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1 Sammanfattning 
Gotlands kommun ville skapa ett mer sammanhållet och ordnart intryck av 
Visbys torghandel, i första hand för Stora torget. Uppdraget gick ut på att 
formge nya torgstånd som skulle ge ett lugnt och enhetligt intryck. I 
uppdraget ingick även att se över planlösningen och komma med förslag på 
lämplig möblering inom det torghandeln. Den sista delen av uppdraget var 
att se över tillverkningsmöjligheter och hitta lämpliga producenter, gärna 
med förankring till Gotland. Jag har samarbetat tillsammans med en 
intressegrupp för att på ett enkelt sätt kunna få feedback under processens 
gång. Det har varit ett omfattande projekt med många olika intressenter 
med varierande åsikter, men jag tror mig ha skapat ett torgstånd som 
uppfyller de flesta önskemål och krav som projektet innefattar.  
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2 Summary 
Gotland Municipality wanted to create a more cohesive and arranged 
impression of Visby´s market trading, primarily in the town square. The 
assignment was to design new market stalls which would provide a calm 
and uniform appearance. The commission also included to review the layout 
and make suggestions for suitable layouts in the area for the market trading 
on Market Square. The last part of the mission was to look at manufacturing 
opportunities and find appropriate producers. I have worked together with 
an reference group in order to get feedback during the process.This project 
with many different stakeholders with different opinions, but I believe I 
have created market stalls that meet most needs and requirements that the 
project involves. 
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4 Inledning 

4.1 Bakgrund 

I början av år 2009 beslutade Gotlands kommun att man skulle uppdatera 
Stora torget i Visby. Det utlystes en arkitekttävling som avgjordes i slutet 
av året. Den vinnande arkitektbyråns förslag är en helhetsplan över hur 
man ska bygga om torget till ett attraktivare och mer inbjudande torg. Det 
innehåller däremot inga tydliga planer för torghandeln. I förstudien som låg 
till grund för arkitekttävlingen fanns inga krav, men dock önskemål om en 
vackrare, mer organiserad och enhetlig torghandel. Efter att projekteringen 
för Stora torget påbörjats, beslutade kommunen att även torgstånden bör 
uppdateras så de blir attraktiva, genomtänkta och enhetliga. Gotlands 
kommun ville bevara traditionen av torghandel i staden men ville förnya 
torgstånden.  

4.2 Historik 

Torghandel har genom tiderna varit en viktig del av Stora torget i Visby. 
Under slutet av 1800-talet var torghandeln livlig och trängseln stor. 1 

På 1970-talet var det vanligt med grönsaker, karameller, och annat ätbart. 
Grönsaker såldes även vintertid under helgerna. Mot slutet av 70-talet 
började souvenirer och smycken ta över handeln. Fram till 80-talet var 
torghandeln satt till trottoarerna runt torget eftersom trafiken dominerade 
de centrala delarna. På 90-talet utökade torghandeln, delvis p.g.a. att det 
gav arbetstillfällen. Det såldes även hantverk och kläder, men 
grönsakshandeln upphörde p.g.a. minskad efterfrågan. Torghandeln fick 
plats i de centrala delarna av torget.2  

 

 

                                       

1 
Ombyggnad och utveckling, 2009. 

2 
Juannis Schitas, torgvärd. 
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4.3 Problem 

Det största problemet med den nuvarande torghandeln är att den känns 
oorganiserade och saknar enlighet. Som knallare hyr man idag en plats av 
kommunen, som normalt är 3x2,2m, och så ombesörjer man för sitt egna 
torgstånd. I framtiden vill kommunen att alla knallare ska ha enhetliga 
torgstånd som hyrs av kommunen i samband med uthyrning av platsen.  

4.4 Mål 

Att utforma ett genomtänkt torgstånd, samt att överblicka hur handeln 
fungerar idag och hur den kan utvecklas för framtiden. Jag kommer att 
jobba med torgstånd och torghandel generellt men kommer att inrikta 
arbetet för att passa Stora torget i Visby. 

4.4.1 Krav 
Torgstånden ska vara stabila och tåliga men ändå vara flexibla och 
flyttningsbara vid behov. Produkten ska gärna vara multifunktionell, när den 
inte används som torgstånd ska den med fördel kunna fungera som t.ex. 
sittplats. Önskvärt vore även att knallarna ska kunna låsa in och lämna sina 
saker över natten. 

Torgståndet skall vara stabilt och tåligt för regn och blåst. Taken bör gå ut 
en bit över bordet och ev. kunna kompletteras med ett bakre stycke som 
vägg, eventuellt sidoväggar. Benen till borden bör vara stabila och inte 
riskera att välta. 

Det är önskvärt med elförsörjning eftersom det ger möjligheter till kylvaror, 
kassaregister, belysning mm. 

Prioriteringslista för produkten ser ut på följande sätt: 
• Form och design. 
• Stabilitet. 
• Flexibilitet. 
• Förvaring. 

4.4.2 Avgränsningar och möjligheter 
Uppdragets prioriteringar samt avgränsningar och möjligheter har 
förändrats under projektets gång och en stor del av projektet har ägnats åt 
att identifiera själva uppdraget. Eftersom det finns många intressenter med 
varierande prioriteringar och önskemål så har det varit svårt att avgränsa 
projektet, samtidigt som att förutsättningarna har ändrats efter hand. 

Från början låg projektets fokus på att designa 30st mer attraktiva 
torgstånd. Stånden skulle gå att packa ihop och förflyttas vid enstaka 
tillfällen. Övrig tid skulle stånden kunna monteras ner men stå kvar under 
natten då det vore en stor logistisk vinst för torghandlarna att slippa frakta 
bort stånden varje kväll. Önskvärt var att stånden i nerpackat format skulle 
kunna ha andra funktioner, t.ex. att fungera som sittplatser samt 
förvaringsboxar för handlarna.  
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Efter hand har antalet stånd ökat från 30 till 60st, vilket gör att torget 
skulle bli allt för möblerat under kvällstid om de nedpackade stånden stod 
kvar. I anslutning till Stora torget ligger flera större krogar som under 
sommaren är hårt belastade. Polis och räddningstjänst är därför skeptiska 
till att något ska lämnas kvar på torget under kvällstid. 

Idag hyr knallarna en yta som är 3m bred och 2,2m djup, jag har möjlighet 
att förändra ytans dimensioner så länge det inte resulterar i mindre 
försäljningsyta för handlarna. 

Eftersom torget ska byggas om är det tänkbart att redan från början göra 
förankringar i marken. Det finns även utrymme till att planera för eventuella 
eluttag i marken.  

4.5 Möjliga lösningsmetoder 

Projektet kommer att baseras på den klassiska designprocessen3, där de 
delas upp i fem olika faser:  

Problemidentifiering, går ut på att hämta information om uppdraget i syfte 
att identifiera problemen. Att få en god uppfattning av problemen är 
grunden för ett lyckat arbete. Problemidentifiering görs med fördel 
tillsammans med uppdragsgivare. 

Analys, går ut på att iaktta problemsituationen och analyser brukarna, samt 
att samla alla den fakta och information som krävs för uppdraget. 

Koncept och skiss, är den kreativa fasen där det gäller att komma fram med 
så många lösningar på problemet som möjligt. De mest kärnfulla idéerna 
utvecklas och utvärderas, gärna tillsammans med brukarna. 

Bearbetning, ett koncept arbetas fram och testas mot brukarna. Produkten 
vidareutvecklar från koncept till färdig produkt. 

Uppföljning, produkten utvärderas för att eventuella brister ska kunna 
optimeras i framtiden. Arbetet dokumenteras. 

4.6 Tidsplan 

Se appendix 1 

 

                                       

3 
Läs mer om designprocessen på SVID´s hemsida (Stiftelsen Svensk Industridesign) 
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5 Faktainsamling 

5.1 Visbys torghandel idag 

 

Torgståndens placering bestäms i förväg och är desamma år efter år. De 
mest populära stånden är längst österut mot restaurang Bolaget eftersom 
det är soligare och mer vindstilla där. Under För- och eftersäsong bedrivs 
torghandel endast i denna del, vid högsäsong fylls platserna på västerut. 

Säsongen är fr.o.m. 1 juni - 15 september och högsäsong 25 juni - 25 juli. 
Torghandeln pågår 07.00-22.00. Upp- och nedmontering med tillhörande 
biltrafik får ej pågå mellan 9.30-18.00 (m.a.o. officiell öppettid). Kostnaden 
för torghandel är idag 8000kr/säsong, 1500kr/7dgr eller 300kr/dag. Säljer 
man jordbruksprodukter är kostnaden reducerad till 1000kr/säsong eller ca 
52 kr/dag. 

Övrig tid på året, ex. vid Visbydagen, julmarknaden etc., räknas 
torghandeln som evenemang och arrangeras av externa aktörer som hyr en 
större yta. Torgstånden skall ej hyras ut till dessa arrangemang. 

Torghandlarnas behov varierar beroende på vilken typ av varor de säljer, 
exempel på produkter är hantverk, smycken, honung, sylt, fårskinn, kläder 
och accessoarer. Vanliga mått för ett torgstånd är 3 m bred x 2,2 m djup 
med ett bord på ca 3 m bred x 90 cm djup. Vanligt är att säljaren har ett 
sidobord på vardera sida om sig som mäter ca 60 cm brett x 1 m djupt. 
Sidoborden är till för kassalåda, extra exponering eller anna verksamhet. 
Klädstånden har däremot behov av en plats som är ca 3 m bred x 2,5 m 
djup. Här placeras bordet längst bak och försäljaren står framför. Det finns 
ofta klädstänger placerade i utrymmet framför bordet, under taket. 
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5.2 Ett traditionellt torgstånd 

Vad menas med ett traditionellt torgstånd? 
Den modell som jag skulle vilja kalla ett traditionellt torgstånd har använts 
vid marknader och torghandel i minst hundra år och har ett vinkeltak av tyg 
som är uppspänt med träpinnar och under taket finns ett rektangulärt 
försäljningsbord. Visserligen varierar konstruktionen och materialen något, i 
stort sätt så har dagens torgstånd samma form som de hade under 1800-
talet. Dagens torgstånd kan ibland vara traditionsenligt skapade i solida 
träkonstruktioner, vilket är trevligt men opraktiskt. Det är därför av 
praktiska orsaker som många torghandlare väljer att använda sig av 
ställningar i rostfritt stål och sedan rulla över lätta presenningar till tak som 
spänns fast i ställningen med hjälp av klämmor.  

De flesta städer har någon form av torghandel, omfattningen och typ av 
produkter varierar, men formen på stånden är ofta traditionella.  

 

 

 

Något som jag insett under tiden jag jobbat med projektet är att 
torghandlarna (även kallad knallare), ofta är väldigt fokuserade på funktion 
och praktisk användning, de vill att det ska gå snabbt och smidigt, att de 
ska få plats med så mycket varor som möjligt på den ytan de har att tillgå, 
samt att det ska kunna skydda sig från väder och vind. Hur helhetsintrycket 
ser ut är däremot inte av lika stor betydelse.  

Projektets målsättning var att inte enbart göra en sminkning av ett 
traditionellt torgstånd utan istället hitta nya lösningar för hela torghandeln. 
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5.3 Andra lösningar för torghandel 

Exempel från andra städer som har smarta lösningar för sin torghandel:  

 

Bouqueria i Barcelona4, har byggt 
fasta tak, vilket gör att det liknar en 
Saluhall. Saluhalls principen fungerar 
mycket bra eftersom man får en 
struktur och en skyddad miljö, 
nackdelen är att ytan är låst till enbart 
torghandel.  

 

 

 

 

 

 

Vaksala torg i Uppsala5, där man tagit 
fram traditionella torgstånd som hyrs 
ut av kommunen, vilket är ett enkelt 
sätt att avgränsa handlarna och skapa 
enighet.  

 

 

 

 

 

 

                                       

4 Webbsida för Boqueria 
5
 Webbsida för Uppsala kommun 
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Mölndal6, har placerat ut parasoller och 
låter handlarna själv ombesörja för sina 
bord. Parasollerna har fördelen att det 
inte blir så rörigt på torget med olika 
typer av tak, samt att knallaren inte 
behöver släpa med sig taken till och 
från torget varje dag.  

 

 

 

Helsingborg7, har stora 
robusta torgstånd som är 
förankrade i marken och 
placerade efter sidan av 
gångvägen. Fördelen är att 
knallarna enbart behöver 
hantera sina egna saker, 
nackdelen är att stånden inte 
går att flytta samt att det bli 
måltavlor för vandalisering 
speciellt under fredag och 
lördags kvällar.  

                                       

6
 Webbsida för Mölndal stads  

7
 Webbsida för Helsingborg kommun 
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5.4 Intressenter 

Projektet har haft många olika intressenter. Allas synpunkter har varit 
nödvändigt för processens utveckling. Se karta överintressenter nedan.  

För att samla in fakta samt ha möjlighet att få respons på mina idéer har 
jag under arbetets gång haft flertal möten med intressegruppen, som 
består av projektansvarig från Bygg & Mark, Kommunens ansvariga över 
torghande, torgvärden samt representant för torghandlarföreningen, de två 
sistnämnda är själva även torghandlare.8  

5.5 Möte 1 intressegrupp 

Det första mötet med intressegruppen gick till stor del ut på att jag som 
designer skulle få chans att sätta mig in i hur torghandeln i Visby har 
fungerat historiskt sätt och hur den fungerar idag. Vi definierade vilka 
behov och önskemål som finns för de framtida torgstånden och det var 
värdefullt att intresseguppen både bestod av representanter från 
kommunen och av torghandlare. Önskemålen från torghandlarna kretsade 
mycket kring praktiska problem som att det blåser väldigt mycket på torget 
och att det var jobbigt att packa upp och ner samt transportera stånden 
varje dag. Kommunens önskemål handlade mer om ordning och att skapa 
ett samlat intryck. Alla var dock överens om att det inte ser bra ut när alla 
knallare använder olika typer av stånd som skiljer sig i utseende, färg och 
material. 

                                       

8
 Protokoll från möte om torgstånd vid Stora torget, 10.04.09.  
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6 Genomförande 
Efter ha satt mig in i hur torghandeln fungerar, vilka problem dagens 
torgstånd har och vilka önskemål som finns för framtiden, kunde jag börja 
skissa och fundera på nya lösningar.  

 

För att kunna tänka fritt ville jag bryta ner innebörden av ett torgstånd 
utifrån torghandlarnas behov. Det ska finnas skydd från regn och sol, det 
viktigaste är att skydda produkterna, det näst viktigaste är att skydda 
handlaren själv och sista prioritet är att även kunna erbjuda skydd för 
kunderna. Det ska finnas plats att exponera produkter, i första hand 
liggande och i andra hand hängande. Det ska gärna finnas plats för en 
kassalåda eller för övrig verksamhet som t.ex. att skapa hantverk. Det ska 
gärna finnas plats för förvaring av andra prylar samt litet lagerutrymme för 
produkterna.  

 

Jag skissade på flera idéer parallellt, allt eftersom de poppade upp olika 
lösningar eller former, vilket gjorde att jag senare kunde gruppera ihop 
olika idéer till koncept. Inför mitt nästa möte med intressegruppen skulle 
jag med hjälp av enkla skisser pressentera några olika koncept och 
tillsammans med gruppen välja ett eller flera koncept att dyka djupare in 
på. Mitt skissarbete mynnade ut i att jag pressenterade fem koncept som 
skiljde sig en hel del från varandra. Det fanns även några koncept som jag 
på förhand kände att de inte var helt rätt för Stora torget i Visby. 
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6.1 Fem koncept 

6.1.1 Det första konceptet (”Boxen”)  
Boxen byggde på önskemål som min uppdragsgivare haft i startskedet av 
projektet och gick ut på att stånden skulle kunna stå kvar under kvällstid 
och då fungera som sittplatser eller fylla någon annan funktion. Det första 
konceptet var en samling av olika modeller som alla har gemensamt att 
torgståndets tak sitter ihop med en box. Och under kvällstid ska taken 
kunna packas ihop och förvaras i boxarna som då fungerar som sittplatser. 
Formen på taket skulle ha en bågform, för att regn enkelt ska rinna av 
samtidigt det ger en modern touch. 
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6.1.2 Koncept nr två (”Karusellen”)  
Karusellen baserar sig på att gruppera torgstånden till små öar där fem 
knallare får plats. Torgstånden är centrerade runt en markförankrad pelare 
och under kvällstid kan taken packas ner i de rundade boxarna som när de 
packas ihop och skjuts in mot mitten bildar en cirkelform. 
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6.1.3 Koncept nr tre (”Lätta segel”)  
Lätta segel har ett luftigt tak, som består av flera överlappande 
segelliknande dukar med viss transparens, dukarna överlappar varandra i 
syfte att skapa samma typ av ljusspel som man kan se under lövträden en 
solig dag. Borden är fristående och placeras i grupper om sex till åtta st 
under en ö av segelliknande tak. För att göra försäljningsytan mer flexibel 
och säljande ska bordsytan gå att variera så att man kan höja upp vissa 
delar av bordet.  
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6.1.4 Koncept nr fyra (”Hav av prismor”)  
Hav av prismor består av flera större tak vilket innebär att man kan samla 
ihop stånden till större grupper under tre till fem tak. Taket har tydliga 
former, som ger spännande ljusspel. För att minska risken för vandalisering 
och förhindra att det blir tillhåll för festande ungdomar ska taken dras ihop 
som en persienn under kvällstid. Den trapetsformade boxen kan 
kombineras på olika sätt allt efter säljarens tycke och behov.  
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6.1.5 Koncept nr fem (”Enkel”)  
Enkel är ett torgstånd avskalad till sin kärna där bara det absolut 
nödvändigaste är prioriterat. Fördelen med denna modell är att den är 
mobilt och väldigt enkelt att montera upp och ner. 
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6.2 Möte 2 intressegrupp 

Under andra mötet närvarade tyvärr inte torgvärden, däremot medverkade 
ytterligare en representant från kommunen under delar av mötet. Mötet 
gick ut på att diskutera igenom för och nackdelar med de olika koncepten. 
De gillade de fasta taken som ger ett luftigt intryck på torget och som 
förmodligen ger stabila tak. ”Karusellen” visar ett vackert, lite mer 
traditionellt formspråk. Men de mer moderna förslagen ”Lätta segel” och 
”Hav av prismor” passar bra för Stora torget som nu ska få ett modernt 
formspråk. Förslag fem (”Enkel”) känns lite ostabilt, men har funktioner 
som uppskattas (d.v.s. är lätta att packa ihop). 9 

Planlösningen av möbleringen på torget var intressant, t.ex. gillades 
förslagen ”Lätta segel” och ”Hav av prismor”. Det förutsätts dock att 
torghandlarna kan komma bra överens om de står ”rygg mot rygg” i öar, 
men samtidigt så sker detta redan idag. Placeringen i förslag ett (”Boxar”), 
speciellt tanken på de nerpackade boxarna nattetid, känns dock rörig. Flera 
av förslagen utgår från att man kan förankra i mark och/eller att 
torgstånden/taken kan stå kvar över natten, vilket har varit en tidigare 
given förutsättning. Detta med tanke på polisens synpunkter (se nedan), 
samt att torget blir väldigt möblerat under kvällstid eftersom antalet 
torgstånd ökat från 30 i antal till 50-60 st. 

Nya önskemål och avgränsningar som framfördes under mötet: 

• Sidor på torgstånden bör ingå i uthyrningen av ståndet för att få ett 
enhetligt intryck. 

• Det bestämdes att torgstånden ska kunna packas ihop och forslas bort 
under natten. (d.v.s. det får ej stå kvar nerpackade stånd, tak eller stänger 
till tak.) Anledningen till detta är att polisen befarar att de nerpackade 
torgstånden kan uppmuntra till nattliga tillhåll med störningar och 
vandalism till följd. Polisen vill ha torget lättframkomligt, rent och 
översiktligt nattetid 10. Torget bör även vara lätt att städa varje morgon. 

• Torghandlarna monterar själva upp och ner torgstånden varje dag och 
ansvarar för förvaring nattetid. I början av säsongen hämtas torgståndet ut 
på kommunens lager (ev. mot deposition) och återlämnas när säsongen är 
slut och inspekteras då av kommunen. 

• Antalet torgstånd bör planeras för ca 50-60 st. (tidigare 30 st) Vi bör även 
tänka på ev. inköp av samma slags torgstånd till hamnen. 

• Disponeringen på torgytan är viktig och önskvärt är att ta bort ”baksidor” 
för att ge ett luftigt intryck. 

                                       

9 
Protokoll från möte om torgstånd vid Stora torget, 10.04.28.  

 
10 

Jenny Lundahl, Gotlands kommun, Bygg & Mark 
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6.3 Skissfas två 

Trots att jag hade användning av många av mina idéer från de fem 
koncepten som pressenterats, kändes det som att börja om från grunden 
när flera av grundförutsättningarna ändrades. De nya förutsättningarna var 
att hela torget ska var helt rent nattetid, inga boxar stå kvar och inga fasta 
pelare får placeras på torget. Däremot är det fortfarande en möjlighet att 
göra förankringarna i marken, något som jag tog fasta på under det 
fortsatta skissarbete. Eftersom knallarna själva måste montera upp och ner 
samt transportera stånden till och från platsen varje dag (på samma sätt 
som det fungerar idag) är det bra om konstruktionen är lätt att hantera och 
och montera. För att skapa en stabil konstruktion utav så få delar som 
möjligt är det ett bra alternativet att förankra benen direkt i marken. 
Förankring kan göras genom att byta ut en gatsten mot en hylsa, som 
matchar stolparnas profil men är en aning större, och är nersänkt drygt en 
decimeter i marken.  

Jag försökte plocka egenskaper, former och idéer som jag gillade från mina 
tidigare skisser, bl.a. tog jag fasta på att det ska gå att möblera stånden i 
grupper som i ”Karusellen”. Jag tog även fasta på den rundare form på 
borden samt att försäljningsytan ska kunna förändras. Något som jag ville 
bevara var känslan av lätthet som fanns i ”Lätta segel”. 

6.3.1 Rombform 
För att skapa ett stånd som ska kunna möbleras på fler en ett sätt sökte jag 
efter former som går att upprepa. Jag fastnade slutligen för formen som 
uppstår när man delar en cirkel i tre lika delar, vilket utvecklades till en 
prisma med vinklarna 60° och 120°.  
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Den andra skissfasen utmynnade i tre koncept, där största fokus var taket. 
Alla förslagen är ihoppackningsbara och kan fungera både solitärt och i 
grupp. De går att möblera som runda eller rektangulära öar.  

Alla koncept är baserade på en yta som har formen av en prisma. Borden är 
U-formade i både runda och mer kantiga förslag. Enligt de traditionella, 
rektangulara torgstånden så står knallarna rygg i rygg med varandra. Enligt 
U-formen står de istället omlott om varandra, vilket skapar en naturlig 
inramning för respektive plats. U-formen ger större exponeringsyta mot 
kunden och mer plats åt torghandlaren. Taken kan fästas antingen mot 
borden eller vid stänger som går att förankra i marken. Ställningarna skulle 
med fördel kunna sammankopplas och på så sätt stärka varandra när de 
placeras i grupper eller på rad.  

6.3.2 Det första konceptet (”Segel”)  
Segel kan ses som en korsning av ”Lätta segel” och ”Hav av prismor” och 
har ett lätt tak som är uppspänt mellan tre stadiga ben som är förankrade i 
marken. Benen är profiler i aluminium men ger med sitt råa intryck en 
känsla av att vara solida. 
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6.3.3 Det andra konceptet (”Drake”)  
Drake påminner lite om en drake i formen och vilar på en tung fot som 
håller ner taket, alternativt att den sitter fast direkt i marken. Taket har en 
öppning i toppen för att släppa ut luft och därigenom minska vindfånget, 
lösningen känns igen från parasoller. 

 

6.3.4 Det tredje konceptet (”Tält”)  
Tält är baserat på en böjd pinne som är förankrad i marken och utgör 
grunden för takkonstruktionen. Tvärsöver är en rak pinne fäst på bågens 
högsta punkt och mellan de fyra fästpunkterna är en duk uppspänd vilket 
gör att de påminner lite om ett friluftstält. När taken är sammansatta till 
grupper om tre påminner formen om former som kan kännas igen från t.ex. 
st. Katarina kyrkan (som är kyrkoruinen som ligger intill Stora torget i 
Visby). 



Sida 26 av 46 

6.4 Möte med landskapsarkitekterna 

Utöver möten med intressegruppen har jag även haft möten med 
representanter från arkitektbyrån som skapat konceptet för Stora torget. 
Vilket var värdefullt eftersom att jag tycker det är viktigt att torgstånden 
fungerar tillsammans det nya torget. 

Jag pressenterade både de fem ursprungliga koncepten och de tre nya. 
Landskapsarkitekterna (Per Andersson och Niklas Bosrup) synpunkter och 
tips handlade till största del om planlösning och översikt. De ansåg att det 
är viktigt att tänka på hur man som besökare upplever torghandeln när 
torgstånden placeras ut på torget i grupper. Frågor som kom upp var om 
det fanns naturliga gångrutter så att det är lättar att hitta till vissa stånd? 
Hur fungerar logistiken med plats för transporter morgon och kväll vid upp- 
och nerpackning? Landskapsarkitekterna ser gärna en mer ordnad struktur 
som ger platsen harmoni och behåller luftighet på torget.  Varorna som 
bjuds ut kan ge ett brokigt intryck och då är det viktigt att torgstånden har 
ett enhetliga och lugna uttryck.  Färgsättning kan med fördel vara neutral, 
och om man använder sig av mönster bör de vara enkla. Taket är 
förmodligen viktigare i utformningen än vad bordet är, eftersom detta döljs 
av varorna. Tänk även igenom hur planlösningen ser ut vid låg- respektive 
högsäsong för torghandeln, t.ex. 10 – 25 – 55 torgstånd.  

De fanns även tveksamma till att ha fasta förankringar i mark eftersom det 
låser planlösningen om man vill förändra torget i framtiden. De trodde 
dessutom att förankring lätt kan bli skräpsamlare som fördärvas med tiden 
av slitage och t.ex. påkörningar. 11 

Landskapsarkitekterna gav inga direkta åsikter om vilket spår jag borde 
jobba vidare på, men i samråd med min handledare vid kommunen 
beslutades att jag skulle jobba vidare med koncept nr två (”Segel”). Det var 
även de koncept som stämde bäst överens men landskapsarkitekterna 
synpunkt om enkelt, lätt och luftigt.  

                                       

11
 Protokoll från möte om torgstånd vid Stora torget, 10.05.05.  
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6.5 Skissfas tre 

Jag hade nu ett koncept att jobba vidare med och det som stod överst på 
prioritetslistan att se över takets form. På de sätt som taket var utformat 
blev det oönskade glipor när de placerades i grupper om tre. Det problemet 
var början på en lång formstudie av takets mönster. Utav de 13 olika 
takformerna jag fick fram, valde jag ut två st som var bättre än de övriga.  

 

 

Det ena taket var mycket likt det ursprungliga taket från konceptet Segel, 
men med skillnaden att det inte blev några glipor när de placerades i 
grupper om tre. Det andra förslaget på tak hade fördelen att det varken 
blev några glipor när de placerades i grupper eller när de placerades på rad. 
Nackdelen var att konstruktionen inte bar sig själv utan var tvungen att ha 
ett tvärsgående stag.  
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I samråd med min interna handledare Marie-Louises Hellgren som var på 
besök beslutade jag att gå vidare med den första takformen (”Love you 
darling” 12). För att komma fram till vilket av de två förslagen jag föredrog 
gick vi till Stora torget med utskrivna bilder av det båda taken. På plats 
kunde jag känna in vilket uttryck som skulle passa bäst in med 
omgivningen.  

6.6 Spontan intervju med 
knallare 

Efter att ha gjort spontana intervjuer 
men några knallare som tjuvstartat 
med sommarsäsongen, fick jag nya 
perspektiv på mitt arbete. Jag 
pressenterade mitt arbete och vissade 
skisser för knallarna. De uppskattade 
mitt arbete och utseendet för de nya 
stånden men hade de flera synpunkter 
på praktiska detaljer. Några 
kommentarer de hade var att de var 
rädda för att taken inte skulle räcka 
till som sol och regnskydd, speciellt 
inte när regnet kommer från sidan 
som det ofta gör på Stora torget. De 
var också skeptiska till att bordsytan 
hade förändrats eftersom den var 
rädda för att det skulle bli för smalt 
för vissa produkter. Informatinen var värdefull, och resulterade i att jag 
skapade extratak som kan fästas upp vid dåligt väder samt att jag breddar 
bordsytan från 70 cm till 80 cm (dagens bordsbredd är 90 cm). Att bredda 
bordsytan innebar en hel del omarbetningen. Bordet har formen av en halv 
hexagon och ska få plats under det rombformade taket. Därför var jag 

                                       

12
 Ett vedertaget begrepp inom designyrket lyder ”kill your darling” och syftar till att släppa taget om sina 

älsklingsidéer för att komma vidare i design processen.  
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tvungen att laborera med bordets dimensioner för att kunna bredda 
bordsytan på ett naturligt sätt. Under mitt spontana möte med knallarna 
fick jag bättre förståelse för hur de resonerar och prioriterar, det kan bäst 
sammanfattas med ett citat från en av knallarna själva: ”Vi är knallare, vi 
tänker bara praktiskt. Det ska gå fort att fixa och det ska hålla i alla lägen”. 

Eftersom knallarna säljer olika prylar och produkter varierar deras behov. 
Det verkar som om alla knallare har hittat sina egna lösningar som passar 
för dem själva. Det kan därför vara svårt att göra en universal lösning som 
passar alla perfekt. Det bästa man kan göra är ett stånd som är flexibelt 
och anpassningsbart.  

6.7 Skissfas fyra 

Vid ett kortare möte med min externa handledare vid kommunen fick jag en 
hint om att det skulle bli svårt att få igenom ett förslag som kräver 
markförankring. Detta innebar att jag än en gång var tvungen att tänka om 
eftersom konstruktionen hade sin styrka i att vara just markförankrad. Det 
skulle visserligen gå att göra en konstruktions där de tre benen 
sammanfogades med hjälp av en ställning, men det kändes som att 
konceptet snabbt förvandlas från lättsamt till komplicerat.  

Eftersom förutsättningarna förändrats och ställningen för taket inte längre 
skulle gå att markförankra, började jag skissa på en ställning som skulle 
vara integrerad med sällningen för borden. Att göra en ställning för både 
tak och bord bidrar både till mindre materialåtgång och ökad stabilitet.  

Bordets form var bra men känslan av bordet var tungt och bastant. För att 
uppnå en lättar känsla valde jag att låta frontväggarna vara i tyg samt att 
lämna den sista decimetern ner till marken helt fri, vilket även är bra med 
tanke på vindfång och risken för nersmutsning. Bordskivan består, på ett 
naturligt sätt, genom sin kantiga form av tre delar. Skivan är uppdelad så 
att kantskivorna är hälften så stora som mittenskivan, vilket innebär att det 
blir lättar att paketera. Bordsskivan ska gå att förändra från horisontalläge 
till lutande, för bättre exponering av varorna. Under bordsskivan finns en 
extra skiva som antingen kan nyttjas till förvaring eller som en extra 
exponeringsyta. Om knallaren vill använda den undre skivan för exponering 
rullas tygfronten ihop och fästs i bordsställningens överkant. Bordsskivorna 
är gjord av en fin plywoodskiva som tål viss väta. I framkant täckt 
bordsskivan av tjockare, solida trälister, i furu. Furu för att skapa en tydlig 
anknytning till Gotland.  

Taket är skapat i ett luftigt markistyg som tål soliga dagar och regniga 
stunder. Tyget spänns upp och får sin form, med hjälp av rörprofiler som 
träs in i kanaler i tyget.  
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6.8 Presentation för kommunens projektgrupp 

Projektgruppen består av de på kommunen som jobbar med projekteringen 
av Stora torget. Det är av stor vikt att torgstånden uppskattas av denna 
grupp eftersom torgstånds projektets framtid i slutändan kommer att 
avgöras av ett fåtal personer inom den gruppen.  

Två förslag pressenterades. Ett där ställningen för taket är markförankrad 
och ett där ställningen för tak och bord är sammanfogade och inte kräver 
markförankrat. De valde det senare förslaget, trots att jag fick 
uppfattningen att flera inom gruppen föll för just den markförankrade, 
trebenta ställningen. Genom att välja den fristående ställning behöver man 
inte låsa placeringen på torget, utan har möjlighet att nyttja stånden på 
andra platser som t.ex. hamnen och Almedalen.  
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6.9 Möte 3 intressegrupp 

Dagen efter mötet med projektgruppen var det dags för tredje mötet med 
intressegruppen. Jag presenterade de nya stånden, som möttes av 
blandade känslor. Några var till en början mer skeptiska, men efter att ha 
funderar över och diskuterat igenom olika scenarion och lösningar blev 
inställningen mer positiv. För att citera en av deltagarna, ”det tar lite tid att 
smälta såna här stora förändringar”. Något torghandlarna tyckte var 
negativt var att de på samma sätt som de gör idag skulle vara tvungna att 
själv förvara, transportera och montera upp och ner stånden varje dag. 13 

Efter mötet presenterade jag en idé för min handledare vid kommunen, 
Jenny Stålhammar och kommunens ansvarige över torghandel och 
uthyrningar av platser, Maud Nordgren. Idén var att kommunen ska hyra in 
två personer som under sommartid monterar upp och ner stånden, samt 
transporterar den till och från platsen varje dag under den period som 
torghandeln bedrivs. Det som krävs är med andra ord: två personer, varav 
en har behörighet för liten lastbil, två timmar per dag, i ca två månader. 
Det skulle underlätta för de torghandlare som står på torget hela säsongen 
och det skulle minska slitage, det skulle underlätta vid uthyrning av stånd 
under kortare perioder, det skulle även vara ett argument för kommunen 
att ta ut en något högre hyra. 

                                       

13
 Protokoll från möte om torgstånd vid Stora torget, 10.05.19.  
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Möte med ansvariga vid Socialförvaltningen 

Konceptet var klart och i stora drag godkänt av alla inbladade. Nästa mål 
att jobba mot var att få ett godkännande får kommunens beslutsfattare 
som förhoppningsvis väljer att avsätta projektpengar för att gå vidare med 
och slutföra projektet. Det jag nu behövde göra var att fördjupa mig i 
material och produktion. Ett önskemål från kommunen är att torgstånden 
ska produceras här på ön, för att främja öns egna företagen.  

Jag och min handledare på kommunen, hade ett möte med arbetsledare vid 
socialförvaltningens avdelning för arbetsträning, Lena Björk som är kunnig 
inom textil, Sören Ahlström som är kunnig inom trä och Birgitta Nylund som 
är enhetschef. Lena och Sören var entusiastiska över uppdraget. Lena var 
övertygad över att taket och tyget inte skulle bli några problem, Sören såg 
inga svårigheter med bordsskivan eller trädetaljerna. Dock fanns inte 
tillräckliga kunskaper hos socialförvaltningen för att kunna svetsa ihop en 
ställning, därför bör man köpa in den kunskapen från annat håll. Däremot 
föreslog Sören att man skulle bygga en första modell i trä, vilket både 
skulle vara billigare och enklare att förändra i efterhand. Det beslutades 
därför att Lena och Sören skulle ta fram en kostnadsuppskattning på ett 
torgstånd vid en produktion av 50 st. Kostnadsuppskattningen ska inkludera 
material, arbetstid, inköpt stålkonstruktion och alla övriga utgifter i 
separerade poster. Kostnadsuppskattningen kommer att utgöra 
beslutsunderlag för vidare beställning av uppdrag. 

Vid beställning av uppdrag påbörjas tillverkning av en prototyp i skala 1:1 
under sommaren. Prototypen ska samrådas med torghandlargruppen och 
Ann-Sofi Lindskog och Jenny Lundahl vid tekniska förvaltningen.  
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6.10 Modell 

För att snabbt få fram en prototyp som kan fungera som 
diskussionsmaterial och öka chanserna för en vidare projektering av 
torgstånden har jag tagit fram en prototyp i skal 1:10. Den lilla prototypen 
är skalenlig med saknar flertalet funktioner samt rörliga delar och är i första 
hand till för att åskådliggöra ståndets form.  

Om kommunen beslutar att gå vidare med projektet kommer jag, i 
samarbete med valda delar av socialförvaltningen och Visby smide att 
bygga en prototyp i skala 1:1. Förs då kan man få en ärlig uppfattning av 
hur torgståndet ser ut och upplevs, vilka dimensioner man bör ha på rören 
och hur sammansättningen fungerar.  
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7 Resultat 
Eftersom arbetar fortfarande är ”work in progress” redovisar jag så som 
resultatet ser ut just nu. Det arbete som finns i rapporten är samma 
resultat som kommer att presenteras för kommunen och som följaktligen 
ligga till grund för huruvida Gotlands kommun beslutsfattare att gå vidare 
med utvecklingen av torgstånd för Stora torget eller inte.  

7.1 Bordet 

Försäljningsytan hos de traditionella torgstånden var en rektangulär yta á 3 
x 0,90 meter, vilket motsvarar en yta på 2,7 kvadratmeter. I vissa fall 

används även sidoborden som exponeringsyta, sidoborden har vardera en 
yta på 0,60 kvadratmeter. Försäljningsyta hos ett rektangulärt bord är 

endast riktat rakt fram, och står man i flanken av rad med stånd har man 
även möjlighet att bedriva försäljningen åt sidan. Jag ville skapa ett bord 
som är erbjöd smartare exponering, där kunderna kan komma från flera 

håll. Mitt bord är uppdelat i tre delar där de två sidoborden tillsammans har 
samma storlek som mittenbordet som är 2 x 0,8 meter.  

Eftersom bordet har en naturlig rundning kan knallarna komma närmare 
sina kunder och samtidigt ha översikt över hela bordet. När borden är 
uppställda på rad bryter de upp de långa raka gångarna som man lätt 

upplever med de traditionella, raka borden.  

 

För att skapa en spännande torghandel vill jag lyfta fram produkterna och 
har därför valt att ge knallarna möjlighet att kunna tilta bordskivan och på  

så sätt förändra sin exponeringsyta.  

På vardera av sidoborden finns en lite extraskiva som är fäst i hörnstolpen 
och kan vikas fram om knallaren behöver en något nersänkt och privat yta 

att t.ex. ha sin kassalåda på. 

Under bordsskivorna finns ytterligare skivor som antingen kan användas 
som förvaringsutrymme eller som extra exponeringsyta. I de traditionella 
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stånden finns ingen bordsyta för förvaring utan man ställer normalt sina 
prylar direkt på marken, vilket kan vara förändiskt både när det gäller 

smuts och regn. Vill man använda den undre skivan till förvaringsutrymme 
spänner man fast en tygvägg i fronten av bordet. Vill man använda den 

undre skivan för extra exponering, vinklar man upp skivan och rullar sedan 
upp tygfronten som knyts ihop som en rulle under listen som sitter i 

bordets framkant.  

I framkanten av bordet sitter en solid trälist i furu för att ge en rustik 
känsla. Utöver att fungera som dekoration fungerar listen som kantstopp 

när bordsskivan är i lutande läge.  

 

 

 

7.2 Taket 

Takets form består av sammansatta prismor, vilket även kan liknas med 
segel. Taket ska i sin ge ett luftigt intryck även när större delar torget är 

uppfyllt med torgstånd. Som besökare på torget ska man uppleva ett hav 
av lätta segel som harmoniserar med vinden och torgets omgivning. 

Taket består av en polyestertextil som har sydda spår där man kan trä in 
lattor14. I ändaren av taket finns förstärkta ”fickor” där man trär in lättorna 

så att de sitter fast och blir spända. Lattorna är gjorda av ett mellanstyvt 
kompositmaterial så som glasfiber eller kolfiber. Lattorna ska vara 

tillräckligt styva för att ge stabilitet och bibehålla takets form även när det 
blåser, men ska samtidigt kunna flexa så pass mycket att de följer vinden 

och inte låter taket samla vind. Har man en konstruktion som inte är 
tillräckligt mjuk för att ge efter för vinden kommer taket riskera att samla 

vindkraft och fungera som en stor drake.  

Takets oregelbundna form bidrar till att vinden har svårt att få tag i hela 
taket, fångar taket vind på ett ställe rinner den av vid ett annat. På samma 

sätt bidrar takets form även till att vattnet kan rinna av åt fler än ett håll 
och eftersom att taket är uppdelat i mindre sektioner riskerar man därför 

inte att det bidar stora vattenansamlingar.  

                                       

14
 Kallas pinnarna som träs in i kanaler i duken. Används ofta för båtsegel. 
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7.2.1 Extratak 
Eftersom att taket har formen av en prisma 

och bordet av en halv hexagon varierar 
avstånden från försäljningsytan till takets slut. 

På det längsta stället som är rakt fram är 
anståndet 100 centimeter och på sidorna, 

alltså rak fram i förhållande till sidoborden, är 
det bara 30 centimeter mellan bord och takets 

slut. Det kan därför vara nödvändigt med 
extraskydd för att knallarnas produkter inte 

som ta stryk av när der regnar.  

Som tillägg finns det två mindre extra takdelar som kan fästas i framkant 
eller bakkant av det stora taket. Extrataken späns upp med två egna lattor 

samt att de spänns fast vid det stora taket. För att taket i sin helhet inte 
ska blir för tungt eller ostabilt är extrataken försedda med egna ben. Benen 

blir placerade drygt en meter från försäljningsytan vilket innebär att det 
finns utrymme för kunderna mellan disk och extrabenen. 
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7.2.2 Sidoväggar 
Vissa knallare säljer produkter som kräver extra mycket skydd och är 

känsliga för vind och regn. De knallare som säljer kläder är oftast de som 
har behov att även skydd sig vid sidorna. För att de efter hand inte som 

dyka upp lösningar som knallarna själv hittar på, som t.ex. uppsända 
pressningar, är det smart att redan från början tillverka delar som kan 
användas för att förändra stånden så de passa knallarnas olika behov. 

Sidorna fästas direkt i takets kant men fungerar även att fästa vid 
extratakets kant.  

De som säljer kläder kan vända på hela stånden eftersom de oftast föredrar 
att inte stå bakom ett försäljningsbord utan vill ha en större öppen yta där 

de kan möta kunder och ha kläder hängande. För att sidorna inte ska bli 
stora vindfång och samtidigt för att bibehålla en luftig känsla är sidorna 
dekorerade med stora öljetter. Bakom öljetterna, som sitter på rad, är 
tyget förstärkt så att det ska klara extra stora påfrestningar. De stora 
öljetterna inbjuder till att hänga upp kläder direkt tygväggen. Om en 

knallare vill använda bakväggarna för att hänga kläder på bör de stabilisera 
upp taket med ett extraben mitt mellan väggarna, ben är samma typ som 

används för extrataket. 
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7.3 Ställningen  

Ställningen består av kvadratiska precisionsstålrör av dimentionen 5 x 5 
och 4,5 x 4,5 som är sammanfogade med svetsning. Ställningen har fyra 

gavlar, varav de två hörngavlarna är ihopskjutbara med teleskopprincipen15 
för att ta mindre plats under transport. Mellan gavlarna fäster man stag 

som håller samman konstruktionen och fungerar som stöd att lägga 
bordskivorna på. I toppen av sidogavlarna sitter ett plattjärn vilket ger en 

bra yta för taket att fästas samman med. 

 

 

Extrastag kan appliceras i mitten av sidogavlarnas övre del för att knallarna 
ska kunna hänga upp smycken och andra prylar. Det bidrar följaktligen 
även till en stabilare konstruktion. 

De två mittengavlarna har en teleskopfunktion där de två bakre stolparna 
kan höja upp det bakre staget för att få en lutande bordskiva.  

                                       

15
 Teleskopprincipen innebär att ett rör med lagom passform är placerar inuti det större röret och kan dras 

ut och göras som en förlänga av det större röret. 
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7.4 Möblering 

På den yta som idag är avsatt för torghandel finns det enligt 
översiktsplanen plast för 56 st torgstånd. När det nya torget blir klart 

kommer ytan för torghandel ha minskat och som mest skulle man med de 
gamla torgstånden få plats med 48 st stånd.  

Eftersom de nya torgstånden har en annan form än de traditionella, öppnar 
det för helt nya möbleringsmöjligheter. De nya torgstånden har formen av 
en romb med 120° vinkel vilket innebär att uppställningen kan varieras på 
flera sätt. De traditionella stånden har varit uppställda i långa rader, vilket 

skapar en inrutad och trång känsla. De nya stånden bryter, med hjälp av 
sin form, upp de långa, raka korridorerna. De nya stånden kan både ställas 
på rad och i grupper om tre. När de är uppställda i små grupper skapas helt 
andra ytor där planlösningen känns luftig och fri från hierarkisk uppdelning. 

Att strosa runt på bland den fria planlösningen ska kännas enkelt och 
uppmana till nyfikenhet.  

Om man möblerar torgståndet i grupper om tre kan man trots den 
minskade ytan för torghandel få plats med 60 st stånd, vilket är 12 platser 

mer än med de traditionella torgstånden. Blandar man grupper och rader 
kan man få plats med allt ifrån 44 till 64 st av de nya torgstånden.  
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8 Slutsats 
Under projektets gång har förutsättningarna ändrats i flera steg. Från start 
var tanken att förvara stånden i boxar som dagtid skulle fungera som 
försäljningsyta och kvällstid som sittplatser. Sedan var planen att bygga 
stora tak som flera knallare skulle få plats under. Efter det var 
utgångspunkten att knallarna skulle ha varsitt torgstånd, stånden skulle 
från början vara markförankrade med även den förutsättningen ändrades 
till att i slutändan bli ett fristående stånd.  

Jag känner att de torgstånd som jag nu redovisar som mitt slutresultat inte 
är klart i alla de avseenden jag själv önskat. Det finns fortfarande en hel del 
konstruktionsdetaljer som jag skulle vilja hitta bättre lösningar för. De 
brister som man bör se över innan man sätter stånden in produktion är; i 
första hand konstruktionen av ställningen. Ställningen är idag stabil och 
innehåller många önskvärda funktioner, men har sin bris i att bli tung och 
otymplig vid upp och ner montering. Därför är min förhoppning att jag ska 
ges möjlighet att jobba vidare med just med konstruktionen för att få en 
produkt som både är användarvänlig och klar för produktion.  

8.1 Olika lösningar 

Jag har undersökt olika lösningar för att skapa en lättare ställning som 
innehåller färre komponenter och därmed blir enklare att montera. Just nu 
är ställningen tänkt att svetsas ihop till stabila gavlar som hålls samman av 
stag som är sammansatta till ”grindar” för att minska antalet komponenter. 
Jag har undersökt möjligheten att byta ut den relativt tunna plywoodskivan 
mot en tjockare ”sandwichskiva”, med skummateriell i mitten och furuträ på 
ytan. Skivan blir då självbärande och kan ersätta de stagen som håller ihop 
gavlarna. Dock blir det svårare att bibehålla stabilitet om det samtidigt ska 
gå att justera lutningen på skivan.  Använder man en självbärande 
sandwichskiva är det även en möjlighet att förankra gavlarna i skivan och 
göra benen vikbara.  

Den andra delen som bör undersökas grundligare är takets konstruktion. 
Jag har formgivit ett tak som jag tror står sig bra i hårt väder och inte 
samlar onödigt mycket vind. Jag tror också att formen på taket tackvare 
sina vinklar och lutningar inte skapar några vattenansamlade fickor. För att 
få svar på hur taket beter sig i verkligheten behövs en prototyp i full skala, 
den måste testas i både regnigt och blåsigt väder.  

Enda svagheten jag kan se med taket som det ser ut idag är att lättorna blir 
allt för långa och därmed svår att hantera och transportera. Jag har 
undersökt olika lösningar för att fästa lättorna i duken och den mest troliga 
lösningen är att man trär in lättorna i förstärkta spår i duken. En andra 
lösning är att spänna fats lättorna med kardborrband. En tredje lösning är 
att använda hårdare lattor som är vikbar och sammansatt med duken. 
Problemet med ha vikningar eller skarvar på lattorna är de blir svagare vid 
skarvarna, samt att böjningen av lattorna då blir mindre dynamisk. Man bör 
även se över möjligheten att efterspänna duken, vilket kan tänkas göras 
med hjälp av skot, en lösning som också inspirerats från segelbåtar. 
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Examensarbete i industriell design, 15hp. 
  

Linus Eriksson 

Mob i l : 070-230 73 50 

Hems ida: linu.se 

Ma i l : linus@linu.se  

Adress: Mejerigatan 9;105, 62145 Visby. 

 

Uppdrag 

Att på uppdrag av Gotlands kommun utforma nya torgstånd för stora torget i Visby. 

Bakgrund 

I börja av år 2009 beslutad Gotlands kommun att man skulle uppdatera stora 

torget i Visby. Det utlystes en arkitekttävling som avgjordes i slutet av året. 

Den vinnande arkitektbyråns förslag är en helhetsplan över hur man ska bygga 

om torget till ett attraktivare och mer inbjudande torg. Det innehåller däremot 

inga planer för nya torgstånd. 

Torghandel har genom tiderna vart en viktig del av stora torget i Visby. 

Gotlands kommun vill bevara traditionen av torghandel i staden men vill 

uppdatera torgstånden. Dagens torgstånd är enkla och inte speciellt tilltalande, i 

och med att själva torget uppdateras har kommunen även beslutat att 

uppdatera trogstånden så de blir attraktiva, genomtänkta och enhetliga.  

Problem och Önskemål 

Det största problemet med de nuvarande torghandeln är att torgstånden är fula 

och känns oorganiserade. Som knallare hyr man idag en plats av kommunen, 

som normalt är 3x2,2m, och så ombesörjer man för sitt egna torgstånd. I 

framtiden vill kommunen att alla knallare ska ha enhetliga torgstånd som hyrs 

av kommunen i samband med uthyrning av platsen. Ett önskemål är att 

torgstånden ska vara stabila och tåliga men ändå vara flexibla och 

flyttningsbara vid behov. Ett annat önskemål är att produkten ska vara 

multifunktionell, när den inte används som torgstånd ska den med fördel kunna 

fungera som tex. sittplats. Ytterligare en önskvärd funktion är att knallarna ska 

kunna låsa in och lämna sina saker över natten.  



Prioriteringslista för produkten ser upp på följande sätt: 

Form och design. 

Stabilitet. 

Flexibelitet.  

Förvaring. 

Metod och arbetsprocess  

Mitt arbete kommer till en början att gå ut på att försöka kartlägga brukarnas 
behov och vilka liknande lösningar som finns i andra städer. Jag kommer så snart 
som möjligt ha möte med min intressegrupp som bestående av: Maud Nordgren 
som har hand om uthyrningen av platser, en representant från 
Torghandlarföreningen, Visbys Torgvärden samt uppdragsgivaren.  

Skisser och idégenerering är en stor del av arbetet, idéer ska till en början vara 
det viktiga och jag kommer inte att lägga speciell stor vikt vid att göra 
presentationsfärdiga skisser. 

Eftersom jag kommer att spendera större delen av tiden under exjobbet i Visby 
kommer jag ha nära till min uppdragsgivare och kommer att försöka ha 
kontuinuella möten för uppföljning och utveckling.  

Jag kommer att använda arkitektbyrån Sydväst (Malmö) som bollplank, eftersom 
de ska designa om det övriga torget vill jag gärna att de ska ha chans att vara 
med och tycka till. Både dom och jag vill såklart att min produkt ska passa ihop 
med det nya torget i sin helhet.  

Jag ska se över vilka möjligheter det finns och tänka igenom hur torgstånden ska 
produceras. Även om jag kanske inte kommer hinna lösa alla delar av 
produktionen eller exakt i detalj hur alla funktioner ska fungera så bör jag komma 
så pass långt att jag vet att min produkt kommer att fungera och att den är möjlig 
att tillverka. 

Materialval och tillverkningsmöjligheter är viktigt att tänka igenom, Gotlands 
kommun vill i största möjliga mån använda sig av material från ön och gärna 
använder sig av lokala producenter. 

Handledare 

Intern handledare vet jag fortfarande inte vem det kommer att vara, men någon 
som skola utser som handledare.  

Extern handledare kommer att vara projektledare från kommunens tekniska 
förvaltning Jenny Lundahl och Jenny Stålhammar. 

Bollplank på distans kommer att vara Per och Niklas från arkitektbyrån Sydväst.



Tidsplan 

V11-12. Planering.  

Planering av exjobb, första möte med uppdragsgiver. Vad går projektet ut på? 

v13-14. Förstud ie. 

Genomgång av marknaden (maknadsanalys). 

Insamling av referensprojekt.   

v14-16. Sk issperiod. 

Torsdag v14. möten med intressegrupp. Tips och krav. 

Sammanställning av kravspecifikation. 

Enkla skisser med syfte att illustrera idéer. 

Sammanställning av idéer, 3-5 koncept. 

Möten med uppdragsgivare under v16. presentation av koncept, val av koncept att 

jobba vidare med. 

V17-19. Utveck l ing av koncept. 

Vidarutveckling av valda koncept med djupare analys av form och funktion. 

Möte med uppdragsgivare i början av v17. för avstämning och justering.   

Möte men intressegrupp i slutet av v17 eller i början av v18.  

Ev. justeringar och förbättringar. 

V19-20. Visual isera. 

Visualisera produkten genom 3D skisser.  

Sammanställning av funktioner, material och krav.  

Avstämningsmöte med uppdragsgivare under v20.  

v20-22. T i l lverkningsmöj l igheter. 

Se över produktion och tillverkningsmöjligheter. 

Kontakta och ev besöka tillverkare. 

Anpassa produkt för produktion. 

Avstämningsmöte med uppdragsgivare under v22. 

V22-23. Sammanstä l ln ing. 

Sammanställning av arbete.  

Förbered presentation. 

v24. Presentat ion.  

Presentation för skola, uppdragsgivare och intressegrupp. 




	Rapport Torgstånd  Linus Eriksson -5.doc.pdf
	Projektbeskrivning linus
	renderinger av torget

