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Abstract  

This is a thesis in Information Design with an emphasis on Spatial Design. The 
purpose of the study is to create an active square that fullfills modern day 
expectations and requirements regarding function and aesthetics. The study 
investigates how Stora torget (English translation: “The Big Square”) in Västerås 
can be more inviting and how it should be designed to communicate that is is a 
meeting place for everyone. 

Through spatial analysis, observations, notation analysis, interviews and theories it 
has been established that the square does not live up to the requirements of a public 
space. Accessibility is poor and therefore excludes many people. The square does 
not communicate that it is a meeting place and people are generally only passing 
through it. 

This thesis has made use of theories, previous research and empirical evidence to 
create a design proposal that aims to encourage more people to chose to stay and 
spend more time in the square. The square would therefore become a meeting place 
and be seen as an important urban space within the city. 

Keywords: Information Design, Spatial Design, public space, exterior.  
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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. 
Syftet är att skapa ett aktivt torg som möter dagens förväntningar och behov 
avseende funktion och estetik. I arbetet undersöks hur Stora torget i Västerås kan 
bli mer inbjudande och hur torget bör formges för att kommunicera en mötesplats 
för alla.  

Genom rumslig analys, observationer, notationsanalys, intervjuer och teorier har 
det framkommit att Stora torget inte uppfyller de krav som kan ställas på ett 
offentligt rum. Torget är inte tillgängligt för alla, vilket gör att många människor 
utesluts. Vidare kommunicerar inte platsen att det är en mötesplats, då människor 
endast passerar torget.  

Arbetet har med hjälp av teorier, tidigare forskning och empiri resulterat i ett 
gestaltningsförslag som ska göra att fler människor ska vilja stanna på torget. 
Platsen ska bli en mötesplats i staden och upplevas som ett viktigt stadsrum i city.  

Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, offentlig miljö, utomhus. 
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Inledning 

Detta avsnitt tar upp en del av problematiken med Stora torget idag, Västerås stads 
visioner kring mötesplatser och city. Även syfte, forskningsfråga, målgrupp samt 
avgränsningar presenteras.      

Stora torget i Västerås är ett exempel på ett torg som inte utvecklats i takt med 
staden och dess människor. Idag fungerar torget delvis som en handelsplats då det 
förekommer försäljning, men torget är främst en tom yta som människor passerar 
över.  

Offentliga platsers användning har ändrats med tiden men utformningen av dem är 
ofta densamma vilket gör att de har blivit folktomma (Madanipour, 2005 s 7-16). I 
takt med att globaliseringen och urbaniseringen har utvecklats och städer har vuxit, 
har offentliga platser tappat sin historiska signifikans och betydelse (2005 s 16). 
När städerna växte och utvecklades försvann det självklara att i att torget var en 
central plats i staden. Den behövdes inte längre för handel, festligheter och 
politiska möten (2005 s 11).  

Bakgrund 
Stora torget i Västerås fungerar idag inte som en samlingsplats där människor kan 
mötas och stanna upp. På grund av detta har Västerås stad bestämt sig för att bygga 
om torget. Dagens utformning uppfyller inte de förväntningar som kan ställas på ett 
av stadens viktigaste offentliga rum angående dess funktion, estetik och innehåll. 
Platsen kommunicerar inte att det är en mötesplats, vilket gör att människor inte 
dras dit eller uppehåller sig där. Tillgängligheten på torget är dålig, människor med 
exempelvis rörelsesvårigheter utesluts från platsen. Park och naturenheten på 
Västerås stad anser i Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) – lilla versionen (se 
bilaga 1) att Stora torget är i slitet skick och gör att platsen ses som oattraktiv och 
nergången.   

Västerås stads vision är att skapa offentliga mötesplatser där människor kan mötas 
och agera och uppleva. Mötesplatser, butiker och verksamheter är viktiga inslag i 
bebyggelsemiljön då de gör att miljöerna upplevs trevligare att vistas i (Gustafsson 
& Legrell Crona, 2026 s 18). ”City är alla västeråsares och besökares naturliga 
mötesplats och kräver ständig förändring och utveckling för att bli än mer 
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attraktivt” (s 35). Barriärer finns i staden vilket betyder att platser måste förenas 
och skapa mötesplatser för människor i staden (s 13,14) De miljöer som skapas ska 
främja social samvaro och inspirera till aktiviteter (s 16) ”Planeringen ska skapa 
förutsättningar för gemenskap och social sammanhållning, för tillgänglighet, 
jämställdhet, trygghet och hälsa samt möjligheter till samvaro och delaktighet”(s 
10).  

Genom att kommuner satsar på offentliga miljöer, visar de att de har en vilja att 
förbättra staden. Detta kan bidra till att privata investerare upplever trygghet och i 
och med det utvecklas näringslivet och stadens utbud. Folklivet utvecklas också då 
människor får nya platser att vistas på (Madanipour, 2005 s 13).  

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett gestaltningsförslag till Västerås stad 
inför ombyggnation av Stora torget i Västerås. Staden vill ha ett aktivt torg som 
möter dagens förväntningar och behov avseende funktion och estetik. Torget ska 
kommunicera en inbjudande mötesplats för alla besökare. 

Frågeställning 
På vilket sätt kan rumsliga element1 och dess placeringar på ett torg skapa en 
offentlig mötesplats och en inbjudande miljö för besökare att stanna kvar i? 

Målgrupp 
Målgruppen för arbetet är alla som besöker Stora torget i Västerås.  

Avgränsning  
Gestaltningsförslaget i arbetet avgränsas till Stora torgets befintliga yta. I arbetet 
bortses det artificiella ljusets betydelse. Arbetet håller sig inom ramarna av det som 
är möjligt att utföra på platsen byggnadsmässigt enligt Västerås Stad.  

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I	  det	  här	  arbetet	  innefattar	  rumsliga	  element	  fysiska	  objekt,	  färg,	  material	  och	  form.	  	  
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Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras teori och tidigare forskning som ligger som grund för detta 
arbete. Gestaltningsförslaget grundar sig i dessa teorier samt program för 
personer med funktionsnedsättning och ”Västerås stads översiktsplan 2026 – med 
utblick mot 2050”.       

Aktiviteter  
Den danske arkitekten Jan Gehl anser att utomhusaktiviteter på offentliga platser 
kan delas upp i tre kategorier: nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter (2011 s 
9-12).  

Nödvändiga aktiviteter utför vi varje dag och aktiviteterna är ofta oberoende av den 
yttre miljön, såsom vädret. Exempel på nödvändiga aktiviteter är att vänta på 
bussen eller att gå till skolan. Dessa aktiviteter består ofta av rörelse. De valbara 
aktiviteterna utför vi för att vi vill, samt för att tiden och platsen gör det möjligt. De 
externa omständigheterna som exempelvis väder och platsers utformning påverkar 
våra valbara aktiviteter. Valbara aktiviteter kan bestå av att ta en promenad eller att 
sitta i solen och njuta av livet. Sociala aktiviteter uppstår när flera människor 
befinner sig samtidigt i en offentlig miljö. Exempel på social aktivitet kan vara att 
konversera, se och höra andra människor eller barn som leker med varandra (Gehl, 
2011 s 9-12).  

Carmona har med sin forskning fått fram vad människor i en stadsmiljö vill ha när 
de kommer till sociala platser (2014 s 25). De vill att platsen är avslappnande och 
bekväm samt skapar social interaktion med säkra utrymmen. Människor vill även 
känna att de kan stanna på platsen så länge de vill. Platsen ska vara full av liv och 
gärna ha bekvämligheter i närheten såsom restauranger, familjevänliga ytor där 
barn kan leka i en säker miljö medan föräldrarna kopplar av i närheten (2014 s 25). 
Gehl (2011) skriver att sociala aktiviteter kan uppstå på många olika platser men att 
de ofta är kopplade till nödvändiga eller valbara aktiviteter eftersom människor då 
befinner sig tillsammans. Sociala aktiviteter skapas när nödvändiga och valbara 
aktiviteter få ta plats i offentliga miljöer. När offentliga miljöer är dåligt planerade 
försvinner de valbara och de sociala aktiviteterna. De absolut nödvändigaste 
aktiviteterna sker ändå men människor skyndar sig bara förbi platsen för att de vill 
hem. När en plats uppfyller alla aktiviteter bjuder den in människor till att 
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exempelvis stanna, sitta och äta (Gehl, 2011 s 9-12). Platser utan aktiviteter och 
funktioner är dömda till misslyckande. Finns där heller inga andra människor 
avskräcks förbipasserande från att stanna (Carmona, 2014 s 23).    

Southworth menar att bara för att en fysisk designad miljö är planerad och välgjord 
betyder det inte att människor kommer att vistas där och utföra aktiviteterna som 
bjuds. Stora platser som inte formgivits, exempelvis tomma ytor, parkeringsplatser 
och ytor som inte längre används, kan locka fler människor om där finns aktiviteter 
att utföra (2014 s 37). Vidare menar Soutworth att mat och kultur är viktiga 
byggstenar för att stärka stadslivet (ibid).  

Användning ger mening till en plats och formen påverkar upplevelsen av den 
(Carmona, 2014 s 21). Forskning har visat att det finns en stor bredd i 
användningen av offentliga platser. I exempelvis London har Carmona hitta vissa 
igenkänningsbara gemensamma aktivitetsmönster vid olika tidpunkter. Vid 
lunchtid är aktiviteten mycket stor då användarna utnyttjar hela ytan. Utöver dessa 
tider berodde mängden av aktivitet, speciellt på kvällen på hur platsen såg ut och 
vad den kunde erbjuda exempelvis i komfort och funktioner (2014 s 21).   

Funktioner som skapar interaktion uppmuntrar människor att dröja sig kvar på en 
plats (Carmona, 2014, s 25)  

Vikten av andra människor   
I offentliga miljöer ska människor bli stimulerade genom upplevelser. Ett exempel 
på upplevelse är möjligheten till interaktion med andra individer. Människor 
inspireras av att se och höra andra människor i rörelse, det gör att människan 
inspireras till att själva röra på sig. Detta gäller speciellt barn då det ger upphov till 
exempelvis nya lekar eller ger barn möjlighet att delta i en pågående lek. Barn vill 
även utföra sina lekar nära en annan aktivitet. Detta gäller människor överlag då vi 
hellre väljer att promenera på en livfull gata än en folktom, då vi hellre väljer att 
sitta på en plats med mer liv och rörelse än en folktom. Genom medier får vi reda 
på större händelser i samhället men i interaktion med andra människor lär vi känna 
varandra. Gehl pratar om fenomenet att om vi ofta möter en och samma person på 
gatan, kan det kännas som om att vi känner personen (Gehl, 2011 s 17-25). 

För att kunna konversera med andra människor är det viktigt med en bra ljudnivå 
runt omkring. Dåliga ljudmiljöer skapas oftast av biltrafik. När trafikerade gator 
görs om till gågator skapas miljöer med bra ljudnivå. På gågatan kan människor 
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exempelvis konversera, lyssna till ljuden av exempelvis vatten eller musik (Gehl, 
2011 s 167).  

Sitta och gå  
Både Gehl och Carmona har kommit fram till faktorer som påverkar användningen 
av sittplatser och gångstråk. Sittplatser som är vända mot trafikerade stråk eller 
aktiviteter i stadsrummet används mer än sittplatser som inte ger en vy över andra 
människor. Det är större chans att människor som inte känner varandra börjar prata 
om sittplatserna är vända mot varandra, böjda eller om de står i vinkel med 
varandra (Gehl, 2011 s 27, 170). Platsen får gärna vara längs en fasad eller 
liknande för sittplatser i mitten av en miljö undviks ofta. När sittmöjligheter finns 
stannar människor längre i offentliga miljöer. Sittplatser skapar även andra 
aktiviteter som att äta, läsa eller studera andra människor. Sol och vind är också 
faktorer som påverkar var människor vill sitta. En offentlig miljö bör erbjuda flera 
varierande sittplatser då olika människor och målgrupper har skilda behov (2011 s 
155). Gräs kan vara ett alternativ då det bidrar till avslappning, lek, flexibilitet och 
socialt utbyte. Fasta sittplatser är mindre flexibla än flyttbara. Med flyttbara möbler 
ges användare mer möjlighet till att bilda sociala grupper och möjlighet till att sitta 
i sol, skugga eller ta skydd från väder. (Carmona, 2014 s 23).   

Sittplatser bör:  

• Vara vända mot varandra, människor, aktiviteter eller trafikerade stråk.  
• Vara placerade längs en fasad, inte i mitten av en miljö.  
• Göra så att människor stannar längre.  
• Skapa andra aktiviteter.  
• Finnas i olika varianter då olika behov finns.  

Att se rörelse och att röra sig på dominerande stråk lockar människor till en plats. 
Det bör vara tydligt att platsen är öppen för offentlig användning eftersom grindar 
eller liknande kan skapa osäkerhet (Carmona, 2014 s 23, 25). Gång kräver 
utrymme både fysiskt och socialt. Det fysiska utrymmet behövs för att vi inte ska 
krocka med varandra samt för att kunna vika undan för andra. Det sociala 
utrymmet behövs för att vi ska tolerera samspelet med andra människor (Gehl, 
2011 s 134). Människor uppskattar att gå direkt mot ett mål, speciellt genom 
genvägar för att komma snabbare framåt. Det är inte mycket som får människor att 
undvika genvägar, men trafik och trappor är två av de faktorer som kan ändra en 
människas förutbestämda kurs mot målet (2011 s 137, 142). När människor rör sig 
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på en stor yta väljer många att passera ytan längs dess kanter eftersom möjligheten 
till att iaktta utan att iakttas ökar känslan av trygghet (2011 s 142). Gångstråk som 
inte ligger i närheten av aktiviteter eller bekvämligheter tenderar att inte bli lika 
livliga. När dessa funktioner ligger nära ett gångstråk påverkas de båda positivt av 
varandra, dock kan aktiviteter klara sig utan ett stråk om dragningen är stark nog 
(Carmona, 2014 s 23).    

Gångstråk bör: 

• Inte täckas av grindar eller liknande då det kommunicerar att platsen inte är 
offentlig.  

• Vara tillräckligt breda.  
• Leda till ett mål. 
• Ledas längs en ytas kanter.  
• Ligga i närheten av aktiviteter och bekvämligheter.  

Tillgänglighet  
En offentlig yta är till för alla och är tillhandahållen av en kommun eller 
myndighet. Med alla menas att den exempelvis inte får locka till sig fler kvinnor än 
män. (Madanipour, 2005 s 10).  Kultur, normer och sociala tillhörigheter påverkar 
hur människor ser på offentliga miljöer och städer. Alla människor har sina 
individuella förståelser och erfarenheter vilket ger objekten ett värde och funktion. 
Det är därför viktigt att när en plats undersöks eller upplevs, att ta hänsyn till 
aspekter ur både fågelperspektiv och gatuperspektiv samt ur ett privat och 
professionellt synsätt (2005 s 8-9).  

Västerås stad har tagit fram ett program för personer med funktionsnedsättning 
som antogs av kommunfullmäktige 11 april 2013 (Västerås stad, 2013). 
Programmet innebär att Västerås ska vara en stad där alla får goda möjligheter att 
utveckla sina liv. Verksamheten i Västerås ska präglas av mångfald och respekt för 
varje individs unika värde. Alla med funktionsnedsättning i Västerås ska ha samma 
möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. All 
diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska motverkas. Personer med en 
funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till delaktighet därför ska hinder 
undanröjas så att alla kan delta i Västerås samhällsliv. Med en tillgänglig fysisk 
miljö menas att samhället ska vara ska vara användbart för alla, i byggda miljöer 
ska det inte finnas några hinder (Västerås stad, 2013 s 3-5). ”Vid ny-, till-, och/eller 
ombyggnad av utomhus- eller inomhusmiljön ska staden verka för att full 
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tillgänglighetsfaktor/användbarhet uppnås och kommunikations- och 
informationsflödet ska fungera för alla” (Västerås stad, 2013 s 5). 

Västerås stads översiktsplan 2026 – med utblick mot 2050 antogs av 
kommunfullmäktige 6 december 2012. Planeringen för staden ska skapa ”ett bra 
vardagsliv för alla, där hänsyn tas till att barn, ungdomar och vuxna, friska och 
sjuka, de som bott här länge och de som är nyinflyttade har olika intressen och 
behov” (Gustafsson & Legrell Crona 2012 s 10).  

Krav på ökad tillgänglighet i offentliga miljöer gynnar alla människor. Underlaget 
är ett exempel, material som sand och grus bör undvikas och kullersten försvårar 
likaså framkomligheten (Gehl, 2011 s 135). När människor ska ledas över en 
nivåskillnad föredras ramper istället för trappor för att flödet inte ska stoppas. 
Ramper är även nödvändiga för exempelvis rullstolar och barnvagnar (2011 s 145).  

Skydd och säkerhet 
Trafik kan begränsa människors rörelsemönster och vilka aktiviteter som sker på 
en plats. Det handlar inte endast om att planera för en säker trafik utan även för 
människors känslor. Det är viktigt att människor känner sig säkra då det påverkar 
deras beteende (Gehl, 2011 s 173) Rena, städade och välunderhållna offentliga 
platser förknippar människor ofta med högre personlig säkerhet (Carmona, 2014 s 
25).         

Norra Europa har ett mycket varierande väder och det är viktigt att tänka på de 
olika årstidernas möjligheter och begränsningar. Det ska finnas väderskydd, platser 
i sol och skugga samt aktiviteter som passar olika årstider för att skapa möjligheter 
för människor att själva bestämma vad de vill göra. I Skandinavien har vi en 
speciell relation till solen då vi under stora delar av året lever i mörker. Därför 
befinner sig många ute i solen på våren fastän det fortfarande är kallt i luften (Gehl, 
2011 s 178-180). Människors val av gångstråk påverkas av vädret. Blöta, hala, snö- 
och vattentäckta underlag undviks (Gehl, 2011 s 135).    

Former och element som kan påverka rörelse 
Ching och Binggeli presenterar linjen och cirkeln som former som kan påverka 
rörelse i en miljö. Linjer kan användas för att skapa rörelse, riktning och relationer 
i en miljö och dess objekt. Linjer skapar kanter och former och gör att vi upplever 
objekt som flera. Mjuka rörelser kan skapas med hjälp av svängda linjer. Diagonala 
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linjer är mer dynamiska men kan även de medföra rörelse (2012 s 90-92, 96). 
Cirkeln och svängda linjer, som kan ses som delar av en cirkel, kan skapa en 
upplevelse av en mjuk flödande rörelse, i kombination med andra former eller 
ensam. Cirkeln har även en stark mittpunkt (2012 s 96).  

Beroende på hur element är placerade kring en väg förändras dess sammanlänkning 
med miljön runt omkring. Med hjälp av miljöers placering blir det möjligt att 
påverka vägens utformning. Vägen kan passera förbi miljöer vilket gör det möjligt 
att skapa platser med integritet. När en väg passerar genom en miljö är det lätt för 
användarna att se att det finns plats för vila och rörelse. Miljöerna kan se olika ut 
då vägen kan skära miljön på olika sätt, exempelvis i mitten eller längs dess kant. 
(Ching, 2007 s 278).  

En bred väg skapar större möjligheter för människor att stannar till, en sluten väg 
får människor att fortsätta röra sig framåt. Spridningen av fasta element i miljön 
påverkar, även den, huruvida människor väljer att stanna på platsen eller gå vidare. 
(Ching, 2007 s 283).   

Färg och material  
Färg väcker intresse hos människor. (Pettersson, 2002 s 131). Färgen, strukturen 
och mönstret på väggar, golv och takytor påverkar vår medvetenhet om rummets 
dimensioner, skala och proportioner (2002 s 16). 

Ett rum med stort kontrastomfång mellan färgerna bidrar till att vi ser rummet mer 
belyst. Det betyder att om en yta har färger som är riktigt ljusa/vita och färger som 
är mörka/svarta upplever vi rummet som ljusare. Kontrasterna mellan gråaktiga och 
starka kulörta färger är också en bidragande faktor. Det behöver inte vara stora ytor 
eller föremål som bär dessa färger bara dem finns i rummet så att kontrastomfånget 
blir stort (Fridell Anter m.fl. 2014 s 212).        

Kontraster kan skapas med hjälp av färger, någonting mörkt mot någonting ljust 
skapar en kontrast (Pettersson, 2002 s 129, 130) Kontraster underlättar för seendet 
och förståelsen av miljön. Användandet av kontraster underlättar för människor 
som ser dåligt (Fridell Anter m.fl. 2014 s 194). De mest synliga färgerna för en 
person som är färgblind är vit, gul och grön i den ordningen. De nyanser som är 
minst synliga är röda, blåa och violetta (Pettersson, 2002 s 129). När färger använts 
bör kontexten analyseras då färger har olika kulturella betydelser och kan föreslå 
religiösa eller sociala tolkningar. Gult, orange och rött upplevs som aktiva nyanser 
medan violett, blått och blågrönt upplevs som lugna och passiva nyanser (2002 s 
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130). Grönt kan representera natur och genom att använda färgen kan hållbarhet, 
växtliv och tillväxt förmedlas (Gross, 2015).  

Material har en stor inverkan på atmosfären i ett rum och ett material bör enligt 
Ching och Binggeli inneha vissa kriterier. Kriterierna ska vara funktionella såsom 
att ett material bör vara säkert, inte vara hälsofarligt och ha en hög komfort som 
standard. Hållbarhet och materialets miljöpåverkan viktigt. Hur kan materialet 
underhållas och hur den kan det repareras? Behöver materialet vara 
brandbeständigt eller ha akustiska egenskaper? Kriterier kan även finnas på 
materialets utseende såsom på färg, textur och mönster (2012 s 288). Textur har en 
känslomässig och psykologisk effekt då många människor anser att mjuka och släta 
föremål är positiva och skarpa och grova föremål är bortstötande (Pettersson, 2002 
s 133).  

Markmaterial utsätts för mycket slitage och utgör en stor del av ett rums yta och 
bör därav väljas med både funktionella och estetiska kriterier i åtanke. Kriterier att 
titta på är hållbarhet, underhåll, komfort, halkmotstånd och därför undviks hårda 
och glatta material (Ching & Binggeli, 2012 s 290). Sten passar bra som 
golvmaterial då det är massivt och hållbart. Beroende på stenens individuella 
utseende och hur de placerats kan stenen ge rummet ett häftigt utseende samt en 
formell eller informell känsla (2012 s 294).    

Historisk kontext 
”De historiska avtrycken av de som tidigare levt och verkat här är viktiga. Plane- 
ringen ska ta hänsyn till de unika landskapsvärden som finns i Västerås” 
(Gustafsson, Legrell Crona, 2012 s 11). 

Till en början var Stora torget en utvidgning av en medeltida huvudled i öst-västlig 
riktning genom Västerås (Drakenberg, 1970 s 73, 74). Det bildades en trafikpunkt 
då vägar från norr och nordöst möttes där (1970 s 75). Det förekom handel på den 
långsmala platsen, köpmän ställde upp sina bodar och stånd.  

1830 revs rådhuset som stått på torgets nord-östra hörn och det byggdes aldrig 
något nytt. Istället utvidgades torget och Bondtorget blev till (Drakenberg, 1970 s 
75,76). Hus innehållande en polis- och brandstation revs för att ge plats åt 
konsumsvaruhus (Drakenberg, 1970 s 84) som började byggas 1937 (Bäck, 2015). 
1963 började den fastighet som idag är kvarteret Igor, att byggas (2017, 
Välkommen till en galleria som är ett helt shoppingkvarter).  



	   18	  

16 oktober 1907 invigdes stadshuset (Drakenberg, 1962 s 155, 156) som idag är 
Elite stadshotell. Huset är ritat i svensk jugendstil av Erik Hahr (1962 s 155, 156, 
167). 

Stora torget har fungerat som handelsplats men även som parkeringsplats. 1968 
fanns det tankar från handelshuset Sigma att bygga ett parkeringshus under torget. 
1971 avslog kommunstyrelsen förslaget då arkeologer påpekade att det kan finnas 
många arkeologiska fynd från medeltiden under Stora torget. Kommunstyrelsen 
ansåg även att ett parkeringshus under torget skulle minska möjligheterna till 
förbättring av torgbilden genom trädplantering. (2014, Bildextra: Stora torget– 
med polishus!). 

Bergslagsjärnet 
Ett av de äldsta fynden av järnslagg, 3000 år gammalt, har hittats i Västmanland 
(Föreningen för smedsläktsforskning, 2013 s 3). I Bergslagen, som omfattar 
Västmanland samt delar av Nerike och Dalarna, framställdes mest järn i hela 
Sverige (2013 s 4). I många av Bergslagens bruk producerades järn som sedan 
skickades till bland annat Västerås (Furuhagen, 1997 s 186-187). Den medeltida 
exporten av koppar och järn transporterades främst på åar till Mälaren. Längs 
transportsträckan anlades därför städerna Arboga, Västerås och Örebro där 
Bergslagsjärnet vägdes, kontrollerades och såldes innan järnet lastades på skepp 
mot Stockholm (1997 s 41). En intressant tanke är att om Bergslagsjärnet aldrig 
hade funnits skulle inte Västerås existera idag.  

ASEA-strömmen 
Bengt-Göran Broström har skapat konstverket ASEA-strömmen. Skulpturen 
placerades på Stora torget i Västerås 1989 (Nilsson, 2015). ASEA-strömmen 
föreställer åtta män som cyklar till sitt arbete på ASEA vilket idag är företaget 
ABB som är världsledande inom kraft- och automationsteknik (2014, 
Aseaströmmen).  

 
Fig.	  1:	  Skulpturen	  ASEA-‐strömmen.	  
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Källkritik 
Carmonas forskning (2014 s 21) har genomförts i London och är gällande 
angående offentliga platser och deras igenkänningsbara samt gemensamma 
aktivitetsmönster. Det är möjligt att resultatet av forskningen hade sett annorlunda 
ut om den hade genomförts i en stad i Sverige med en mindre befolkning. 
Forskningen är ändå relevant då den visar på att användningen av offentliga platser 
påverkas av tiden på dygnet. Runt Stora torget i Västerås finns många arbetsplatser, 
torget skulle kunna utnyttjas mycket omkring lunchtid av individerna från 
arbetsplatserna. Övriga källor anses vara trovärdiga.  

	    



	   20	  

Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i arbetet. Metoderna är 
valda och utformade för att bidra till att lösa informationsdesignproblemet samt 
forskningsfrågan och syftet. De valda metoderna är en rumslig analys, 
notationsanalys samt observationer av platsen. Vidare används kvalitativa 
intervjuer samt Västerås stads invånardialog, som har spelat en viktig roll i 
arbetet.     

Rumslig analys 
Den rumsliga analysen grundar sig i Chings och Binggelis teorier kring hur en 
sådan bör utföras. De menar att det är viktigt för designern att analysera och förstå 
platsen och användarna för att sedan ge platsen en funktion och ett syfte (2012 s 
58). Syftet med analysen är att få en övergripande bild över vad Stora torget har för 
funktion idag, vad det finns för förutsättningar samt vad torget kommunicerar ut 
för information till användarna. Analysen genomfördes vid flera tillfällen för att 
studera rummet vid olika dagar, tidpunkter samt väder. Analysen dokumenterades 
skriftligen och via digitala fotografier.  

Observation 
För att inte påverka resultatet av observationen genomfördes en icke deltagande 
observation (Holme & Solvang, 1997 s 111). För att få en realistisk uppfattning av 
användarnas rörelsemönster genomförs observationer vid fyra olika tillfällen. Vid 
alla tillfällen utförs observationen från Kvarterets Igors tak. Observationsplatsen 
ger god utsikt över torget och inverkar inte på torganvändarnas rörelsemönster.   

Dagarna som observationerna utfördes var torsdagen 6 april 2017, klockan 15.00–
15.30, tisdagen 11 april 2017, klockan 12.00–12.30 och lördagen 15 april 2017, 
klockan 14.00–14.30 samt 18.00–18.30. Dagarna och tiderna valdes för 
observation av hur torget används och hur människor rör sig på olika dagar och 
tidpunkter. Den 6 april var vädret molnigt och blåsigt, den 11 april var det soligt 
och blåsigt. Under den första observationen som genomfördes den 15 april var 
vädret soligt och delvis molnigt medan vädret vid den senare observationen var 
molnigt och kallt.    



	   21	  

Notationsanalys 
Notationsanalysen grundar sig i Lynchs analysteknik där man studerar en stad eller 
delar av en stad och sätter ut dess noder, landmärken, barriärer, stråk och distrikt 
(1960 s 46-49). Syftet med analysen var att ta reda på vilka av elementen som finns 
på platsen och hur de påverkar rummet, vad platsen har för funktion och hur 
användarnas rörelsemönster ser ut. Notationsanalysen genomfördes 6 april 2017. 
Under analysen studerades Stora torget samt närliggande platser som Bondtorget, 
då de påverkar användandet av rummet. 

Kvalitativ intervju  
Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till djupare förståelse och fullständiga 
uppfattningar (Holme, Solvang, 1997 s 92). I kvalitativa intervjuer används inte 
frågeformulär för att ge utrymme för att för den intervjuades egna uppfattningar. 
En manual eller handledning till intervjun kan förekomma för att täcka dem 
områden som intervjun berör (1997 s 100,101). Intervjuerna utgick till viss del från 
en manual se bilaga 2 och 3. Manualen följdes inte i följordning utan styrdes av 
samtalets gång, det uppkom även andra frågor under intervjuernas gång. Båda 
intervjuerna utgick ifrån öppna frågor för att få förklarande och utvecklande svar. 
Öppna frågor innebär att intervjufrågor börjar med vad, hur, varför, vem, var eller 
när. De gör att den intervjuade ger djupare svar (Häger, 2007 s 57). 

För att få mer information om planerna för Stora torget kontaktades Anders 
Nordberg. Nordberg är projektledare för ombyggnationen av torget och 
landskapsarkitekt på teknik och fastighetsförvaltningen samt på park- och 
naturenheten inom Västerås stad. Syftet med intervjun var att få en tydligare bild 
av projektet och få mer djupgående information om kommunens tankar och 
visioner om torget.  

Intervjun genomfördes 13 april 2017 i Västerås stadshus. Intervjun spelades in i 
samtycke med Nordberg, i efterhand transkriberades den.      

För att få en djupare förståelse för vad målgruppen tycker om torget och vad de vill 
göra på torget i framtiden, utfördes en kvalitativ intervju med en person ur 
målgruppen. Intervjun genomfördes 18 april 2017 på Stora torget i Västerås. 
Femton personer som passerade torget tillfrågades om de ville delta i en intervju. 
En person, person A, ställde upp. Intervjun spelades in i samtycke med person A.      
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Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen ger ett mervärde till arbetet genom att bidra med insikt i hur 
andra svenska torg har utformas och hur de kan inspirera utformningen av Stora 
torget i Västerås. Analysen har utförts på två torg i Sverige. Dessa torg är relevanta 
då de, som Stora torget i Västerås, befinner sig i en svensk kontext och är 
prisbelönade för deras utformning (2017, Sienapriset). Bilder av torgen har 
analyserats och information har tagits del av för att skapa en uppfattning av torgens 
utformning.   

Sveriges arkitekter är en organisation för arkitekter, inredningsarkitekter, 
planeringsarkitekter och landskapsarkitekter (2017, Om oss). De delar sedan 1987 
ut Sienapriset till ett objekt och dess arkitekt, i syfte att främja god utemiljö. För att 
ett objekt ska kunna få priset ska det vara så pass färdigställt att objektet kan 
uppskattas av allmänheten. Objektet ska ha aktualitet och projektörens huvudinsats 
bör har utförs inom en femårsperiod. Juryn som delar ut priset består av utsedda 
personer ur Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur (2017, 
Sienapriset). 

De objekt som har valts ut för analys är båda belönade med Sienapriset. De har 
valts då de är torg och inte parkmiljöer. Stortorget i Gävle blev tilldelat Sienapriset 
2011 och Stortorget i Kalmar blev tilldelat Sienapriset 2004 (2017, Sienapriset).  

Västerås stads insamling av information 
I arbetet med ombyggnation av Stora torget och Bondtorget i Västerås har Västerås 
stad en öppen och bred process vilket innebär att information och underlag ska 
hämtas i ett nära samarbete med intressenter. Inom kategorin intressenter ingår 
exempelvis fastighetsägare och torghandlare. Västerås stad ville även ta reda på 
vad Västerås invånare har för synpunkter, förväntningar och önskemål till de nya 
torgen. Gällande ombyggnationen väger västeråsarnas röst tungt. Västerås stad 
genomförde mellan 2016-10-27 och 2016-11-30 en invånardialog. Via mejl, 
elektroniskt formulär, Västerås stads webbportal och via postgång kunde Västerås 
invånare skicka in bidrag. 27 oktober och 29 oktober 2016 stod tjänstemän och 
politiker på Stora torget för att diskutera ombyggnationen med invånare och låta 
dem lämna in önskemål på hur de nya torgen kan se ut. I city cirkulerade ”ung-
domskonsulter” för att föra en dialog med ungdomar. Dialogen genomfördes för att 
användas som inspiration i det framtida planeringsarbetet, vid framtagande av ett 
gestaltningsprogram. Frågan som ställdes i invånardialogen var: Hur vill du att 
torgen ska se ut och vad vill du göra där? (Västerås stad, 2017 s 2- 3). 
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Metodkritik och etiska aspekter 
Observationer där de observerade inte är medvetna om deras situation ställer höga 
etiska krav på observanten (Holme & Solvang, 1997 s 110). Observationerna utförs 
från kvarterets Igors tak. Det gör att enskilda individer inte uppfattas på grund av 
avståndet. Vidare ligger inte fokus på individerna utan allmänna rörelsemönster.  

Information kan gå förlorad vid en passiv observation då det inte är möjligt att 
konversera med de som observeras (Holme & Solvang, 1997 s 115,116)      

Intervjun med person A belyste problematiken med att få till en kvalitativ intervju 
med målgruppen på Stora torget. Endast en av femton tillfrågade ville delta. 
Människor var stressade och passerade torget för att komma fram till sitt mål. Med 
min erfarenhet väljs metoden bort och kommer inte ersättas av kvantitativa 
intervjuer då Västerås stad redan utfört en sådan undersökning där 149 personer 
deltog i en invånardialog. För att en kvantitativ undersökning skulle varit värd att 
utföra bör då fler än 149 personer delta, vilket inte är möjligt i detta arbete.  

Omvärldsanalysen i detta arbete utfördes genom bild- och informationsanalys om 
två torg i Sverige. Torgen analyserades inte på deras fysiska platser, den 
geografiska spridningen av torgen var för stor för att platserna skulle besökas under 
arbetet. Information om platserna har gått förlorad då torgen inte besöktes, 
information om hur människor interagerar med platsen, deras rörelsemönster och 
känslan av torgets atmosfär. För en djupare analys av torgen bör dessa besökas.  
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Resultat  

I avsnittet presenteras resultatet av den rumsliganalysen av platsen, 
notationsanalyens samt resultatet av observationerna. Här redogörs även dem två 
kvalitativa intervjuer som har genomförts samt resultatet av omvärldsanalysen.   

Rumslig analys  
Här presenteras resultatet av den rumsliga analysen vilket omfattar en beskrivning 
av platsen i dagens skick.  

 
Fig.	  2:	  Planvy	  över	  torgets	  utformning	  idag. 	  

	  	  	  	  	  1	  	  	  	  3	  	  	  	  5	  	  	  	  	  7	  	  	  	  9	  	  	  m	  
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Torget har en rektangulär form och är omringad av byggnader på tre av fyra sidor. 
På ena kortsidan finns gallerian Kvarteret Igor., 

 

Fig.	  3:	  Ingången	  till	  kvarteret	  Igor	  samt	  två	  tomma	  lokaler,	  men	  New	  York	  Grill	  &	  Bar	  
öppnar	  i	  lokalen	  till	  höger	  inom	  kort.	  	  

Längs ena långsidan löper handelshuset Sigma. De verksamheter som tillhör Sigma 
och vetter ut mot torget är en kiosk, en inredningsbutik, ett café, en restaurang och 
en bank.  

 
Fig.	  4:	  Fasad	  handelshuset	  Sigma.	  	  	  
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Torgets andra kortsida gränsar mot Bondtorget där bland annat evenemanget 
Bondens egen marknad anordnas ett antal lördagar om året mellan kl. 10-15 (2017, 
Bondtorget i Västerås – vid Stora torget).  

 
Fig.	  5:	  Bondtorget	  som	  gränsar	  till	  Stora	  torget.	  	  

Den andra långsidan gränsar mot Östra Kyrkogatan, som är en biltrafikerad väg 
belagd med asfalt. På andra sidan Östra kyrkogatan ligger Elite Stadshotellet samt 
hotellets pub.  

 
Fig.	  6:	  Elite	  Stadshotellet	  	  
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Marken på torget är belagd med kullersten. Ytan är ojämn på grund av att marken 
har nivåskillnader. Kullerstenen är lagd i mönster på olika ställen på torget. Gång-
och cykelbanan mellan handelshuset Sigma och Stora torget är asfalterad.  

 
Fig.	  7,	  8,	  9:	  Tre	  exempel	  på	  stenbeläggning	  på	  Stora	  torget.	  	  

På torget finns ett fåtal rumsliga element. I ett av torghörnen finns en offentlig 
toalett som för tillfället är under renovering. Längs med handelshuset Sigma finns 
sexton cykelställ och sju träd utplacerade på rad.  

 
Fig.	  10:	  Offentlig	  toalett.	  Fig.	  11:	  Cykelställ	  och	  träd	  framför	  handelshuset	  Sigma.	  	  
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Längs ena kortsidan av Stora torget står skulpturen ASEA-strömmen som 
föreställer åtta cyklande män. Här finns torgets enda sittplatser idag, det är fyra 
träbänkar som är i dåligt skick. På ett antal platser på torget står lägre stenpelare 
uppställda, de flesta i par med en förbindande kedja mellan sig och vissa stenpelare 
står separat. Pelarna har idag ingen tydlig funktion. Det finns ett antal soptunnor 
utplacerade i oxiderat järn.  

Fig.	  12:	  Två	  bänkar	  framför	  ASEA-‐strömmen.	  Fig.	  13:	  Stenpelare.	  Fig.	  14:	  Soptunna	  i	  oxiderat	  järn.	  	  	  	   

Stora torget är ett salutorg där handel förekommer upp till sex dagar i veckan. 
Torghandeln består av exempelvis köpa och/eller sälja blommor, grönsaker och 
frukt (2017, Torg och allmänna platser).	  	  

	  
Fig.	  15:	  Panoramabild	  på	  Stora	  torget.	  Vy	  från	  taket	  på	  Kvarteret	  Igor.	  

På torget förekommer det några gånger per år olika evenemang. Det är bland annat 
internationella matmarknaden med ett trettiotal utställare från femton länder (2017, 
Internationell matmarknad). Ett annat evenemang som anordnas är Action Run, ett 
hinderbanelopp, där målgången 2016 var på Stora torget (2017, Action Run). Under 
Västerås cityfestival finns en scen på torget. År 2016 uppträdde lokala band och 
artister på torgscenen (2017, The lokalscenen).     
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Fig.	  16:	  Internationella	  matmarknaden.	  Fig.	  17:	  Försäljning	  på	  Stora	  torget	  och	  ett	  påskpyntat	  träd.	  	  

Observation 
För att få förståelse för platsens flöde har människors rörelsemönster på och 
omkring torget observerats. Kategorierna: gående, cyklister och bilister valdes ut 
under första observationen. Observation av kategorierna gav en grundförståelse för 
människors rörelsemönster på och omkring Stora torget.  
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Resultatet av observationerna visar att många gående passerar torget diagonalt då 
de rör sig mellan Torggatan - Bondtorget, samt mellan Bondtorget - Östra 
kyrkogatan. Gående passerar främst torget längs Kungsgatan. Handel har 
förekommit på torget vid varje observationstillfälle. Observationerna visar att 
torghandel lockar människor till att beträda samt stanna upp på Stora torget. 

  

 
Fig.	  18:	  Använda	  gångstråk	  vid	  observation	  av	  rörelsemönster	  hos	  gående	  på	  Stora	  torget	  och	  i	  
närliggande	  områden.	  Tunna	  blå	  linjer	  visar	  gångstråken	  med	  färre	  gående.	  Breda	  blåa	  linjer	  visar	  
gångstråken	  med	  fler	  gående.	  
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Cyklister rör sig främst längs Kungsgatan som är en cykelväg. Kungsgatan är 
markerad med hjälp av trafikskyltar och målade symboler i marken. Vid 
observationerna förekom cyklister på torget, de rörde sig diagonalt mellan 
Torggatan- Bondtorget samt mellan Bondtorget- Östra kyrkogatan. Den diagonala 
rörelsen förekom även när cyklister kom från Västra kyrkogatan eller Östra 
kyrkogatan och skulle parkera sin cykel. Cykelparkeringar finns endast längs 
Kungsgatan.  

 
Fig.	  19:	  Observation	  av	  cyklisters	  rörelsemönster	  på	  Stora	  torget	  och	  närliggande	  områden.	  Tunna	  
röda	  linjer	  visar	  cykelstråken	  med	  färre	  cyklister.	  Breda	  röda	  linjer	  visar	  cykelstråken	  med	  fler	  
cyklister. 	  
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Biltrafiken rör sig främst på Östra och Västra Kyrkogatan men förekommer även 
på delar av Köpmangatan och Kungsgatan i form av varuleveranser och 
boendetrafik.   

     
Fig.	  20:	  Observation	  av	  bilisters	  rörelsemönster	  på	  Stora	  torget	  och	  närliggande	  områden.	  Tunna	  
lila	  linjer	  visar	  bilstråken	  med	  färre	  bilister.	  Breda	  lila	  linjer	  visar	  bilstråken	  med	  fler	  bilister.	  	  

Notationsanalys  
Människor rör sig kring och på Stora torget vilket gör att flera raka och diagonala 
stråk har bildats. Elite Stadshotellet, Kvarteret Igor samt handelshuset Sigma är 
landmärken som finns kring torget. Elite Stadshotellet är byggd i jugendstil och 
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den arkitekturen sticker ut från övriga kringbyggnader. Kvarteret Igor och 
handelshuset Sigma är två av Västerås större gallerior och handelshus. Husen är så 
pass stora att de kan avläsas som egna distrikt i torgrummet. Alla tre landmärken 
har en tydlig identitet och ett koncept. Bondtorget upplevs som ett eget distrikt då 
det omsluts av äldre hus som ger området en egen identitet. Identiteten förstärks 
med den rosa kiosken, vars färg fångas upp av husfasaderna omkring den.  

Stora torget är omringat av stråk som skapas av gående, cyklister och bilister. 
Stråken skapar även barriärer då de måste korsas för att komma till torget. Flera av 
stråken skiljer sig från torget gällande markbeläggningen, exempelvis asfalt i 
kontrast till torgets kullersten. Markbeläggningen gör att de upplevs som separata 
delar av torget. Planteringen längs Kungsgatan samt cykelställen upplevs som en 
barriär då de delar av rummet och försvårar för människor att ta sig till torget. 
Planteringen framför Elite Stadshotellet stärker den barriär som bilvägen skapar 
och stänger ute byggnaden. På torget finns tillfälliga noder i form av tält där 
försäljning sker.  

 

 
Fig.	  21:	  Notationskarta	  över	  Stora	  torget	  och	  närliggande	  platser. 	  	  
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De diagonala stråk som skapades då människor passerade torget är ett 
återkommande mönster. Dessa mönster bör enligt Ericson, Törlind och Wikberg 
Nilsson påverka designens utformning (2016 s 62). De diagonala stråken stöds 
varken av rumsliga element eller utformningen av markbeläggning. Det finns 
rumsliga element som inte längre har en funktion, vilket gör att torget 
kommunicerar att det är omodernt och inte har anpassats efter stadens utveckling. 
Markbeläggningen är i dåligt skick och skapar en svårtillgänglig miljö för 
exempelvis rullstolsburna och personer med rullatorer.  

Resultat av kvalitativ intervju  
Nedan sammanfattas intervjun med Anders Nordberg, projektledare för 
ombyggnationen av torget och landskapsarkitekt på teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt på park- och naturenheten inom Västerås stad. De 
delar ur intervjun som presenteras har betydelse för gestaltningsförslaget. 
Transkriberingen ges ut vid förfrågan.   

Intervju 1 
Invånardialogen som utfördes var ett verktyg för att få en insikt i vad västeråsarna 
förväntar sig och vad de har för önskningar på ombyggnationen av Stora torget. 
Västerås stad kommer inte att kunna uppfylla alla förslag och därför har förslagen 
delats upp i kategorier med rangordning i storleksordning: ett till fjorton. Statistik 
har skapats ur västeråsarnas förslag och önskemål.  ”Det som är roligt när man ser 
resultatet, är att det speglar rätt så väl det vi själva vill göra. Som topp tre kommer 
det sittplatser, det kommer grönska, det kommer aktiviteter liksom och det är ju det 
vi själva ser att det saknas här”, säger Nordberg (2017) som kommentar till 
statistiken. Nordberg (2017) berättar att storleksordningen i kategorierna inte är 
densamma som stadens prioriteringsordning vid ombyggnation. De tre första 
punkterna i invånardialogens statistik över önskad ombyggnation speglar stadens 
planer enligt Nordberg (2017). 

Nordberg och hans kollegor har pratat med näringsverksamheter runt Stora torget 
och vilka anser att torget är tomt, livlöst och att det inte finns någon aktivitet på 
torget. ”Det är en stor öppen stensatt yta, det finns knappt några bänkar, det finns 
ingenting att göra – ingenting som drar folk”, säger Nordberg (2017). Runt torget 
finns en del restauranger, barer och pubar som på sommaren öppnar sina 
uteserveringar. Västerås stad ser det som ett bra inslag på torget då det skapar liv 
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och rörelse. Nytt för i år är att två satellituteserveringar2 tillhörande verksamheter i 
Kvarteret Igor och handelshuset Sigma ska ta plats på Stora torget.  

Trafiken på torget ska förändras, Västerås stad vill flytta befintliga 
parkeringsplatser. Inga politiska beslut har ännu tagits i frågan om att flytta 
bilparkeringar längs Elite Stadshotellet till Västra kyrkogatan. Östra och Västra 
kyrkogatan samt vägen mellan Bondtorget- Stora torget ska fortsätta vara trafikerat 
av fordon.  

Cykeltrafiken ska behållas i den struktur som finns idag. Det finns olika slags 
cykelstråk runt omkring torget, Kungsgatan är ett av Västerås viktigaste cykelstråk 
och punkten där Kungsgatan och Köpmansgatan möts, anser Nordberg (2017), är 
Västerås cykelcentrum då många av stadens cykelstråk passerar där. 
Cykelparkeringarnas placering behöver ändras då alla är placerade på samma ställe. 
För att cyklisterna ska slippa korsa torget bör cykelparkeringarna placeras ut mot 
torgets entréer.  

Varuleveranser sker via citytunneln som går under Östra Kyrkogatan och fortsätter 
vidare mot Torggatan. Citytunneln har minimal påverkan på Stora torget. En större 
begränsning skapas av det kulturlager som finns under Stora torget med 
arkeologiska fornlämningar som inte får förstöras. Kulturlagret börjar en halvmeter 
under torgytan.  

Nordberg (2017) berättar att de har funderat på att ha stadens alla evenemang på 
Stora torget och andra aktiviteter på Bondtorget. Problemet är, enligt Nordberg 
(2017) att bönderna som deltar i evenemanget Bondens egen marknad är positiva 
till att ha sin marknad samtidigt som ett annat evenemang pågår, då det är mycket 
människor i rörelse vid sådana tillfällen. Det betyder att Stora torget ska vara 
funktionellt och flexibelt för olika evenemang såsom marknad och konsert. 
Västerås stad ser att i framtiden ska det finnas fler sittmöjligheter av olika karaktär 
i både sol och skugga på Stora torget. Det är positivt med miljöer som kan 
förändras, menar Nordberg (2017) när han säger: ”Det är roligt med interaktivitet i 
offentlig miljö tycker jag personligen”. Västerås stad ser dock ett problem med att 
lösa föremål kan försvinna och då måste det avsättas resurser på att samla in dem 
(Nordberg, 2017). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Satellituteservering	  är	  en	  fristående	  del	  av	  exempelvis	  en	  pub,	  bar,	  restaurang.	  
Satellituteserveringen	  är	  frikopplad	  från	  huvudbyggnaden	  och	  placerad	  utomhus	  på	  en	  offentlig	  
yta.	  	  
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Västerås konstmuseum är ansvarig för skulpturen ASEA-strömmen som är 
placerad på Stora torget. Västerås stad vill att skulpturen ska få stå kvar på torget 
och Nordberg säger att ”den är väldigt populär” (2017). Den är flyttbar men det ska 
finnas starka skäl för att den ska förflyttas.  

Nedan följer en punktlista med viktiga ämnen från intervjun med Anders Nordberg. 
Återkommande kommentarer från invånare och näringsverksamheter runt Stora 
torget är, att torget är tomt och livlöst.  

• Västra och Östra Kyrkogatan samt delar av Köpmangatan och Kungsgatan 
ska fortsatt vara trafikerad med biltrafik.  

• Två satellit-uteserveringar på torget.   
• Citytunneln har minimal påverkan på torget.  
• Cirka en halvmeter under torgytan börjar kulturlagret.  
• Resultatet av invånardialogen speglar Västerås stads tankar.  
• Alla kategorier i invånardialogen kommer inte att uppfyllas.  
• Parkeringarna längs med Elite Stadshotellet ska eventuellt flyttas.  
• För- och nackdelar med flyttbara föremål. 
• Mer sittplatser av olika karaktär både i sol och skugga.  
• Flera evenemang ska kunna ta plats på torget samtidigt.  
• Skulpturen ASEA-strömmen ska finnas med på torget, den är flyttbar om 

starka skäl finns.       
 

Intervju 2 
Nedan sammanfattas intervjun med person A, från målgruppen, i sju väsentliga 
punkter:  

 
• Har passerat över och köpt blommor på torget vid tidpunkten, det är även 

den aktiviteten som person A gör på torget.     
• Aktiviteter som önskas utföras av person A är fika, äta, sitta, lyssna på 

musik, ladda mobilen och besöka torget med vänner. 
• Aktiviteter som person A anser kan utföras i offentliga utomhusmiljöer är 

att spela fotboll, bada, lyssna på musik, fika, umgås med vänner. 
• Person A har lågt intresse av att ta del av Stora torgets historia  
• Person A berättar om ett annat befintligt torg som hen tycker om. Ett torg 

som har caféer, butiker, en staty, en fontän i mitten av torget och mycket 
människor i rörelse.  
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• Person A läser resultatet av invånardialogen genomförd av Västerås stad. 
Där finns en punktlista med fjorton önskemål för torget från västeråsare. 
Person A väljer tre punkter som hen prioriterar mest på ett torg. Person A 
prioriterar: äta och dricka eftersom det samlas mer folk om det säljs något, 
sittplatser då city behöver mer samlade sittplatser samt grönska då Stora 
torget idag har för lite av det.  

Resultat av omvärldsanalys  
De objekt som har valts ut för analys är båda belönade med Sienapriset. Stortorget i 
Gävle blev tilldelat Sienapriset 2011 och Stortorget i Kalmar blev tilldelat 
Sienapriset 2004 (2017, Sienapriset). 

Stortorget i Kalmar är gestaltat av Caruso St. John Architects genom Adam Caruso, 
samt konstnären Eva Löfdahl (2017, Sienapriset 2004). Torget ligger mitt i stadens 
historiska stadskärna, vid namn Kvarnholmen, och anlades under 1600-talet. (2017, 
Stortorget, Kalmar). I motiveringen skriver juryn att med små medel har torget 
utvecklats och tagits tillvara på. Rummet har framhävts med hjälp av 
markbeläggningen som skapar en sammanhållande yta och inte av att nya 
funktioner eller objekt har tillförts. Gamla ytskikt har reparerats och delar av den 
gamla stenbeläggningen har fått vara kvar vilket behåller torget karaktär. 
Konstnärliga inslag samspelar med arkitekturens utformning. Den nya 
gestaltningen samspelar med den 400 år gamla historian som platsen har. Tessins 
domkyrka är ett stort inslag på torget (2017, Sienapriset 2004).  

Kalmars Stortorg har inte många rumsliga element såsom bänkar, cykelställ och 
liknande. På torget finns svarta långa, smala stänger som är försedda med en lampa 
i toppen. Eftersom lamporna är utspridda över torgytan binder de samman platsen. 
I marken finns ett antal brunnar som är ljudinstallationer där man där kan höra 
porlande vatten. Torgytan är öppen och belagd med sten, med gångar av annat 
stenmaterial som skapar tydliga stråk. Torget ser ut att passa bättre till evenemang 
som marknader eller konserter än till en social mötesplats då torget är så pass tomt 
på rumsliga element. Detta kan ha varit grundtanken vid byggnationen om Kalmar 
redan hade många andra mötesplatser. Utformningen känns historisk främst med 
hjälp av den stenbelagda ytan och de närliggande husen skapar en historisk anda.   

Lärdomar att ta med sig till gestaltningen av Stora torget i Västerås:   

• Markunderlag påverkar vad torget får för anda så som modernt eller 
historiskt 
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• Återkommande element binder samman en plats 
• Öppna ytor skapar plats för evenemang 
• Ljud som konstform på en offentlig plats 

Stortorget i Gävle är gestaltat av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB i 
samarbete med Sture Koinberg AB. I motiveringen skriver juryn att torget har 
utformats och byggts med ett hållbarhetstänk. Torget är idag en central plats med 
en egen identitet. Gestaltningen är ordningsam men blir aldrig tråkig och enformig. 
I egna rum på torget får olika aktiviteter ta plats som exempelvis handel, lek, vila 
och möten. Den organiskt formade restaurangen och Erik Höglunds pyloner är 
faktorer som fått stå kvar och de samspelar väl med torgets nya utformning. 
Detaljrikedomen och plattläggningens mönster gör att torgets tomma yta ändå blir 
intressant (2017, Sienapriset 2011).  

Torget har fasta rumsliga element vilka består av sittplatser, lekskulpturer, 
restaurang, fyra konstverk i form av torn samt markiser som kan användas av 
torgsäljare. Sittplatserna är i trä och finns i en mängd olika former, vilka skapar 
möjligheter för olika användningsområden som exempelvis lek eller upphöjda stå-
möjligheter vid evenemang. Lekredskapen finns i anslutning till sittplatser. 
Redskapen är byggda i metall-material och markmaterialet under redskapen skiljer 
sig från det övrigt stenbelagda torget. Restaurangen tillför sittplatser till torget 
såväl inomhus där glasfasaden gör det möjligt att betrakta torget, som utomhus då 
restaurangen har uteservering längs dess fasad under sommarhalvåret. De fyra 
konstverken är placerade i torgets fyra hörn vilket skapar en inramning och ger en 
förståelse för var torget slutar och börjar. Markiserna skapar tydliga 
marknadsplatser och ger ett enhetligt utryck och underlättar för säljare då de inte 
behöver sätta upp egna tält. Torgets stora tomma yta gör den flexibel för 
evenemang.  

Lärdomar att ta med sig till gestaltningen av Stora torget i Västerås:   

• Detaljer kan göra en plats mer intressant. 
• Varierande sittplatser skapar olika användningar för olika människor och 

tillfällen.  
• Liknande element vid entréer skapar tydliga entréer och ger en inramning.  
• Restaurang skapar sittplatser både utomhus och inomhus. 
• Fasta torgplatser med markiser. 
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Västerås stads insamling av information 
149 personer deltog i Västerås stads enkätundersökning. Utifrån dessa personers 
svar har 14 intresseområden tagits fram, där nummer 1 är det som flest personer 
vill se på torget.  

1. Sittplatser  
2. Grönska  
3. Aktiviteter  
4. Försäljning  
5. Evenemang  
6. Vatten  
7. Trafikföring  
8. Äta och dricka  
9. Barn  
10. Historia  
11. Tillgänglighet  
12. Belysning  
13. Funktioner. Exempelvis offentlig toalett, askkoppar, Wi-Fi, 

mobilladdningsstationer.    
14. Övrigt. Exempelvis användning av färg som skapar kontrast till omgivande 

miljö och att inga nya hus ska byggas på torget (Västerås stad, 2017 s 4-5).  
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Designprocessen  

Nedan presenteras designprocessen i arbetet. 

Arbetet började med att skapa en förståelse för vad problemet med Stora torget i 
Västerås är i dagsläget. Detta gjordes genom olika metoder som rumslig analys, 
notationsanalys, observationer och två kvalitativa intervjuer. Genom teorier och 
tidigare forskning skapades en djupare förståelse varför platsen idag inte är en 
mötesplats och varför människor inte väljer att stanna kvar i miljön. Med hjälp av 
dessa teorier och metoder kunde en modell gestaltas över vilka faktorer som 
påverkar torgets utformning. 

  

 
Fig.	  22:	  Modell	  över	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  utformningen	  av	  Stora	  torget.	  	  

Utifrån ovanstående påbörjades ett skissarbete för att ta fram ett gestaltningsförslag 
som leder till att platsen upplevs som ett aktivt torg, en mötesplats i city samt att 
människor stannar upp och vistas där. Skissarbetet startades förhand, utvecklades i 
programmet Illustrator och färdigställdes i programmet SketchUp.    
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Fig.	  23:	  Skiss	  av	  Stora	  torget	  i	  Illustrator.	  	  
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Gestaltningsförslag  

Här nedan presenteras det gestaltningsförslag till Stora torget i Västerås som har 
sin grund i teori, metod och resultat av undersökningar som presenterats ovan.  

 

  
Fig.	  24:	  Planvy	  på	  Stora	  torgets	  nuvarande	  utformning.	  	  	  	  

Då torget är stort till ytan är det svårt att få en överblick över ytan i ögonhöjd. 
Därför är bilderna i gestaltningsförslaget illustrerade från högre perspektiv.  
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Fig.	  25:	  Planvy	  över	  gestaltningsförslaget	  på	  Stora	  torget.	  Pilarna	  markerar	  ingångar.	  	  

1. Gräsyta i form av en lätt sluttande kulle omringad av trätrall.  
2. Sittyta i betong med träsits och tillhörande bord.  
3. Plantering i betong med cykelställ och sittmöjlighet in mot torget.  
4. Sittmöbel i trä.  
5. Sittmöbel i trä med cykelställ och planteringslådor i trä. 
6. Flyttbara bord och stolar i metall.  
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7. Läktare i betong och trä med tillhörande plantering och cykelställ. 
8. Fontän.  
9. ASEA-strömmen.     
10. Plantering i betong med cykelställ.  

 
Stora torget har fått flera nya objekt utplacerade och de objekt som tidigare stod på 
torget har tagits bort på grund av dålig placering och skick. Även om torget fått 
många nya sittmöjligheter har plats lämnats åt försäljare som dagligen står på 
torget samt att evenemang kan ta plats där. Fig. 33 är en planvy över Stora torget 
och gestaltningsförslaget. Parkeringsplatserna längs med Elite stadshotell har tagits 
bort då torget ska kännas som en plats för människor och inte bilartrafik. Bilvägen 
längs med hotellet har behållits då det är en önskan från Västerås stad men ytan är 
nu en delad yta vilket betyder att gående har företräde. Cykelvägen utanför Sigma 
har flyttats in mot torget för att ge plats för fasad-uteservering för restaurangen och 
cafét. Människor vill gärna ha bekvämligheter i närheten såsom restauranger och 
caféer där det finns tid för avkoppling (Carmona, 2014 s 25).  

Markmaterial    

 
Fig.	  26:	  Gestaltförslag.	  Stenbeläggningen	  på	  Stora	  torget.	  	  

Torget är belagt med två olika sorters sten och har även inslag av oxiderat järn. 
Detta för att framhäva och tydliggöra de diagonala stråk som identifierades i 
observationen av Stora torget. Markeringarna i oxiderat järn ska samspela med och 
tydliggöra människors rörelsemönster. Genom att ha olika stenbeläggningar skapas 
olika rum i rummet vilket gör att platsen inte upplevs som enformig. Oxiderat järn 
har använts då Västerås har starka kopplingar till materialet då järn framställts i 
Bergslagen. De befintliga papperstunnorna på torget är i oxiderat järn.  	  
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Gräsyta 

 
Fig.	  27:	  Gestaltningsförslag.	  Vy	  över	  gräsyta.	  	  

Gräsytans runda form skapar en stark kontrast till gestaltningsförslagets övriga raka 
linjer. Cirkeln upplevs som mjuk och har en stark mittpunkt (Ching & Binggeli, 
2012 s 96). Gräsets mjuka material skapar även det kontraster mot torgets 
stenbeläggning. Carmona menar att gräs skapar möjligheter för avslappning, lek, 
flexibilitet och socialt utbyte (2014 s 23). Genom att föra in gräs i ett av Västerås 
viktigaste stadsrum skapas även möjligheter för fler människor att ta del av naturen 
exempelvis människor som bor i närheten och har svårt för att transportera sig 
långa sträckor. Runt gräset finns en trätrall för att vatten ska kunna rinna ner 
mellan springorna. Trallen skapar även en mjukare övergång mellan de olika 
materialen. Platsen ramas in av ett staket för att uppmärksamma bilister om att det 
inte går att köra där. De genomskinliga plexiglasskivorna kan vara svåra att 
uppfatta för en bilist. Plexiglasskivorna har för ökad synlighet försetts med 
oxiderade järnlöv och trästolpar. För att kunna prata med människor i samma miljö 
är det viktigt med en bra ljudnivå (Gehl, 2011 s 167). Staketet hjälper till att skapa 
en bättre ljudnivå då det stänger ute en del av ljudet från passerande bilar. Staketet 
kan även bidra till att människor känner sig tryggare vilket påverkar deras 
beteende. Närheten till den sittgrupp med bord gör det lämpligt för barn att leka 
där. Gehl menar att barn gärna utför aktiviteter i närhet till andra aktiviteter (2011 
s17-25). Sittgruppen gör det möjligt för personer att ha uppsikt över gräsytan. 
Människor vill ha en vy där det är möjligt att se andra människor, exempelvis stråk 
(Gehl, 2011, s 27). Gräsytans placering ökar användningen av den, då människor 
har god uppsikt över hela torget.  
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Sittyta med tillhörande bord 

 
Fig.	  28:	  Gestaltningsförslag.	  Sittyta	  med	  tillhörande	  bord.	  	  

En offentlig miljö bör erbjuda flera varierande sittplatser då olika människor och 
målgrupper har skilda behov (2011 s 155) Även Nordberg (2017) poängterande i 
intervjun att sittplatser med olika karaktär är viktiga. Sittytan med bord, gör det 
möjligt för människor att exempelvis äta eller arbeta utomhus. Sittytans bredd gör 
det möjligt att sitta från båda hållen samtidigt. Längst ner till väster i fig. 36 syns 
även en papperskorg i oxiderat järn. Detta ger människor på torget möjlighet att 
hålla rent och städat runt omkring sig. Välunderhållna platser förknippar människor 
ofta med en högre personlig säkerhet (Caromona, 2014 s 25). Sittytan är försedd 
med en träsits där vatten kan rinna igenom och för att öka komforten. Många av 
torgets sittytor är försedda med träsits för att människor ska kunna kategorisera och 
läsa av vart fler sittmöjligheter finns.    
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Plantering med cykelställ och sittmöjlighet 

 
Fig.	  29:	  Gestaltningsförslag.	  Cykelställ	  runt	  plantering	  i	  ett	  av	  torgets	  hörn.	  	  

 
Fig.	  30:	  Gestaltningsförslag.	  Sittbänk	  med	  vy	  över	  torget.	  	  	  

Objektets form stödjer riktningarna på de stråk som framkom under observationen, 
se Fig. 37 och Fig. 38. Vid observationen framkom det att det förekommer 
cyklister på torget när de ska parkera sina cyklar, då cykelställen endast var 
placerade längs med Kungsgatan. Formen och cykelställen i gestaltningsförslaget 
motverkar att människor cyklar på torget. Cyklisterna möts istället av cykelställ vid 
varje torgentré.  
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Sittmöbel i trä 

 
Fig.	  31:	  Gestaltningsförslag.	  En	  av	  tre	  bänkar	  under	  träden	  längs	  med	  Kungsgatan.	  	  

Längs med Kungsgatan under träden finns bänkar i trä. Här finns möjlighet att ta 
skydd från solen och iaktta antingen Stora torgets största stråk, Kungsgatan eller 
blicka ut mot torget. Bänkarna har försetts med tre armstöd, två av dessa är 
placerade närmare varandra och möjliggör stöd för personer som har svårt att resa 
sig.  
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Sittmöbel med cykelställ och planteringslådor 

  
Fig.	  32:	  Gestaltningsförslag.	  Sittmöbler	  med	  cykelställ	  bakom,	  samt	  planteringslådor.	  	  	  

Cykelställ finns vid varje ingång till torget vilket blir ett återkommande element 
som skapar tydliga entréer och ger inramning. Det var en viktig aspekt som 
framkom i omvärldsanalysen av Stortorget i Gävle. Cykelställen står bakom två 
stora sittmöbler vars utformning gör att personen får en halvliggande position. Som 
invånardialogen visade, vill Västerås invånare ha mer grönska på Stora torget. Den 
gröna färgen på sittmöblerna och cykelställen har valts för att ge en illusion om 
mer grönska. Genom att använda färgen grönt kan natur, hållbarhet, växtliv och 
tillväxt förmedlas (Gross, 2015). Grönt är även en tydlig färg för vissa typer av 
färgblindhet (Pettersson, 2002 s 129). Sittmöblerna är placerade i vinkel med 
varandra eftersom det då är större chans att människor som inte känner varandra 
startar en konversation (Gehl, 2011 s 170). 



	   50	  

Planteringslådorna är i trä men är förankrade i marken för att inte kunna flyttats. De 
är placerade längsmed Östra kyrkogatan och Elite Stadshotellet. De bildar en 
barriär som försvårar för bilar att ta sig in på torget. Detta är för att skapa en trygg 
miljö. Det oxiderade järnet i marken skapar kontraster mot den gråa 
stenbeläggningen. Kontrasterna ska fungera som riktlinjer och underlätta för 
gångare och bilister att se var den delade ytan börjar och var den slutar. Kontraster 
underlättar för seendet och för förståelsen av ytan även för personer med nedsatt 
syn (Fridell Anter m.fl. 2014 s 194).  

Flyttbara möbler 

 
Fig.	  33:	  Gestaltningsförslag.	  Flyttbara	  möbler	  i	  både	  sol	  och	  skugga.	  	  	  

På Stora torget måste det fortfarande finnas utrymme till evenemang. I 
invånardialogen uttryckte många västeråsare att de uppskattar när det händer saker 
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på torget, som exempelvis torghandel och andra evenemang. Observationerna 
visade även de att torghandeln är effektiv då den drar människor till platsen.  

För att inte förhindra evenemang av olika slag på Stora torget, har stationära 
sittplatser placerats i torgets ytterkanter. Flyttbara sittplatser, i form av hopvikbara 
bord och stolar, är placerade i grupper runt om på torget. Carmona menar att 
flyttbara möbler gör att människor kan skapa egna sociala grupper, genom att flytta 
runt möblerna dit det passar (2014 s 23). 

ASEA-strömmen 
 

 
Fig.	  34:	  Gestaltningsförslag.	  Flyttbara	  möbler	  framför	  ASEA-‐strömmen.	  

Det finns även flyttbara bord och stolar utplacerade vid statyn ASEA-strömmen. 
De bänkar som idag är placerade längs statyn tas bort då de kan göra att statyn inte 
aktiveras eftersom personerna som sitter där har ryggen emot statyn och inte ser 
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den. Statyn kan idag ses mer som en skyddande fasad och mindre som ett 
konstverk. Enligt Nordberg är statyn väldigt populär. Genom att placera sittplatser 
som går att vända mot konstverket kan invånarna beundra och titta på verket. Målet 
är att statyn ASEA-strömmen får mer liv och får ta större plats i rummet.  

Läktaren 

 
Fig.	  35:	  Gestaltningsförslag.	  Översiktsvy	  av	  läktaren,	  fontänen,	  flyttbara	  möbler	  vid	  ASEA-‐
strömmen	  och	  plantering	  med	  cykelställ.	  	  

Läktaren är multifunktionell. Den går att användas som sittplats en solig dag och 
den kan fungera som läktare och sittplats vid evenemang som exempelvis 
konserter. Läktaren ger god uppsikt över Stora torget.  

Läktaren är den sittgrupp som fungerar bäst för större grupper av människor.  

På läktarens baksida finns växtlighet i en markrabatt och två vägghängda 
blomlådor. Växtligheten går att beskåda från Elite Stadshotellet och är ett 
välkomnande inslag när människor kommer från Västra och Östra kyrkogatan. För 
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att undvika att människor cyklar över torget möts cyklisterna från ovanstående 
gator av en cykelparkering. 

Läktaren är försedd med en ramp för att den ska vara tillgänglig för en större 
målgrupp.  

Löv  

  
Fig.	  36:	  Närbild	  på	  löv	  och	  blomlådor	  i	  oxiderat	  järn.	  

Grönska var det andra önskemålet som flest västeråsare ville ha i invånardialogen. 
Därför har oxiderade järnlöv placerats på en av läktarens kortsidor. Svängda linjer 
skapar en upplevelse av mjuka flödande rörelser (Ching, 2012 s 96). Dem 
organiska formerna bryter av mot de raka linjerna i närliggande objekt vilket 
skapar kontraster. Löven är även ett konstnärligt inslag som återkommer på torget 
vilket hjälper till att skapa en identitet till platsen.  
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Fontänen 

 
Fig.	  37:	  Fontänen	  med	  läktaren	  i	  bakgrunden.	  	  

Vatten kom på sjätte plats i Västerås stads invånardialog och därför har en fontän 
placeras på torget. Fontänen skapar aktivitet och lekmöjligheter samt bidrar med 
stämning. Fontänen har placerats så att det diagonala stråket passerar mellan fontän 
och läktare. Detta visar för besökaren att där finns plats för vila och rörelse.  Vid 
evenemang kan fontänen stängas av så att ytan kan användas till annat. På vintern 
kan exempelvis en isbana placeras uppepå fontänen och läktaren kan fungera som 
ett ställe där människor kan äta sin pickninck, knyta på sig skridskorna eller ha god 
uppsikt över vad som händer på isen.  
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Plantering med cykelställ 

 
Fig.	  38:	  Gestaltningsförslag.	  Plantering	  med	  cykelställ	  med	  delar	  av	  torget	  i	  bakgrunden.	  	  	  

I korsningen Köpmangatan- Kungsgatan placeras intill cykel och - gångvägen en 
plantering med cykelställ. Den är utformad för att stödja människor i rörelse i den 
diagonal som sträcker sig från Kungsgatan till Östra kyrkogatan. Objektet är också 
placerat här med cykelställ för att motverka att människor cyklar på torget utan 
istället parkerar sin cykel här.    
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Utvärdering  
Gestaltningsförslaget skickades till Anders Nordberg för att få synpunkter. 
Utvärdering skedde vi mejl och Nordberg skickade en skriftlig punktlista med 
synpunkter om gestaltningsförslaget.  

Bra med gestaltningsförslaget 
• Bra att förslaget inte är övermöblerat. Ger möjlighet till att hålla 

evenemang, torghandel etc.  
• Bra med mer yta mot Sigmahuset, det har önskats. 
• Det oxiderade järnet i markbeläggningen är multifunktionellt och förstärker 

riktningar. Det kan användas som ledstråk av synsvaga. Bra koppling med 
Västerås industriella historia, vackert.  

• Bra med bullerdämpningen, och att järnet kommer igen i lövdetaljerna.  
• Flera olika möjligheter till sittplatser är bra. Sittplatserna har olika karaktär 

och utformning.   
• Stråken på platsen har fått ge form åt vissa objekt, vilket gillas.  
• Genomtänkt placering av cykelställ. 
• Intressant att öka det gröna intrycket med att helt enkelt använda sig av 

färgen grönt, och måla/lackera utrustning, och där också få in 
tillgänglighetsaspekten. Det gröna i stiliserad form (bladen i stål) är också 
en fin tanke.  

• Läktaren är ett inslag på torget som känns friskt. Blir gärna ett häng, på ett 
positivt sätt. Bra att tillgänglighetsaspekten är med även här.  

• Flyttbara sittplatser är mycket intressant och tankeväckande, att besökarna 
själva kan möblera ”sin” plats.	  	  

• Fontänen/isbanan kommer bli en bra magnet till torget. 

Utvecklingsmöjligheter med gestaltningsförslaget 
• Gräsytan kommer att bli väldigt sliten i denna intensiva miljö. Skulle ett 

annat material ha varit tänkbart, konstgräs, gummiasfalt? 
• Kan bli svårt för torghandlare, evenemangsarrangörer etc. att komma in på 

torgytan för att leverera och lasta av saker. 
• Det hade varit välgörande om det skapades en helhet genom möblemanget 

med en tydligare ”röd tråd” eller koncept. Exempelvis att stråken har gett 
form åt flera objekt.  
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• Nya planteringslådor i trä är föreslagna längs Stadshotellet. Där finns idag 
uppvuxna pelarekar, kunde inte dessa sparats för att uppnå önskad effekt? 

• Finns en risk med läktaren, att skapa en baksida. Den har arbetats med i 
förslaget men farhågan kvarstår med den höga väggen som skapas. 

• Finns en risk att flyttbara möbler får ”fötter”. 
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Diskussion och slutsats 

I detta avslutande avsnitt diskuteras arbetet och gestaltningsförslaget. Slutsatserna 
av arbetet och förslag till vidare forskning presenteras. 

Diskussion 
I gestaltningsförslaget finns det flyttbara möbler på torget. Nordberg utryckte i 
intervjun att Västerås stad ser problem med lösa föremål då de kan försvinna och 
att resurser måste avsättas för att ställa fram och plocka undan föremålen dagligen. 
Fördelarna med flyttbara möbler är bland annat att dem skapar interaktion och en 
möjlighet till besökarna att påverka miljön. Det gör även att människor kan skapa 
egna sociala grupper genom att flytta runt möblerna (Carmona, 2014 s 23). 
Västerås stad kan testa med ett visst antal stolar och bord för att se om det sker 
stölder eller skadegörelse. En utvecklingsmöjlighet i gestaltningsförslaget är att 
skapa ett förvaringsutrymme under läktaren där exempelvis flyttbara möbler kan 
förvaras under evenemang och under nätter om det är nödvändigt. En dörr kan då 
placeras där dem oxiderade järnlöven är placerade (se fig. 44) Nackdelen med 
gestaltningsförslaget är om flyttbara möbler inte fungerar på Stora torget på grund 
av stölder och skadegörelse. Torget kan då upplevas som tomt och att det saknas 
sittplatser samt aktiviteter. De flyttbara möblerna skapar många aktiviteter genom 
sin flexibilitet. Några av borden kan även ha ditmålade spelplaner som exempelvis 
ett schackbräde (se fig. 42) för att öka aktiviteterna på torget.  

Gestaltningsförslaget har inte tagit hänsyn till att restaurangen ska kunna ha en 
satellituteservering på torget. Utifrån intervjun med Nordberg och utifrån 
observationer anses det inte passande för restaurangen att ha sin uteservering på 
Stora torget. Den största anledningen till varför är för att cykelvägen utanför 
handelshuset Sigma är mycket trafikerad. Att människor skulle behöva passera 
över den för att ta sig till uteserveringen skulle innebära stora risker för alla parter. 
Förutsättningarna blir heller inte bättre av att restaurangen har ett alkoholtillstånd 
med effekten att eventuella onyktra människor ska passera över vägen.  

Arbetet har endast fokuserat på Stora torgets befintliga yta på grund av tidsramen 
för kursen. Då även Bondtorget ska få en ny gestaltning kan det vara aktuellt att 
analysera båda torgen samtidigt då de ligger så pass nära varandra.  
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Slutsats  
Examensarbetet har strävat efter att besvara frågeställningen: 

På vilket sätt kan rumsliga element3 och dess placeringar på ett torg skapa en 
offentlig mötesplats och en inbjudande miljö för besökare att stanna kvar i? 

Fysiska objekt ska placeras längs stråk, då det är större chans att människor 
interagerar med objekten. Objekten bör inte heller placeras i mitten av en stor yta, 
utan hellre längs kanterna då detta gör att människor inte känner sig lika uttittade 
och därför känner sig mer säkra. Är objekten placerade på ett bra sätt kan det 
främja social interaktion.  

Färger skapar kontraster och kontraster kan vara en fördel för personer med nedsatt 
syn. I gestaltningsförslaget har färgen grön använts i olika fysiska objekt för att 
stärka känslan av grönska på torget.  

Med hjälp av linjer kan människors rörelsemönster påverkas och stråk stärkas. 
Cirkeln har en central mittpunkt vilket lockar människor. Genom att blanda olika 
former skapas kontraster, vilket kan bidra till en mer dynamisk miljö. 

Hållbara material bör väljas, speciellt i offentliga utomhusmiljöer. Materialval bör 
även ta hänsyn till att det ska vara tillgängligt. Exempelvis är kullerstenarna som 
Stora torget är belagt med idag, inte ett tillgängligt material då bland annat 
personer med rullstolar och rullatorer har svårt att ta sig fram. Olika material 
skapar olika aktiviteter, vilket är ytterligare en anledning till att material bör väljas 
med eftertanke.  

Samspelet mellan samtliga rumsliga element skapar aktivitet, vilket är av stor vikt 
för att människor ska stanna kvar. Människor stannar hellre kvar på en plats där 
andra stannat. Människor tittar hellre på andra människor än på en tom yta. 

Vidare forskning kan bedrivas på både Stora torget och Bondtorget. Exempelvis 
om torgen ska uppfattas som två separata torg eller om de ska upplevas som ett och 
samma rum i city och i vilket fall detta skulle påverka utformningen. För att Stora 
torget ska behålla sitt syfte även efter mörkrets inbrott är en vidare fördjupning 
inom artificiell ljussättning intressant. En långtidsutprovning av prototyper för 
rumsliga element på Stora torget bör göras. Genom provningen får staden med dess 
invånare möjlighet till att testa om gestaltningsförslaget skapar ett torg som kan 
benämnas som en inbjudande, aktiv mötesplats.        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  det	  här	  arbetet	  innefattar	  rumsliga	  element	  fysiska	  objekt,	  färg,	  material	  och	  form.	  	  
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Figurförteckning 

Fig. 1: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 18 april 2017	  

Fig. 2: Bild. Josefine Stjärnesund. 25 april 2017 

Fig. 3: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 17 maj 2017 

Fig. 4: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 22 maj 2017   

Fig. 5: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 18 april 2017  

Fig. 6: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 22 maj 2017   

Fig. 7: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 18 april 2017 

Fig. 8: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 18 april 2017 

Fig. 9: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 18 april 2017 

Fig. 10: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 22 maj 2017 

Fig. 11: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 17 maj 2017 

Fig. 12: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 17 maj 2017 

Fig. 13: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 17 maj 2017  

Fig. 14: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 17 maj 2017  

Fig. 15: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 22 maj 2017    

Fig. 16: Fotografi. Josefine Stjärnesund. 12 maj 2017 

Fig. 17: Bild. Josefine Stjärnesund. 16 april 2017 

Fig. 18: Bild. Josefine Stjärnesund. 15 maj 2017 

Fig. 19: Bild. Josefine Stjärnesund. 15 maj 2017 

Fig. 20: Bild. Josefine Stjärnesund. 15 maj 2017 

Fig. 21: Bild. Josefine Stjärnesund. 15 maj 2017 

Fig. 22: Modell. Josefine Stjärnesund. 5 maj 2017 

Fig. 23: Skiss. Josefine Stjärnesund. 20 april 2017 
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Fig. 24: Bild. Josefine Stjärnesund. 15 maj 2017 

Fig. 25: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 26: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 27: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 28: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 29: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 30: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 31: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 32: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 33: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 34: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 35: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 36: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 37: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 

Fig. 38: Gestaltningsförslag. Josefine Stjärnesund. 19 maj 2017 
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Bilaga 1  

  

 

Verksamhetens	  beslutsunderlag	  (VBU)	  –	  lilla	  versionen.	  Sidan	  är	  relevant	  för	  
arbetet.	  Hela	  dokumentet	  ges	  ut	  vid	  förfrågan.	  
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Bilaga 2 

Dem punkter som intervjun med Anders Nordberg utgick ifrån 13 april 2017.    

• Vad anser ni på kommunen är problematiken med torget?   
• Vad saknas på platsen idag och vad skulle kunna tillföras? Begränsningar, 

möjligheter? Varutunnel?  
• Ni har utfört en invånardialog där ni kommit fram till vilka funktioner 

människor vill ha på torget. Vad är er vision gällande dem? Vill ni uppfylla 
alla?  

• Hur ser behovet om cykelparkeringar ut?  
• Vad anser ni om biltrafiken utanför stadshotellet? Samt mellan Stora torget 

och Bondtorget?  
• Vad anser ni om cykeltrafiken på området?    
• Hur ser ni på lösningar som flyttbara stolar och bord exempel så som på 

Fristadstorget i Eskilstuna?    
• Hur ser företagarna kring torget på ombyggnation? Hur vill dem att torget 

ska se ut? Specifika krav?   
• Vilka evenemang brukar ta plats på torget?   
• Vad vill ni att torget ska ha för syfte och var ligger ert största fokus?  
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Bilaga 3   

Dem punkter som intervjun med person A utgick ifrån 18 april 2017.   

• Har du besökt Stora torget i Västerås?  
• Vad har du gjort på torget? 
• Vad vill du göra på Stora torget i Västerås?  
• Vad kan du om platsen historia? och när torget ska göras om anser du att 

den bör ha en historiskkoppling? 
• Kan du berätta om ett torg som du tycker om? Kan du berätta om ett torg 

som du inte tycker om?  
 

Vilka av dessa punkter prioriterar du högst på ett torg?  

• Sittplatser 
• Grönska  
• Aktiviteter  
• Försäljning  
• Evenemang 
• Vatten  
• Trafikföring  
• Äta och dricka  
• Barn  
• Historia  
• Tillgänglighet 
• Belysning 
• Funktioner   

 


