sittplatser, men den största aktiviteten är att gå. Analysen som Gehl Architects 

Figur	  9.	  Bilden	  visar	  hur	  Kungsplan	  förhåller	  sig	  till	  sin	  omgivning.	  
Bakgrundskarta:	  Eskilstunakartan	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
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(Ibid,s.14,16) har gjort visar att Kungsgatans mitt är det ställe i Eskilstuna 
centrum där det finns mest människor i rörelse, men att gatan töms på 
människor och liv när affärerna stängs. Kungspassagen förbinder Kungsplan 
med Kungsgatan. 
 
Kriebsensgatan, väster om Kungsplan, saknar en tydlig identitet och används 
mest som förbindelselänk mellan olika tvärgator och till stadsbibliotek och 
stadsteater. Bilarna åker in till Kungsplan från Kriebsensgata. En del av gatan 
är avstängd för biltrafiken och bildar ett litet minitorg i mötet med Kungsgatan. 
 
Bibliotekstorget ligger direkt norr om Kungsplan. På torget finns under 
sommarhalvåret ett stort schack-spel som är populärt. Enligt mina observationer 
är det mest lite äldre män av utländskt ursprung som spelar. Sittplatserna vid 
fontänen används också ofta av både män och kvinnor. Känslan är att platsen 
används mest av vuxna. Bibliotekstorget är omringat av träd och buskar och det 
finns även säsongsplanteringar vilket ger platsen en grön och lummig känsla. 
Gehl Architects (Ibid., s.18) har även identifierat en boulebana och torghandel 
på bibliotekstorget och anser att det är en av de få aktiva platserna i centrum.  
 
Rademachergatan norr om Kungsplan är något identitetslös. Här finns mycket 
bil- och busstrafik. Längs gatan finns affärer och restauranger, men det finns 
inte många människor som går där. Det finns inga träd eller buskar. 
Säsongsplanteringar kan finnas. Helhetskänslan som gatan förmedlar är tråkig. 
Det finns en gång, Riopassagen, mellan Rademachergatan och Kungsplan, men 
den är inte tillgänglig för allmänheten. 
 

Resultat utifrån kontextanalys 
Kontextanalys tydliggör att Kungsplan är omringad av mycket rörelse och 
aktivitet i och med identitetsrika platser med tydliga funktioner (bortsett från 
Rademachergatan). Det finns mycket kommersiell verksamhet runtom och i 
närheten. Det finns träd, planteringar och vatten i Eskilstuna centrum, men det 
finns få platser som känns lummiga och gröna. Kontextanalys visar att det 
saknas en utemiljö i Eskilstuna centrum som erbjuder aktiviteter uttalat riktade 
till barn. 
 
Ingångarna till Kungsplan är osynliga och lätta att missa. Om man ser 
passagerna är det svårt att förstå att de leder till en offentlig plats, vilket 
förstärker platsens privata karaktär. Man kan säga att Kungsplan är en baksida 
till de platserna som ligger runt om. 
 
Min slutsats utifrån kontextanalysen är att Kungsplan har potential att bli en 
aktiv plats i Eskilstuna centrum som kan erbjuda något som saknas; en lite mer 
skyddad plats med möjlighet till lugnare aktiviteter, en paus i grönskan samt 
något som tilltalar barnen.  
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Form- och materialanalys  
Markmaterial som används på Fristadstorget är betongplattor, granit och 
cortenplåt (se fig. 10.). Betongplattorna i tre olika nyanser av grått utgör största 
ytan. Plattornas yta är lite räfflad och de känns stabila under fötterna. En del av 
torgytan är lagd med mörkgrå, nästan svart granit. Även den har lite ojämn yta 
och känns stabil under fötterna. Cortenplåt används också som planteringsgaller 
och dekoration. På torget finns även en terrass av obehandlat lärkträ, som med 
tiden gråtonats. Terrassen som ligger vid en vattenspegel kan bli hal (se fig. 
11.). Annars känns träytan mjuk och behagligt ljummen vid beröring med 
handen.  
 

 
 
 

På Fristadstorget finns flera olika slags sittmöbler. Material som används är 
granit, både betsat och obehandlat trä (svårt att avgöra vilka sorter) samt stål, 
både målat och omålat. Graniten känns på vissa ställen varm och på andra 
ställen sval eller kall beroende på hur solen har legat på. Träet har mer jämn, 
behaglig temperatur och verkar inte vara lika beroende av solens värmande 
effekt. Graniten känns mycket hård och stum. Träet däremot förmedlar en 
mjukare och mer elastisk känsla. Metallen känns kallast av dessa material.  
 
Formspråket på sittmöblerna är huvudsakligen baserat på raka former. Det finns 
bara en typ av sittmöbler med övervägande runda, organiska former. Det är 
också den som ger den mest behagliga sittupplevelsen av torgets alla sittmöbler, 
särskilt den sidan där man nästan ligger i stället för sitter (se fig. 12.).  
 

 

Figur	  11.	  Lärkträterrassen	  kan	  bli	  hal.	  	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  	  

Figur	  12.	  Bänken	  har	  en	  kroppsanpassad	  
form	  som	  även	  afforderar	  till	  att	  stå	  på	  och	  
att	  luta	  sig	  mot	  ryggstödet.	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  10.	  Markbeläggning	  på	  Fristadstorget	  består	  
av	  olika	  material.	  Fotografi:	  Minna	  Eronen	  	  
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Möbelns form är väl anpassad till den mänskliga kroppen (min i detta fall) och 
materialet trä förmedlar också en behaglig temperatur och känsla. Att möbeln är 
vänd mot eftermiddagssolen ökar den behagliga känslan ytterligare. En nackdel 
är dock att det dekorativa sidostycket av metall med sitt ihåliga mönster 
afforderar till att kasta in skräp i. Detta påverkar såklart inte sittkomforten, men 
däremot den allmänna känslan negativt. 

Den minst behagliga av möblerna vad gäller sittkomfort är granitstolen 
(se fig. 13.). Det är något i formen som gör att jag inte sitter bekvämt. Känns 
stelt. Jag har svårt att förhålla mig till ryggstödet också, vinkeln är konstig. Den 
släta granitytan känns behaglig vid beröring, särskilt där den blivit solvarm. 
Torgets andra sittmöbler och sittmöjligheter faller i kategorin ”mellanmjölk”. 
Med detta menar jag att de varken är tydligt behagliga eller obehagliga vad 
gäller sittkomfort. De gör sitt jobb helt enkelt (se fig. 14.). 

 

 
 

Resultat av form- och materialanalys 
Att använda flera material skapar en mer varierad och levande miljö – både 
visuellt och taktilt. Materialegenskaper påverkar hur materialet upplevs. 
Stabilitet vid markbeläggning är viktigt för trygghet och känslan av 
rörelsefrihet. Vid placering av sittmöbler är det viktigt att tänka på sol-
förhållanden. En bänk av sten (eller metall) bör inte stå mestadels i skuggan där 
den inte blir uppvärmd och då kan upplevas obehagligt kall att sitta på. Trä är 
mindre känsligt vad gäller sol-påverkan och klarar av att stå i skugga utan att 
sittkomforten påverkas påtagligt negativt.  

Sittmöblernas form påverkar sittkomforten. Utifrån analysen konstaterar 
jag att formgivningen på sittmöblerna också påverkar upplevelsen av hela 
platsen och även hur länge man stannar. En slutsats blir att runda organiska 
former motsvarar mest den mänskliga kroppens form och ger därmed också en 
hög sittkomfort. Kantiga former i kombination med hårda, kalla material ger en 
låg sittkomfort och till och med en obehagskänsla. Hur sittmöblerna är 

Figur	  13.	  Granitstolen	  har	  en	  kantig	  form	  som	  känns	  
obekväm.	  	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  14.	  Bänken	  har	  ett	  visuellt	  tilltalande	  
utseende	  och	  går	  att	  använda	  från	  olika	  håll.	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
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placerade i förhållande till varandra, och platsens övriga funktioner samt solens 
läge påverkar upplevelsen antingen positivt eller negativt.  

Ett övergripande tema på Fristadstorget vad gäller sittmöjligheter verkar 
vara att de kan användas från olika håll (både fram- och baksida) vilket ökar 
flexibiliteten. Materialen håller ihop med hjälp av den dova färgskalan där olika 
gråtoner dominerar samt att alla material är naturmaterial eller tillverkade av 
naturmaterial.  
 

Expertintervju 
Nedan följer en sammanfattning av expertintervjun. I sammanfattningen ingår 
de delar av intervjun som varit betydelsefulla för forskningsfrågorna och 
gestaltningsförslaget. För att läsa sammanfattningen av hela intervjun med 
landskapsarkitekt Karin Ermegård se bilaga 3. 
 
Ermegård är en av flera landskapsarkitekter i Eskilstuna kommun. Hon har 
arbetat i Eskilstuna sedan 2010. Ermegård har studerat vid SLU Alnarp i Skåne. 
Hållbar utveckling har genomsyrat utbildningen på olika sätt både vad gäller 
stadsplanering och design. Det gröna som verktyg handlar indirekt om ekologi 
och sammanhanget i landskapet, menar Ermegård.  

Ermegård känner inte till begreppet estetisk hållbarhet sedan tidigare, så 
jag förklarar hur jag ser på det, att det handlar bland annat om hur materialen 
åldras och den känsla en plats förmedlar genom sin gestaltning. Ermegård 
associerar detta till förhållandet mellan form och funktion. I sin yrkesroll som 
landskapsarkitekt strävar hon efter att skapa platser som är både vackra och 
funktionella. Hon har märkt att när man plockar isär form och funktion, blir det 
ibland så att estetiken rationaliseras bort eftersom man anser att funktionen står 
för sig själv. Ett levande arbete mellan form och funktion behövs för ett 
gynnsamt resultat, anser hon. 

Genom att vid valet av material ta hänsyn till naturen eller den 
befintliga miljöns karaktär skapas en estetisk hållbar miljö. Bostadsområdet 
Brunnsbacken i Eskilstuna ser hon som ett exempel där man tagit hänsyn till 
naturen på ett fint sätt genom att använda gammalt tegel som samspelar bra 
med naturen. I Munktellstadens gestaltning från 90-talet har hänsyn tagits till 
platsens industriella historia. Varma tegeltoner och corténplåt går igen i 
mycket, vilket har inspirerat och inspirerar många projekt även idag. Ett annat 
sätt att skapa en estetisk hållbar miljö är genom att framhäva något befintligt 
med en kontrast. Ermegård menar att man ska vara stolt över vad man har, men 
samtidigt våga vara innovativ, tänka nytt och sticka ut.  
 
Funktion på olika nivåer och diversitet är viktigt för flexibiliteten. Ju mer 
platsen är anpassad för människor med olika åldrar och bakgrund samt att den 
kan användas dygnet runt under hela året, desto mer funktionell och attraktiv 
blir platsen. Variation i planteringar och träd som blommar på våren, har fina 
höstfärger eller är vintergröna förstärker intrycket av flexibilitet. Ermegård 
menar också att även en stark gestaltning kan göra en plats attraktiv. Hon anser 
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dock att en kombination mellan funktion och gestaltning är att föredra. Det är 
viktigt att hitta en balans där det finns flöden utan att människor känner sig 
utsatta. Ermegård menar till exempel att sittplatserna på Fristadstorget inte ägs 
av någon, vilket hon anser är lyckat gestaltning. 
 
Materialval har med miljöns varaktighet att göra. När miljön är tänkt att vara 
permanent ska den kunna åldras och hålla. Ermegård anser det även viktigt att 
ta hänsyn till var materialen kommer ifrån och hur de är tillverkade. Ermegård 
vill gärna utgå från det som finns på hemmaplan och stödja lokala hantverkare 
och producenter, men tyvärr möjliggör ekonomi och upphandlingskrav inte 
alltid detta. Hon nämner att det finns ett stenlager med sneda kantstenar och 
annat stenmaterial som inte riktigt duger till gator och torg, men som hon anser 
är ändå värdefullt material. 

Att det finns en omsorg i valet av material är viktigt, samt att materialen 
är välvalda i förhållande till varandra. Ermegård tycker om möten mellan det 
som växer och det byggda, till exempel armerad marktegel som tillåter gräset 
att växa genom. Men dock menar Ermegård att i slutändan handlar det inte om 
materialen i sig – de kan vara metall, trä eller tegel – det viktigaste är att det 
finns en tanke bakom. Något som är gediget gjort väcker intresse och är ofta 
dessutom mer hållbart. Ermegård påpekar också att det är viktigt att respektera 
designens helhet; när man börjar rationalisera bort delar eller byta ut material 
finns en risk att man inte längre förstår grundtanken och då försvinner också 
själen. 
 

Resultat av expertintervjun 
En estetisk hållbar miljö kan skapas genom att ta hänsyn till omgivningens 
karaktär och historia antingen genom att designen harmoniserar eller 
kontrasterar med omgivningen. Detta förutsätter ett medvetet arbete mellan 
form och funktion, mellan det estetiska och platsens ändamål. Tyvärr anses 
estetiska aspekter inte alltid vara lika viktiga som de funktionella och kan 
därför bli bortrationaliserade. Slutsatsen blir att en kompromisslös design, där 
designern argumenterar för sina estetiska designval är estetiskt hållbart. 
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Designkoncept  
 
Konceptförslaget som detta arbete har resulterat i heter Bakficka. I 
restaurangvärlden är bakficka ett väletablerat koncept, Operakällaren i 
Stockholm startade trenden redan 1962. En bakficka är en mindre del av en 
större restaurang som ofta har en hög ambitionsnivå. Bakfickan har mer 
avslappnad stämning, enklare utbud och lägre priser. Huvudetablissemanget 
och bakfickan kompletterar varandra vilket gör att helheten tilltalar en större 
kundkrets eftersom den erbjuder flera valmöjligheter. (Collin 2012)  
En bakficka delar ofta kök med huvudrestaurangen, vilket innebär att man ofta 
använder de delar av råvaror som inte duger till de lyxigare rätterna. 
Detta koncept har applicerats i gestaltningsförslaget som vuxit fram genom min 
designprocess i dialog mellan de olika teorier jag fördjupat mig i samt 
resultaten de olika metoderna gett.  

 

Designprocess 
De första fröna till designen såddes vid allra första besöket på Kungsplan i 
mitten av februari. De idéer som spontant kom upp då var: gröna sedumtak för 
trevligare utsikt för de boende, gröna väggar för att bygga rum i rummet och 
avgränsa mot bilar, någon typ av struktur med tak för att kunna använda platsen 
även vid regn, skapa en lugn oas där man kan ta paus i shoppandet (särskilt vid 
julruschen). Det var också då ordet bakficka dök upp. Det var inte alls kopplat 
till restaurangbranschen, utan till den känsla som Kungsplan förmedlade mig; 
omhöljd och gömd.  
 
I slutet av februari träffade jag Anna Ekwall och Pernilla Lindström på 
stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna för att höra mer om tankarna kring 
Kungsplan. Det som kom fram var att man önskar en flexibel plats för flera 
aktiviteter och olika åldersgrupper. Ett ord som jag skrivit med stora bokstäver i 
mina anteckningar från det mötet är tillägg. 
 

Ledord för designarbetet 
Utifrån de teorier och metoder detta arbete bygger på, utkristalliserades tre 
ledord för designarbetet. Dessa ord är: kroppsanpassad, behaglig och lagom. 
De har en nära relation till varandra och bildar tillsammans den helhet jag har 
strävat mot i mitt designarbete. Dessa ord har också hjälpt mig att ta 
designbeslut.  
 
Kroppsanpassad förknippas med affordance-teorin. Att vi intuitivt märker hur 
vi kan använda vår omgivning, har att göra med hur omgivningen relaterar till 
den mänskliga kroppens egenskaper och vilka möjligheter till interaktion som 
ges. Det har även att göra med den information vi får från omgivningen genom 
beröringssinnet.  
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Behaglig har i första hand att göra med materialegenskaper och känslan de 
förmedlar vid beröring med kroppen, vilket har med haptisk information att 
göra. En sittplats ska kännas angenäm, så att man vill sitta länge. Sittytan bör 
exempelvis inte alstra kyla. I en stad går man sällan barfota, men underlaget 
känns även genom skosulor. När man rör sig framåt med ett mål i siktet vill 
man att underlaget ska kännas stabilt och tryggt.  
 Lagom syftar till Axelssons (2011) tankar om estetisk upplevelse. 
Axelsson menar att yrkespersoner som arbetar med formgivning ofta strävar 
mot det komplexa eftersom de känner sitt eget område så väl att det enkla känns 
tråkigt. Risken är att om formgivaren arbetar utifrån sitt eget tycke och smak då 
utvecklar ett formspråk som är svårt för allmänheten att till sig och kan även 
väcka stark antipati (Därför väcker estetiska föremål våra känslor till liv, 
2012). I mitt designarbete har jag försökt vara uppmärksam på detta. Lagom 
kan också fungera som ett slags tröst för den som designar: det är omöjligt att 
formge en offentlig utemiljö som är perfekt anpassad för alla olika 
användargrupper och individer. Det räcker att resultatet blir gott nog, lagom.  

Även orden flexibel och tillägg har visat vägen under designarbetet. 
Flexibel syftar till flera användningsmöjligheter samt variation i gestaltningen, 
ordet tillägg till att skapa en plats som på olika sätt kompletterar de platser som 
ligger runtomkring. 

 
När designarbetet handlar om material och form (som i detta arbete) innebär det 
att verkligheten blir en viktig referenspunkt. Flera studiebesök i olika stadsrum 
har gjorts under designarbetet för att se hur till exempel ett materialmöte känns 
på riktigt.  
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Designarbete  
Det första designbeslutet jag tog blev centralt för arbetet. Beslutet var att 
begränsa biltrafiken på platsen till en tredjedel av den totala ytan. Detta för att 
kunna skapa en behaglig plats för människor samt möjliggöra direkt kontakt 
mellan de kringliggande byggnaderna och ytan mitt på Kungsplan. 
Ytberäkningen för bilarnas behov är gjord med hjälp av Arkitektens handbok 
(Bodin, Hidemark, Stintzing och Nyström 2016, s.193).  

Därefter fortsatte jag med att hitta en övergripande ram för 
gestaltningen och platsens layout. Jag började med rörelseriktningar. Ching 
(2007, s.264) menar att stråk påverkar och påverkas av hur platser för övrigt är 
organiserade. Stråk kan antingen harmonisera med eller bilda en kontrast till 
platsens övriga formspråk. Ching (ibid.) menar att när man fått klarhet över hur 
stråk kan placeras är det enklare att få förståelse för platsens layout. I denna 
designfas var det viktigt att skapa idéer för det vidare designarbetet med 
platsens innehåll.  
 
Jag provade formprinciperna organisk, rund och rak, för att testa vilka uttryck 
och vilka möjligheter de gav (ser fig. 15., 16. och 17.). De organiska formerna 
(se fig.15) gav ett lite rörigt intryck, samtidigt som organiska former kan 
upplevas som levande. Jag tyckte inte att de passade i en central stadsmiljö och 
inte heller gifte sig med Kunsgplans arkitektur. Med hjälp av denna skiss såg 
jag möjligheten till att skapa ett diagonalt gångstråk mellan Fristadstorget och 
Kungspassagen. Stråket gav platsen ryggrad och struktur samtidigt som det 
förmedlade dynamik. Stråket delade in platsen i olika områden. Detta 
utvecklades senare i designarbetet med hjälp av 3D-programmet SketchUp. 

De runda formerna (se fig.16) i en strikt geometri förmedlade rofylld 
känsla. Jag kan tänka mig att det vore mysigt att sitta omhöljd av grönskan, 
men formspråket kändes stelt och inte särskilt flexibelt. Det framhävde inte 
heller platsens helhet. Utrymmen vid fasaderna kändes bortkopplade från resten.  

De raka formerna (se fig. 17) tillsammans med det diagonala stråket 
kändes rätt på en gång. De harmoniserade med varandra och platsen kändes 
öppnare och mer flexibel. Här föddes även idén om trappan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  15.	  Skiss	  med	  organiska	  
former	  och	  rörelseriktningar.	  
Skiss:	  Minna	  Eronen	  
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När jag visade dessa skisser till landskapsarkitekten Karin Ermegård menade 
hon att det runda kunde bli för intimt, kräva mycket underhåll och göra att 
Kungsplan blir ett tillhåll i negativ bemärkelse. Hon rekommenderade att gå 
vidare med de raka formerna. 
 
I det fortsatta designarbetet med innehåll, artefakternas form och material, låg 
fokus på att skapa nya affordance och mångsidiga användningsmöjligheter samt 
behaglig känsla och lagom uttryck. Frågeställningar: Ska något vara flyttbart 
eller inte? Afforderar formerna till olika användningsmöjligheter? Vilka 
aspekter i formerna kan det handla om? Rund eller kantig? Närhet och distans.  

Figur	  16.	  Skiss	  med	  runda	  former	  
och	  upphöjd	  grönska.	  
Skiss:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  17.	  Skiss	  med	  raka	  former	  
och	  idén	  om	  trappan.	  
Skiss:	  Minna	  Eronen	  
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Utifrån studier om affordance och haptisk information kom jag att tänka på 
skulptur. Hur skulle det vara om platsen bestod av skulpturer som kunde 
användas till olika ändamål? Detta avfärdade jag eftersom det inte kändes 
lagom nog. Det hade kunnat upplevas för främmande. Skulpturala inslag finns 
dock med i gestaltningsförslaget.  
 
Under min designprocess har jag tagit del av en medborgardialog där 
eskilstunabor förra september fick rösta mellan två förslag kring Kungsplan. 
Det ena förslaget heter chill och handlar om en lugn och grön plats. Det andra 
handlar om lek och aktivitet med namnet tjo och tjim. Resultatet i röstningen 
blev 40 för tjo och tjim och 60 för chill. Detta kombinerat med mina 
undersökningar, framför allt kontextanalys, gjorde att jag valde att utgå från en 
bas som är lugn.  
 
 

Gestaltningsförslag 
 
Gestaltningsförslaget presenteras här utifrån de nytillskapade funktionerna för 
Kungsplan. I samband med varje funktion tas form- och materialaspekter upp 
som belyser arbetets forskningsfrågor. I gestaltningsförslaget har inte hänsyn 
tagits till de befintliga näringslivsverksamheternas karaktär eftersom min 
bedömning är att de är föränderliga. Tanken är dock att konceptförslaget och 
gestaltningsförslaget ska inspirera till nya synsätt på hur de befintliga lokalerna 
kan användas för att ytterligare förstärka Kungsplans identitet. 
 

Platsens layout  
Kungsplan har fått en layout där bilarnas område har minskats. I stället har en 
större yta för människornas aktiviteter skapats (se fig. 18.). Parkering för 
privatpersoner är inte längre möjligt, utan endast varuleveranser får åka in och 
parkera på avsedda parkeringsytor. Tanken är att varuleveranserna transporteras 
vidare från parkeringen med hjälp av en pirra. I gestaltningsförslaget har 
utrymmet från husfasaderna gjorts fyra meter brett för att kunna passera även 
om det står cafébord och stolar där. Eftersom det handlar om en rörelseyta som 
ska stödja balans (Herssens & Heylighen, 2012) är markbeläggningen vid 
fasaderna och stråk av flammad granit, vilket ger ett bra halkskydd 
(Beskrivningar – Yta, Färg och stil, 2016). Granit har också lång livslängd, 
åldras vackert och passar bra till det svenska klimatet (Hällar av granit, 2017) 
Granitens röda ton är vald för att skänka platsen färg och en varmare och 
mjukare känsla. 
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Stråk och aktivitetsyta 
Vid platsanalys observerades att fotgängare använder Kungsplan som genväg. 
Stråk är gestaltade utifrån Gehls (2011) observationer om hur människor rör sig 
i stadsrum, att de gärna tar den kortaste vägen samt att det är viktigt att skapa 
möjlighet för människor att kan gå nära fasader. I gestaltningsförslaget har stråk 
skapats längs Kungsplans fasader samt två stråk med utgångspunkt från 
Kungspassagen. Det ena sträcker sig tvärsöver till den motsatta sidan. Det andra 
diagonalt mot Fristadstorget. Med hjälp av markbeläggningen och möbleringen 
i hörnen mot Fristadstorget har diagonaler skapats även här, vilket också ger 
mer utrymme vid fasaderna för olika behov. Platsens layout är luftig vilket ger 
möjligheter att gå kors och tvärs över Kungsplan (se fig.18.). 
 
Aktivitetsytan (se fig. 19.) i centrum präglas av form samtidigt som den är 
öppen för olika användningsmöjligheter. Formspråket i aktivitetsytans 
markbeläggning är inspirerat av det befintliga terrazzogolvet i Kungspassagen, 
vilket är en betydelsefull arkitektonisk detalj och värd att lyfta fram. De valda 
materialen, som syns i gestaltningsförslaget är betongplattor och marktegel. 
Johansson (2007, 65) menar att ”Betongens åldrande vinner ofta på att ses i 
kontrast till ett annat material som inte åldras lika tydligt” och att slitage kan ge 
tegelstenar en rundad yta som är mjukt att gå på (s.73). 

 
 

Figur	  18.	  Kungsplan	  har	  fått	  en	  ny	  layout	  där	  bilarnas	  område	  har	  minskats	  och	  mer	  plats	  för	  människor	  
har	  skapats.	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  19.	  Aktivitetsytans	  markbeläggning	  bildar	  ett	  mönster.	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
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Enligt mina observationer används olika material i kombination med varandra 
redan som markbeläggning i Eskilstuna. Det ger ett levande uttryck. Det kan 
tänkas att eskilstunabor är vana vid detta uttryck, att det inte känns främmande. 
Vid markbeläggning av aktivitetsytan kan även det stenlager som Ermegård 
nämnde komma till användning, vilket ytterligare stärker hållbarhetstänkandet.  
Markmönstret som skapats genom olika materialval kan användas på olika sätt. 
Det kan affordera till lek eller spel. Aktivitetsytan kan också fungera som 
åskådar-rum eller scen för utomhusteater, lunchkonserter eller andra 
uppträdanden. Här kan även torghandel eller marknader äga rum.  
 

Trappan  
Trappan är en konstruktion gjord av lärkträ som bildar en gräns mot bilarnas 
område (se fig. 20.). Från trappan har man översikt över aktivitetsytan och 
möjlighet till social närvaro med andra. Trappans form med olika bredd och 
lutning gör att man kan sitta, halvligga eller lägga sig helt ned. Trappan kan 
även fungera som läktare eller scen.  

 
Trä bär med sig naturens formspråk med sina årsringar, kvisthål och böjningar 
(Johansson 2007, s. 76), vilket ger levande ett uttryck och kan upplevas 
tilltalande. Trä känns också behagligt vid beröring, men när träet blir blött kan 
att trappan bli hal. En tanke var att skapa trappan av betong, som inte hade 
blivit hal. Det hade också möjliggjort ett mer organiskt formspråk. Å andra 
sidan hade betongen inte gett samma jämna värme året om (om inte uppvärmd) 
som träet. En stor betongkonstruktion hade inte heller varit flexibel att montera 
isär och flytta. I den bredaste delen av trappan, som lämpar sig bäst att använda 
just som scen, kunde exempelvis granit infogas för att undvika halkrisk.  

Figur	  20.	  Trappan	  kan	  användas	  på	  olika	  sätt.	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
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Relaxhörnan 
Relaxhörnan erbjuder lite mer avskilt lugn. Den har möbeln med organiskt 
formspråk som redan finns på Fristadstorget (se fig. 21.). Möbeln är vald för att 
den gav en fantastisk behaglig upplevelse när de testades samt att den kan 
användas från båda håll. Nackdelen med denna möbel kan dock vara att äldre 
människor upplever att den är svår att komma i och ur, eller att vissa upplever 
att en så pass liggande position känns för utsatt i en offentlig miljö.  
 Vid materialanalys observerades att det ihåliga sidostycket av metall 
afforderar till att kasta skräp in under möbeln. I gestaltningsförslaget har 
perforerad metall med mindre hål valts, vilket hindrar skräpkastandet, men 
fortfarande ger möjlighet till ljuset att sippra genom. Så möbeln kan även 
ljussättas inifrån. 
 
Skulpturen Pin Point (se fig. 22.) av rostfritt stål som finns på Fristadstorget 
skymtar genom passagen mellan Kungsplan och Fristadstorget. I 
gestaltningsförslaget har klotformade objekt av rostfritt stål placerats som en 
fortsättning av Pin Point, som små droppar (se fig. 21.). Tanken är att de kan ge 
en annorlunda taktil upplevelse samt skapa sammanhang med Fristadstorget. 
Kanske kunde Kungsplan bli en skulpturpark i mindre skala? 
 

 

 
 
 
 

Figur	  21.	  Klotformade	  objekt	  av	  rostfritt	  stål	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
	  

Figur	  22.	  Skulpturen	  Pin	  Point	  av	  Olov	  Tällström	  	  
i	  rostfritt	  stål	  på	  Fristadstorget	  i	  Eskilstuna.	  	  
Fotografi:	  Minna	  Eronen	  
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Flowforms och sittmöjligheter 
De organiskt formade strömskålarna eller flowforms, som de också kallas, 
kompletterar de befintliga fontäner som finns i Eskilstuna centrum med sitt 
formspråk (se fig. 23.). Skålarnas form gör att vattnet rör sig i form av en åtta 
samt har en puls som liknar rörelsen i hjärtat hos alla levande varelser.(Virbela 
Atelje Flowform, u.å) Från mina tidigare erfarenheter vet jag att flowforms 
brukar upplevas rogivande samtidigt som det lockar barn att lägga i exempelvis 
löv och följa hur de flyter med vattnets rörelser. Med tanke på detta är skålarnas 
placering låg, men skålarna är inte djupa, vilket minimerar olycksrisken. 
Skålarna är gjorda av slätbetong, vilket ger behaglig känsla vid beröring. 
 

 
 
 

Sittmöjligheter i stadsrum skapar förutsättningar för andra aktiviteter, vilket i 
sin tur gör att människor stannar längre på en plats (Gehl 2011). I 
gestaltningsförslaget har utgångspunkten för sittplatsernas form varit 
kroppsanpassning. Det ska kännas bekvämt att sitta även en längre stund. En 
sittplats är en viloyta och materialval som skapar en behaglig stämning är 
viktigt (Herssens & Heylighen, 2012). Inspirerad av de befintliga bänkarna på 
Fristadstorget, har en bänk med kurvig sittyta och ett integrerat planteringskärl 
skapats (se fig. 24.). Planteringar på ögonhöjd ger en lummig känsla. I 
planteringslådorna växer gräs som också kan vara vintergröna. De varierande 
sittmöjligheterna är tänkta att tilltala olika slags människor.   

 
 
 
 
 
 

Figur	  23.	  Flowforms	  har	  ett	  organiskt	  formspråk.	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  

Figur	  24.	  Bänken	  har	  en	  bas	  av	  granit,	  träsits	  och	  ett	  
integrerat	  planteringskärl.	  Visualisering:	  Minna	  Eronen	  
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Slutdiskussion 
 
Detta arbete belyser vikten av att ta hänsyn till omgivningens hållbarhet utifrån 
ett estetiskt perspektiv. Arbetet bygger på tesen att stadsrum som förmedlar och 
väcker behagliga känslor samt är anpassningsbara för olika behov är estetiskt 
hållbara. Syftet med detta arbete har varit att undersöka på vilket sätt estetisk 
hållbarhet kan främjas i offentliga utemiljöer genom material- och formval samt 
att ta fram ett gestaltningsförslag för Kungsplan i Eskilstuna. Göra platsen till 
en aktiv plats där människor tycker om att vistas. Frågeställningarna handlade 
om materialval och formspråk med betoning på estetisk upplevelse och 
flexibilitet. 
 
De teorier och metoder som använts i detta arbete belyser ett intimt samband 
mellan människa och omgivning samt att sambandet mellan form och material 
är lika intimt. Estetisk hållbarhet i stadsrum kan därför förstärkas genom 
samspelet mellan material och form. Man kan säga att material ger formen liv, 
karaktär och identitet samt antingen förstärker eller försvagar formens funktion. 
Och tvärtom; upplevelsen av material har med form att göra, hur formen 
framhäver materialets materialitet. Om material och form harmoniserar med 
varandra kan upplevelsen av de bli mer behaglig.  
 
Kvalitéer som detta arbete syftar på – form- och materialegenskaper, är ett 
subtilt språk som kommunicerar på ett djupare plan huvudsakligen via beröring. 
Resultat tyder på att i en estetisk hållbar miljö är materialens taktila egenskaper 
såsom temperatur, hårdhet, stabilitet och struktur viktiga. De ska förmedla en 
behaglig känsla vid beröring. Det kan handla om att förmedla en trygghet i 
underlaget när man går eller att sittplatsens sittyta och ryggstöd har en behaglig 
temperatur och struktur. Resultat tyder också på att naturmaterial upplevs 
tilltalande. De är behagliga att röra vid och åldras också ofta på ett sätt som 
upplevs vackert.  
 
I gestaltningsförslaget detta arbete lett till har ett öppet formspråk, där det finns 
balans mellan tom yta och fylld yta, använts. Den fyllda ytan innebär att det 
finns rumsliga element som möjliggör olika slags aktiviteter och den tomma 
ytan innebär att den kan fyllas med olika typer av aktiviteter vid behov samt 
tillfälliga objekt eller rumsliga element. Formspråket i layout är till stor del 
baserat på raka former, eftersom de runda formerna har en inneboende slutenhet, 
vilket kan innebära en minskad flexibilitet. Kungsplan är en innergård och i sig 
redan en sluten miljö så ett formspråk som förmedlar och skapar öppenhet 
kändes därför mer passande. De skapade rumsliga elementens form i en estetisk 
hållbar miljö bör däremot vara kroppsanpassade med runda former eftersom det 
ökar möjligheten till en behaglig upplevelse. I gestaltningsförslaget har också 
hänsyn tagits till de närliggande platsernas formspråk och material vilket 
ytterligare ökar den estetiska hållbarheten eftersom gestaltningen samspelar 
med sin kontext. 
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De använda metoderna platsanalys, kontextanalys, materialanalys och 
expertintervju belyste problematiken från olika håll, men metoderna hade 
kunnat användas på ett annorlunda sätt för att få ett bredare resultat. 
Exempelvis hade materialanalysen kunnat genomföras som en workshop där 
flera deltagare testar olika sittmöbler och på så sätt upplever form- och 
materialegenskaper. Detta hade med fördel kunnat göras på flera ställen i 
Eskilstuna. Då hade resultaten av metoden blivit grundade på flera människors 
upplevelser och inte enbart mina egna genom introspektion.  I slutändan kan 
sägas att estetisk hållbarhet handlar mindre om det tänkta, uttänkta utan i stället 
mer om vad människor upplever och känner. 
 

Förslag för vidare forskning och metodutveckling 
I detta arbete har inte målgruppens preferenser vad gäller estetisk upplevelse 
undersökts. Det framkom också i expertintervjun att omfattande undersökningar 
om eskilstunabors favoritplatser inte har gjorts. Det kan tänkas att estetisk 
upplevelse och favoritplats har med varandra att göra och därför kunde studier 
om favoritplatser hjälpa till att få fram parametrar för gestaltningen av estetiskt 
hållbara miljöer. Berglunds och Jergebys (1998, s.27-31) forskning visade att 
arkitekternas och planerarnas favoritplatser skilde sig från invånarnas när de 
svarade utifrån sin yrkesroll, men stämde mer överens med invånarnas val när 
de svarade som privatpersoner. Detta kunde undersökas vidare utifrån 
Axelssons (2011) tankar om glappet mellan formgivarens och publikens smak.   
 
Den teoretiska bakgrunden i detta arbete bygger mycket på arkitekturteori, flera 
av personerna som nämns är just arkitekter. Det är i för sig inte konstigt 
eftersom rumslig gestaltning har med arkitektur att göra. Jag har dock saknat 
teorier som kommer från informationsdesign och handlar om rummets 
kommunikativa (estetiska) kvalitéer. Särskilt har jag saknat teorier om form. 
Form följer funktion är ett väletablerat uttryck och riktlinje inom arkitektur. 
Inom informationsdesign, specifikt inom rumslig gestaltning, skulle en teoretisk 
grund kunna utvecklas där form faciliterar funktion. 
 
Designa är ofta lika med att skissa med papper och penna. Det är svårt att 
bortse från det visuella, hur det ser ut och om blir det snyggt. Det är också svårt 
att översätta det visuella till en fysisk känsla. Att skissa i ett 3D-program ger en 
dimension till, men det handlar fortfarande övervägande om det visuella. I detta 
arbete var huvudfokus på omgivningens taktila egenskaper. Det känns som att 
andra designmetoder som är mer hands on hade behövts, till exempel skulptera, 
vilket direkt skulle ge en taktil känsla.  

Ett förslag till förbättring av platsanalysmetoden för framtida forskning 
är att komplettera den med andra aspekter, till exempel den estetiska 
upplevelsen. Metoden kan utvecklas utifrån teorierna detta arbete grundar sig i. 
På så sätt kan medvetenhet om rummets subtila kommunikativa aspekter och 
människornas förhållande till dem skapas redan vid ett tidigt stadie i 
designarbetet. 
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Figurförteckning 
 
Samtliga fotografier, skisser, visualiseringar och renderingar är gestaltade eller 
bearbetade av Minna Eronen, om inget annat anges. Huskropparna i kvarteret 
kring Kungsplan är modellerade av Patrik Johansson på Eskilstuna kommun, 
men fasaderna är bearbetade av Minna Eronen (gäller fig. 19-21 och 23-24). 
 
Figur 1. Ortfoto av Kungsplan 2016. Eskilstunakartan,  
 https://karta.eskilstuna.se/eskilstunakartan/x/  

 
Figur 2. Människan i centrum. Visualisering, SketchUp. 
 
Figur 3. Befintlig layout. Visualisering, SketchUp. 
 
Figur 4. Vy mot Kriebsensgatan. Fotografi. 
 
Figur 5. Vy mot Fristadstorget. Fotografi. 
 
Figur 6. Terrazzogolv. Fotografi. 
 
Figur 7. Inaktiv fasad. Fotografi. 
 
Figur 8. Halvaktiv fasad. Fotografi. 
 
Figur 9. Kontextanalys. Enkel kommunkarta av Kungsplan 2016,  
 Eskilstunakartan. https://karta.eskilstuna.se/eskilstunakartan/x/  

Bearbetning, Adobe Illustrator. 
 

Figur 10. Markbeläggning på Fristadtorget. Fotografi. 
 
Figur 11. Terrass av lärkträ. Fotografi. 
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Figur 12. Organiskt format bänk. Fotografi. 
 
Figur 13. Granitstolar. Fotografi. 
 
Figur 14. Bänk med granit och trä. Fotografi. 
 
Figur 15. Organiska former. Skiss med blyerts och färgpennor. 
 
Figur 16. Runda former. Skiss med blyerts och färgpennor. 
 
Figur 17. Raka former. Skiss med blyerts. 
 
Figur 18. Ny layout. Visualisering, SketchUp. 
 
Figur 19. Aktivitetsytan. Rendering, Shaderlight. Modellerat i SketchUp. 
 
Figur 20. Trappan. Rendering, Shaderlight. Modellerat i SketchUp. 
 
Figur 21. Klotformade objekt. Rendering, Shaderlight. Modellerat i SketchUp. 
 
Figur 22. Pin Point av Olov Tällström. Fotografi. 
 
Figur 23. Flowforms. Rendering, Shaderlight. Modellerat i SketchUp. 
 
Figur 24. Bänk med planteringskärl. Rendering, Shaderlight. Modellerat i 
SketchUp. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Berätta om din bakgrund 

• Var har du utbildat dig?  
• Pratade ni om hållbarhet i din utbildning? 
• Har du hört talas om estetisk hållbarhet tidigare? 

 
Eskilstuna 

• Hur länge har du jobbat här i Eskilstuna? Vad ingår i ditt arbete? 
• Eskilstuna kommun arbetar uttalat med hållbarhet som mål. Hur syns 

det i ditt arbete? 
• Tycker du att det finns en ”Eskilstuna estetik”? Alltså någon stil, 

material eller formspråk i stadsbilden som du tycker återkommer eller 
dominerar. 

• Berätta om tankarna bakom gestaltningen av Fristadstorget utifrån 
material och form. 

 
Material 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man väljer material till 
offentliga utemiljöer? 
 

Trä 
• Vilka träslag anser du mest lämpliga, varför? 
• Behandlingsmetoder? 

 
Sten 
• Vilka stensorter anser du mest lämpliga, varför? 
• För- och nackdelar? 

 
Betong 
• För- och nackdelar? 

 
Metall 
• För- och nackdelar? 

 
Tegel och klinker 
• För- och nackdelar? 

 
• Har du några favoriter vad gäller material? Varför är de favoriter? 
• Vad innebär det för dig att ett material åldras vackert? 
• Vilka material tycker du åldras vackert? 
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Växtlighet 
• Vad tycker du är viktigast att tänka på när man väljer växter till 

offentliga utemiljöer? 
• Vilka växter är vintergröna? 
• Vilka växter är lättskötta? 
• Jag tycker man sällan ser prydnadsgräs i stadsmiljöer, varför? 

 
Markbeläggning 

• Vad är viktigt att ta hänsyn till? 
• Vilka material anser du är lämpligast för offentliga utemiljöer, varför? 

 
Form-aspekter 

• Vad är viktigt att tänka på vid de enskilda föremålens utformning? 
• Vad är viktigt att tänka på vid de olika föremålens och funktionernas 

placering i förhållande till varandra? 
• Finns det formprinciper eller regler om hur man skapar en bra layout vid 

offentliga utemiljöer? 
• Vad anser du gör ett stadsrum flexibel? 
• Hur kan man främja flexibilitet genom till exempel layout? 

 
Vad anser människor är tilltalande och varför? 

• Har du märkt genom ditt arbete att det finns material som är särskild 
omtyckta av människor? 

• Eller tvärtom, inte omtyckta? Varför? 
• Har du märkt att det finns ett formspråk som tilltalar människor? 
• Vet du om det har gjorts undersökning om vilka är eskilstunabors 

favoritplatser? 
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Bilaga 2 – Informerat samtycke 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av expertintervju 
 
Sammanfattningen är gjort av inspelat material. Intervjun ägde rum på fredagen 
28 april 2017, kl. 10.15–11.30 på Ermegårds kontor. 
 
Ermegård är en av flera landskapsarkitekter på Eskilstuna kommun. Hon har 
arbetat i Eskilstuna sedan 2010. Ermegård har studerat vid SLU, 
lantbruksuniversitet Alnarp i Skåne. Hållbar utveckling har genomsyrat 
utbildningen på olika sätt både vad gäller stadsplanering och design. Det gröna 
som verktyg handlar indirekt om ekologi och sammanhang i landskapet, menar 
Ermegård. Estetisk hållbarhet har hon inte hört talats om sedan tidigare, så jag 
förklarar hur jag ser på det, att det handlar om hur materialen åldras och känslan 
en plats förmedlar genom sin gestaltning.  

Ermegård tycker att det låter intressant. Hon förknippar estetisk 
hållbarhet med förhållandet mellan form och funktion. Enligt henne handlar det 
om en dialog och avvägande var den största tyngden ligger. Hon poängterar 
också att olika kultur påverkar detta. I hennes yrkesroll finns det strävan efter 
att skapa platser som är både vackra och har flera nivåer. Ermegård har märkt 
att när man blockar isär form och funktion, blir det ibland så att estetiken 
rationaliseras bort, eftersom man anser att funktionen står för sig själv. Ett 
levande arbete mellan form och funktion behövs för ett gynnsamt resultat, anser 
hon. 

I Eskilstuna handlar hållbarhet mycket om social hållbarhet mellan de 
olika förvaltningarna såsom skola, vård och så vidare. Ermegård efterlyser mer 
medvetenhet kring hållbarhetsfrågor vad gäller stadsplanering, arkitektur, 
design och form. Hållbarhet är ingen självklarhet, menar hon. Exempelvis styr 
ekonomin och upphandlingskraven var man köper material från, det är inte 
alltid närproducerat. Ermegård vill gärna utgå från det som finns på 
hemmaplan.  
 
Eskilstunas stadsbild består av olika epoker. Också närheten till naturen har 
präglat stadsplanering, tycker Ermegård. Det finns gamla fina träd, berghällar 
och forsar i ån. Själv inspireras hon till exempel av färgerna i bergen, 
exempelvis det rosa i graniten. Hon lyfter fram bostadsområden Brunnsbacken 
och Fröslunda som exempel där man tagit hänsyn till naturen på ett fint sätt 
genom att använda tegel som samspelar bra med naturen eller använt 
sprängstenar till att gestalta miljön. Ermegård menar att medvetenhet kring 
arkitekturen har med kommunens ekonomi att göra; i perioder har det funnits 
hög medvetenhet kring arkitekturen när det gått bra ekonomiskt.  

I Munktellstadens gestaltning från 90-talet har hänsyn tagits till platsens 
industriella historia. Varma tegeltonerna och corténplåt går igen i mycket, 
vilket har inspirerat och inspirerar många andra projekt även idag. I Eskilstuna 
centrum, enligt Ermegård, är de finaste miljöerna från den blomstrande tiden 
innan man byggde stora gallerierna. Hon tar Kungspassagen som ett exempel 
och menar att det finns en fin omsorg i materialen. (Neonskyltar är original så 
även terrazzogolvet)  
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Ermegård tycker att man bör våga tänka mer originellt vad gäller gestaltning av 
offentliga miljöer och vara stolt över det man har, men samtidigt våga sticka ut. 
Våga tänka nytt, inte följa andra. Våga gynna kreativitet och innovation. Det 
har man mycket att vinna på, menar hon. Ermegård menar att det finns en 
outtalad stolthet i hur eskilstunabor ser på sin stad, hon menar också att det 
finns en sorts dubbelhet i det. 
 
Vid den nya gestaltningen av Fristadtorget var Ermegård med i programarbetet 
där ramarna för projektet skapades. Social hållbarhet, funktion på olika nivåer, 
programverksamhet och aktivitet över hela året och över hela dygnet viktigt. 
Resultatet blev lyckat, anser Ermegård. Det finns olika träd som blommar på 
våren, har fina höstfärger, det finns olika sittplatser, ljusdesign med variation 
och torget är årstids- och eventanpassad. Det satsades mycket på designen, 
menar Ermegård. Materialen är välvalda mot varandra. Kilen (en kilformad 
diagonal markyta av granit) har koppling till terrazzomönstret på 
Kungspassagen. Kilen binder också samman den avlånga torgytan. Ermegård 
berättar att gågatan (Kungsgatan) kommer att få samma markmaterial.  
 
Vad som är viktigt att tänka på när man väljer material till offentliga miljöer 
beror på syftet med miljön, hur varaktig miljön ska vara. När miljön är tänkt att 
vara permanent ska den kunna åldras och hålla. Ermegård anser att det även är 
viktigt att ta hänsyn till varifrån materialen kommer ifrån och hur de är 
tillverkade. Hon önskar också att man kunde använda mer av det som 
produceras lokalalt och anlita lokala hantverkare.  

Olika platser kan kopplas ihop genom materialval, i moderna projekt är 
lärkträ populärt som på Fristadstorget. Materialval kan också handla om att 
framhäva något befintligt med en kontrast, att vara djärv och tänka nytt.  

 
I intervjun togs också växtlighet upp. Ermegård berättar att i stadsmiljöer 
behöver träden vara tåliga för att klara till exempel salt. Hon nämner att en viss 
sort av magnolia är tålig. Vad gäller val av träd är kombination blomning, 
höstfärger, barrträd, diversitet eftersträvansvärd. Vilka växter man väljer i en 
stad beror på trafiksituationen. Ermegård menar att lokalklimatet på Kungsplan 
är mer skyddat och det finns mycket sol omkring hela platsen. Längs väggar 
kan man ha mer ömtåliga växer.  

Ermegård gillar möten mellan det som växer och det byggda, till 
exempel armerat marktegel, där uppstår det mellan-ytor som är intressanta samt 
att vattnet kan sippra genom, vilket är viktigt i stadsmiljön. På Fristadstorget 
finns det till exempel planteringsgaller och en liten lutning som gör att vattnet 
kan rinna bort och filtreras. 

Ermegård menar att en grönyta inte behöver vara en gräsmatta. Hon 
nämner gröna tak och gröna väggar. Det finns olika slags gröna tak, ängs-typ 
eller fetbladsväxter, vilket gör att man till exempel arbeta med färgerna. Att 
man inte ser gräs så ofta i stadsmiljöer handlar, enligt Ermegård mer om tycke 
och smak, inte för att folk är allergiska. Det är en stilfråga. Många tycker att 
gräs är fint också genom hela året.  
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Ermegårds uppfattning är att spåren talar om hur omtyckt en plats är. Det kan 
finnas destruktiva spår eller spår som visar att människor i olika åldrar 
använder platsen flitigt. Inga större undersökningar om eskilstunabors 
favoritplatser har gjorts, men Ermegård anser att medborgardialog är viktig del 
i stadsplaneringen. Det är framför allt bra redskap i platsanalysen. 
 
Ermegård menar att grundläggande programmering för en plats är viktigt. Om 
en plats är en del av ett stråk eller en målpunkt, betyder det att de har olika 
grundförutsättningar. Även verksamheter runtomkring påverkar samt vilket 
symbolvärde platsen har. När det handlar om en målpunkt kan man genom att 
höja symbolvärdet även öka attraktivitet och användning. På ett stråk finns det 
redan flöden, människor som rör sig där och det är viktigt att addera funktioner 
som kompletterar varandra längs med stråket. Detta gäller även för målpunkt. 
Att enbart skapa sittplatser räcker inte, utan det måste finnas en anledning för 
människor att komma dit. Ju mer platsen är anpassad för människor i olika 
åldra och bakgrund samt kan användas över dygnet, över året, desto mer 
fungerande blir platsen. Men Ermegård menar även att en stark gestaltning kan 
också göra en plats attraktiv därmed öka användningen. Hon anser dock att en 
kombination är bäst. Det är viktigt att hitta en balans där det finns flöden utan 
att människor känner sig utsatta. Ermegård menar att på Fristadstorget finns en 
stor cirkulation med människor vilket gör att sittplatserna inte ägs av någon, 
vilket hon anser är lyckat. Kungsplan är mindre till ytan och det ställer högre 
krav på utformningen för att få motsvarande effekt där.  Samtidigt är solläget på 
Kungsplan en stark fördel och det kan tänkas att folk dras dit på grund av det. 
 
Ermegård anser att det är viktigt att skapa ett uttryck från början som man står 
för. När något är gediget gjort gör det att det håller längre eftersom det blir 
intressant. I slutändan handlar det inte om materialen i sig – de kan vara metall, 
trä eller tegel – det viktigaste är att det finns en tanke bakom. Det tycker 
Ermegård är hållbart. Hon anser att när man börjar rationalisera bort delar eller 
byta ut material, finns det en risk att man inte längre förstår grundtanken och då 
försvinner själen också. 
 
 


