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Sammanfattning 

Under 1950- och 1960-talet byggdes det många stadsdelstorg och centrum i Sverige 

tack vare den växande ekonomin som rådde i landet. Ett flertal av dessa platser är 

idag folktomma och ödsliga. Agö torg som ligger i Brynäs centrum är ett exempel på 

ett stadsdelstorg och centrum som byggdes under denna perioden och har sedan dess 

i stort sett förblivit oförändrat. Torget är ingen naturlig mötesplats i Gävle och det 

utnyttjas idag dåligt. Torget fungerar till största del som transportsträcka för de 

boende i stadsdelen för att komma till den service som finns i direkt anslutning till 

torget. Ett bra utformat torg är en plats där möjligheten för möten mellan 

människor är god och där det finns en attraktion och en funktion som inspirerar till 

att besöka och vistas på platsen. Torg är en del av det offentliga stadsrummet och är 

viktiga ingredienser i en stad för att öka livskvalitén. Syftet med denna studie är 

därför att ta reda på hur torget och centrumet kan utvecklas till en levande och 

användbar plats för de boende i stadsdelen och besökare. Två gestaltningsförslag har 

tagits fram. Ett gestaltningsförslag är baserat på mina egna kunskaper och ett 

gestaltningsförslag togs fram med hjälp av litteratur inom ämnet samt en 

inventering, enkät och observationer. Observationerna utfördes enligt Gehl och 

Svarres metoder. Förslagen jämfördes sedan mot nollalternativet, d.v.s. hur torget 

ser ut idag och hur det används idag. Detta gjordes med hjälp av multikriterieanalys 

(MKA) i form av analytisk hierarkisk process (AHP), observationer och en enkät 

som delades ut till besökare till torget. Resultatet efter AHP visar att både mitt 

förslag och förslaget som bygger på teori och metodik är en klar förbättring mot hur 

platsen är idag. Viktiga faktorer för att göra torget till en attraktiv mötesplats är 

tillgänglighet, trygghet, grönska, attraktioner samt kontemplation. Med den 

teoretiska bakgrunden och den insamlade empirin som underlag till ett 

gestalningsförslag som enligt den gällande landskapskonvetionen tar vara på natur 

och kulturvärden förefaller det finnas goda möjligheter att genomföra en förändring 

av Agö torg till en attraktiv mötesplats med gestaltningsförslagen som utgångspunkt. 

En förutsättning för att lyckas är att medborgarna fortsätter att engageras i 

utforming och framtida användning av Agö torg. 

Nyckelord: Stadsrummet, AHP, mötesplatser, torg, hållbar planering, 

stadsplanering 
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Abstract  

During the 1950s and 1960s, many urban squares and centers in Sweden were built 

thanks to the growing economy prevailing in the country. A number of these places 

are today desolate. Agö Square, located in Brynäs, is an example of a district square 

and center built during this period and has since then largely remained unchanged. 

The square is not a natural meeting place in Gävle and is currently being poorly 

used. The square works largely as the distance of transport for the residents of the 

district to get to the service that is directly adjacent to the square. A well-designed 

square is a place where the opportunity for meetings between people is good and 

where there is an attraction and a function that inspires to visit and stay on site. 

Squares are part of the public realm and are important ingredients in a city to 

enhance the quality of life. The purpose of this study is, therefore, to find out how 

the square and the center can be developed into a vivid and useful meeting place for 

residents of the district and visitors. Two proposals have been produced. The first 

proposal is based on my own knowledge and the second proposal were made using 

literature and an inventory, survey and observations. Observations were conducted 

according to Gehl and Svarre’s methods. The proposals were compared with the 

zero alternative, i.e. what the square looks like today and how it is used today. This 

was done using the multicriteria decision analysis (MCDA) through analytic 

hierarchy process (AHP), observations and a questionnaire that were distributed to 

visitors to the square. The result of the AHP shows that both my proposal and the 

proposal based on theory and methodology are a clear improvement in the way the 

site is today. Important factors for making the square an attractive meeting place are 

accessibility, security, greenery, attractions and contemplation. With the theoretical 

background and the collected empirics as the basis for a proposal which, according 

to the current landscape convention, takes on nature and cultural values, there 

seems to be good opportunities for implementing a change of Agö square into an 

attractive meeting place with the design proposals as a starting point. One 

prerequisite for success is that citizens continue to be engaged in the design and 

future use of Agö Square. 

Keywords: City room, AHP, meeting places, urban square, Sustainable 

planning, Urban planning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stadsdelscentrumen som byggdes runt torg gjorde intåg i det svenska 

planeringsidealet på 1950- och 1960-talet. I efterkrigstiden var Sverige en nation 

med en blommande ekonomi (Åström, 1993) och pengarna skulle användas till att 

förbättra människors boendevillkor och livskvalité. Detta kulminerade i 

miljonprogrammet med regeringens mål att det i Sverige skulle byggas en miljon 

bostäder under en tioårsperiod (Björk, Nordling & Reppen, 2012). Under denna 

period revs gammal bebyggelse trots högljuda protester (Franzén, Hertting & 

Thörn, 2016) och det byggdes även ett flertal stadsdelscentrum runt torg i Sverige 

(Åström, 1993). Många av alla dessa stadsdelstorg och centrum som byggdes står i 

dag kvar ödsliga och tomma (Jörnmark, 2007). Det talas om förfallet av det 

offentliga rummet och att den traditionella funktionen av torget som en plats har 

förändrats (Carmona, Heath, Oc & Tiesdell, 2010). Historiskt sett har torgets 

funktion alltid speglat vilka värderingar samhället har och torget var en gång i tiden 

främst platsen för marknaden. Där byggdes ekonomin i samhället upp och bidrog till 

utvecklingen. Spridningen av information skedde främst på torget, i form av att folk 

möttes och samtalade, höll tal och på andra sett manifesterade sin åsikt och 

information (French, 1983). Inte i något annat offentligt rum i staden syns 

samhällets förändringar och värderingar mer tydligt än på torget (Kärrholm, 2015). 

När ett torg inte längre används som just en plats för möten utan istället till större 

delen är en plats som bara passeras – Hur kan platsen utvecklas till att bli en 

attraktiv och levande mötesplats? Stadsutveckling och hållbar planering är viktigt 

eftersom det ökar livskvalitén för människor. United Nations (UN, 2018) beskriver 

ett av sina globala miljömål: “By 2030, provide universal access to safe, inclusive and 

accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and 

persons with disabilities”. Under de senaste årtionden har det därför talats inom 

samhällsplaneringen om hållbar social utveckling och att en bra offentlig plats måste 

uppfylla människans behov för att bli en väl fungerade plats (Mehta, 2009). Men det 

är en utmaning att utveckla ett ödsligt och dåligt fungerande torg till att bli en plats 

där människor kan samtala, vara aktiva eller ta det lugnt.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att göra en fallstudie över Agö torg och Brynäs centrum i 

Gävle för att ta reda på hur platsen kan utvecklas för att bli en modern och attraktiv 

mötesplats för Gävleborna och för besökare. Agö torg har, i direkt anslutning handel 

och service i form av bl.a. mataffär, restaurang och  butiker som tillsammans bildar 

Brynäs centrum. Studien avser att undersöka vilka positiva faktorer platsen har idag 

och vilka de negativa faktorerna är. Detta för att komma fram till ett förslag till ny 

utformning och utvecklad användning för Agö torg. 

I syftet ingår att förslaget ska främja social hållbarhet. Studiens mål är att skapa två 

olika gestaltningsförslag. Ett gestaltningsförslag ska skapas efter mina egna kunskaper 

om gestaltning och platsens förutsättningar samt uppsatsens litteraturstudie. Ett 

annat gestaltningsförslag skapas baserat på litteraturstudie, observationer och 

enkäter. De två gestaltningsförslagen ska sedan jämföras mot ett nollalternativ, 

d.v.s. mot hur platsen ser ut och fungerar idag. Målet är att se vilket förslag som är 

bäst. Detta ska ske genom att utföra en icke-rumslig multikriterieanalys (MKA) i 

form av en analytisk hierarkisk process (AHP). Fysiska och sociala kriterier ska tas 

fram genom utförandet av en enkätundersökning samt med stöd från  observationer 

och litteraturstudie. En kontrollgrupp i form av människor som besöker torget ska 

sedan ge feedback på förslagen. 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar denna studie har för avsikt att avhandla och besvara för att uppnå 

målet är: 

 Vilka förutsättningar för att bli en attraktiv mötesplats har platsen idag? 

 Hur bedömmer de boende i stadsdelen och besökare Agötorgets och Brynäs 

centrums kvalitéer idag?  

 Hur används platsen idag? 

 Vilka åtgärder kan göras för att göra Agötorget och Brynäs centrum till en 

attraktiv och användbar mötesplats? 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa studien har fokus lagts på Agötorget och de lokaler som vetter ut 

mot torget och som tillsammans bildar Brynäs centrum (Fig. 1). Anledningen till att 

denna plats har valts ut är att det är ett stadsdelstorg som upplevs outnyttjat vid 

platsbesök och som ligger i en stadsdel med ett gynnsamt befolkningsunderlag 

(Gävle kommun, 2017).  
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Fig. 1. Rödmarkerat område som har avhandlats. Kartunderlag: Gävle kommun. 

1.5 Historia 

Brynäs är en stadsdel i Gävle som har utvecklats och förändrats från att ha varit en 

stadsdel för arbetarklassen i början på 1900-talet (Nilsson, 2005) till en stadsdel med 

8417 invånare år 2016 (Gävle kommun, 2017). Stadsdelen har idag varierande 

befolkning, både i ursprung och ur socioekonomisk indelning. I stadsdelen finns det 

ett torg ca 1,5 km från Gävle centrum (Fig. 2) där en restaurang, butiker och annan 

samhällsservice finns som alla vetter ut mot en torgyta. Detta bildar tillsammans 

Agötorget och Brynäs centrum i hörnet av Kaserngatan och Femte tvärgatan. 

Torget och centrumet anlades i slutet av 1960-talet och har sedan dess i stort sett 

förblivit oförändrat. Torget är ingen naturlig mötesplats i Gävle eftersom det ofta 

står folktomt och utnyttjas dåligt.Torget fungerar till största del som 

transportsträcka för de boende i stadsdelen för att komma till de lokaler och 

faciliteter som vetter ut mot torget. Platsen där Agö torg och Brynäs centrum är 

lokaliserat idag har inte alltid varit ett offentligt rum. Tidigare på platsen låg det 

bostäder för arbetare vid Korsnäs pappersmassafabrik i Södra Bomhus (Fig. 3). 

Dessa bostäder kallades för Korsnäsgårdarna och var enklare tvåvåningshus med 

bodar. I mitten av 1960-talet var bostäderna mycket slitna, omoderna och de 

sanitära problemen var uppenbara (Viklund, 1966). Agötorget och Brynäs centrum 

byggdes därför som ett, med dåtidens benämning, ”saneringsprojekt” under 1960-

talets andra hälft i Gävlestadsdelen Brynäs. 
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Ett tidstypiskt punkthus tornar upp sig mot torget och ter sig dominerande mot 

övrig bebyggelse som mestadels består av trevåningshus (Fig. 4). Torget är helt 

öppet mot en kvartersgata, där bostadshus finns att hitta på andra sidan gatan, och 

har en rektangulär och öppen struktur. Platsen ser mer eller mindre identisk ut idag 

som när den byggdes. Gällande detaljplanebestämmelser för Agö torg som ingår i 

Gävle kommuns Dp 1976:770 anger att en yta framför byggnaderna i vinkeln mot 

torget är prickad kvartersmark och får inte bebyggas. Gavlegårdarna ansvarar för 

denna yta medan Gävle kommun som är huvudman för allmän plats ansvarar för 

själva torget.  

Torget är uppdelat i två delar (Fig. 5–6). Den södra delen av torget är i dag avsatt 

för bilparkering och den norra delen fungerar för fotgängare. Den norra delen är en 

öppen enkel yta med en skulptur, träd och en fontän. 

 

Fig. 2. Lokaliseringskarta. Den röda cirkeln illustrerar Gävle centrum. Källa: Lantmäteriet. 
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Fig. 3. Korsnäsgårdarna på blivande platsen för Agötorg fotograferat under tidigt 1960-tal. Foto: 
Carl Larsson. Källa: Gävle kommunarkiv. 

 

Fig. 4. Punkthus mot torget. 
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Fig. 5.Södra delen av Agö torg med bilparkering. 

  

 

 

Fig. 6. Norra delen av Agö torg som är till för fotgängare. Vy mot öst. 
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2 Teori 

2.1 Bestämmelser och juridik 

Torg benämns i Svenska Akademins (1893-) ordbok som en i centrala delar av en 

stad eller samhälle större och öppen yta. Det är omgivet av bebyggelse och är 

avgränsad. Det är en tillgänglig plats med fritt tillträde för allmänheten. Torget 

används som samlingsplats och för handel. 

I Svenska Akademins (1893-) ordbok benämns det offentliga som något som 

försiggår i allmänhetens närvaro eller riktar sig till allmänheten. Det är något som 

allmänheten har tillträde till och som allmänheten tar del i. Det är motsatsen till 

privat. Carmona et al. (2010) definerar det offentliga rummet som den byggda 

miljön dit allmänheten har tillträde till. Enligt gällande detaljplan 1976:770 från 

1974 för området är Agö torg en allmän plats. Enligt 1 kap. 2 § av ordningslagen 

(1993:1617) benämns det offentliga bl.a. som ”gator, vägar, torg, parker och andra 

platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 

ändamål”. I Sverige gäller Landskapskonventionen. Den går i kort ut på att 

landskapet (där stadens landskap ingår) ska främjas och att befintliga kultur- och 

naturvärden inventeras och i största mån bevaras (Riksantikvarieämbetet, 2018). 

2.2 Den svenska stadsutvecklingen under 1950- och 

1960-talet 

Sverige som i stora delar av 1800-talet hade varit fattigt undkom andra världskriget 

oförstört. Med stor tillgång till råvoror som efterfrågades på världsmarknaden, blev 

Sverige snabbt ett av de rikaste länderna under denna tid. Bostadsstandarden i 

Sverige var låg och skulle därför höjas när det nu fanns pengar. Detta ledde till en så 

kallad sanering i många städer där den äldre bebyggelsen ofta fick ge vika åt det 

moderna och storskaliga. I många städer uppfördes flera stora komplex av 

flerfamiljsbostäder och i mitten av dessa komplex skulle ett centrum placeras. Bank, 

butiker, post och restuarang skulle vara en del av utbudet (Åström, 1993). 

Miljonprogrammet utgjorde en urbaniseringsepok som löste bostadsbristen som 

hade pågått i Sverige under flera decennier och den dåliga standarden dåtidens 

bostäder hade, där de sanitära olägenheterna ofta kunde vara stora.  Det började 

med ett beslut år 1965 i riksdagen om att en miljon nya bostäder skulle byggas 

under en tioårsperiod. Detta enorma och pretentiösa mål uppnåddes faktiskt. Den 

bild många har av miljonprogrammet är de storskaliga hyresbostadsområden som 

byggdes runt om i städerna i Sverige med punkthus, lamellhus och skivhus (Björk et 

al., 2012; Rådberg & Friberg, 1996).  
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Men i själva verket uppfördes bostäder av olika upplåtandeform. En stor del av det 

som byggdes under denna period var småhus. Anledningen till att målet med en 

miljon nya bostäder nåddes så snabbt är en kombination av olika faktorer. 

Bostadsbyggandet hade redan efter kriget ökat stadigt och året innan beslutet om 

miljonprogrammet togs byggdes det rekordmånga bostäder. En annan anledning till 

varför det var möjligt att bygga mycket bostäder på kort tid var för att det byggdes 

rationellt och industriellt (Boverket, 2014). Men det var inte bara positiva röster 

och det var inte alla som höll med om att denna snabba utveckling var rätt väg att gå. 

Bland annat möttes 1950- och 1960-talets planeringsideal av stor kritik från 

allmänheten (Franzén et al., 2016). De styrande, planerare och fastighetsägare i 

Sverige hade tagit för givet att den nya moderna typen av boende var vad folket ville 

ha. Som en chock visade det sig att det inte alls stämde. Det hade helt enkelt tagits 

för givet att alla skulle vilja ha möjligheten att bo i moderna lägenheter i helt nya 

områden. Områden som till exempel Brandbergen, Tensta och Rinkeby blev ringa 

attraktivt. Många valde att flytta till gamla bostäder istället och redan i slutet av 

1960-talet var de som såg den nya typen av boende attraktivt en minioritet 

(Andersson, 2012). Miljonprogrammets punkthus, lamellhus och skivhus fick därför 

snabbt ett skamfilat rykte. De stora saneringarna i städerna väckte folkets ilska. Det 

storskaliga, gråa och enformiga stadsrummet som modernismens intåg hade gett i 

svenskarnas vardagsliv ville folket visa sitt missnöje mot (Franzén et al., 2016). 

När bebyggelsen växte längre och längre ut ansågs det vara nödvändigt att ge de nya 

bostadsområdena egna stadsdelscentrum. Det första pionjärverket blev Årsta 

centrum som började planeras 1947 i Stockholm. Årsta centrum byggdes enligt 

principen att platsen skulle ha största möjliga flexibilitet. Eftersom det var ett 

pionjärverk hade planerarna bristfälligt med erfarenhet av hur en sådan anläggning 

skulle fungera. För att skapa så stor flexibilitet som möjligt fick centrumet ett stort 

antal av de funktioner som dåtidens samhälle var i behov av. Ett urval av dessa vid 

invigningen var butiker, post och restaurang men även verksamheter med kulturell 

och mänskliga värden så som kyrksal, teater och föreningslokaler (Åström, 1993). 

Vällingby centrum som invigdes 1954 var en vidareutveckling av Årsta centrum och 

var den första efter nya riktlinjer som byggdes i Sverige. Det var planerarna i 

Stockholm i ledning av dåvarande stadsplanechef Sven Markelius som lanserade 

idéerna om ABC-staden. Vällingby var en bra plats för pilotprojektet eftersom 

staden ägde stora mängder mark i området. Utgångspunkten var att ge Vällingby en 

självförsörjande karaktär (Åström,1993). Förutom kommersiella, kulturella och 

sociala institutioner var det även menat att stadsdelen skulle vara självförsörjande 

gällande arbetsplatser. Därav kommer uttrycket ABC-Staden som står för arbete, 

bostad och centrum (Bäckström, 2014). 
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Ett lokalt exempel på en ABC-stad är stadsdelen Sätra i Gävle som uppfördes under 

åren 1965–1970. I Sätra togs stor hänsyn till trafiken vilket visade sig i att biltrafiken 

tydligt skulle separeras från övrig trafik så som gång- och cykeltrafik. Detta är ett 

annat av ABC-stadens karakäristiska drag (Gävle kommun, u.å.). Activity based city är 

ett koncept som utvecklas av Skanska, WSP, Scania och MTR. Det är en 

vidareutveckling av den ursprungliga ABC-staden. Den stora skillnaden mot den 

ursprungliga ABC-staden där bilismen satte stora spår, är att det i activity based city är 

människan som är i centrum. Huvudprinciperna är i stora drag densamma med 

tillägget att activity based city ska vara en digitaliserad stad som är innovativ och 

uppkopplad (Activity based city, 2016). Kollektivtrafiken tar stor plats i den nya 

staden och största möjliga tillgänglighet ska finnas – detta formar staden och går att 

läsa på Skanskas hemsida (Skanska, 2016). En annan skillnad är att staden ska vara 

mer flexibel än sin föregångare (Activity based city, 2016).  

2.3 Den fysiska miljöns betydelse och hållbar utveckling 

Torget spelar en viktig roll i att öka livskvalitén i städer. Torget är en plats som 

skapar andrum mellan husen (Zakariya, Zalina Harun & Mansor, 2014). Vid sidan 

om livskvalitet eftersträvas hållbarhet. Innebörden av hållbar utveckling är ett 

begrepp som är svårt att definiera men beskrivs oftast som bestående av tre 

dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga dimensionen 

(Olsson & Nilsson, 2014). Stadsplanerare måste ha i åtankte att planera för den 

sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan (Carmona et al., 2010). Det öppna 

stadsrummet i form av torg, gatan och parker o.s.v. ska förankras till de boende i 

hela staden och ska inte ses som en isolerad plats som bara passar ett fåtal (Martinis 

& Kontoni, 2017). Det gäller att identifiera stadens kommersiella noder och 

knutpunkter där det finns många arbetsgivare och sedan priortera dessa efter vilken 

betydelse de har för regionen, staden och dess stadsdelar. Det är dessa noder som är 

stadskärnan, köpstäder, stadsdelscentrum och torg (Tachieva, 2010). Agö torg och 

Brynäs centrum skulle kunna bli en av Gävles noder. Genom att rita om en plats 

som inte fungerar socialt kan den byggda miljön förvandlas till en plats där 

människor rör sig, samtalar och trivs. Detta har visat sig i tidigare fall där den fysiska 

miljön har uppgraderats och där det har visat sig ge en märkbar skillnad, t.ex. det 

nya City Square i Sydney. Torget genomgick en stor ombyggnad där bänkar 

placerades ut, träd planterades och grönytor där människor kan sitta skapades. Detta 

gjorde att torget förvandlades från en dåligt integrerad och gles plats till en plats där 

det sociala mötet fick stor plats och som upplevs som vibrerande och livlig (Zakariya 

et al., 2014). Men även små förändringar som bättre belysning, attraktioner och 

grönska kan ha en positiv inverkan på samspelet mellan människor i den fysiska 

miljön (Mehta, 2009).  
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En bra fysisk miljö har visat resultat i att människor generellt känner en känsla av 

gemenskap på platsen. Men det är en större fråga än vad detta arbete har valt att 

fokusera på eftersom politiska, ekonomiska och demografiska orsaker också spelar in 

i detta (Lund, 2002). När den byggda miljön uppnår ett bra samspel mellan 

människor och fyller individens behov kan platsen beskrivas som socialt hållbar. En 

plats som är socialt hållbar kan även skapa positiva följdeffekter. T.ex. har det visat 

sig att vid platser som är socialt hållbara har den befintliga handeln revitaliserats och 

utökats. Det gör att den lokala ekonomin förbättras vilket är viktigt för platsens 

ekonomiska hållbarhet (Martinis & Kontoni, 2017). Olika ekonomiska verksamheter 

kräver även ett befolkningsunderlag och ett stadsnära centrum eller ett stadsdelstorg 

har ofta ett bra befolkningsunderlag i direkt eller närliggande närhet. Men det är 

också viktigt att platsen kan erbjuda något speciellt för att stå ut i konkurrensen med 

övriga handelsplatser i staden (Walker, Curren & Kiesler, 2013) 

När beslut tas om stadens framtid tenderar fokus att ligga på den kortsiktiga 

ekonomiska utvecklingen. Det gör att en del fokus tas bort från den miljömässiga 

dimensionen, som ofta ses som en större komplex fråga för stadsplanerare 

(Säynäjoki, Heinonen & Junnila, 2014). Men det är enligt Säynäjoki et al. (2014) 

viktigt att stadsplanerare även ser till sin egen möjlighet att främja miljömässig 

planering. Den byggda miljön bör t.ex. främja kollektivtrafik och ge cykel- och 

gångtrafikanter mer utrymme än bilisterna. Först när en bra balans mellan den 

sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen har nåtts är platsen hållbar 

(Fernandes, Ferreira, Bento, Jalali & António, 2018). 

2.4 Människors olika preferenser av det offentliga 

rummet 

Chen, Xu och Devereux (2015) har gjort en studie om hur allmänhetens estetiska 

preferenser och uppfattning av hur det urbana landskapet ser ut. I artikeln framgår 

det att författarna vill studera om människors uppfattning är olika beroende på bland 

annat ålder, etnisk bakgrund och kultur. Studien är gjord genom intervjuer av två 

olika grupper: en intervjugrupp i Cambridge, England och en intervjugrupp i 

Nanjing, Kina, där bilder på den byggda miljön visades. Studien fokuserade enbart 

på individuella objekt som byggnader och träd. I studiens resultat framgick många 

intressanta slutsater. Till exempel visade det sig att de estetiska preferenserna inte 

skiljde sig åt i någon större utsträckning beroende på vilket kön den tillfrågade hade 

men att åldern spelade en stor roll i hur bilderna upplevdes.  



11 
 

2.5 Grönskans påverkan på hur människan uppfattar och 

nyttjar offentliga platser  

Torg och det offentliga stadsrummet har visat sig i allra högsta grad gynnas av att det 

finns grönska och träd på platsen. Studier visar att torg med träd och grönska gjorde 

människor mer benägna att besöka platsen, mer villiga att resa längre för att komma 

till platsen och att den övergripande estetiken påverkades positivt (Raskovic & 

Decker, 2015). Andra positiva värden träd och grönska har är att det ger skugga vid 

varma dagar och kan skapa informella sittplatser om platsen runt omkring grönskan 

är väl preparerad. Det ger också människor en känsla av säkerhet och komfort 

(Whyte, 1980). Slutsatsen av detta är att det därför är viktigt att befintliga träd 

bevaras eller vidareutvecklas när ett torg omdesignas. På platser där den 

arkitektoniska miljön är begränsad eller där den är svår att utveckla vidare genom 

ombyggnad kan ett positivt tillskott ändå uppnås genom att tillföra träd, till exempel 

i kulturhistoriskt viktiga miljöer där väldigt få ändringar får göras på det byggda 

stadsrummet (Raskovic & Decker, 2015). Studien gjord av Raskovic och Decker 

visade dock att träd som skymmer viktiga historiska byggnader kan ha en negativ 

påverkan på hur platsen upplevs. Att sikten är bra är viktigt för att människor ska 

besöka torg (Zakariya et al., 2014). Slutsatsen av detta är att placeringen och 

mängden av träd noggrant bör avvägas för att kunna hitta en bra balans.   

Träd och grönska kan även ha en annan negativ påverkan, och det efter mörkrets 

inbrott. En plats med mycket träd och grönska kan då upplevas otrygg för 

människor att vistas på. Varför det känns otryggt är högst individuellt men forskning 

visar att barn ofta känner rädsla för att möta t.ex. gäng eller alkoholister. För 

kvinnor är det främst rädsla för sexuella övergrepp och för män är det rädsla för 

andra typer av övergrepp. Utöver mörkret kan årstiden också påverka att vi känner 

rädsla eller tycker en plats är oattraktiv. Slutsatsen av detta är att balansen mellan 

grönskan och trädens positiva värden och trygghetsskapande åtgärder måste beaktas 

(Boverket, 2010). Boverket skriver vidare om hur tryggheten kan stärkas i den 

offentliga miljön. Ett urval av de fysiska trygghetsskapande åtgärder som presenteras 

är: 

 Reparera och sanera platser som har vandaliserats. 

 Belysning. 

 Bättre sikt och ljusgenomsläpp genom att byta material, t.ex. ett 

bullerplank där trä har bytts ut mot glas. 

 Gallra grönska och planteringar. 
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2.6 Torget som en naturlig mötesplats 

För att torget ska bli en naturlig mötesplats måste förståelse för sambandet mellan 

människan och det offentliga rummet i urban utveckling tas i beaktning. Den fysiska 

miljön påverkar människors beteende (Carmona et al., 2010). Det måste finnas en 

attraktionskraft eftersom det är en viktig del till varför människor väljer att använda 

det offentliga stadsrummet. Faktorer som spelar stor roll för attraktionskraften är 

att det finns aktiviteter och rörelser (Abdul Rahman, Shamsuddin & Ghani, 2015). 

För skapa rätt förutsättningar för en mötesplats behöver våra mänskliga behov och 

aktiviteter tillfredställas. Tre viktiga mänskliga aktiviteter som behöver uppfyllas är: 

att se, att höra och att prata (Gehl, 2010). William Whyte skriver: “What attracts 

people most, it would appear, is other people” (Whyte, 1980).  

Människans beteende och val i det offentliga rummet påverkas och är influerat av 

den egna individens karaktär och situation (till exempel personlighet, värderingar 

och livserfarenhet). Trots att dessa faktorer är komplexa finns det forskning och 

författare som föreslår och beskriver att människan har en hierarki av sina behov. En 

av dessa författare är Maslow (Carmona et al., 2010). Maslows (1943) arbete om 

människors behov, som han redovisade i form av en behovstrappa identifierar en 

hierarki av hur människors behov ser ut: 

1. Fysiska behov (värme och komfort). 

2. Trygghet och säkerhet (att känna sig säker från faror). 

3. Gemenskap (att tillhöra en grupp eller en gemenskap). 

4. Självkänsla (att känna sig behövd av andra). 

5. Självförverkligande (bli allt du kan vara). 

Ett bra torg är en social plats. Inte i den benämningen att det betyder att främlingar 

automatiskt kommer att börja prata med andra främlingar på ett bra utformat torg. 

Men det betyder att människor är trygga och bekväma i det offentliga rummet 

(Gehl, 1996). Torget bör vara öppet och erbjuda ett utrymme för människor där 

sikten och kontakten till platsen är tydlig. Ett stängt torg risker att förstöra en del av 

de egenskaper som krävs för att skapa ett socialt torg. Stängda och skymda 

utrymmen risker också att locka till sig vandalism (Zakariya et al., 2014).  

Aktiviteter som sker i det offentliga stadrummet kan delas in i tre kategorier: 

nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl, 1996). 

Nödvändiga aktiviteter är mer eller mindre obligatoriska och tvingande. Detta kan 

vara att gå till skolan eller jobbet, gå att handla mat och att vänta på bussen (Gehl, 

1996).  
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Valfria aktiviteter är frivilliga och sker om tid och utrymme finns. Väder och miljön 

måste vara inbjudande. Exempel på valfria aktiviteter är att ta en promenad eller ta 

en fika på ett kafé (Gehl, 1996). 

Sociala aktiviteter är beroende av att det finns andra människor i det offentliga 

rummet. Till exempel att det finns utrymme att konversera eller se och höra andra 

människor. Aktiviteten sker ofta spontant och är en konsekvens av att många 

människor vistas i samma utrymme. Det är denna kategori som gör torget till en bra 

mötesplats och som påverkas när det offentliga rummet ges en bättre miljö (Gehl, 

1996). 

Vid en studie utförd av Zakariya et al. (2014) studerades City Square i Melbourne, 

Australien. Studien visade att torget genom åren inte lyckades attrahera människor 

och bemöta deras behov. Författarna fastslog att det bland annat berodde på att 

torget hade dålig sikt och att torget var uppdelat i flera olika delar med olika 

element som gjorde att torget hade dålig flexibilitet att anpassas för olika ändamål 

för allmänheten. Torget saknade också grönområden och under varma dagar fanns 

det få möjligheter till att sitta under skydd. Under en tjugoårsperiod av förfall 

slutade torget att användas av allmänheten (Zakariya et al., 2014). Genom en stor 

ombyggnad och genom att designa om torget för att skapa The New City Square 

lyckades stadsplanerarna locka tillbaka allmänheten till platsen. Detta främst genom 

att öppna torget för bättre sikt och ge platsen bättre anslutningar till 

omkringliggande vägar. Bänkar och träd placerades på torget och ett kafé med 

sittplatser utomhus byggdes. Kaféet visade sig bli en populär mötesplats och de träd 

och grönområden som hade planterats gav folk chans till informella sittplatser 

samtidigt som det gav skugga under soliga dagar. Successivt började allmänheten 

komma tillbaka till platsen och idag är platsen vibrerande och omtyckt (Zakariya et 

al., 2014). 

2.7 Privatisering av det offentliga rummet 

Offentliga platser i staden ter sig många gånger vara fallna i glömska i kommunens 

ögon och många platser blir nedgångna, slitna och renoveringsbehovet ökar. Detta 

gäller speciellt platser i städernas mindre prioriterade områden. Det diskuteras 

därför ibland om en privatisering av det offentliga rummet. Denna utveckling 

innebär att vinningslystna fastighetsägare och företag tillåts ta över det bortglömda 

offentliga stadsrummet runt omkring i staden. Anledningen till denna utveckling är i 

många fall att kommunen helt enkelt inte har råd eller har tillräckliga resurser för att 

förvalta det offentliga rummet (Broms Wessel, Tunström, & Bradley, 2005). Men 

vad är egentligen definitionen av privatisering av det offentliga rummet? 
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Om vi pratar om att bokstavligen talat glasa in det offentliga rummet (t.ex. torg och 

gator) och det omvandlas till en privat fastighet kan det enkelt sägas att det är 

privatisering av det offentliga rummet. Men om exemplet inte är lika glasklart som 

ovan kan det vara svårare att avgöra vad privatisering är (Franzén et al., 2016). Om 

det handlar om att torg och offentliga platser fylls med reklam och stora 

uteserveringar av privata aktörer, kan man då säga att det offentliga rummet har 

blivit privatiserat? Franzén et al. (2016) menar att t.ex. en galleria är ett rum som är 

privatiserats i en viss utsträckning eftersom den finns till för att människor ska 

konsumera. Gallerior är öppna för allmänheten men styrs av öppettider och 

konsumtion. Samtidigt är inte alla människor alltid välkomna, t.ex. tiggare. 

Slutsatsen är att gränsen mellan det offentliga och privata rummet är obestämd och 

otydlig (Franzén et al., 2006). 

2.8 Flexibla torg 

För att torget ska kunna följa med i den utveckling som sker i samhället och ha en 

större chans att möta framtida krav är det viktigt att platsen är flexibel. Torget ska 

kunna användas för många olika aktiviteter och vara öppet för förändringar som 

reflekterar samhället (Kärrholm, 2015). Det är därför viktigt att torget förblir 

allmän plats med kommunen som huvudman. Krav måste då ställas på hur 

kommunen sköter medborgarmedverkan i utformning och användning av allmänna 

platser (Boverket, 2018). Detta för att det är viktigt att få människor att känna en 

känsla av tillhörighet till torget vilket kan skapas genom att invånarna själva är med 

och beslutar och att stadgar existerar om vilka aktiviteter som ska finnas (Cilliers, 

Timmermans, Van den Goorbergh & Slijkhuis 2015). T.ex. kan kommunen anordna 

aktiviteter och olika evenemang för att vidarehålla och utveckla en god mötesplats 

(Southworth, 2005). Tillgängligheten till torget i form av kollektivtrafik och cykel- 

och gångbanor är viktig eftersom det skapar livskvalité och fler har möjlighet att 

besöka platsen (Ståhle, 2016).  

2.9 Jan Gehls teorier 

En viktig komponent av ett torg är att det finns rörelse och fotgängare. Utan folk i 

rörelse kan det inte motiveras att torget ska finnas (Giddings, Charlton & Horne, 

2011).  Metoden tracing går ut på att spåra människors rörelse på platsen. Det görs 

genom att illustrera människors aktivitetsmönster med linjer på en detaljerad karta 

över platsen. Denna information analyseras sedan för att exempelvis se vilka entréer 

till torget som används mest och vilka som används minst. En annan aspekt är att det 

går att se vilken väg människor tar på torget och om det finns något hinder för 

människor så som barriärer eller hinder i flödet. 
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Det är viktigt att tillägga att denna metod inte ger en exakt bild av verkligheten utan 

agerar mer som hjälp till att ge en antydan av användningen av platsen. Det beror på 

att när observationer görs av en större yta som ett torg och på platser med mycket 

människor i rörelse kan det bli svårt att representera linjer på ett tydligt sätt (Gehl & 

Svarre, 2013). 

Gehl (1996) beskriver en rad olika teorier om det offentliga stadsrummets funktion 

och sambandet med hur vi människor agerar i det. För att få människor att vilja 

interagera i stadsrummet måste utrymme för samtal ges. Detta är viktigt att planera 

för när torget utformas. Helst ska sittmöjligheter ges på olika ställen och med olika 

karaktär för att ge olika valmöjligheter. När människor är vid en öppen yta tenderar 

de till att vilja ha ryggen fri eftersom det ger en ökad känsla av trygghet och 

säkerhet. Gehl visar att soft edges, d.v.s. komfortabla sittplatser längs med byggnader 

eller andra fasta objekt, är ett bra sätt att få människor att välja att använda platsen. 

En annan sittfunktion bör placeras där de får skydd från vind, regn och sol i t.ex. ett 

hörn. En tredje möjlighet till sittplatser är att bygga en funktion som kan ha två 

användningsområden, t.ex. en trappa eller en skulptur. En sådan funktion kan 

fungera bra då människor ges en bra överblick över platsen vilket ger ökad trygghet 

(Gehl, 1996). 

De centrala åtgärder Gehl (1996) lägger fram är sammanfattningsvis: 

 Soft edges. Komfortabla sittplatser placeras längs med byggnader. 

 Det ska vara enkelt att gå in och ut ur entréer. Föremål vid entréer som 

riskeras att upplevas som en barriär ska inte finnas. 

 Sittplatser och gångytor ska placeras där de får skydd av vind, regn och sol. 

 Skyddsåtgärder för att skydda gångtrafikanter kan göras genom att biltrafik 

enbart får framföras med begränsad hastighet i direkt närhet till platsen, 

alternativt att biltrafik förbjuds helt. 

 Den byggda miljön ska inspirera till samtal, t.ex. att sittplatser placeras så att 

det går att konversera med varandra eller att det finns något att prata om så 

som en attraktion. 

 Bra och funktionsinriktad belysning. Belysningen ska inte vara för ljus utan 

den ska vara av tillräcklig karaktär och fokus ska ligga på att belysa byggnader 

(fasader), föremål och funktioner istället för att bara belysa en yta eller 

gatan.  

 Sikten är viktig och därför ska möjlighet till överblick ges.  
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 Funktioner som kan ha två olika uppgifter bör byggas i det offentliga 

rummet, t.ex. ett monument, fontän och trappor som även fungerar som en 

utsiktsplats och sittplats. 

 Sittplatser måste väljas med stor omtanke och varje sittområde ska ha en 

egen karaktär. Placeringen ska vara i hörn, platser som ger en känsla av 

trygghet och att klimatet är bra. Yngre människor bryr sig inte lika mycket 

om hur sittplatserna ser ut eller känns och är mer benägna att sitta på 

fontäner, trappor o.s.v. Äldre människor föredrar bänkar och stolar med en 

högre nivå av komfort. 

 Människor föredrar att stå med ryggen mot ett fast objekt. Detta kallas för 

the edge effect vilket betyder att individen dras mot att stå vid en vägg, vid ett 

träd eller till något annat föremål eftersom det ökar tryggheten att veta vad 

som finns bakom ryggen. 

 Människor gillar att gå nära fasader istället för att korsa öppna ytor. 

Utrymme måste därför finnas för att kunna gå vid byggnaders fasader.  

 Markytan ska vara slät. 

2.10 Analytisk hierarkisk process (AHP) 

Inom all typ av planering behöver ofta komplexa beslut tas av beslutsmakarna. 

Beslutsmakarna kan självklart inte gå på sin magkänsla utan behöver beakta alla 

möjligheter och sedan välja det bästa beslutet efter de kriterier som presenterats. 

Det finns ett flertal metoder beslutsmakare kan använda sig av. Matematiska 

analytiska verktyg har blivit en viktig hjälp i detta (Brunelli, 2015). Analytisk 

hierarkisk process (AHP) är en metod som är väl beprövad. Metoden har använts i 

allt från att avgöra vilken bil som är det bästa köpet till att analysera konflikter i 

Afrika (Saaty, 2008). AHP går ut på att en modell för den hierarkiska strukturen 

byggs upp för det beslut som ska tas. I en AHP byggs strukturen upp i en hierarki av 

mål, kriterium och alternativ (Fig. 7) (Mu & Pereyra-Rojas, 2017).  

Kriterierna kan i sin tur delas upp i olika underkriterier för en mer komplex modell 

men som på ett fördelaktigt sätt kan väga många olika kriterier mot varandra (Saaty, 

2008). Kriterierna erhåller sedan prioriteringar genom att viktsättas med hjälp av att 

parvis jämföra kriterier med målet i åtanke. Vikterna kan väljas genom att använda 

Saatys parvis jämförelse-skala där kriterium jämförs parvis mot de andra kriterierna 

från ett till nio där ett betyder att det är lika viktigt som det andra kriteriet och nio 

betyder att det är extremt viktig jämfört med det andra. 
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Fig. 7. Ett exempel på en hierarkisk struktur 

Alternativen måste också parvis jämföras mot varje kriterium för att ge preferenser 

och prioriteringar till alternativen. Alternativens prioriteringar summeras sedan och 

det alternativ med det högsta totala värdet utgör det bästa beslutet. För att se hur 

små justeringar i viktsättningen påverkar utkomsten av analysen görs en 

känslighetsanalys. Med hjälp av resultatet från prioriteringen av alternativen och 

känslighetsanalysen tas sedan beslutet vilket alternativ som ska väljas (Mu & Pereyra-

Rojas, 2017). En av de vanligaste tillämpningarna för multikriteriaanalys inom 

samhällsplaneringen är att använda metoden för att utvärdera och välja en plats för 

t.ex. nya bostäder eller ett nytt köpcentrum (Pujadas, Pardo-Bosch, Aguado-Renter 

& Aguado, 2017). Då kan flera kriterier vägas in och är ett effektivt verktyg för 

hållbar planering. Att använda sig av just AHP är en av de viktigaste teknikerna i en 

MKA eftersom det går att analysera datan innan ett beslut tas (Aburas, Abdullah, 

Ramli & Asha’ari, 2017). 
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3 Material och metoder 

Studiens metodik avser att utforma två gestaltningsförslag som uppnår syftet att 

skapa en mer attraktiv mötesplats på Agö torg och har sin utgångspunkt i kunskap 

och förståelse av ämnet genom litteraturöversikt om teorier för allmänna 

mötesplatser som t.ex. stadsdelstorg. Som underlag för gestaltningsförslagen har 

kunskap och förståelse för Agö torg specifikt erhållits genom inventering, 

observationer, fasadanalys och en enkät. AHP-analys används för värdering av 

färdiga förslag samt ett nollalternativ. 

Inventeringen av platsen skedde under flera tillfällen i april och maj 2018 och 

observationerna utfördes under vecka 17 samma år. Fasadanalys och enkät har 

utförts under april 2018.  

3.1 Inventering 

En objektiv inventering har gjorts av torget. Inventeringen har skett under olika 

tillfällen i april och maj 2018. I inventeringen undersöktes torgets material, 

komponenter, torgets skick och hur platsen används. En fasadanalys ingick också i 

inventeringen. Inventeringen skedde i form av fotografering och anteckningar. 

Inventeringen utfördes för att ta reda på hur platsen ser ut idag och har använts som 

underlag för att kunna utföra observationerna. 

3.2 Observationer 

För att ta reda på hur en plats används kan olika observationstekniker användas. Det 

är enligt Jan Gehl viktigt att observera hur människor går, om människor står eller 

sitter, hur människor använder torget och hur länge de använder torget. Detta kan 

vara till hjälp för att ta reda på om torget har brister och kan visa tecken på vad 

bristerna kan vara (Gehl & Svarre, 2013). 

Observationerna utfördes under cirka en timme fyra gånger per dag (7.30–8.30, 

12–13, 16.30–17.30 och 20–21) och under ett spann av totalt sju dagar. Spannet 

togs med hänsyn till öppettider för de omkringliggande arbetsplatserna och 

butikerna. Hänsyn togs också till vädret samt att inte observationerna krockade med 

eller påverkades av andra större evenemang i Gävle som kan påverka utfallet av 

observationsstudien (Kärrholm, 2015). Anteckningar gjordes i en journal samt på en 

detaljerad karta över torget där symboler, pilar och linjer används för att 

dokumentera hur människor använder torget. Fokus låg på att undersöka ifall 

besökare står eller sitter och var dessa händelser utspelar sig. Detta har skett diskret 

och ingen personlig information om de människor som har observerats har 

antecknats eller sparats. 
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3.3 Fasadanalys 

Våra ögon är utvecklade till att primärt ha horisontal syn. Det betyder att vi sällan 

tittar uppåt utan att vårt synfält istället är i ögonhöjd. Detta leder till att när 

människor rör sig bland byggnader och i det offentliga stadsrummet så är det främst 

bottenvåningen vår blick möter. Det är därför viktigt att bottenvåningen i byggnader 

är inbjudande (Gehl & Svarre, 2013). Utvecklingen och verksamheten i byggnader 

gynnas också av att fasaden har en front ut mot allmänhetens rum där det kan visas 

upp vad verksamheten har för aktiviteter. I en observationsstudie gjord av Mehta 

(2009) av tre olika offentliga rum visade det sig att av de ca 13000 människor som 

han observerade, utfördes över 90% av det sociala samspelet mellan människor vid 

eller i närheten av fasta föremål så som fasader och skyltfönster. Det är således 

viktigt att ha en attraktiv fasad för att öka det sociala samspelet på platsen. Om 

verksamheten i byggnaden har en funktion som kräver avskildhet och integritet kan 

det leda till att fasaden stängs och fasaden blir passiv (Bentley, 1999).  I denna 

fasadanalys har inspiration hämtats från Gehl & Svarres teorier (2013) där författarna 

presenter olika kategorier för hur aktiv fasaden på byggnader är. Kategorierna är 

följande: 

A – Aktiv 

Små enheter, många dörrar, stor variation i funktion. 

B – Vänlig 

Relativt små enheter, en viss variation av funktion. 

C – Mix 

En blandning av små och stora enheter. 

D – Tråkig 

Stora enheter och få dörrar. Nästan ingen variation och få detaljer. 

E – inaktiv 

Stora enheter, få dörrar eller inga alls, ingen variation, passiva och stängda enheter. 

F – parkeringsgarage 

Stora enheter, inga attraktiva funktioner och inga detaljer. 

 

I denna studie har kategorierna i Gehl och Svarres bok omarbetats och förenklats till 

tre kategorier: hög, medel och låg (Fig. 8–10). Detta har sedan applicerats på de 

olika sektionerna av fasaden för att göra analysen tydligare.  
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Fig. 8. Exempel kategori A – hög. Liten enhet, stora fönster, detaljer och ger bra insyn till 
verksamheten i byggnaden. 

 

Fig. 9. Exempel kategori B – medel. Medelstor enhet, stora eller medelstora fönster, få detaljer, ger en 
viss insyn, delvis täckta detaljer. 
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Fig. 10. Exempel kategori C – låg. Stor enhet, ingen eller liten insyn, ingen variation i funktion, inga 
detaljer och inget intressant att titta på. 

3.4 Enkät 

En enkätundersökning har utförts och ambitionen var att utforma enkäten med ett 

enkelt språk och tydliga frågor. Frågorna var medvetet inte särskilt långa och ingen 

speciell förkunskap krävdes för att svara på frågorna. Detta är viktigt för att så 

många som möjligt ska kunna delta oavsett kunskapsnivå, eventuella nedsättningar 

och för att underlätta att få in så många svar som möjligt (Bertram, 2009). 

Människor som besökte platsen eller i direkt anslutning till torget fick svara på totalt 

tio frågor (bilaga A). Av dessa tio frågor var fem stycken ja eller nej-frågor med en 

förfrågan om att motivera sitt svar. Resterande fem frågor var öppna frågor. 

Stukturen och enkätens omfång utformades på ett sådant sätt att det gick snabbt för 

de tillfrågande att svara och delta i undersökningen. Detta för att kunna få en högre 

svarsfrekvens. Av den anledningen bestod enkäten av måttligt med information. 

Målet med enkäten är att få in information som sedan kommer att sammanställas och 

analyseras för att få en bild av hur målgruppen upplever, använder och vill att 

platsen ska utformas. Deltagarna i enkäten har uppgett sin ålder och kön men i 

övrigt har alla deltagande varit annonyma. Anledningen till att en enkät valdes som 

metod i detta arbete är för att det är ett bra sätt att få in information från 

allmänheten och de som använder platsen. Deras åsikter och återkoppling är viktiga 

när en offentlig plats ska gestaltas. 
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I regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer som utfördes genom 

ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och 

Arkitektur- och designcentrum (Statens centrum för arkitektur och design, före 

detta Arkitekturmuseet) var en slutsats att det är viktigt att involvera de som 

använder platserna, det vill säga invånarna och besökarna. Detta för att kunna ta del 

av deras kunskap och få insikt i deras behov (Statens konstråd, 

Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum, 2013).  

3.5 Gestaltningsstudie 

En grundkarta (Fig. 11) från Gävle kommun var utgångspunkt för 

gestaltningsstudien. Kartan har sedan laddats in i programvaran Google Sketchup 

2017 där omgivningen, centrumet och torget modellerats. Även höghuset som 

tornar upp sig mot torget modellerades. Kartan innehöll data om höjden på 

byggnaderna samt kordinater. Från detta utarbetades två gestaltningsförslag för att 

visualisera den fysiska miljön i 3D. Det första gestaltningsförslaget, alternativ A, 

baserades utifrån mina egna kunskaper i egenskap av att ha studerat till 

samhällsplanerare vid Högskolan i Gävle. Det andra förslaget, alternativ B, 

utformades med utgångspunkt i insamlad data från enkäten. Därefter 

kompletterades data med de slutsatser som gick att utröna av observationerna. 

Förslaget gestaltades med stöd av främst Jan Gehls teorier och med fokus på social 

hållbarhet. 

 

Fig. 11. Grundkartan från Gävle kommun i Google Sketchup 2017. 
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3.6 Analytisk hierarkisk process (AHP) 

För att kunna jämföra gestaltningsförslagen med varandra och hur platsen fungerar 

idag har en multikriterieanalys (MKA) i form av en AHP tillämpats. AHP är en 

vanligt förekommande form av MKA där flera kriterier och alternativ kan jämföras 

på ett intuitivt sätt genom att tilldelas vikter (Mu & Pereyra-Rojas, 2017). 

Viktningen i en AHP tas fram genom att jämföra ställda kriterier och alternativ 

parvis och rangordna det som jämförs efter vad som är viktigast genom bedömningar 

och erfarenheter. Detta gör att mer abstrakta kriterier kan jämföras i en relativ 

form. Dessa kan annars vara svåra att mäta i andra former av MKA. Eftersom detta 

görs i en hierarkisk ordning i en AHP kan även många kriterier jämföras på ett 

snabbt och effektivt sätt, vilket är en fördel med att använda metoden (Saaty, 2012). 

AHP har utförts på gestaltningsförslag A och gestaltningsförslag B samt på ett 

nollalternativ, d.v.s. hur platsen ser ut och fungerar i dag. Detta för att värdera 

alternativen mot målet ”Vilket alternativ är mest sannolikt ett attraktivt 

stadsdelstorg?”. Alternativen har jämförts mot fem stycken huvudkriterier (noder). 

Huvudkriterierna delades in i subkriterier och totalt används 22 stycken kriterier i 

jämförelsen.  

Definition av objekt och strukturering av kriterierna i en hierarkisk 

ordning 

Först definerades objektet och därefter togs relevanta kriterier fram som erhölls från 

enkäten och litteraturstudien. Huvudkriterierna delades därefter in i subkriterier. 

Dessa strukturerades sedan i en hierarkisk ordning (Fig. 12).  

 

 

Fig. 12. Kriterierna strukturerade i en AHP. Först redovisas målet med undersökningen. Den första 

nivån består av huvudkriterierna som sedan delats in i en andra nivå i form av olika subkriterier. Sist 

visas alternativen. AHP modellen finns i större format i bilaga D. 
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Parvis jämförelse och prioritering av kriterierna 

Kriterierna och subkriterier prioriterades enligt Saatys (2008) skala för parvis 

jämförelse (Tab. 1).  

Tabell 1. Saatys skala för parvis jämförelse i AHP. 

Muntligt värde Numeriskt värde 

Extremt viktigt 
Väldigt mycket viktigt 
Mycket viktigt 
Måttligt viktigt 
Lika viktigt 
Mellanliggande värden 

9 
7 
5 
3 
1 

2, 4, 6, 8 

 

Först jämfördes huvudkriterierna parvis med hänsyn till målet och arrangerades i 

matriser (Mu & Pereyra-Rojas, 2017). Prioriteringen gjordes genom data insamlad 

från litteraturstudien där Maslows (1943) arbete om människans behov och i vilken 

ordning dessa prioriteras låg till grund i bedömningen. 

Samma process med parvis jämförelse upprepades för subkriterierna i hänsyn till 

huvudkriteriet. Bedömningen gjordes av mig i egenskap av att ha studerat tre år på 

samhällsplanerarprogramet och med stöd av litteraturstudien. Fokus var att göra 

detta ur en subjektiv synvinkel. Detta gav prioriteringar för subkriterierna. Värdena 

normaliserades sedan och gavs vikter (bilaga E). 

Granskning av konsekvenskvoten 

Värdena från den parvisa jämförelsen granskades sedan för att se om de var 

konsekventa. Det är viktigt eftersom om värdet har en för hög proportion av 

inkonsekvens är det ett tecken på att bedömningen har varit allt för slumpartat. 

Detta kan bero på otillräcklig kunskap i frågan hos den som utför bedömningen 

(Forman, 1993). En viss inkonsekvens tillåts då människan kan ha svårt att uppskatta 

exakta värden (Saaty, 2003). Konsekvenskvoten tillåts vara mindre än 0,10 för att 

en AHP ska kunna utföras (Saaty, 2008). Genom att räkna ut en konsekvenskvot 

(CR) går det att se om värderna är konsekventa. För att räkna ut konsekvenskvoten 

jämförs konsekvensindexen (CI) för den framtagna matrisen mot en slumpvald 

matris (RI). Den slumpmässiga matrisen (RI) har tagits fram genom att 500 matriser 

fyllts i helt slumpmässigt och genomsnittet av resultatet från de slumpmässiga 

matriserna är RI. Den slumpmässiga matrisen i detta arbete har tagits fram av Saaty 

(2012).  
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Konsekvenskvoten defineras enligt: 

   
  

  
 

där       CR = konsekvenskvot 

CI = konsekvensindex 

RI = slumpmässig matris 

     

När värderna granskats och konsekvenskvoten var tillfredställande (Tab. 2) 

normaliserades sedan värderna genom att addera varje värde i kolummerna i 

matriserna och summera dessa. Därefter delades varje värde i cellen med summan. 

Vikterna togs därefter fram genom att ta genomsnittsvärdet för varje rad i den 

normaliserade matrisen (Tab. 3).  

Tabell 2. Konsekvenskvot (CR) för de olika huvudkriterierna. 

Kriterier Konsekvenskvot 

Tillgänglighet 
Trygghet 
Grönska 
Attraktioner 
Kontemplation 

0,094 
0,000 
0,037 
0,112 
0,090 

 

Tabell 3. Vikter för huvudkriteriet efter parvis jämförelse. 

Kriterier: Vikt: 

Tillgänglighet 
Trygghet 
Grönska 
Attraktioner 
Kontemplation 

0,174 
0,322 
0,251 
0,112 
0,141 
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Prioritering av alternativen (preferenser) 

Processen utfördes därefter på de olika alternativen för Agö torg (A och B) och för 

nollalternativet, för att ge varje förslag lokala prioriteringar (preferenser). Det 

gjordes genom att alternativen jämfördes parvis med varandra i förhållande till 

kriteriumet. För att kunna jämföra alternativen med varandra så har alternativen 

tilldelats mätvärden. Alternativen har mätts mot kriterierna antingen genom 

avstånd, antal, storlek eller hur väl de uppfyller kriteriet (Bilaga B). Alternativ som 

uppfyller kriteriet ges värdet 1, alternativ som uppfyller kriteriet mycket väl ges 

värdet 2 och om alternativet delvis uppfyller kriteriet ges värdet 0,5. Skulle 

alternativet inte uppfylla kriteriet ges värdet 0 (Tab. 4). Detta gjorde det möjligt att 

jämföra alternativen parvis och prioritera alternativen. Detta gjordes för alla 

kriterier och värderna normaliserades sedan. 

Alternativens totala prioritering och rangordning 

Prioriteringen av alternativen ger lokala prioriteringar eftersom de bara tar hänsyn 

till respektive kriterium. Alternativets lokala prioritet för varje kriterium 

multiplicerades sedan med kriteriets prioritet viktat med huvudkriteriets totala 

prioritet. Detta ger alternativets totala prioritering (vikt). Vikterna normaliserades 

och syntetiserades sedan för att få en rangordning. Eftersom de lokala 

prioriteringarna är baserade på vikterna som gavs till varje kriterium, gjordes 

avslutningsvis en känslighetsanalys för att se hur slutresultatet skulle ha påverkats om 

vikterna för kriterierna hade varit annorlunda. Detta gjordes för att fastställa 

lämpligast resultat (Brunelli, 2015).  
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4 Resultat 

4.1 Inventering 

4.1.1 Torgets material 

Torget går i en gråskala där materialet är betong och sten. Känslan torget förmedlar 

är kall och rå. Kantstenar formar inhägnader för träd och växter. De 

servicebyggnader som finns är byggda i gult tegel och ut mot torget vetter stora 

partier i glas och stål. Torgytan går i ett rutmönster markerat med vita horisontala 

och vertikala streck. Ytan är mestadels slät men bryts upp av 20 stycken rutor med 

vardera unika mönster (Fig. 13). Platsen saknar trappor och kanter. De anslutningar 

som finns mot torget där en viss nivåskillnad finns är istället byggda som ramper i låg 

vinkel. Torget kan därför användas med enkelhet för människor med handikapp och 

rörelsehinder. 

 

 

Fig. 13. Ett av 20 mönster på torget. 
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4.1.2 Grönska 

På torget finns det 12 kvadratiska planteringslådor med kantsten av betong där olika 

typer av buskar och växter växer. Buskarna är mellan en till två meter höga. Fem 

stycken träd är placerade på torgets västra sida och skapar en rumslig vägg mot 

Femte tvärgatan. Ett av träden särskiljer sig och står på vad som kan jämföras med 

ett upphöjt podium. Trädet är också större än de övriga träden och har en stor 

lövkrona, men tack vare att det står upphöjt upplevs det inte som för dominerande. 

Sikten på torget påverkas därför inte heller nämnvärt. Just detta träd har successivt 

under ett par år blivit klätt i stickade kreationer (Fig. 14). Detta är en form av 

gatukonst, kallat yarn bombing som går ut på att fästa stickade kreationer på offentliga 

föremål och platser. Detta fenomen har blivit en succé på flera platser runt omkring 

i världen (Hahner, 2014).  

4.1.3 Parkering på torget 

Torgytan är på cirka 2400 kvadratmeter. Av den ytan tas cirka 800 kvadratmeter 

upp av en parkeringsplats där ungefär 20 bilar får plats (Fig. 14). Eftersom 

parkeringen är avgiftsfri observerades det under mina besök att parkeringen inte 

används av besökare just till torget utan används av boende och till den närliggande 

vårdcentralen. Parkeringsytan tar upp stor plats och upplevs som malplacerad samt 

tar bort en del av sikten från torget. 

 

Fig. 14. Bilar står parkerade på Agö torg. I förgrunden ses trädet med yarnbombing.  
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4.1.4 Torgets skick  

Torget är i ett välanvänt men helt skick i beaktning av platsens ålder och avsaknad av 

renovering. Dock har markläggningen en del sättningar och torgets plattor har slitits 

ner så de mönster som finns på torget anonymiserats. Den synliga 

betongkonstruktionen har börjat vittra sönder på en del ställen. Vid de besök som 

gjordes av torget i början på april observerades det att torget var skräpigt och en viss 

vandalisering av torget blev tydlig. Till exempel var det en hel del skräp i torgets 

kvadratiska planteringslådor, bl.a. mycket fimpar. Det var även kantstenar som var 

trasiga och rubbade ur sin position. Vid senare besök på platsen var torget städat 

men kantstenarna var inte åtgärdade. I övrigt finns det inget märkvärt klotter på 

platsen som annars är relativt vanligt i det offentliga stadsrummet. På en del 

soptunnor och väggen vid bankomaten kunde viss graffiti hittas och på lykstolpar, 

soptunnor och cykelställ var det en del klistermärken med olika budskap 

fastklistrade. Ett par till synes rostiga, övergivna och förstörda cyklar stod i de två 

cykelställ som finns på torget. Vid senare observationer noterades att cyklarna var 

borttagna. På torget eller i direkt anslutning till det finns det fyra papperskorgar av 

mindre sort. 

4.1.5 Kommunikationer 

Torget har goda förbindelser till Gävles kollektivtrafik. Busslinjerna 1, 12 och 14 

finns i direkt anslutning eller i närheten av torget. Går man cirka 500 meter till 

Polhemsskolan nås flertalet av stadens övriga busslinjer (Nettbuss, 2018). Torget är 

anslutet med en cykelbana som passerar längs med Kaserngatan. Att cykla från Gävle 

centrum till torget kan göras med enkelhet med enskild cykelbana upp för 

söderbacken och sedan längs med Kaserngatan och över Kasernbron. Alternativt 

finns det cykelbana längs med Brynäsgatan (Gävle kommun, 2012). 

4.1.6 Belysning 

Torgets belysning består av en hög lyktstolpe placerad på torgets östra sida. Utöver 

den finns det ett flertal normala lyktstolpar placerade längs med centrumets 

byggnader. Torget saknar belysning i mitten av torgytan. Ingen riktig fasadbelysning 

går att hitta förutom några mindre lampor. Skulpturen och andra attraktioner på 

torget saknar helt egen belysning. 

4.1.7 Torgets övriga inventarier 

Centralt placerat på torget står skulpturen Då och nu (ibland kallad Folktalaren) i 

gotländsk sandsten av Sven Lundqvist (Fig. 15). Den invigdes år 1976 och 

bekostades av donationsmedel (Bergström, 2008).  
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Fig. 15. Skulpturen Då och Nu av Sven Lundqvist. 

På torget finns det en större damm som kan upplevas som en bärriär på grund av sin 

placering långt in på torget mot servicelokalerna. Dammen har inte inte varit fylld 

med vatten under observationstillfällena.  

Pizzerian i torgets sydöstra ände har en enklare uteservering byggd i trä som 

erbjuder ett tiotal platser för gästerna. Den lilla upphöjda uteserveringen pizzerian 

tillhandahåller möjlighet att sitta ner men eftersom denna uteservering bara är till 

för restaurangens besökare kan den därför inte användas för spontana möten eller 

pauser för besökare av torget. 

Det finns en informationsskylt som beskriver platsens historia. Torget är fritt från 

kommersiell reklam. Vid uttagsautomaten sitter det en del affischer uppsatta som 

marknadsför olika konserter och evenemang. Torget har entréer från alla hörn vilket 

ger en bra tillgänglighet (Fig. 16–17).  
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Fig. 16. Entréer till Agö torg. Kartunderlag Gävle kommun. 

 

 

Fig. 17. Entré till torget från Sjätte tvärgatan. Tunnelpassage.  
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4.2 Observationer 

Två dagar, en vardag (onsdag) och en helgdag (lördag), har lyfts fram ur de 

observationer som varade i totalt sju dagar. Detta urval har gjorts för att lyfta fram 

några viktiga punkter som observerades.   

Vardag (onsdag) 

Observationenerna gjordes klockan 7.30–8.30, 12:00–13:00, 16.30–17.30 och 

20:00–21:00. Denna dag var väderförhållandena bra med en temperatur som 

skiftade runt 20 grader celsius. Det var soligt med enstaka moln under dagen. Det 

noterades att torget användes mest som en passage denna dag. Undantaget var vid 

observationen som gjordes 16.30–17.30 då ett flertal personer valde att sätta sig på 

de informella platser som finns i form av skulpturen och det upphöjda podiumet vid 

det stora trädet. Det noterades också att de som ville sitta ner sökte sig till skuggan 

och det kunde bara platsen vid trädet erbjuda. Andra observationer som gjordes 

under dagen var att flera barn klättrar och leker på skulpturen (Fig. 18). 

Sammanfattningsvis gjordes följande observationer: 

 Flertalet personer satt vid de få informella platser som finns. 

 Människor sökte sig till skugga. 

 Barn lekte på skulpturen. 

 Flertalet personer gick till mataffären för att köpa glass och sedan sakta gå 

över torget. 

 Torget användes överlag mest som en passage till den service som finns 

förutom på eftermiddagen. 

 Cykelställen på torget var välfyllda. 
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Fig. 18. Människor som använder skulpturen som informella sittplatser. På skulpturen leker även ett 
barn. 

Helgdag (lördag) 

Observationerna gjordes motsvarande tider som under onsdagen. Denna dag var 

väderförhållandena ostabila. Under dagen regnade det periodvis och i övrigt var det 

molnigt. Det noterades att de allra flesta använde torget som en passage och då 

främst till mataffären Tempo eller till pizzerian. Vid 16:30 observerades flest 

människor under dagen som antingen stod eller satt på torget. Främst stod 

människor en bit utanför entrén till livsmedelsbutiken för att samtala en kortare 

stund. Det var ett relativt jämnt flöde av människor som passerade torget och under 

en timme (16:30-17:30) noterades cirka 100 människor gå över torget. 

Sammanfattningsvis noterades: 

 Vid molnigt väder eller regn använder väldigt få människor torget i annat 

syfte än att besöka den service som erbjuds 

 Några väderskyddade sittplatser finns inte 

Genom att människors rörelse över torget spårades i form av linjer på en karta 

kunde dessa sedan läggas över varandra för att se ett tydligare generellt 

rörelsemönster (Fig. 19). Det går då att se att torget främst används som passage till 

livsmedelsbutiken och till pizzerian. Det noterades att skulpturen mitt på torget 

användes som lekplats av flera barn. Alla torgets entréer används. Utanför Röda 

korsets second-hand butik stannar flera upp för att se de föremål som finns utställda i 

skyltfönstret. 
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Fig. 19. Mönster av människors rörelse på torget. 

4.3 Fasadanalys 

Fasadanalysen visar att det är en stor variation i vilken kvalité fasaderna har mot 

torget. Bara två sektioner har bedömts som kategori A (Fig. 20), det vill säga att 

fasaden i detta parti har stora fönster och att det går att urskilja detaljer antingen i 

fasaden eller det som visas i fönstret. Det som sker inne i verksamheten utstrålas 

mot betraktaren. 

Tre sektioner bedömdes som kategori B (Fig. 20). Det innebär att dessa sektioner 

erbjöd betraktaren få detaljer och en viss inblick i den verksamhet som pågick. Fyra 

sektioner har bedömts som kategori C (Fig. 20). Det är sektioner som ger ingen 

eller mycket begränsad inblick och med mycket få detaljer. 
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Fig. 20. Fasadanalys av bottenvåningarna som vetter ut mot torget. Källa kartunderlag: Gävle 
kommun. 

4.3.1 Fasadkategori A – hög 

Pizzerian 

Denna fasad bedöms som kategori A. Den har stora och öppna fönsterrutor som ger 

betraktaren god insyn. 

Blomsterbutiken 

Denna fasad bedöms som kategori A. Den har stora fönsterpartier som ger en god 

insyn, ger en bra uppfattning av verksamheten och betraktaren har mycket att titta 

på. 

 

4.3.2 Fasadkategori B – medel 

Second-hand butiken 

Denna fasad bedöms som kategori B. Den har stora fönster men horisontala stänger i 

aluminum ger ett instängt och tråkigt intryck på betraktare. Den ger viss insyn som 

ger betraktaren mycket att titta på. De två markiserna i randiga färger ger mer 

detaljrikedom och upplevs som varierande. 
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Föreningslokalen 

Denna sektion av fasaden bedöms som kategori B. Sektionen har stora glaspartier 

men de är delvis täckta av gardiner. En viss insyn ges och det finns vissa föremål i 

skyltfönstret för betraktaren att studera. 

Ingången till vårdboendet 

Denna fasad bedöms som kategori B. Den består av ett stort glasat parti men som 

har flera vågrätta stålpartier. Ger en viss insyn. 

 

4.3.3 Fasadkategori C – låg 

Mataffären 

Denna fasad bedöms som kategori C. En del av denna sektion har fönster som har 

täckts för och ger ingen insyn förutom en del i överkanten. Den del av sektionen till 

vänster har ingen täckning av plast. I stället möts betraktaren av denna del av 

baksidan av ett flertal kylskåp. 

Passagen 

Den korta passage från torget ut till Sjätte Tvärgatan har bedömts som kategori C. 

Detta parti är väldigt stängt och erbjuder inga detaljer eller insyn. Fasaden fyller 

ingen funktion och ger intrycket av en barriär. 

Övriga väggelement 

Del av byggnadens väggelement och erbjuder inga detaljer. 

4.4 Enkät 

Totalt samlades svar in från 37 stycken enkäter under ett flertal besök vid platsen 

(Fig. 21-22). Urvalet bestod av 20 män och 17 kvinnor i ålderspannet 20–76 år.  

Majoriteten av de tillfrågande säger att Agö torg behövs (Fig. a). Denna fråga 

ställdes för att få den tillfrågade att tänka efter och att reflektera över varför torget 

finns, vilket individen kanske inte normalt gör. När de sedan blev tillfrågade att 

motivera svaret noterades det att flera hade ett behov att tänka till och kom sedan 

fram till att det egentligen är den service som erbjuds vid Agö torg som de behöver, 

att det finns bra service i form av mataffär, restaurang, second-handbutik och 

uttagsautomat. 
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43% 

d) Känner du dig trygg på 
torget på kvällen? 

Ja Nej

32% 

68% 

b) Tycker du att torget känns 
rent? 

Ja Nej

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Svar på enkätfrågor. 

En majoritet tyckte att torget inte kändes rent (Fig. b). Det motiverades med att det 

på torget går att hitta skräp och att det fortfarande inte hade blivit städat och sopat 

efter vintern. Ett flertal av de tillfrågade motiverade också med att torgets kändes 

orenoverat och allmänt nedgånget. När frågor om torgets trygghet ställdes var alla 

överens om att de kände sig trygga på dagen, men när frågan om de kände sig trygga 

på torget på kvällen ställdes gick svaren isär (Fig. c–d). Motiveringen varför 

tryggheten var så hög på dagen var att det då är ljust samt människor och bilar i 

rörelse på platsen eller i direkt anslutning. Varför torget kändes otryggt på kvällen 

var enligt de tillfrågade främst för att belysningen kändes otillräcklig och att det bara 

är affären och pizzerian öppen vilket gör platsen ödslig. Några sa också att de hade 

en allmän rädsla för att vistas ute när det var mörkt. 

 

Fig. 22. Svar på enkätfråga. 

100% 

c) Känner du dig trygg på 
torget på dagen? 

Ja Nej

26% 

74% 

Har du besökt platsen i annat syfte än att använda den service som 
finns i anslutning till torget? 

Ja Nej

81% 

19% 

a) Tycker du att torget behövs? 

Ja Nej
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För att knyta an till frågan om torget behövdes ställdes därefter frågor om vad den 

tillfrågade ansåg var torgets negativa och positiva sidor. Många av de tillfrågade 

uppgav liknande svar att den positiva sidan med torget främst var att det är en 

mötesplats där det går att stämma träff med vänner eller bekanta och sedan gå att 

handla eller gå någon annanstans. Andra positiva sidor av platsen var att den grönska 

som finns är trevlig. 

När frågan om torgets negativa sidor ställdes var de flesta svaren kopplade till att de 

tillfrågade tyckte att platsen känns nedgången, orenoverad, kall och tråkig. Flertalet 

tillfrågade nämnde också att torget saknar skydd mot regn. Ett urval av de svar som 

gavs på frågan var: 

 För mycket betong. 

 Platsen känns ful, risig och nedgången. 

 Det saknas saker att göra. 

 Det saknas bra sittplatser. 

 Platsen är tråkig. 

På frågan ”Vad skulle få dig att använda torget mer?” menade många att utbudet och 

aktiviteterna på torget måste bli fler. Konkreta svar de tillfrågande nämnde var: 

 Fler och bättre sittplatser. 

 Mer grönska. 

 Att torget rustades upp och har ett bättre skick. 

 Skydd mot dåliga väderförhållanden, t.ex. regn. 

 Att det finns ett kafé eller kiosk på torget. 

 Att det finns något att titta på. 

 

Människor som använder torget tycker att grönska och träd på torget eller i direkt 

anslutning till torget bidrog till en positiv estetisk bild. Besökarna tyckte att det 

kunde vara ännu mer grönska på platsen eftersom den generella bilden av torget var 

att platsen var grå, kall och trist.  

Av de tillfrågade uppgav 74 procent att de inte besökt platsen i annat syfte än att 

använda den service som finns i anslutning till torget (Fig. 22). 

Den sista frågan som ställdes var ”Nämn fem faktorer du anser är viktiga för att du 

ska besöka torget?”.  
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Frågan ställdes för att knyta an till frågan ”Vad skulle få dig att använda torget mer?” 

och för att det kunde hjälpa till att välja kriterier till multikriterieanalysen. De svar 

som samlades generaliserades sedan så att t.ex. två liknande svar räknades som 

samma svar. Dessa har sedan sammanställts och kategoriserats. De fem faktorerna 

besökarna till torget tyckte var viktigast blev då följande: 

 Sittplatser 

 Grönska 

 Aktiviteter 

 Trygghet 

 Tillgänglighet 

4.5 Förslag A: Mitt förslag 

4.5.1 Utgångspunkt 

Gestaltningsförslaget tar till vara ursprungsdetaljerna torget har från att det byggdes 

under 1960-talet, men framhäver dessa mer genom material och färgsättning. 

Förslaget fokuserar på den sociala hållbarheten där människor ges möjlighet till 

möte, aktivitet och relaxation. Detta sätter utgångspunkten i förslaget och har tagits 

fram efter mina egna kunskaper. 

4.5.2 Torgets utforming och tillgänglighet 

Torget är utformat med byggnader parallella med torgets norra respektive östra 

gräns (Fig. 23). På torgets västra sida behålls de träd som bildar en angränsning mot 

Femte tvärgatan (Fig. 24). Mot torgets södra sida planteras högre grönska som 

bildar en avgränsning och ökar den rumsliga känslan på platsen (Fig. 25). Den agerar 

också som ett naturligt bullerskydd mot Kaserngatan och ger skugga över en liten 

del av torget. Den synliga betongkonstruktionen med det klassiska temat; det burna 

bjälklaget och de bärande pelarna, som bildar motiv på centrumets väggar mot 

torget (Fig. 9) lyfts fram i förslaget genom färgsättning. Detta genom att 

omkringliggande fasader och tak färgsätts på ett sätt som gör att kontrasten mot 

betongkonstruktionen blir tydligare. Indraget i arkaden färgsätts i en ljusare ton för 

att ge mer ljus till partiet. 
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Fig. 23. Översikt för mitt egna förslag (A). 

Dessa detaljer sparas och lyfts fram för att det är en del av platsens historia och 

vittnar över dåtidens planeringsideal. Denna typ av historia är något som kan locka 

människor till en plats. Att använda sig av en synlig konstruktion kallas inom 

arkitekturen för konstruktivism och var populär i dåvarande sovjetunionen under 

1930-talet (Chisholm, 2012). Fasaderna öppnas upp med större glaspartier som ska 

visa upp verksamheterna i lokalerna. Entréerna till lokalerna riktas också mot 

torget. Torgets markbeläggning renoveras och de tjugo stycken olika rutfält som 

bildar motiv på torget tas till vara och lyfts fram genom en tydligare färgsättning 

(Fig. 23–28). En ljusare färgsättning har valts i marksättningen där det är en 

funktion. Detta för att framhäva att det finns en funktion eller en aktivitet t.ex. vid 

uteserveringen vid kaféverksamheten som får en inramning utan att behöva ha 

barriärer som staket. 



41 
 

 

Fig. 24. Bilden visar en ny soltrappa, sittplatser vid trädet och en sittgrupp uppe i det soliga hörnet. 
Ny belysning, cykelparkering och ett naturligt bullerplank mot Kaserngatan. Nuvarande 
bilparkeringen har tagits bort och det går där att hitta bl.a. en boule-bana. 

 

Fig. 25. Vy mot syd. Nya sittplatser mot soltrappan och nya sittplatser vid torgets sydöstra hörn. 
Runda element i form av den nya uteserveringen till restaurangen och runda bänkar i betong bryter av 
mot det raka. Sittplatserna i betong är uppvärmda vid kallare årstider. 
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Fig. 26. Vy mot väst. Soltrappan som också kan användas som en läktare till olika evenemang, t.ex. 
musikuppträdande, tal och teater. Kaféverksamhetens har sittplatser med väderskydd i torgets 
nordvästra hörn. Den större öppna ytan framför soltrappan är tänk för olika aktiviterer så som 
loppisar, torgförsäljning o.s.v. 

 

 

Fig. 27. Vy mot norr. Nya öppna partier av glas ger inblick i verksamheterna innanför. De 
kvadratiska planteringarna har fått en tydligare inramning. 
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Fig. 28. Vy mot öst. 

 

4.5.3 Att sitta och stå på torget (kontemplation) 

En av utgångspunkterna i detta förslag är social hållbarhet och därför fokuserar 

förslaget på att ge bra sitt- och ståmöjligheter för alla. Det finns flera olika typer av 

sittmöjligheter och för flera olika situationer. En längre bänk placeras på torgets 

södra sida där det ges skugga och där en bra översikt över platsen finns. Bänken har 

även inbyggd grönska. Flera bänkar har placerats ut vid platser där det finns hög 

möjlighet till kontemplation, t.ex. vid vattenspelen och vid träd. Soltrappan går att 

använda till olika funktioner t.ex. att sitta, ligga eller stå på. Den erbjuder en god 

översikt över platsen. 

4.5.4 Funktioner och Attraktioner 

Den damm som finns i dag tas bort och två mindre vattenspel placeras istället på 

samma plats för att inte upplevas som en barriär. Centralt på torget placeras en 

soltrappa där torgets nuvarande skulptur Då och nu införlivas. Denna plats är också 

tänkt att fungera som en plats där tal, musikuppvisning, teater o.s.v. kan ske. Den 

ger också god överblick över torget. Vid de entréer till torget som används flitigast 

placeras digitala informationstavlor ut. Tavlorna fungerar som en digital och modern 

anslagstavla för medborgarna och för besökare. Till tavlan kan vem som helst skicka 

in idéer, kommande evenemang o.s.v. Tavlorna går att interagera med och det går 

bl.a. att läsa mer om platsens historia. 
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Nuvarande bilparkeringen på torget tas helt bort och ersätts av en cykelparkering 

som anläggs på torgets sydvästra sida. En boule-plan placeras i skyddat läge på en del 

av det som tidigare var bilparkering. Denna är fri för alla och fri att använda när som 

helst. Nya och fler papperskorgar placeras på strategiska platser på torget. Flera 

lyktstolpar placeras på torget i olika höjd som ska ge ett väl upplyst torg och vissa 

element som byggnaderna mot torget belyses tydligare upp. Även skulpturen, 

fontänerna och arkaden lyses upp. Det ska inte finnas några mörka utrymmen. 

Verksamheterna i lokalerna får enhetliga skyltar. 

4.5.5 Grönska 

De fem träden som ramar in torgets västra sida och det större sjätte trädet på torget 

behålls. Det stora trädet får egen belysning. De kvadratiska planteringslådorna som 

finns med grönska får en tydligare inramning och ska användas för att visa upp 

växter. Här kan både företag, skolor och privatpersoner få möjlighet att visa upp 

olika växter. Tanken är att grönskan löpande ska bytas ut, t.ex. årligen eller under 

en tremånadersperiod. Ny grönska planteras längs muren på torgets södra sida. 

Detta för att skapa ett naturligt bullerplank och ge en rumslig känsla. De möbler 

som finns på torget får inbyggd grönska och centrumets tak får ”gröna tak”. 

4.5.6 Trygghet 

Ny belysning sätts upp över hela torget och fokus läggs på att belysa träd, dels för att 

det bidrar till ökad trygghet men också för att det blir något fint att titta på och kan 

locka människor till att besöka platsen även när det är mörkt.  

4.6 Förslag B 

4.6.1 Utgångspunkt 

Detta gestaltningsförslag har tagits fram efter studiens tidigare litteraturstudie och 

där extra fokus har lagts på Jan Gehls teorier. Studiens metodik i form av 

inventering, observationer, fasadanalys samt enkätundersökningen ligger också till 

grund för hur detta förslag har tagits fram. Utgångspunkten är människan i centrum 

och social hållbarhet. Femte tvärgatan höjs upp och blir gångområde där bilar får 

anpassa sig efter gångtrafikanterna (Fig. 29). 
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Fig. 29. Översikt för förslaget som tagits fram efter litteraturstudien, enkäten och observationerna (B). 

4.6.2 Torgets utformning och tillgänglighet 

Torget delas in i olika delar med olika karaktärer (Fig. 32–34). Det visar sig bl.a. på 

markbeläggningen som går i olika färger och görs slät. I nordvästra hörnet planeras 

det för kaféverksamhet (efter enkäten) med grönska som tema. Här skapas också 

väderskydd som efterfrågades i enkäten. I torgets södra del skapas en plats för att 

koppla av och dammen har flyttats hit (Fig. 30). Detta för att det under mina 

observationer noterades att dammen kunde vara en bärriär när den är placerad som 

den är idag. Jan Gehl förespråkar att torgelement ska ha flera olika 

användningsområden. Därför byggs det i torgets sydöstra sida en trappa som 

fungerar både som sittplats och som en trappa upp till Kaserngatan (Fig. 30). Det 

gör entrén bredare och tydligare och det har visat sig i tidigare studier bidra till att 

fler människor besöker torg (Zakariya et al., 2014). Observationer visade att denna 

entré används flitigt och att den kan upplevas som trång. Torget har god 

tillgänglighet via kollektivtrafik och cykelbana, vilket är viktigt för att fler människor 

ska ha tillgänglighet att besöka platsen (Ståhle, 2016). 
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Fig. 30. Placeringen av dammen 

 

Fig. 31. Vy mot norr. Ny grönska och träd. Uteserveringen till restaurangen blir större och får fler 
sittplatser. Mot Kaserngatan sätts ett bullerskydd i glas upp för att öka sikten. I bakgrunden ses den 
nya entrén och trappan. 
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Fig. 32. Vy mot väst. Torget lämnas öppet i mitten för att ha god sikt och för att kunna vara flexibelt. 

 

Fig. 33. Vy mot norr. Dammen med en skulptur gör att attraktionen fungerar året om. Det stora 
trädets podium byggs ut och ger en bekväm sittmöbel för besökare. 
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Fig. 34. Vy mot öst. Nya öppna partier av glas ger inblick i verksamheterna innanför. De kvadratiska 
planteringarna har fluttats ut för att ge mer utrymme att gå längs med fasaderna. Längs fasaden finns 
det både bänkar och ”ståbänkar”. 

 

4.6.3 Att sitta och stå (kontemplation) 

Mot fasaden ges plats att stå genom en ståmöbel som människor kan luta sig mot. 

Runt omkring torgets yttre kanter placeras bekväma sittmöbler och placeringen är 

gjord för att skapa soft edges enligt Jan Gehls oberservationer att människor föredrar 

att stå och sitta mot en vägg. Detta för att ha ryggen fri. Bänkar placeras ut i det 

nordöstra hörnet eftersom det är det soligaste hörnet. Placeringen väljs noga för att 

inte skapa barriärer. Bänkarnas utforming och placering varierar för att passa så 

många olika individer som möjligt, t.ex. placeras vissa bänkar mittemot varandra 

ifall besökare vill samtala med varandra. Vissa mindre bänkar placeras ut för att den 

som bara vill betrakta kan göra det. Det är viktigt att placering och utformning görs 

så att den passar för flera olika sammanhang och för alla individer. Det ger en ökad 

möjlighet till att fylla våra grundläggande behov.  

4.6.4 Funktioner och attraktioner 

Skulpturen behålls men flyttas några meter åt sidan för att inte vara en barriär, 

eftersom det noterades att många som kommer från torgets sydvästra entré ”genar” 

över torget eftersom det blir den kortaste vägen. Dammen flyttas till torgets södra 

sida och får en skulptur så att den även fyller en funktion som attraktion när den inte 

är vattenfylld. Skulpturen observerades användas som informell sittplats och det var 

flera barn som lekte på den. Den fungerar också som en bra plats att stå och samtala.  
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I torgets nordvästra hörn blir det kaféverksamhet med väderskyddande åtgärder. 

4.6.5 Grönska 

Av de befintliga träden mot femte tvärgatan flyttas två stycken träd bort och får ny 

placering för att öppna upp och ge en tydligare entré in till torget. Tydliga entréer 

utan barriärer är viktiga enligt Jan Gehl (1996). För att göra entréerna och 

korridorerna längs fasaderna ännu tydligare flyttas de kvadratiska planteringslådorna 

ut en bit från fasaden. Studier visar att torg med träd och grönska gjorde människor 

mer benägna att besöka platsen och därför bibehålls den nuvarande grönskan och 

utvecklas (Raskovic & Decker, 2015). Vid kaféverksamheten i torgets nordvästra 

hörn placeras mer grönska och området ges en grön karaktär. 

4.6.6 Trygghet 

Grönskan som avskiljer torget och Kaserngatan gallras ut och ett glasat bullerplank 

sätts istället upp. Det är en av metoderna som Boverket (2010) hänvisar till kan göra 

sikten bättre. Ny belysning sätts upp över hela torget och inga mörka skrymslen ska 

finnas. Torget renoveras och fräschas upp för att det har betydelse för den sociala 

tryggheten (Boverket, 2010). 

4.7 Nollalternativet 

4.7.1 Utgångspunkt 

Nollalternativet utgår från hur platsen ser ut och fungerar som den ser ut idag år 

2018 (Fig. 35–39). Information för nollalternativet har samlats in från 

inventeringen, observationer, fasadanalays och enkätundersökningen. 

4.7.2 Torgets utformning och tillgänglighet 

Torget är utformat med byggnader parallella med torgets norra respektive östra 

gräns (Fig. 35). På torgets västra sida är fem stycken träd placerade som bildar en 

angränsning mot Femte tvärgatan (Fig. 37). Mot torgets södra sida avgränsas torget 

med en betongmur och lägre buskar. Mitt på torget finns det ett stort träd och en 

skulptur. Den södra delen av torget fungerar som en parkeringsplats för bilar. På 

torgets nordöstra sida finns en damm placerad. 
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Fig. 35. Torget sett mot nordost från parkeringen. 

 

 

Fig. 36. Vy mot syd. 
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Fig. 37. Vy mot väst. 

 

Fig. 38. Vy mot norr. 
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Fig. 39. Vy mot öst. 

4.7.3 Att sitta och stå (kontemplation) 

Det finns inga sittplatser för allmänheten. De enda sittplatser som finns är 

uteserveringen som tillhör restaurangen. Denna uteservering är bara till för gäster 

till restaurangen. Några informella sittplatser finns i form av en bänk runt podiumet 

som inramar det stora trädet på torget samt att det går att sitta på kanten till 

skulpturen. 

4.7.4 Funktioner och attraktioner 

En attraktion torget har är skulpturen som är placerad centralt på torget samt 

dammen som mäter ca 10 × 4 meter. Dammen är vattenfylld bara på sommaren och 

har vid övriga årstider ingen funktion. Torget har en bilparkering som rymmer 10–

15 stycken bilar. 

4.7.5 Grönska 

Torget har grönska i form av 12 stycken kvadrater med planterade växter. Dessa 

växters höjd varierar en del i höjd men i övrigt erbjuder de ingen särskild variation. 

Torget har som tidigare nämnt ett stort träd med en stor lövkrona i sydöstra delen 

av torget samt angränsas i väst av fem stycken träd. 
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4.7.6 Trygghet 

Torgets belysning består av en hög lyktstolpe placerad på torgets östra sida. Utöver 

den finns det ett flertal normala lyktstolpar placerade längs med centrumets 

byggnader. Torget saknar belysning i mitten av torgytan. Ingen riktig fasadbelysning 

går att hitta förutom några mindre lampor. Skulpturen och andra attraktioner på 

torget saknar helt egen belysning. 43% av de tillfrågade i enkätundersökningen 

svarade att de inte kände sig trygga på torget på kvällen och påpekade att 

belysningen inte är tillräcklig. Torget visar små tecken på vandalism. I övrigt är 

sikten på torget bra men den tunnelpassage som finns i torgets nordöstra hörn kan 

upplevas som obehaglig. 

4.8 Analytisk hierarkisk process (AHP) 

Avstånd till busshållplats, avstånd till invånare och avstånd till cykelbana bedöms i 

alla tre alternativen som likvärdiga och de priorteras därför som lika viktiga. Detta 

beror på platsens fysiska begränsningar där dessa kriterier är mycket väl uppfyllda i 

dagsläget och ges därför värdet 2 i alla alternativ. 

Antal entréer 

Alternativ A och B har lika många entréer och uppfyller därför kriteriet och ges 

värdet 1. Alternativ C har fler entréer och uppfyller kriteriet mycket väl och ges 

värdet 2. 

Antal p-platser 

Alternativ C erbjuder ca 20 stycken p-platser och uppfyller därför kriteriet och ges 

värdet 1. Alternativ A och B saknar parkeringsplatser och ges därför värdet 0. 

Belysning 

Både alternativ A och B uppfyller kriteriet för belysning mycket väl och ges värdet 2. 

I båda förslagen belyses hela torget upp väl. Eftersom det finns mörka områden i 

nollalternativet då det saknar belysning över hela torget och platsen saknar 

fasadbelysning uppfylls kriteriet bara delvis. Nollalternativet ges därför värdet 0,5. 

Sikt 

Alla alternativ uppfyller kriteriet för sikt men alternativ B uppfyller kriteriet mycket 

väl och ges värdet 2 och prioriteras därför högre i den parvisa jämförelsen. Detta 

eftersom bilparkeringen bl.a. har tagits bort och det höga buskaget mot Kaserngatan 

har ersatts av ett glasplank. Alternativ A och nollalternativet ges värdet 1. 
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Antal träd 

Alla alternativ erbjuder lika många träd och uppfyller kriteriet mycket väl. De ges 

därför värdet 2. 

Area grönytor 

Alla alternativ har grönytor på ca 60 m² och uppfyller därför kriteriet. De ges därför 

värdet 1. 

Plantering 

Alternativ A uppfyller kriteriet för plantering eftersom alternativet erbjuder ett 

flertal planteringar utspridda på en större yta av torget. Det ges därför värdet 1. 

Alternativ B uppfyller kriteriet mycket väl och ges värdet 2. Nollalternativet har 

kvadratiska planteringslådor med buskar men då dessa enbart är koncentrerade mot 

byggnadernas fasader så uppfylls bara kriteriet delvis och värderas som 0,5. 

Aktiviteter 

Alternativ A har ett större utbud av aktiviteter än alternativ B och prioriteras därför 

högre med värdet 2 mot alternativ B:s 1. Båda alternativen erbjuder yta där 

aktiviteter kan anordnas. Nollalternativet saknar aktiviteter och saknar en större yta 

där aktiviteter kan anordnas och prioriteras lägre med värdet 0. 

Skulptur 

Alternativ A och nollalternativet erbjuder båda en skulptur och värderas därför 

jämlikt med värdet 1. Alternativ B erbjuder två olika skulpturer på olika placeringar 

och värderas därför högre med värdet 2. 

Damm 

Alternativ A har två områden med dammar och ges därför värdet 2. Alternativ B har 

bara en damm och uppfyller kriteriet med värdet 1. Nollalternativet har en stor 

damm men som är placerad på ett sätt där den kan uppfattas som en barriär och 

därför uppfylls kriteriet bara delvis med värdet 0,5. 

Sittplatser 

Både alternativ A och B har en stor variation av sittplatser och sittgrupper. Därför 

uppfylls kriteriet mycket väl och ges värdet 2. Eftersom nollalternativet saknar 

bänkar men erbjuder några informella sittplatser uppfylls kriteriet delvis med värdet 

0,5. 
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Väderskydd 

Både alternativ A och B uppfyller kriteriet för väderskydd mycket väl då de erbjuder 

flera olika platser med tak samt träd som kan ge skugga. De ges därför värdet 2. 

Nollalternativet uppfyller inte kriteriet eftersom det saknar tillfredställande tak och 

ges värdet 0. 

Plats att stå och samtala 

Alla alternativ uppfyller kriteriet ”plats att stå och samtala” eftersom de erbjuder 

fasta objekt och fasader att stå mot. Nollalternativet ges värdet 1. Alternativ A och B 

uppfyller kriteriet mycket väl eftersom de även erbjuder plats att stå på för överblick 

och ges värdet 2. 

Möjlighet att äta mat/fika 

Alternativ A och B erbjuder flera sittplatser med bord och uppfyller därför kriteriet 

”möjlighet att äta mat/fika” mycket väl och ges värdet 2. Eftersom nollalternativet 

saknar bord uppfylls inte kriteriet helt och värderas som 0,5. 

Tabell 4. Kriteriernas mätvärden. 

Kriterium Alternativ A Alternativ B Nollalternativet 

Avstånd till busshållplats 50 m [2] 50 m [2] 50 m [2] 

Avstånd till invånare 200 m [2] 200 m [2] 200 m [2] 

Avstånd till cykelbana 50 m [2] 50 m [2] 50 m [2] 

Antal entréer 4 st. [1] 4 st. [1] 5 st. [2] 

Antal p-platser 0 st. [0] 0 st. [0] 20 st. [1] 

Belysning Mycket väl [2] Mycket väl [2] Delvis [0,5] 

Sikt Uppfyller [1] Mycket väl [2] Uppfyller [1] 

Antal träd 6 st. [2] 6 st. [2] 6 st. [2] 

Area grönytor 60 m² [1] 60 m² [1] 60 m² [1] 

Planteringar Uppfyller [1] Mycket väl [2] Delvis [0,5] 

Aktiviteter Mycket väl [2] Uppfyller [1] Uppfyller inte [0] 

Skulptur Uppfyller [1] Mycket väl [2] Uppfyller [1] 

Damm Mycket väl [2] Uppfyller [1] Delvis [0,5] 

Sittplatser Mycket väl [2] Mycket väl [2] Delvis [0,5] 

Väderskydd Mycket väl [2] Mycket väl [2] Uppfyller inte [0] 

Plats att stå och samtala Mycket väl [2] Mycket väl [2] Uppfyller [1] 

Möjlighet att äta mat/fika Mycket väl [2] Mycket väl [2] Delvis [0,5] 
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Alternativets lokala prioritering (Tab. 5) multiplicerades med varje subkriteries vikt 

(bilaga D) och för varje huvudkriteries prioritering (Tab. 3) för att få fram 

alternativets totala prioritering. Vikterna syntetiserades sedan (Tab. 6). Syntetiserad 

vikt tas fram genom ett för varje kolumn i matrisen ta varje normaliserad vikt 

dividerat med den högsta normaliserade vikten (Mu & Pereyra-Rojas, 2017). 

Slutligen rangordnades alternativen (Tab. 7). Känslighetsanalysen visade att 

resultatet var robust eftersom förändringar av resultatet påverkade homogent. 

Tabell 5. Alternativens lokala prioriteringar. 

Kriterium Alternativ A Alternativ B Nollalternativet 

Avstånd till busshållplats 0,333 0,333 0,333 

Avstånd till invånare 0,333 0,333 0,333 

Avstånd till cykelbana 0,333 0,333 0,333 

Antal entréer 0,200 0,200 0,600 

Antal p-platser 0,091 0,091 0,818 

Belysning 0,467 0,467 0,067 

Sikt 0,143 0,714 0,143 

Antal träd 0,333 0,333 0,333 

Area grönytor 0,333 0,333 0,333 

Planteringar 0,194 0,743 0,063 

Aktiviteter 0,672 0,265 0,063 

Skulptur 0,143 0,714 0,143 

Damm 0,655 0,290 0,055 

Sittplatser 0,474 0,474 0,053 

Väderskydd 0,474 0,474 0,053 

Plats att stå och samtala 0,455 0,455 0,091 

Möjlighet att äta mat/fika 0,474 0,474 0,053 

 

Tabell 6. Normaliserade vikter och syntetiserade vikter erhållna för alternativen. 

Alternativ Syntetiserad vikt Normaliserad vikt 

Alternativ A 0,899 0,390 
Alternativ B 1,000 0,434 
Nollalternativet 0,405 0,176 

 

Tabell 7. Förslagen rangordnade efter syntetiserad vikt i fallande ordning.  

Alternativ Syntetiserad vikt 

Alternativ B 1,000 
Alternativ A 0,899 
Nollalternativet 0,405 
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5 Diskussion 

5.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att ta reda på hur Agö torg fungerar som mötesplats idag och hur platsen 

kan utvecklas till att bli ett modernt och attraktivt stadsdelstorg. Uppsatsen visar att 

platsen fungerar dåligt som en mötesplats idag. Detta visade sig i inventeringen av 

torget där det blev tydligt att det saknades tillfredsställande sittplatser där möten 

mellan människor kan ske. Det bekräftades i enkätundersökningen där det framgick 

att det saknas bra sittplatser. Undersökningen visade också att platsen upplevs som 

tråkig och nedgången. Människor möts på torget och går någon annanstans i stället 

för att stanna på platsen eller används främst som en passage till den service som 

erbjuds i anslutning till torget. En stor del av torgets yta används som 

parkeringsplatser, vilka inte används till torgets besökare. Torgets förutsättningar är 

bra eftersom det finns ett bra befolkningsunderlag i stadsdelen Brynäs och torget har 

goda förbindelser med resten av staden i form av busslinjer och cykelbanor. Det går 

därmed att anta att torgets byggda miljö inte är tillräcklig för att vara en attraktiv 

mötesplats. Men vilka åtgärder kan göras för att göra torget till en attraktiv och 

användbar mötesplats? Studien visar att genom förbättring av den byggda miljön och 

genom att tillgodose människors behov är chansen stor att torget blir en attraktiv 

mötesplats. Den byggda miljön kan förändras och förbättras genom att erbjuda ökad 

trygghet, grönska, komfort och aktiviteter. Den social hållbarheten skulle öka och 

ge en ökad livskvalité för besökare av platsen. Att den sociala hållbarheten 

prioriteras i stadsutveckling och planering är viktigt och är ett av UN:s (2018) 

globala miljömål. 

Resultatet av multi-kriterieanalysen i form av en analytisk hierarkisk process (AHP) 

visar att både gestaltningsförslag A och B är en klar förbättring mot hur platsen ser 

ut idag. Detta validerades sedan genom ett platsbesök där 5 stycken besökare fick se 

förslagen. Mitt egna förslag och förslag B fick liknande prioritering men alternativet 

som baserades på litteraturen fick något högre prioritering. Resultatet av AHP ska 

inte tolkas som det alternativ som måste väljas utan bör ses mer som en riktlinje och 

stöd när beslut ska tas inom planering efter de krav och kriterier som ställs (Brunelli, 

2015). Eftersom resultatet från AHP var jämnt mellan alternativ A och B hade det 

kanske varit bra att lägga ett kriterium till, t.ex. kostnad. Alternativen hade då 

kanske prioriterats annorlunda och gett en tydligare riktlinje till vilket alternativ 

som är bäst mot det uppställda målet. AHP är ett bra verktyg för att på ett enkelt 

sätt ställa upp komplicerande frågeställningar. Verktygets simpelhet i att det bara 

handlar om parvisa jämförelser gör det enkelt att förstå och det finns flera 

kalkylverktyg för detta att tillgå.  
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Fortsatt arbete bör fokusera på att ta fram tydligare kriterier för att utföra AHP. 

Resultatet av den data och den hierarki av kriterier som är insamlad skulle då kunna 

användas som ett verktyg för andra planerare som vill jämföra olika alternativ för en 

attraktiv urban miljö. 

Fortsatt forskning bör även ske inom området för medborgardialog – hur kan 

medborgarna bli delaktiga på bästa sätt i planering, utförande och bibehållandet av 

ett stadsdelstorg. Det rimmar bra med UN:s (2018) mål “By 2030, enhance 

inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and 

sustainable human settlement planning and management in all countries”. Det är 

viktigt att platsen är flexibel. Torget ska kunna användas för många olika aktiviteter 

och vara öppet för förändringar. Att låta allmänheten forma och utveckla torget kan 

starkt också bidra till att platsen behåller sin attraktionskraft och går hand i hand 

med UN:s miljömål till år 2030. 

5.2 Inventering, observationer och enkät 

Med hjälp av den inventering som gjordes över platsen framgick det vissa brister. 

Brister som att torgets skick är i behov av renovering. Det blev också tydligt att det 

saknades sittplatser. Detta bekräftades i de svar som samlades in i enkäten. 

Människor som besöker platsen upplever den som tråkig. Men kan min uppfattning 

av platsen ha påverkats av årstiden som denna studie är begränsad till? Eftersom 

platsbesöken som gjordes av mig har skett under april och maj, två månader som 

vanligtvis inte är särskilt varma eller med stadigt väder, kan det ha haft en negativ 

påverkan på min uppfattning av platsen och på studien. T.ex. var inte torgets damm 

fylld med vatten och torget var inte särskilt städat vid besöken som gjordes under 

denna studie. Den grönska som finns på torget hade inte blommat ut fullt vilket 

också kan ha påverkat hur platsen uppfattades. De observationer som utfördes 

försökte få in ett stort spann av tidpunkter och dagar för att ge en så tydlig bild över 

hur platsen används som möjligt. Men kanske hade platsen upplevts annorlunda om 

inventeringen och observationerna hade skett under en varm sommarmånad. 

Observationsmetoderna fungerar således bäst om de används under en längre 

period, t.ex. ett halvår eller under flera månader, vilket inte gick att göra p.g.a. 

denna studies begränsade tid för platsbesök. Min ålder kan också ha spelat in hur jag 

upplevde platsen och bidragit till mitt antagande att platsen inte fungerar idag ur ett 

socialt, ekonomiskt och miljömässig synvinkel. Det har Chen et al. (2015) både 

studerat och bekräftat att den kan göra. En person som är 80 år har förmodligen en 

helt annan uppfattning än vad en 20-åring har. Det är därför viktigt att samla in så 

mycket information som möjligt från en bred målgrupp. Därav var det viktigt att 

enkätundersökningen når ut till ett så stort spann av åldrar som möjligt. De som 

medverkade i enkäten var 20–76 år. Enligt Gävle kommuns (2017) faktablad om 

stadsdelen är bara 4,6 % av de boende i stadsdelen över 80 år. Enkäten har nästintill 
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fångat in hela den demografiska målgruppen för platsen, borträknat alla under 18 år 

som går bort på grund av de inte är myndiga och därav inte kunnat bli tillfrågade i 

enkätundersökningen. Det var bara 37 stycken som svarade på enkäten. Det är 

ganska få svar. För att få fler svar hade det kunnat vara bättre att göra en enkät på 

t.ex. sociala medier. Problemet med sociala medier är att inte alla människor 

använder sig av dessa plattformar och det hade varit svårt att få ut enkäten till 

människor som har anknyting till platsen. En enkät på sociala medier hade även 

kunnat genererat få svar beroende på vilka som bjuds in att svara på enkäten. En 

lösning på detta hade varit att dela enkäten i grupper som har anknytning till Gävle. 

Genom den enkätundersökning som gjordes och genom att analysera datan går det 

att åtminstone delvis peka på att platsen inte fungerar eller används som en bra 

mötesplats i dagsläget. På frågan ”har du besökt torget i annan anledning än att 

utnyttja den service som finns i anslutning till platsen?” svarade en majoritet av de 

tillfrågade nej. Detta till trots uppgav ett flertal att platsen är bra för att stämma träff 

med vänner eller bekanta för att sedan gå vidare till att utföra ärenden hos den 

service som finns i området eller gå vidare till en annan plats. Det är en intressesant 

konflikt som uppstår. Det tyder på att platsen är ett landmärke, en bra plats att 

stämma träffa på, men som annars inte skulle besökas förutom för att utnyttja 

servicen. 

Det finns några positiva kvalitéer med platsen i dag och dess förutsättningar. I 

stadsdelen Brynäs där torget ligger i bor det 8417 invånare (Gävle kommun, 2017) 

och torget ligger bara 1,5 km ifrån Gävles stadskärna. Det ger ett bra underlag för 

torget och centrumet. Men närheten till Gävles stadskärna kan även ha en negativ 

påverkan eftersom det konkurerar med Agö torg som mötesplats. Att torget har 

busshållplats i direkt anslutning och att det går att cykla till platsen på cykelbana från 

Gävles stadskärna är en annan positiv kvalité. Den service som erbjuds i direkt 

anslutning till torget är varierad i form av att det finns en mataffär, restaurang och 

second-handbutik med kaféverksamhet. Men trots dessa positiva kvalitéer och 

förutsättningar som platsen har fungerar den inte som en attraktiv och levande 

mötesplats. Av dessa belägg dras slutsatsen att det är den byggda miljön på torget 

som inte möter människors behov och krav. 

Några av torgets sämre kvalitéer visade sig också i observationsundersökningen och 

fasadanalysen. Det gick att se ett samband mellan dessa. Detta genom att det 

noterades att människor stannade upp och interagerade med stadsmiljön vid de 

platser som har en bättre och aktiv fasad, t.ex. vid Röda korsets second-hand butik. 

De fasader som människor stannade upp vid var de som i fasadanalysen fått betyg A 

eller B. Det sambandet visade sig också i Mehtas (2009) undersökning.  
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Enligt den fasadanalys som gjorts på platsen är det bara två delar av fasaden som har 

fått betyget A. Alltså finns det stora partier med fasadkategori B och C. Detta kan 

bidra till att platsen känns mindre attraktiv att besöka. Fasadanalysen bygger på den 

metod som Gehl och Svarre (2013) presenterar men i deras metod användes en skala 

på A–F. Eftersom deras metod mer är lämpad för att implementeras på en längre 

gata eller på en större plats valde jag att generalisera dessa fasadkategorier till en 

skala på A–C. Det bedömdes att det skulle ge ett tydligare resultat och mer 

användbart när det implementeras på Agö torg. 

En uppenbar brist på sittplatser blev också tydlig. På de dagar då vädret 

uppmuntrade människor till att vara utomhus och besöka torget användes bara 

informella sittplatser. Detta i form av den upphöjda kant som finns till skulpturen på 

torget samt till det podium som omringar det stora trädet på torget. Dessa användes 

flitigt de dagar då vädret tillät. Det gick också att observera att det är stor brist på 

skugga och väderskydd på platsen. Den del av torget som erbjuder viss skugga 

fungerar som en parkeringsyta för bilar. En ytterligare faktor som talar mot att ha 

parkeringsplatser på torget är att det observerades att de flesta som parkerade inte 

använde torget eller den service som erbjuds. Torgets yta är uppdelat i två delar där 

den del som innehåller parkeringsplatser för bilar skapade en barriär för människor 

som besöker torget. Vad skulle parkeringsytan kunna användas till istället? Bör den 

tas tillbaka till att bli torgyta för människor som går eller cyklar? Det skulle öka 

torgets walkability och behålla den tydliga inramningen av platsen. Utrymmet är den 

del av torget som har mest skugga och det bör tas till vara på dagar med sol. Denna 

del är därför bra att placera bänkar på eller erbjuda en aktivitet. 

På de dagar med sämre väder eller måttligt bra väder användes torget nästan 

uteslutet som en passage. Människor som kommer till torget använder alla torgets 

entréer men de flesta kommer från det sydvästra hörnet och går sedan över torget. 

Entrén från det nordvästra hörnet på torget och det sydöstra hörnet användes också 

flitigt, vilket bekräftar Jan Gehls påstående att människor oftast gillar att röra sig 

längs kanterna på en öppen yta eller ta den kortaste vägen rakt över. 
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5.3 Gestaltningsstudien och förslagen 

Gestaltningsstudien hade som syfte att på ett tydligt och effektfullt redovisa för 

bedraktaren förslag på hur platsen kan förbättras. Gestaltningsförslaget togs fram i 

Google Sketchup 2017. Omkringliggande bebyggelse gestaltas bara som vita enkla 

generaliserade lådor. Detta gjordes för att ge en uppfattning om områdets karaktär 

och för att på ett tydligt sätt avgränsa vad denna gestaltningstudie har valt att 

fokusera på. För att se hur skuggor påverkar platsen användes en inbyggd funktion i 

Google Sketchup 2017 där skuggor kan läggas till. Detta genom att kordinatssätta 

baskartan som gestaltningen bygger på. Denna validerades genom senare platsbesök. 

Gestaltningsförslagen presenteras i detta arbete med lika många bilder och från 

samma vinklar som i nollalternativet. Detta för att betraktaren tydligt ska kunna 

jämföra förslaget med verkligheten.  

Mitt egna förslag kan förbättras på olika punkter. Som Carmona et al. (2010) skriver 

måste det finnas attraktioner för att människor ska besöka platsen. I mitt förslag 

finns det attraktioner i form av vattenspel, skulptur och boule-bana – men hur väl 

fungerar dessa attraktioner när vädret är sämre eller under andra årstider och är de 

tillräckliga? Här hade det varit bra att utveckla vidare och hitta attraktioner som 

fungerar under en längre period. Kontrollgruppen i form av fem stycken besökare 

på torget som fick se de båda förslagen A och B validerade att förslagen var en klar 

förbättring mot nollalternativet. Den kritik som gavs handlade just om att de 

önskade ännu mer attraktioner och aktiviteter.  



62 
 

6 Slutsats 

Dagens Agö torg fungerar inte som en attraktiv mötesplats. Det finns några positiva 

element på platsen som är värda att bevara, t.ex. i form av skulpturen. De boende 

bedömmer agö torgs kvalitéer vara av sämre kvalité och de använde platsen 

mestadels som en transportsträcka till den service som erbjuds. Undantag finns då 

det sociala samspelet mellan människor och den byggda miljön fungerar, t.ex. vid 

bra väder och vid helgdagar. Människor valde då att interagera med den byggda 

miljön, t.ex. genom att sitta på informella platser eller leka på skulpturen. 

Analytisk hierarkisk process (AHP) är ett bra verktyg som hjälper till att ta 

komplicerande beslut. Metoden ska dock inte ses som absolut i det val som tas fram 

utan ska bara assistera vid att ta beslutet. Den analytiska hierarkiska processen som 

har tagits fram kan fungera som ett bra stöd för att värdera ett befintligt 

stadsdelstorg med nya förslag på platsens utveckling. 

Åtgärder som bör vidtas för att göra Agö torg till en attraktiv mötesplats är bl.a.: 

 Öka tillgängligheten i form av att göra entréerna tydligare. Alla barriärer där 

människor normalt går ska tas bort. 

 Öka tryggheten i form av belysning och se till att sikten på torget är bra. 

 Tillföra grönska i form av träd, grönytor och planteringar. Placering måste 

noga väljas för att inte ge torget dålig sikt. 

 Skapa attraktioner genom att erbjuda aktiviteter och evenemang samt 

erbjuda skulpturer och damm. 

 Ge möjlighet till kontemplation. Det kan göras genom att tillföra 

välplacerade sittplatser som passar alla individer. 

Med den teoretiska bakgrunden och den insamlade empirin som underlag till ett 

gestalningsförslag som enligt den gällande landskapskonvetionen tar till vara på natur 

och kulturvärden förefaller det finnas goda möjligheter att genomföra en förändring 

av Agö torg till en attraktiv mötesplats med gestaltningsförslaget A och B som 

utgångspunkt. En förutsättning för att lyckas är att medborgarna fortsätter att 

engageras i utforming och framtida användning av Agö torg.  
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Bilaga A 

Enkät 

 

Ålder:   Kön: 

1. Tycker du att torget behövs? Motivera gärna ditt svar: 

2. Tycker du att torget känns rent? Motivera gärna ditt svar: 

3. Känner du dig trygg på torget på dagen? Motivera gärna ditt 

svar: 

4. Känner du dig trygg på torget på kvällen? Motivera gärna ditt 

svar: 

5. Har du besökt platsen i annat syfte än att använda den service 

som finns i anslutning till torget? Motivera gärna ditt svar: 

6. Vad tycker du är torgets positiva sidor? Motivera gärna ditt svar: 

7. Vad tycker du är torgets negativa sidor? Motivera gärna ditt svar: 

8. Vad skulle få dig att använda torget mer? Motivera gärna ditt 

svar: 

9. Hur många gånger besöker du torget och centrumet per månad? 

10. Nämn fem faktorer du anser är viktiga för att du ska besöka 

torget: 
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Bilaga B 

Kriterier  Beskrivning 

Avstånd till 
busshållplats (m.) 

 Närhet till busshållplats värderas högre (Ståhle, 2016).   

Avstånd till 
invånare (m.) 

 Närhet till invånare värderas högre. 

Avstånd till 
cykelbana (m.) 

 Närhet till cykelbana värderas högre (Ståhle, 2016).  

Antal entréer (st.)  Fler entréer värderas högre. Det ska vara enkelt att gå in och 
ut från platsen (Gehl, 1996).  

Antal p-platser 
(st.) 

 Parkeringsplatser för bil. 

Belysning  Platsen ska vara väl upplyst och det ska inte finnas några mörka 
områden. Fasadbelysning och detaljbelysning värderas högre 
(Boverket, 2010; Gehl, 1996). 

Sikt  Torget ska ha god sikt och inga skymmande ytor bör finnas. 
Möjlighet till överblick av platsen. Tät grönska ska placeras där 
den inte hindrar insyn till torget (Boverket, 2010; Gehl, 1996; 
Zakariya et al., 2014). 

Antal träd (st.)  Välplacerade träd gör människor mer benägen att besöka 
platsen. Skapar en känsla av trygghet (Raskovic & Decker, 
2015; Whyte, 1980). 

Area grönytor 
(m²) 

 Grönytor ger en bra plats för människor att hitta informella 
sittplatser på. Gör att platsen upplevs mer estetiskt tilltalande 
(Raskovic & Decker, 2015; Zakariya et al., 2014). 

Planteringar  Planteringar ökar trivseln och får människor att vilja besöka 
platsen. Planteringarna ska vara utspridda och inte upplevas 
som skymmande eller som en barriär (Raskovic & Decker, 
2015). 

Aktiviteter  För att platsen ska vara flexibel behöver yta finnas där olika 
aktiviteter kan anordnas. Platsen ska erbjuda fasta aktivitet. 
Exempel på aktivitet är spelplan eller lekplats (Kärrholm, 
2015). 

Skulptur  Torg som erbjuder skulptur ökar attraktionskraften till 
platsen. En skulptur gör att platsen upplevs mer estetiskt 
tilltalande och kan användas som en informell sittplats i vissa 
fall. 

Damm  En damm bidrar till en plats attraktionskraft och gör 
människor mer benägen att stanna på platsen för 
kontemplation. 

Sittplatser  Sittplatser måste väljas med stor omtanke och varje sittområde 
ska ha en egen karaktär. Placeringen ska vara i hörn, platser 
som ger en känsla av trygghet. Komfortabla sittplatser längs 
med byggnader eller andra fasta objekt (Gehl, 1996). 

Väderskydd  Skydd från vind, regn och sol ska erbjudas på torget, t.ex. i 
form av tak eller träd som kan ge skugga (Gehl, 1996). 

 
 

  
 



3 
 

Plats att stå och 
samtala 

Människor föredrar att stå med ryggen mot ett fast objekt. 
Platser måste därför finnas för att kunna stå vid en vägg, vid ett 
träd eller till något annat föremål eftersom det ökar tryggheten 
att veta vad som finns bakom ryggen. Platser där det ges 
överblick över torget (Gehl, 1996). 

Möjlighet att äta 
mat/fika 

 Det ska finnas flertalet bord där det går att äta mat eller fika 
(Gehl, 1996). 



4 
 

Bilaga C 
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Bilaga D 
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Bilaga E 

Vikter för kriterieklustret efter parvis jämförelse för ”tillgänglighet”. 

Kategori: Vikt: 

Avst. till busshållplats 
Avst. till invånare 
Avst. till cykelbana 
Antal entréer 
Antal parkeringsplatser 

0,204 
0,574 
0,132 
0,056 
0,033 

 

Vikter för kriterieklustret efter parvis jämförelse för ”trygghet”. 

 

 

Vikter för kriterieklustret efter parvis jämförelse för ”grönska”. 

Kategori: Vikt: 

Antal träd 
Area grönytor 
Planteringar 

0,717 
0,066 
0,217 

 

Vikter för kriterieklustret efter parvis jämförelse för ”attraktioner”. 

Kategori: Vikt: 

Aktiviteter 
Skulptur 
Damm 

0,614 
0,117 
0,268 

 

Vikter för kriterieklustret efter parvis jämförelse för ”kontemplation”. 

Kategori: Vikt: 

Sittplatser 
Väderskydd 
Plats att stå och samtala 
Möjlighet att äta mat/fika 

0,676 
0,098 
0,167 
0,059 

 

Kategori: Vikt: 

Belysning 
Sikt 

0,750 
0,250 
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