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Sammanfattning

De o entliga rummen utgör en viktig del av våra städer  det är där vi för yttar oss, 
möts och integrerar med andra människor. en de o entliga rummens grundläggande 
funktion som öppna och demokratiska platser hotas idag av förändringar i tillgänglighet 
och funktion. Dagens kommersialisering och privatisering gör att de o entliga ytorna 
krymper både fysiskt och mentalt. Privatiseringen tar o entlig mark i anspråk och hindrar 
människor från att vara medskapare av staden då rummen inte längre är öppna, samtidigt 
som kommersialiseringen skapar en stark dominans över innerstadens rum vilket försvårar 
platsskapande och omprövningar av platsers identitet. Innerstadens o entliga rum får en allt 
mer ensidig funktion som plats för handel, restaurangbesök och kulturupplevelser. Dessutom 
genomgår rummen en stark estetisering då de fungerar som stadens ansikte utåt i viljan 
att attrahera nya boende, besökande och företagande till staden. Kandidatarbetet visar att 
tillgängligheten till innerstadens o entliga rum inte är jämt fördelad över stadens invånare. 
Mentala föreställningar kring rum skapar sociala barriärer som verkar utestängande och 
exkluderande. Mindre bemedlade samhällsklasser blir undanträngda från innerstadens 
o entliga rum genom att de allt mer de nieras utifrån konsumtionsmöjligheter, och 
rätten till staden undertrycks genom de o entliga rummens dominering av kapitalistiska 
strukturer. I arbetet identi eras tre designprinciper som konkretiserar hur tillgängligheten 
till innerstaden kan förbättras och hur de o entliga rummen kan bli mer inkluderande 
för alla medborgare. Designprinciperna fokuserar på att skapa goda mötesplatser och 

exibla stadsrum som möjliggör medskapande och ökar medborgarnas rätt till staden. 
Designprinciperna omsätts i praktiken genom ett utvecklingsförslag för Gamla Torget i 
Uppsala, där en variation av funktioner på torget attraherar människor med olika behov 
under olika tider på dygnet. Torget blir genom utvecklingsförslaget en mer levande plats 
och det o entliga rummets inkluderande förmåga stärks, vilket främjar en socialt hållbar 
utveckling. De identi erade designprinciperna kan således användas av planerare och andra 
verksamma inom stadsutveckling, för att utveckla o entliga rum i innerstaden till mer öppna 
och demokratiska platser för alla medborgare.
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Introduktion

Följande kapitel ger en introduktion till arbetet, där den inledande problemformuleringen beskriver 
problemområdet och ger en bakgrund till ämnet som behandlas. Arbetet består av en teoretisk och en praktisk 
del där den kunskap som erhålls omsätts i praktiken genom ett utvecklingsförslag. I arbetet diskuteras 
tillgängligheten till det o entliga rummet med fokus på hur sociala strukturer i våra städer sätter gränser för 
vem som får vistas i de o entliga rummen. e sociala strukturerna inkluderar vissa samhällsgrupper samtidigt 
som de verkar utestängande för andra. I fokus för arbetet ligger här innerstadens o entliga rum och hur de 
sociala strukturerna påverkar tillgången till just dessa rum.

De o entliga rummen utgör en viktig del av våra städer  det är där vi för yttar oss, möts och 
integrerar med andra människor. Historiskt sett har det o entliga rummet varit förknippat 
med demokrati, den fria mötesplatsen och det fria ordet, men samhällets omstruktureringar 
i den postindustriella staden har lett till att det o entliga rummet börjat utarmas och förlora 
sin öppenhet och tillgänglighet. Som följd av nyliberala initiativ och nedmonteringen av 
välfärdsstaten blir den moderna staden allt mer polariserad och delad samtidigt som de 
o entliga ytorna krymper. Dessa trender förändrar således stadens uppbyggnad och 
omstrukturerar de o entliga platsernas tillgänglighet, ägandeförhållanden och funktioner 
Madanipour 1 8: 186 18 , ikström  lsson 2012: 10 108 .

Privatisering och kommersialisering av o entliga platser är ett vanligt inslag i den 
postindustriella staden. Rummen privatiseras i syfte att skapa kontroll och större trygghet, 
att bringa ordning i den oordnade staden, och det o entliga rummet utarmas till förmån 
för ett socialt liv inom privat mark ukin 1 5b: 142, 144 . Det ägandeskifte som sker 
från kommunalägd, o entlig mark till privatiserade platser får konsekvenser för platsernas 
tillgänglighet. Privata rum är exkluderande, de är inte öppna och tillgängliga för alla 
att kunna mötas på lika villkor utan präglas av ordningsregler där endast vissa typer av 
uppförande är tillåtna och oönskade individer och beteenden kan utestängas.

Samtidigt som de o entliga rummen privatiseras och därmed krymper de nieras de 
kvarvarande o entliga platserna allt mer utifrån konsumtionsmöjligheter. I och med den 
ökande globaliseringen blir det även allt viktigare för städer att marknadsföra sig för att 
tävla om mobilt kapital. Marknadsföring genom attraktiva rum skapar en estetisering av de 
o entliga rummen, där utseende snarare än sociala aspekter anses viktigt lsson 2008: 1

4 . Gentri eringsprocesser och den ökade kommersialiseringen av innerstäderna tränger 
undan mindre bemedlade samhällsklasser från dessa rum. Innerstaden får en allt mer 
ensidig funktion som plats för shopping  och caf liv och blir således exklusiv för köpstarka 
samhällsgrupper. Den undanträngning som sker skapar allt mer delade och segregerade 
städer vilket aktualiserar frågor om marginalisering och social exkludering Johansson 200 b: 
168 16  ikström  lsson 2012: 104, 110 111 . Hur vänder vi denna segregeringstrend 
och skapar integrerade städer där alla har tillgång till de o entliga rummen, och framför allt 
till innerstadens o entliga platser

entliga rum utgörs av en fysisk dimension, det vill säga hur den byggda miljön är 
utformad och vad den innehåller. Dessutom innehåller o entliga rum en social dimensionen 
som består av de sociala strukturer som präglar platser, det vill säga människors interaktion 
med varandra och med den byggda miljön. Den byggda miljön skapar förutsättningar 
för vilka mänskliga aktiviteter som ges utrymme, men mänskliga aktiviteter påverkar 
och omformar i sin tur de o entliga rummens fysiska miljö. I takt med att de o entliga 
rummen krymper minskar också möjligheten att som invånare aktivt delta i formandet av 
staden. Privatiseringen hindrar människors medskapande då rummen inte längre är öppna, 
samtidigt som kommersialiseringen skapar en stark dominans över innerstadens o entliga 
rum vilket försvårar platsskapande och omprövningar av platsers identitet ikström 200 : 
1 5, 21 2  2015 .

Det är en stor problematik i våra samtida städer att de o entliga rummens grundläggande 
funktion som öppna och demokratiska rum hotas genom förändringar i tillgänglighet, 
funktion och möjlighet till medskapande. Kan planering som instrument verka för en 
demokratisk och rättvis relation mellan det privata och o entliga rummet  Det vill säga: 
kan fysisk planering användas som ett verktyg för att stärka rätten till staden  Hur utformas 
i så fall o entliga rum i innerstaden för att vara inkluderande, öppna och tillgängliga för alla 
grupper i samhället

Problemformulering
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Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka tillgängligheten till innerstadens o entliga 
rum utifrån ett socialt perspektiv, det vill säga hur mentala föreställningar om rummet 
påverkar tillgången till den fysiska miljön. Arbetet avser även att konkretisera problematiken 
genom ett utvecklingsförslag för Gamla Torget i Uppsala, för att se hur åtkomsten kan 
förbättras genom fysisk planering. På så sätt belyses hur fysisk planering kan vara ett verktyg 
för att skapa inkluderande o entliga rum, öppna och tillgängliga för alla, för att främja en 
socialt hållbar utveckling.

Syfte

Hur påverkas tillgången till innerstadens o entliga rum av dagens 
kommersialisering och estetisering  em inkluderas och vem exkluderas av de 
sociala barriärer som uppstår

Hur kan tillgängligheten till innerstadens o entliga rum förbättras enligt några 
designprinciper som behandlar rummens utformning med utgångspunkt i 
sociala strukturer

På vilket sätt kan designprinciperna tillämpas på Gamla Torget i Uppsala  Blir 
Gamla Torget genom utvecklingsförslaget en mer inkluderande o entlig plats

Frågeställningar

Problematiken kring externhandelns utveckling och dess påverkan på innerstadens miljöer 
kommer inte behandlas på ett djupare plan. Arbetets fokus ligger på kommersialisering och 
estetisering av innerstadens o entliga rum, och således kommer inte rum i stadens periferi 
att studeras. I arbetet kommer heller ingen problematisering av de begrepp som används att 
genomföras.

Fysisk planering som begrepp avgränsas här till rummets fysiska utformning. Andra verktyg 
som ligger inom den fysiska planeringen, som exempelvis medborgardialoger, berörs inte i 
detta arbete. I fallstudien görs en rumslig avgränsning till Uppsalas innerstad och området 
kring Gamla Torget gur 1 . Utvecklingsförslaget kommer endast behandla mindre fysiska 
åtgärder som är kopplade till rummets funktioner. Förslaget går inte in på stora strukturer 
i den byggda miljön såsom utbredningen av gator och byggnader. Inte heller ekonomiska 
aspekter behandlas. Arbetet avgränsas också till att undersöka faktorer som främjar sociala 
aktiviteter då det är utökade funktioner på torget som bedöms öka platsens öppenhet och 
inklusion.

Problematiken som beskrivs i problemformuleringen 
handlar mycket om den segregerade staden. 
Däremot kommer inga djupgående intervjuer 
med människor från olika samhällsgrupper 
och delar av staden att genomföras då 
frågeställningarna inte sätter detta 
i fokus. Genom observationerna 
kommer det inte göras försök att 
kartlägga vilka samhällsgrupper 
som vistas på Gamla Torget, utan 
antaganden om detta hämtas från 
studerad litteratur. På grund av 
kandidatarbetets tidsbegränsning är en 
sådan undersökning inte möjlig inom 
ramen för arbetet.

Avgränsning

Figur . eogra sk avgränsning

Gamla Torget

Innerstaden

Centrum
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Del 1 i vilken arbetet introduceras  metoderna presenteras.

Del 2 i vilken tidigare kunskap  forskning inom ämnet presenteras, liksom arbetets teoretiska utgångspunkter.

Del 3 i vilken den empiri som ligger till grund för forskningen presenteras  analyseras.

Del 4 i vilken utvecklingsmöjligheter för innerstaden beskrivs  utvecklingsförslaget presenteras.

Del 5 i vilken en avslutande diskussion kring arbetet förs.

Disposition
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Metod

Följande kapitel beskriver det angreppsätt och de metoder som legat till grund för arbetets teoretiska såväl som 
praktiska del. Forskningens trovärdighet stärks genom att nedan ge en noggrann beskrivning av de metoder som 
används samt en metodkritik där forskarrollen och metodernas begränsningar diskuteras. Alla vetenskapliga 
metoder innehåller begränsningar och generaliseringar som på ett eller annat sätt påverkar forskningens resultat, 
och forskarens värderingar kan aldrig elimineras helt inom kvalitativ forskning enscombe  - .

Arbetet utgörs av en fallstudie för att besvara frågeställningarna eftersom det är ett bra 
tillvägagångssätt vid småskaliga undersökningar, där fokus ligger på att undersöka särskilda 
förhållanden och processer. Fallstudier riktar uppmärksamheten mot ett speci kt fall för 
att skapa en djupgående förståelse för de processer som undersöks. Det ger möjlighet att 
nå djupare insikter som är svåra att få fram vid breda undersökningar. De processer som 
undersöks med hjälp av fallstudier är ofta komplexa, och studierna ämnar därför ge en 
holistisk syn på det fenomen som undersöks. I fokus för undersökningen är ett fenomen i sin 
naturliga miljö Denscombe 200 : 5 61 .

I detta kandidatarbete utgörs fallstudien av Gamla Torget i Uppsala centrum, samt relaterade 
kommunala dokument kring planeringsfrågor. Torget har valts då det är ett typexempel på 
en o entlig plats i innerstaden, vilket ger möjlighet att generalisera resultaten och sätta dem 
i ett större sammanhang. Även om resultaten av undersökningen till viss del är unika går 
det ändå att dra vissa generella slutsatser, då liknande situationer kan åter nnas i andra 
städer. Kunskaps   forskningsöversikten som presenteras i arbetets andra del visar på att det 
undersökta fenomenet förekommer i många postindustriella städer i västvärlden. Genom att 
presentera detaljer kring Gamla Torgets fysiska struktur och lokalisering blir det möjligt att 
utläsa vilka generella slutsatser som kan dras även för liknande fall Denscombe 200 : 6 65, 
68 1 .

Fallstudie som forskningsdesign

Metodkombination. Med fallstudie som strategi kan forskaren med fördel samla in och 
undersöka data genom en kombination av metoder. En användning av olika metoder ger 
en bättre förståelse för det fenomen som undersöks då det studeras ur olika synvinklar. 
Dessutom ger metodkombination ett säkrare resultat vilket ökar forskningens validitet 
Denscombe 200 : 5 61, 184, 18 . Arbetets metoder bedöms komplettera varandra väl 
då de används för att undersöka olika aspekter av den problematik som står i fokus för 
arbetet. Genom den kvalitativa textanalysen framkommer hur den kommunala planeringen 
inkluderar och exkluderar människor från innerstadens o entliga rum och kan således 
användas för att besvara den första forskningsfrågan. Genom inventeringen framkommer 
hur den studerade platsens fysiska miljö och omgivning ser ut i dagsläget. bservationerna 
kompletterar de föregående metoderna genom att studera mänsklig aktivitet. Planeringens 
konsekvenser samt fysiska och sociala strukturer framkommer således genom metoderna, 
och ger därför tillsammans en bredare helhetsbild för att kunna utarbeta designprinciper 
som sedan omsätts i praktiken.
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Dokumentinsamling. Då syftet med arbetet är att undersöka tillgängligheten till 
innerstadens o entliga rum med fokus på sociala strukturer, undersöks olika kommunala 
dokument som behandlar innerstadens utformning. Studier av kommunala dokument är 
av relevans för för att ta reda på hur den fysiska planeringen av dagens innerstäder ser ut 
under påverkan av trender som kommersialisering och en mer nyliberal politik. Genom att 
studera hur Uppsala kommun ser på innerstadens utformning blir det möjligt att diskutera 
vilka maktstrukturer som kommer till uttryck i kommunala planer och vem som inkluderas 
och vem som blir exkluderad från dessa miljöer.

Dokumenten behandlar det o entliga rummets utformning på olika sätt. versiktsplanen 
beskriver stadens och kommunens utveckling av den byggda miljön och ger därför en 
övergripande bild av de o entliga rummens framtida struktur. I Uppsalas stadsmiljö beskrivs 
riktlinjer för arbetet med stadsförnyelsen i centrum och Handlingsplan för Uppsalas stadsrum 
är en handlingsplan för tre projekt som berör om stadsomvandlingen. ragarbrunnsgatan 
behandlar kvaliteter och gestaltningsprinciper för omvandlingen av ett centralt stråk i 
innerstaden. Dessa fyra dokument ger tillsammans en sammanfattande bild över Uppsala 
kommuns id er om innerstadens utveckling. Samarbetsavtalet studeras i syfte att förstå vilka 
aktörer som ligger bakom utvecklingen av centrum samt vad som ligger i deras intressen.

Dokumentinsamling & kvalitativ textanalys

1

DRAGARBRUNNSGATAN
 KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

Handlingsplan för Uppsalas

      STADSRUM
Inriktningsdokument

ÖVERSIKTSPLAN 2010
för Uppsala kommun

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Bergdahl Kajsa
Linder Cecilia

Datum
2014-08-15 

Diarienummer
KSN-2014-1003

Kommunstyrelsen

Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala 
Citysamverkan AB 2015-2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala Citysamverkan AB och Uppsala kommun enligt 
bilaga.  

Sammanfattning
Ett samarbetsavtal tecknades mellan parterna första gången 2000 och har sedan dess 
reviderats vid två tillfällen, senaste revideringen skedde 2010. Förslaget på nytt 
samarbetsavtal innebär inga förändringar kring huvudsyftet med samarbetet. Avtalet har för
ambition att förtydliga samarbetsområden och parternas gemensamma och enskilda 
åtaganden. Avtalet innebär en högre ambition kring samverkan och att Uppsala 
Citysamverkan kan ta en aktivare roll i kommunens planeringsprocesser och 
stadsutvecklingsarbete. Ambitionen är också att hitta ett tydligare samarbete kring innehåll 
och etableringar i stadskärnan.

Ärendet
År 2 000 formaliserades samverkan Uppsala kommun och handeln i city i form ett avtal med 
Uppsala citysamverkan. Utvecklingsarbetet mellan kommunen och Citysamverkan har de 
senaste åren drivits i tre arbetsgrupper med fokus på stadsutveckling, trygghet och 
marknadsfrågor. I grupperna har både kommunrepresentanter och medlemmar från 
Citysamverkan ingått.  

De senaste fyra åren har huvudfokus för stadsutvecklingsarbetet legat på ombyggnationen av 
Dragarbrunnsgatan, där stora förändringar gjorts i fastigheterna och gatan som har byggts om. 
Vision Dragarbrunn togs fram i samverkan mellan parterna för att bredda och upprusta city. 
Nu återstår den sista etappen ”Smedsgränd – Vaksalagatan”. I anslutning till 
Dragarbrunnsgatan har en arkitekttävling för Forumtorget genomförts och mynnat i ett 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15  Telefon: 018-727 00 00 (växel)  Fax: 018-727 00 01

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

KS 2  10 SEPTEMBER 2014
UPPSALAS
STADSMILJÖ
Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

Kvalitativ textanalys. Efter insamlingen av data genomförs sedan en kvalitativ textanalys 
av dokumenten eftersom det är ett bra verktyg då olika skriftliga källor ska tolkas för att 
undersöka övergripande samhälleliga strukturer. I arbetet genomförs textanalysen med fokus 
på avsändaren av de kommunala dokumenten samt på texternas innebörd i förhållande till det 
o entliga rummets öppenhet. För att kunna tolka avsändarens uppfattningar om o entliga 
rum samt vad texterna implicit säger om tillgången till stadens allmänna platser utgår 
analysen från några kritiska frågor. Frågorna är verktyg för att systematisera textanalysen 
Fejes  Thornberg 2015: 1 6, 182 184 . För att kunna besvara arbetets frågeställningar har 
följande frågor bedömts relevanta:

Genom att besvara dessa frågor blir det möjligt att urskilja hur innerstaden planeras och 
således vem den planeras för och vem som blir exkluderad genom dess utformning. För att 
hitta avsnitt i texterna där det o entliga rummet och dess utformning omnämns används ett 
antal olika sökord. Sökorden utgörs av begrepp från kunskaps   forskningsöversikten. Även 
olika grammatiska böjningar av sökorden undersöks:

versiktsplan  för Uppsala kommun
Uppsalas stadsmiljö  riktlinjer
Handlingsplan för Uppsalas stadsrum  inriktningsdokument
amarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala it samverkan A  -
ragarbrunnsgatan  kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper

em är avsändare av dokumenten och vad ligger i avsändarens intressen
Hur uppfattas det o entliga rummets funktion, och hur bör det utformas

ad är målet med stadskärnans utveckling
På vilket sätt talas det om tillgänglighet
Hur beskrivs sociala aspekter i förhållande till o entligt rum
Ger dokumenten uttryck för någon av arbetets teoretiska utgångspunkter

entligt rum, o entlig plats, allmän plats, torg, stadskärna, innerstad
Kreativitet, kultur, handel, konsumtion, kommersiell
Social, för alla, stadsliv, möte, exibilitet, mångfald
Utformning, gestaltning, tillgänglighet
Attraktiv, kvalitet, identitet, karaktär
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Inventering & observation

Inventering. id utarbetandet av utvecklingsförslaget för Gamla Torget är platsens fysiska 
miljö av väsentlig betydelse. Utan en kontextualisering av torget och dess omgivning blir 
det svårt att besvara frågeställningen om vilka designprinciper som kan tillämpas på Gamla 
Torget, och hur. Sammanhanget är viktigt för att fysisk planering ska bli mer än bara ett 
estetiskt verktyg. Inventeringen tar hjälp av begrepp hämtade från Kevin Lynchs The Image of  
the City 1 60  för att strukturera den insamlade datan och kategorisera kunskapen. ad som 
erhålls är en subjektiv beskrivning av området. Inventeringen görs utifrån studier av kartor 
för att identi era dessa element i staden. Utöver en kartläggning av området utifrån dessa 
begrepp genomförs även en inventering av själva torgytan, som fotograferas för att erhålla 
en bild av nuläget.

Enligt Lynch utgör de fem begreppen stråk, barriärer, distrikt, noder och landmärken strukturerande 
element i staden gur 2 . Elementen ordnas efter hur människor upplever staden, och Lynch 
rör sig därmed inom perceptionspsykologin Lynch 1 60: 1 2 1 4 . I det här arbetet hanteras 
inte elementen utifrån människors varseblivning utan enbart ur en fysiologisk synvinkel för 
att kunna strukturera staden och skapa en helhetsbild av sammanhanget. I arbetet utgörs 
stråk av de gator där de esta för yttningar omkring torget sker. Barriärer är hinder för 
framkomlighet till fots eller med cykel och utgörs av vattendrag eller större vägar. Inom 
arbetet översätts begreppet distrikt till stadens olika stadsdelar. Noder är punkter i staden 
där olika stråk korsar varandra. Det sista elementet, landmärken, utgörs av byggnader som 
utmärker sig i staden. I det här arbetet identi eras landmärken som större byggnader som är 
synliga på långt håll eller som är karaktäristiska för Uppsala och stadens historia.

Figur . ynch  element  stråk, barriärer, noder, mötesplatser & landmärken

Observation. Genom att observera människors aktiviteter på Gamla Torget erhålls en 
bild av torgets användning och funktion i staden. Inventeringen syftar till att samla in data 
om den fysiska strukturen kring torget medan observationerna fokuserar på mänskliga 
aktiviteter. Därmed kompletterar de varandra och ger tillsammans en sammanhängande 
bild av platsen. Att studera hur människors rörelser ser ut i nuläget är väsentligt för att förstå 
hur Gamla Torget kan bli en mer inkluderande o entlig plats.

bservationer bygger på iakttagelser över vad som faktiskt sker i stadsrummen, till skillnad 
från vad människor säger att de gör, och ger därför en bra grund till vidare analyser av 
beteenden och sociala mönster Denscombe 200 : 2 1 . bservationerna använder sig 
av Jan Gehl  Birgitte Svarre s bok Ho  To tudy ublic ife 201  som utgångspunkt. 
Författarna menar att direkta observationer ökar förståelsen för varför vissa platser är 
välanvända och varför andra saknar ett vitalt stadsliv. Genom att fokusera på nyckelfrågor 
såsom hur många, vem, var och vad kan dokumentationen förenklas och ge kunskap om 
beteenden i de o entliga rummen Gehl  Svarre 201 : , 11 . Den insamlade datan kan 
sedan fungera som underlag till analys om vilka kvaliteter som i dagsläget fungerar bra och 
vad som kan förbättras. bservationerna av aktiviteter på Gamla Torget har genomförts vid 
följande tider:

Genom att observera vid samma tider olika dagar erhålls en förståelse för platsens användning 
över dygnet samt skillnaden i användning mellan vardagar och helg. Då butikernas normala 
öppettider i Uppsala city är klockan 10 1  på vardagar och 10 1  på lördagar är det önskvärt 
att studera torgets användning även efter stängningstid. arje observation har genomförts 
under en period av fem minuter då människors rörelser över torget studerats och kartlagts. 
Situationen vid de speci ka klockslagen har dokumenterats via fotogra  och följande frågor 
har sedan besvarats med utgångspunkt i fotogra erna Gehl  Svarre 201 : 1 15, 1 :

Torsdag  april. Klockan 10, 12, 15, 1   20
Fredag 10 april. Klockan 10, 12, 15, 1   20
Lördag 11 april. Klockan 10, 12, 15, 1   20
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Metodkritik

Nackdelar med fallstudie som forskningsdesign. Fallstudier måste alltid hantera frågan 
kring hur mycket resultaten är möjliga att generalisera. m inte fallet beskrivs tillräckligt 
utförligt nns det risk att trovärdigheten hos forskningen minskar. Genom ett noga och 
systematiskt tillvägagångssätt kan denna kritik mot fallstudier minimeras, annars riskerar 
resultatet att ses som opålitligt, subjektivt och tolkande. En annan nackdel med fallstudier är 
att det kan vara svårt att bestämma studiens avgränsning, vilka dokument som ska studeras 
såväl som den geogra ska bestämningen av fenomenets förekomst. Eftersom fallstudier 
handlar om att studera fenomen i dess naturliga miljö kan det vara svårt för forskaren 
att inte påverka resultaten genom sin närvaro, något som kallas för observatörse ekt. För 
att förhindra detta bör forskaren så långt det är möjligt undvika interaktion med de som 
studeras. Dessutom är det viktigt att fundera på etiska aspekter av forskningen, då människor 
står under observation Denscombe 200 : 2, 81 .

Nackdelar med dokumentinsamling & kvalitativ textanalys. En svårighet med 
forskning som baseras på dokumentstudier är att bedöma källors trovärdighet. Forskaren 
måste alltid kontrollera källan och bedöma om det som presenteras i texten kan anses vara 
tillförlitligt, något som inte alltid är så lätt. Dessutom handlar det om sekundära data som 
samlats in i annat syfte än den aktuella forskningens. Genom att analysera upphovsmannen 
till dokumenten är det möjligt att bedöma hur och till vilken grad dennes uppfattningar 
kommer i uttryck i den skrivna texten Denscombe 200 : 16 1 .

Forskarens ”jag” är ett stort hinder vid kvalitativ textanalys då analysen präglas av forskarens 
egna identitet, bakgrund och förförståelse. ”Jagets” inblandning är ofrånkomligt men kan 
legitimeras genom att vara självmedveten i sin forskning. En ytterligare nackdel är att det 
som analyseras lyfts ur sin kontext genom kodning och kategorisering. Det är därför viktigt 
att försöka återge så mycket av kontexten som är nödvändigt Denscombe 200 : 401 .

Hur många
Denna fråga producerar kvantitativa data över hur många människor som rör sig 
rörliga aktiviteter  respektive hur många som är stillastående eller stillasittande 
stationära aktiviteter  på torget.

em
Frågan har ställts utifrån aspekterna ålder och kön för att ta reda på hur olika 
grupper använder torget. Det går däremot inte att fastställa socioekonomisk 
bakgrund enbart utifrån direktobservation, sådana försök skulle enbart grunda 
sig i forskarens fördomar och förförståelse.

ar
ar människor rör sig och stannar upp på en plats har betydelse för platsens 

utformning. Att kartlägga var människors aktiviteter äger rum synliggör viktiga 
funktioner och element i stadsrummet.

ad
Frågan om vad människor gör i stadsrummen är kopplad till Gehls teori om 
nödvändiga och frivilliga aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter är exempelvis att 
shoppa, gå till jobbet eller utföra ett arbete. Frivilliga aktiviteter är sådana som 
utförs utan krav, som till exempel att strosa, sitta och läsa tidningen eller njuta 
av vädret.
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Nackdelar med inventering & observation. En nackdel med inventering och observation 
som metod är att det nns risk att resultatet blir alltför förenklat. Subtila, svårupptäckta 
och underliggande aspekter kan ibland förbises. Kontextuell information riskerar att gå 
förlorad då det är svårt att se till helheten  den geogra ska avgränsningen sätter ramarna 
för vad som undersöks och vad som lämnas utanför. Eftersom inventering bygger på en 
subjektiv insamling och bedömning av data påverkar även här forskarens ”jag” vilka 
faktorer som undersöks. Tillförlitligheten hos det insamlade materialet kan därför bli 
bristfällig. Detsamma gäller för deltagande observation. Det blir svårt för andra forskare 
att upprepa observationsstudier med samma resultat och därmed är tillförlitligheten hos 
fältanteckningar inte optimal. Anteckningarna bygger på forskarens minne och är därmed 
subjektiva. Av samma anledning kan det vara svårt att generalisera utifrån data som samlas 
in via observation Denscombe 200 : 280 281, 2 .



Del 2
...i vilken tidigare kunskap & forskning inom ämnet presenteras, liksom arbetets teoretiska utgångspunkter
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Kunskaps- & forskningsöversikt

Det offentliga rummet

Följande kapitel ger en översikt över aktuellt kunskaps- och forskningsläge inom ämnet. Översikten är indelad 
i fyra avsnitt  et o entliga rummet, änniskan i det o entliga rummet, Utformningen av det o entliga 
rummet samt en fysiska planeringens begränsningar. I det inledande avsnittet belyses det o entliga rummets 
tillgänglighet, funktion och utveckling. Avsnittet ger en genomgång av stadens utveckling och vad globaliseringen, 
kommersialiseringen och privatiseringen av det o entliga rummet innebär för stadens invånare. I avsnitt två 
refereras teorier kring hur människan genom sin vardagliga användning påverkar det fysiska rummet samt 
hur den fysiska miljön bestämmer vilka aktiviteter som är möjliga. Rumslig produktion och medskapandets 
betydelse för ett öppet och demokratiskt rum diskuteras. Avsnitt tre belyser urbanteoretiska perspektiv med 
fokus på människan vid utformningen av stadens o entliga platser och avslutningsvis diskuteras den fysiska 
planeringens begränsade möjligheter att skapa inkluderande städer.

Det offentliga rummets öppenhet. Stadens o entlighet är ett ständigt omdebatterat ämne. 
De o entliga rummen kan beskrivas som allmänna platser, de är stadens gemensamma rum 
till skillnad från de privata som är begränsade och ägda av någon. Stadens o entliga rum 
bestäms således av det dualistiska förhållandet mellan o entligt och privat. De är öppna och 
tillgängliga att kunna vistas i vid alla tidpunkter och fria för alla oavsett etniskt ursprung, 
inkomst eller åsikt. Den demokratiska aspekten av det o entliga rummet är således 
viktig. Men begreppet ”alla” är svårt att omsätta i praktiken och det nns många olika 
föreställningar om exakt vad det innebär och hur ett o entligt rum egentligen bör de nieras 
och struktureras lsson 1 8: 5 . 

entliga rum kan sägas ha en socio spatial mening i det att de både inbegriper ett 
materiellt rum och ett socialt rum, som handlar om mänskliga relationer och de aktiviteter 
som utspelar sig på o entliga platser. Det o entliga rummet karaktäriseras av mötet med 
den andre, med främlingen, och det sociala livet är därmed en viktig aspekt av stadens 
o entlighet. Tillgängligheten till det o entliga rummet bestäms inte enbart av fysiska 
barriärer och framkomligheten i det materiella rummet, utan också sociala normer formar 
osynliga barriärer som avgör vem som är välkommen och inte ikström  lsson 2012: 
8 81 . Det o entliga rummet präglas således av uteslutningsprocesser. Även om platser 

är öppna och tillgängliga i fysisk mening kan de genom sociala regler verka utestängande 
för vissa samhällsgrupper. På så sätt menar Lieberg att det nns grader av o entlighet i 
städerna, o entlighet är ingen absolut egenskap utan kan variera från plats till plats Lieberg 
1 4: 1 1 .

Grundläggande för de o entliga rummen i staden är således allas lika rätt att nyttja 
dem, men tillgången till de o entliga rummen är i praktiken inte jämnt fördelad. Rätten 
till rummet undertrycks av sociala normer och regler som verkar utestängande för vissa 
samhällsgrupper. Även rummens fysiska utformning och de regler som präglar dem indikerar 
tillåtna och icke tillåtna beteenden ikström  lsson 2012: 80 81 . För att kunna tala om 
ett o entligt stadsliv måste de allmänna platserna uppfattas som o entliga av dess brukare. 
En annan viktig aspekt är att kunna se och bli sedd på de allmänna platserna, både för 
att kunna uttrycka sig själv och för att läsa av andra. En känsla av trygghet är vital för 
ett o entligt stadsliv. Bahrdt benämner detta som ”åskådligt beteende”, det som möjliggör 
kommunikationen mellan människor Lieberg 1 4: 1 201 .

Stadens omvandling. Globaliseringen, framväxten av den symboliska ekonomin, starka 
migrationsströmmar och en ökad konsumtion är bara några av de aspekter som präglar 
den postindustriella staden Sernhede 200 a: . Allt er människor bosätter sig i allt större 
städer, och parallellt med denna urbanisering sker också en omstrukturering av de o entliga 
rummen i staden Johansson 200 a: 1 . Den avindustrialisering som skett i västvärlden 
tillsammans med den växande globaliseringen skapar nya möjligheter och mönster i våra 
städer. Informationsteknologin har omstrukturerat samhället som nu präglas av ett konstant 

öde av information och kapital  vi har kommit in i ”informationsåldern” Sernhede 200 b: 
110 . I informationsåldern är tjänste  och kunskapssektorn stark och rörligheten hos både 
människor och kapital är stor eftersom nationsgränserna har spelat ut mycket av sin tidigare 
roll. Städerna är idag händelsernas centrum  här sker möten mellan människor och här 
ackumuleras kapital  och de tillskrivs därmed en allt större roll i samhällets postindustriella 
omdaningsprocess. Naturligt blir då också att städerna konkurrerar om det globala kapitalet 
och utvecklar strategier för att locka till sig kunskaps  och innovationsdrivna människor 
och nya investeringar. lsson talar om framväxten av ”entreprenörsstaden”, vilket 
innebär att dagens städer tänker som entreprenörer för att skapa tillväxt. Förnyelseprojekt 
såsom nya områden för bostäder, företag och kunskap liksom satsningar på infrastruktur, 
konsumtionsmiljöer och nkultur är framträdande i städernas utbyggnad. De vill framställa 
sig som attraktiva städer att bo och leva i, med en stor variationsrikedom av nöjen och 
konsumerbar kultur. God marknadsföring av dessa miljöer har blivit viktigt för att öka 
konkurrenskraften gentemot andra städer lsson 2008: 1 4 . Det viktiga för städerna är 
att skapa en konkurrenskraftig image, där kulturella symboler blir till medel för städernas 
ekonomiska utveckling. Med entreprenörsstaden argumenterar Zukin därför för en framväxt 
av den så kallade ”symboliska ekonomin” Zukin 1 5a: 15 .
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Entreprenörsstaden och den symboliska ekonomin kan också ses som svar på framväxten 
av den samhällsgrupp Florida kallar för ”den kreativa klassen”. Det nya ekonomiska 
systemet är strukturerat utifrån möjligheterna att ta tillvara mänsklig kreativitet som blivit 
samhällets viktigaste ekonomiska resurs. Teknologi, talang och tolerans är enligt Florida 
det som behövs för tillväxt, och städer tävlar därför om att attrahera denna viktiga resurs. 
Den kreativa klassen utgörs av människor som på olika sätt arbetar med att skapa nya id er 
eller är högutbildade problemlösare. De delar alla liknande värderingar och normer med en 
stark betoning på individualitet, mångfald, öppenhet och kreativ kompetens. Då denna klass 
har fått en viktigare ekonomisk roll än arbetarklassen och serviceklassen i dagens samhälle 
omorganiseras städerna efter deras behov och önskemål, som skiljer sig från tidigare klassers 
preferenser. Attraktiva miljöer för den kreativa klassen är stimulerande och mångfacetterade 
stadsrum som ger utrymme för olika livsstilar och ett vitalt stadsliv Florida 2006: 15 16, 
5 8, , .

En annan trend som kan skönjas i städernas utveckling är den ökande privatiseringen av de 
o entliga rummen, något som är nära förknippat med utvecklingen av entreprenörsstaden. 
Skötsel och förvaltning av de o entliga rummen läggs allt mer i händerna på privata 
aktörer som därmed får ett ökat in ytande ikström  lsson 2012: 104 10 . En viktig 
förklaring till detta är att de o entliga rummens skötsel har blivit för dyr för de kommunala 
förvaltningarna. Dessutom har privatisering blivit en allt vanligare metod för att motverka 
kriminalitet, då rädslan för brott ökar i dagens samhälle. Genom upprättandet av gallerior 
skapas kontroll över de publika platserna och de människor som har tillgång till den 
kommersialiserade miljön kan känna sig trygga Zukin 1 5b: 142, 144 . På så sätt krymper 
de o entliga rummen i städerna, vilket samtidigt är en inskränkning av stadens demokratiska 
rum. I takt med att allt er o entliga platser blir privata förändras även tanken om vad de 
o entliga rummen ska innehålla, och privatiseringen har således in ytande även över de 
kvarvarande o entliga rummen som allt mer utformas efter privilegierade samhällsklassers 
förväntningar på dem ikström  lsson 2012: 10 108 . Teoretiker som Habermas och 
Sennet talar om det o entliga rummets förfall i den moderna staden Johansson 200 : 1 .

I en svensk kontext analyseras ofta stadens omvandling utifrån handelns utveckling från 
torghandel till dagens mer storskaliga konsumtionsmiljöer. Idag åter nns detaljhandeln 
längs gågator och gallerior inne i städerna samt större köpcentrum och stormarknader i 
staden periferi. ad denna omdaning medfört är en stark kommersialisering av våra urbana 
miljöer och inom stadsplaneringen ställs idag ett likhetstecken mellan stadsliv och handel. 
Det nns ingen möjlighet till o entligt stadsliv utan närvaron av shopping, och ingen handel 

utan möjligheten att strosa mellan a ärer och insupa det lokala stadslivet Bergman 200 : 
1 6 . Det nns en stark tro på att ett vitalt stadsliv uppnås genom satsningar på caf  och 
restaurangutbud liksom konsumtionsmiljöer för handel och kultur. Med privatiseringen 
och kommersialiseringen av stadens o entliga rum följer också en estetisering där platsers 
utseende har blivit det viktiga. Rummen, särskilt de o entliga rummen i innerstaden, ordnas 
allt mer utifrån viljan att behaga den köpstarka medelklassen i städerna. ikström  lsson 
2012: 104, 110 111 . Detta hänger ihop med utvecklingen av den kreativa klassen och den 
symboliska ekonomin. Platsers utseende har blivit allt viktigare då estetiken hänger nära 
samman med identiteten, och att ge innerstadens rum en egen identitet och symboliskt värde 
ökar dess attraktionskraft vilket är en bra grund i konkurrensen mot andra städer (Zukin 
1 5: 1 , 142 14 .

Segregation & den delade staden. ilka konsekvenser får då framväxten av 
entreprenörsstaden och en nyliberal politik  liksom privatiseringen, kommersialiseringen 
och estetiseringen av de o entliga rummen  för stadens invånare  Många forskare talar om 
en växande social polarisering inom våra städer, som följd av globaliseringen.  Man talar 
om den fragmenterade och delade staden i både social och rumslig bemärkelse ( lsson 
2008: 8, 41 . Detta beror dels på ett starkt öde av immigranter till de västeuropeiska 
städerna vilket har gjort att klyftorna i samhället ökar. Allt er människor be nner sig i 
ett starkt utanförskap på såväl arbetsmarknaden som i samhället i stort (Sernhede 200 b: 
111 . Men varför denna polarisering så tydligt kommit att prägla den postindustriella 
staden i rumslig bemärkelse beror mycket på de nyliberala initiativen som formar stadens 
utveckling, där marknadskrafter i hög grad styr vad som byggs. Fastighetsmarknaden ser 
rummet som en handelsvara där mark i innerstaden ger en högre vinst, varför det ger 
mer ekonomisk avkastning att satsa på dessa områden. Beroende av inkomst har stadens 
invånare olika tillgång till denna handelsvara och mindre bemedlade samhällsklasser blir 
således undanträngda till stadens periferi (Madanipour 1 8: 186 18 .

Madanipour analyserar rumsliga aspekter av social exkludering och konstaterar att 
utanförskap i dagens europeiska städer inte enbart handlar om en ekonomisk uppdelning 
mellan rik och fattig. Madanipour identi erar tre olika typer av exkludering, nämligen 
ekonomisk, politisk och kulturell. I kombination kan dessa former av utanförskap skapa en 
stark social exkludering som ställer den drabbade i utkanten av samhället, vilket befästs 
i en rumslig uppdelning genom den starka polariseringen mellan innerstad och perifera 
områden. Människor i utkanten av samhället hamnar även i utkanten av staden. Samhälleliga 
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strukturer påverkar således stadens uppdelning, samtidigt som uppdelningen befäster de 
sociala mönstren (Madanipour 1 8: 182 184 . Även lsson påpekar att utanförskapet inte 
främst grundar sig i inkomstnivåer och klasskillnader utan snarare etniska strukturer, om 
”svenskar” och ”icke svenskar” där aspekter som strukturell arbetslöshet, diskriminering 
och stigmatisering är det som utgör grunden för stadens polarisering. På så sätt innebär 
segregeringen en rasi ering där föreställningar om olikheter grundade i kulturell bakgrund 
skapar en uppdelning mellan människor, vilket tar sig i uttryck genom en rumslig såväl som 
materiell exkludering ( lsson 2008: 41 .

entligheten i staden diskuteras ofta, som beskrivet ovan, i termer av öppenhet och 
tillgänglighet för alla. ad som blir tydligt här är dock att id n om det o entliga rummets 
demokratiska dimension inte återspeglas i praktiken, särskilt inte i förhållande till innerstaden. 
Enligt Foucault nns det alltid en vilja till sanning i dominerande diskurser, en önskan om att 
den diskursiva kunskapen också är den sanna. Dominerande diskurser bestäms av de som 
har makten i samhället och fungerar utestängande för andra uppfattningar. Svårigheten 
i att se den dominerande diskursen som sanning blir att det är svårt att ändra de faktiska 
strukturerna. Erfarenheterna av det o entliga rummets tillgänglighet underkastas diskursens 
makt (Foucault 1 : 11 1 , 4 .

Kultur präglar hela samhället och är därför en stark grund för kon ikter och rädslor. Här 
återkommer Zukin och hennes tankar om en symbolisk ekonomi där kulturen tillskrivs en 
avgörande roll i städernas ekonomiska tillväxt. Den allt starkare ställning som kulturindustrin 
får i och med den symboliska ekonomin skapar nya sätt att hantera sociala skillnader i 

samhället och ger en rumslig uppdelning i staden. Den publika kulturen skapas av sociala 
möten i staden och formar våra upplevelser av platser, vem som har rätt att vistas där och 
hur platserna ska nyttjas. Genom att utnyttja den lokala kulturen och utforma platser efter 
visuellt välbe nnande och identitetsskapande erhålls ”urbana oaser” i innerstaden som är 
utformade för medelklassens behov. Innerstadens o entliga rum gentri eras därmed och 
samhällets marginaliserade hamnar allt längre ut i stadens periferi. Den sociala exkluderingen 
befäster den rumsliga segregeringen (Zukin 1 5b: 1 1 . synliga murar och barriärer 
försvagar således allas rätt till det o entliga rummet. Den mentala föreställningen kring 
platser bestämmer vilka som är inkluderade och vilka som är exkluderade. Det kan handla 
om väldigt subtila signaler i den arkitektoniska utformningen. Gentri ering hör således 
nära samman med stadens segregation. Ett ytterligare problem som följer av detta är att 
de marginaliserade och exkluderade automatiskt blir mindre engagerade att delta i stadens 
utformning, vilket gör att de demokratiska rättigheterna kring medbestämmande blir mer 
inskränkta i och med gentri eringen (Forsemalm 200 : 150 151, 155 . 

Kultur har idag blivit en handelsvara i den kommersialiserade postindustriella staden. 
Människor de nieras utifrån deras förmåga att konsumera det utbud av kultur, service 
och upplevelser som staden erbjuder, vilket skapar nya geogra ska och sociala gränser i 
samhället. De som redan är politiskt marginaliserade får allt snävare möjligheter att delta 
i demokratiska processer då deras o entliga rum krymper genom utestängande processer 
(Johansson 200 b: 168 16 . Fysiska och mentala barriärer liksom utövandet av social 
kontroll är alla faktorer som exkluderar vissa människor från delar av staden (Madanipour 
1 8: 185 .
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Människan i det offentliga rummet

Rumslig produktion. Det fysiska rummet och tillgängligheten till detta rum formas alltså 
som framgår ovan genom olika sociala processer och normer i samhället. Utformningen av 
de o entliga rummen påverkar i sin tur mänskliga beteenden och strukturer. Två teoretiker 
som fokuserar på hur vardagslivet påverkar människors livsvärld är Henri Lefebvre och 
Michel de Certeau. De diskuterar olika former för rumslig produktion med utgångspunkt 
i människors handlingar och hur de tillsammans bildar mönster som får konsekvenser för 
den byggda miljön (Lefebvre 2008, i ikström  lsson 2012: 6 . Lefebvre använder sig 
av begreppsparet appropriation och dominering för att beskriva två olika typer av rumsskapande 
processer. Dominering handlar om maktutövning, att ta över dominansen av ett rum och på 
så sätt hindra andra brukare att vara medproducenter i rumsskapandet. Appropriation är 
domineringens motsats då det syftar på den process som sker när en brukare tar ett rum i 
anspråk och gör det till sitt. Appropriation handlar om att tillägna sig rummet och vara med 
i produktionen av det. Lefebvre är politisk i sina teorier och menar att för att uppnå verkligt 
deltagande måste alla få möjlighet att delta i formandet av staden, både rumsligt och socialt. 
Först när handlingar har möjlighet att lämna fysiska avtryck har de potential att påverka, 
vilket gör att rummet blir både förutsättningen och målet för förändring. Möjligheten till 
appropriation innebär således den grundläggande rätten till staden (Lefebvre 1 4  1 1: 
164 168 . I dagens situation är det marknaden och de tunga institutionerna i samhället som 
är de främsta producenterna av rum. Lefebvre talar om samhällets kapitalistiska uppbyggnad 
och om Marx ”bourgeoisie” som leder utvecklingen i samhället. Det nns en motsättning 
mellan dagens fokus på tillväxt, det vill säga behärskandet av rummen, och utveckling, 
som handlar om människans möjlighet att tillägna sig stadens rum. Id n om appropriation 
är således en marxistisk tanke som utgår från möjligheten att övervinna de dominerande 
maktstrukturerna i samhället (Lefebvre 1 66 .

Domineringen i den moderna staden handlar om att de o entliga rummen formas utifrån 
viljan att bestämma hur människor ska leva, och när rummen är dominerade är de också 
dominerande, vilket betyder att det nns begränsningar i möjligheten till appropriation 
(Lefebvre 1 68  1 6: 65 68  1 1: 2, 46 . Dominerande rum präglas genom sin 
utformning av osynliga barriärer och regler som talar om för samhället hur de får brukas 
och vem som får vistas där. Genom tecken och symboler skapas föreställningar om rummen 
som i sin tur omsätts i handling och aktiviteter. Därmed förkroppsligas det abstrakta och 
föreställda rummet  normerna är inbyggda i den fysiska miljön och rummet är normativt 
på så sätt att det är sammanvävt med samhällets sociala relationer. Rummet är både en 

produkt och en producent av samhället eftersom det dels konstitueras av samhället, men 
dess struktur reproducerar också samhället och de normer och sociala relationer som nns 
(Lefebvre 1 1: 26 2 , .

Istället för appropriation och dominering skiljer Michel de Certeau (1 84  mellan strategi 
och taktik när han talar om rummets produktion. Hans utgångspunkt ligger inte, som hos 
Lefebvre, i rätten till staden utan hans teorier kretsar kring vardagslivets repetitiva handlingar 
som tillsammans utgör en strukturerande kraft i formandet av staden. Det är dessa aktiviteter 
som de Certeau kallar för taktiker. Genom taktikerna approprierar invånarna tillfälligt 
platser i staden och omformar över tid de dominerande strukturerna. Strategier handlar 
om de processer vars intention är att styra de taktiska handlingarna och dominera platsers 
struktur. Genom att strategierna tar kontrollen över platser erhåller de även kontrollen över 
platsernas brukare, och bestämmer således platsers funktion. Strategier handlar om att ordna 
platser för att kunna utöva makt. Det är brukarna av platsen som upprätthåller den ordning 
som strategierna ämnar då brukarna rättar sig efter strategiernas intentioner. Strategiernas 
förverkligande handlar således om den ordnade platsen, som söker kontrollera handlingar 
och rörelser i rummet. Men den ordnade staden kommer alltid inrymma möjligheter för 
mänsklig kreativitet och tillfällen till spontanitet som går utanför strategiernas intentioner. 
Därmed har taktikerna en omstrukturerande verkan att med tiden omde niera de ordnade 
platserna (Certeau 1 84: 4 , 1 6, 1 14 .

Medskapandets betydelse för demokratiska rum. Genom att jämföra Lefebvres och 
Certeaus teorier om rumslig produktion har lsson utarbetat begreppen taktisk respektive 
strategisk appropriation. Enligt Lefebvre innebär verklig appropriation att rummet omstruktureras 
i grunden. I jämförelse med Certeaus begrepp strategi och taktik menar lsson att denna 
typ av appropriation mest svarar mot begreppet strategi, varför hon väljer att kalla Lefebvres 
de nition av appropriation för strategisk appropriation. Däremot förekommer även många 
handlingar i staden som tillägnar sig platser enbart för stunden, varför detta fenomen kan 
beskrivas som taktisk appropriation, det vill säga sådan appropriation som är temporär och 
inte genererar nya ordnade platser. De rum som blir föremål för strategisk appropriation 
måste dock bibehålla sin möjlighet till ny appropriation. I annat fall blir även dessa rum 
dominerande. Således är kontinuerliga appropriationer viktiga för att bibehålla det o entliga 
rummets öppenhet och roll som demokratisk plats, och stärka deltagandet i skapandet av 
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staden. Att kunna uttrycka sig själv genom det o entliga rummet är en viktig aspekt och 
utgångspunkt för själva o entligheten i rummet ( lsson 2008: 85, 88, 101 104 .

Begreppet taktisk appropriation kan också beskrivas i förhållande till ikströms texter 
kring den responsiva staden. Han menar att invånarnas handlingar, det vill säga taktiker, 
i sig är en förutsättning för stadens urbana rum. Möjligheten till taktisk appropriering 
bestäms av stadens responsivitet, det vill säga stadsrummens förmåga att kunna svara till 
invånarnas behov av ett aktivt medskapande. En riktig plats har förmåga att respondera 
och ge invånarna ett gensvar, på samma sätt som det sociala samspelet människor emellan. 
I koppling till Certeau innebär det att kunna vara spontan och bejaka de möjligheter som 
öppnar sig i stadens miljöer. ikström benämner den kreativitet som stadsrummen inbjuder 
till för taktisk kreativitet, eftersom upplevelsen av rummen också bestämmer vilka handlingar 
som kan utföras. På så sätt handlar stadens responsivitet om demokrati och om rätten att 
vara medskapare av det o entliga rummet ( ikström 200 : 1 5, 21 2  2015 .

Lieberg lyfter särskilt ungdomarnas plats i den postindustriella staden. Genom den 
fragmentering och uppdelning som sker i staden blir de ungdomar som bor i förorten 
lågt prioriterade. Han menar att innerstadens kommersialiserade och aktivitetsrika rum 
innehåller kvaliteter som förorten inte kan erbjuda. Den gentri ering som skett av innerstaden 
skapar kon ikter då medelklassen som bosatt sig där vurmar för en lugn boendemiljö 
samtidigt som ungdomar kämpar för sina frizoner i staden. För ungdomar är det viktigt att 
kunna ta staden i besittning och tillfälligt appropriera vissa platser i det o entliga rummet. 
Problemet med innerstadens allt mer tillrättalagda miljöer där estetiseringen är stark är att 
de är överplanerade. Det nns inget utrymme för kreativitet, frihet och fantasi att omforma 
rummen utifrån egen förmåga (Lieberg 1 4: 206 210, 224 225, 22 .

Att vara kreativ handlar här om nyskapande i alla dess former. Det o entliga rummet som 
plats för mänsklig kreativitet är en grundläggande rättighet i staden. Kreativitet uppstår i 
gränsöverskridande möten med den andre och således utgör det o entliga rummet en viktig 
utgångspunkt för människans skapande förmåga. Det är i de gemensamma rummen vi möts 
och de sociala strukturerna befästs, förstärks och ifrågasätts. Men hur kan stadsrummen 
utformas för att möjliggöra för taktisk appropriation och kreativitet ( ikström  lsson 
2012: 150 15

Människan som utgångspunkt. Jan Gehls teorier kring staden grundar sig i människan 
som utgångspunkt. Tonvikten på den mänskliga skalan handlar om en kritik mot den 
modernistiska stadsplaneringen och en vädjan om att planeringen måste utgå från 
människan för att kunna skapa livfulla, säkra, hållbara och hälsosamma städer. Att stärka 
stadsrummen som sociala mötesplatser bidrar enligt Gehl till en ökad social hållbarhet 
och ett öppet och demokratiskt samhälle (Gehl 2010: 5 6 . Även Jane Jacobs bok The eath 
and ife of  reat American Cities (1 61  är en kritik mot den moderna stadsplaneringen och 
hur den, enligt Jacobs, fragmenterade städer och förstörde det o entliga stadslivet. Hon 
menar att planerarna blivit ignoranta för det intrikata sociala samspel som utspelar sig på 
staden gator och att de har lite intresse av att ta reda på hur livfulla platser skapas (Jacobs 
1 61a: 140 142 . Gatorna är stadens mest vitala organ och en fundamental utgångspunkt 
för stadens säkerhet. Den rädsla som ökat bland stadens invånare bottnar, enligt Jacobs, i 
framväxten av bilstaden och bristen på trottoarer eftersom det saknas ett samspel mellan 
människor på stadens gator. En avsaknad av trottoarer med ett levande stadsliv innebär 
en avsaknad av social kontroll. Jacobs liknar stadslivet vid en dans  gatans balett  där 
de individuella dansarna tillsammans bildar en komponerad helhet och åstadkommer en 
levande och mångfaldig stadsmiljö (Jacobs 1 61b: 115 11 .

Även Gehl talar om stadens mångfald som utgångspunkt för ett vitalt stadsliv. Dessutom 
ökar förståelsen för andra i kontakt med stadens mångfald och olikheter avdramatiseras då 
människor från olika socioekonomiska grupper möts och vistas tillsammans i o entligheten 
(Gehl 2010: , 10 . Jacobs menar att trottoarer med ett levande stadsliv kan bidra till att 
minska segregation och etnisk diskriminering eftersom dessa företeelser i mångt och mycket 
handlar om fördomar och rädsla för ”den andre”. Genom att se och synas i gatans balett 
minskar stigmatiseringen av etniska minoriteter (Jacobs 1 61a: 150 . Enligt Carmona et 
al. främjas stadens mångfald genom att skapa miljöer med en inkluderande design, vilket 
innebär att de är fria från både fysiska och mentala barriärer. God urban design är per 
de nition inkluderande, eftersom det handlar om att skapa miljöer av högsta värde som alla 
kan använda. Inkluderande design sätter användaren i fokus och erkänner stadens mångfald 
och olikheter (Carmona et al. 2010: 15 , 166 . Inkluderande design främjar alltså stadens 
mångfald, vilket kan liknas vid Gehls uppfattning om att goda stadsrum också är välanvända 
(Gehl 2010: 16 1 .

Utformningen av det offentliga rummet
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Till stadens mångfald hör också det faktum att människor attraherar människor, vilket både 
Gehl, Jacobs och Carmona et al. uppmärksammar, men även illiam H. hyte. När hyte 
på 1 60 talet arbetade med uppdateringen av Ne  orks översiktsplan började han studera 
utformningen av stadens allmänna parker och torg och upptäckterna kring de o entliga 
rummen är sammanställda i The ocial ife of  mall Urban paces (1 80 . hytes första slutsats 
av sina studier är, som också Carmona et al. och Gehl uppmärksammat, att tillgång skapar 
efterfrågan. Goda urbana rum attraherar människor. Den andra slutsatsen är att människor 
attraherar människor. Det är människors rörelser och aktiviteter som är torgens främsta 
kvalitet och det som andra människor nner intressant. För att knyta an till Jacobs handlar 
det om gatans teater som dragningskraft ( hyte 1 80: 201 204 .

Utformning som främjar mångfald. Ett vitalt stadsliv bidrar, som beskrivet ovan, 
till en säkrare stad. Det är även så att människor attraherar människor, vilket är själva 
förutsättningen för stadens mångfald. Men hur utformas det o entliga rummet så att 
denna mångfald främjas  Enligt Jacobs skapas ett levande stadsliv genom en mångfald av 
verksamheter längs stadens gator, öppna dagtid såväl som kvällstid. Närvaron av a ärer, 
barer och restauranger ger människor en anledning att vistas på gatorna, och ger möjlighet 
att strosa länge och besöka era olika typer av verksamheter (Jacobs 1 61b: 115 11 . En 
mångfald av verksamheter är även en förutsättning för kontaktskapande. Tillit skapas över 
tid genom upprepade publika kontakter i den lokala miljön, och genom tillit skapas platsers 
identitet och känsla av samhörighet (Jacobs 1 61a: 142 14 . Enligt Carmona et al. främjas 
mångfald då staden är uppbyggd utifrån en tydlig kvartersstruktur där gatorna är väl 
sammankopplade, den är visuellt intressant på så sätt att alla stadsrum utformas med egna 
karaktärer som skapar platsernas identitet, och det nns en blandning av funktioner liksom 
en blandning av gammalt och nytt i stadsrummen (Carmona et al. 2010: 60 .

Ett livfullt stadsliv handlar enligt Gehl inte enbart om att samla tillräckligt många människor 
på en plats. Kvantitet är bara en faktor av en levande stad. Därtill handlar det om hur lång tid 
människor spenderar i de o entliga rummen. Stadsrum där butiker, genomsläppliga fasader, 
stora fönster och många öppningar skapar aktiva fasader och ”mjuka kanter” mellan gator 
och byggnader ger större anledning för människor att sakta ner, stanna upp och titta. ”Hårda 
kanter” erbjuder få upplevelser, varför människor snabbt passerar förbi i sådana miljöer. En 
mångfald av verksamheter och en blandning av bostäder och verksamheter uppmuntrar 
också till mänsklig närvaro under hela dygnet (Gehl 2010: 1, , . Gehl skiljer mellan 
nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter i staden. Nödvändiga aktiviteter innefattar 

sådana som är mer eller mindre obligatoriska och äger rum under alla förhållanden, som att 
gå till skolan/jobbet eller vänta på bussen. alfria sysselsättningar som till exempel att strosa 
eller sitta ner för att njuta av utsikten eller vädret är exempel på frivilliga aktiviteter. Denna 
typ av aktiviteter förutsätter stadsrum av god kvalitet för att äga rum. Platser som erbjuder 
skydd, komfort och visuell kvalitet inbjuder till vistelse. ckså yttre faktorer som väder och 
vind är viktiga faktorer som avgör förekomsten av frivilliga aktiviteter. Sociala aktiviteter 
handlar om all kommunikation som sker mellan människor i staden, och är således beroende 
av närvaron av andra människor. Den sociala kontakten handlar om att se och höra och 
uppleva andra människor och uppstår därför som resultat av de andra typerna av aktiviteter 
( gur . I en god och aktiv stadsmiljö har människor stora möjligheter att uttrycka sig 
personligt, kulturellt och politiskt, och att skapa goda mötesplatser handlar därmed om att 
stärka rummet som demokratisk arena (Gehl 2010: 20 25, 2 .

Nödvändiga aktiviteter

Frivilliga aktiviteter

Sociala aktiviteter

Den fysiska miljöns kvalitet

dålig bra

Figur . Relationen mellan stadsrummens kvalitet & förekomsten av aktiviteter

id utformning av ett torg är det enligt hyte viktigt att studera hur folk rör sig, var de 
tenderar att stanna upp och varför. Dessutom är det väsentligt att ta i beaktning sådana 
faktorer som sol, vind, träd och vatten. Det är element som kan berika stadsrummet och 
bidra till dess vitala liv. Under vintermånaderna vill människor vistas i solen och i skydd från 
vinden, medan de på sommaren söker skugga och bris för att svalka sig i värmen. Huvudfokus 
för hytes studier ligger dock på de sittbara utrymmen som torgen erbjuder. Den faktor 
som främst avgör om människor sitter på torgen är närvaron av platser att kunna sitta. Ju 
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Den fysiska planeringens begränsningar

Utformningen av det o entliga rummet har betydelse för att skapa öppna och demokratiska 
platser för alla i samhället, men det nns också begränsningar i den fysiska planeringens 
möjligheter. Många utestängningsprocesser som påverkar stadens förmåga till inkludering 
och social hållbarhet ligger utanför planeringens möjligheter. Det handlar om olika 
ekonomiska, politiska och kulturella strukturer där hela samhället har ett ansvar att inkludera 
människor i de processer som sker inom dessa sfärer ( ikström  lsson 2012: 15 . 
Globaliseringen och västvärldens avindustrialisering har förändrat städernas sociala och 
spatiala organisering vilket även skapat förändrade roller för de som producerar, reglerar 
och använder städernas o entliga rum. För lokala politiker och producenter av den byggda 
miljön har urban design blivit allt viktigare då attraktiva rum höjer bytesvärdet och skapar 
större konkurrenskraft gentemot andra städer. Den postindustriella staden har också blivit allt 
mer fragmenterad och polariserad. Socialt hållbar urban design är ett sätt att hantera denna 
problematik, genom att utforma tillgängliga och inkluderande miljöer för många. Men det 
räcker inte enbart med en god utformning av den fysiska miljön för att skapa inkluderande 
städer. entliga rum gestaltas bäst och blir mest välanvända då invånarna ges möjlighet att 
delta i planeringen av staden. Att delta i ett demokratiskt beslutsfattande skapar en känsla 
av gemenskap i den byggda miljön, och därmed en större tillhörighet till staden. Utan ett 
aktivt medborgardeltagande nns det risk att urban design enbart förbättrar livskvaliteten 
för enstaka samhällsgrupper och genererar likartade platser överallt utan hänsyn till lokala 
kontexter (Madanipour 2006: 1 6, 184, 186, 18 1 0 .

er sittplatser som nns desto er människor sitter. Sittplatserna bör vara mångfunktionella 
för att erbjuda användaren valmöjligheter i form av hur och var hen kan sitta, det vill säga 
hellre än att vara fysiskt komfortabla måste sittplatserna vara socialt komfortabla. Därför, 
menar hyte, ska valmöjligheter vara inbyggda i den grundläggande konstruktionen hos 
sittbara utrymmen. De sittbara utrymmena utgörs inte enbart av bänkar och stolar utan 
även av kanter och avsatser i det urbana rummet, det vill säga sådana ytor som är inbyggda 
i stadsrummet. Dessa ytor bör därför utformas på ett sätt som möjliggör naturliga sittplatser 
i staden ( hyte 1 80: 1 212 .

Även Gehl menar på att ju er sittplatser som erbjuds desto er människor sitter ner. En god 
möblering av stadens gator och torg är av väsentlig betydelse för stadens mångfald, då tiden 
som människor spenderar i det o entliga rummet anses vara en viktig bidragande faktor 
till ett vitalt stadsliv. ckså Gehl förespråkar yttbara stolar som erbjuder en exibilitet för 
användaren. De kan yttas runt beroende av väder och utsikt, men också ställas ihop nära 
varandra för att skapa ett bra samtalsklimat. Användningen av bänkar och stolar ökar då 
de kan erbjuda god utsikt över stadslivet eller en vacker vy, helst både och. Uteserveringar 
förlänger människors vistelse på platser och är därför en viktig aspekt för att skapa livfulla 
stadsmiljöer. För barn är det inte så viktigt med attraktiva sittplatser som med stimulerande 
och intressanta miljöer som inbjuder till lek. Gehl avfärdar modernismens fokus på särskilda 
lekplatser och menar att barns lek alltid har varit en integrerad del av stadens liv. Planering 
borde erbjuda platser som inbjuder till exibla och ytande aktiviteter snarare än att upprätta 
platser för speci ka aktiviteter. Människor som står upp tenderar att söka sig till kanterna av 
stadsrummen, något som Gehl kallar för ”kante ekten”. I kanterna är vi inte i vägen, ryggen 
är täckt och vi kan studera stadslivet diskret och på avstånd. Dessutom är det lokala klimatet 
ofta bättre här och vi kan stå och luta oss mot väggen. Även pelare eller föremål längre ut i 
rummen kan tjäna som stödjande element (Gehl 2010: 1 1 , 14 148, 155, 158, 161 .
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Gehl har tagit fram en checklista för att bedöma kvaliteten i de o entliga stadsrummen 
( gur 4 . Checklistan är en bra utgångspunkt för detta arbete då den fokuserar på de 
o entliga rummens fysiska utformning i förhållanden till sociala aspekter. Mänskliga 
sinnen och mänskliga behov utgör förutsättningarna för den kvalitet som Gehl eftersträvar. 
Checklistan utgör därmed en praktisk tillämpning och ett praktiskt perspektiv på staden. 
De tolv kvalitetskriterierna som listan består av är indelade i de tre kategorierna ”skydd”, 
”komfort” och ”välbe nnande”. Den viktigaste prioriteringen vid utformandet av stadens 
rum är skydd mot olika risker, faror och oangenäma upplevelser. Nästa steg är att säkerställa 
god komfort och erbjuda stadens invånare möjligheter att gå, stå, sitta, se, prata, lyssna, 
aktivera sig och uttrycka sig själv i det o entliga rummet. För att kunna tala om god kvalitet 
måste dessa kriterier uppnås under alla tider på dygnet såväl som under alla fyra årstider. 
Den sista kategorin handlar om välbe nnande och att skapa trivsel genom att utgå från en 
mänsklig skala och ge möjligheter att kunna njuta av vädret. Det tolfte kriteriet berör det 
o entliga rummets estetiska kvaliteter och fungerar som ett paraplykoncept som bör omfatta 
de andra elva kvaliteterna. En övergripande behandling av alla tolv kvaliteter samtidigt ger 
enligt Gehl de naste och mest välfungerande stadsrummen  ingen kvalitet kan uteslutas i 
skapandet av en inkluderande stad (Gehl 2010: 2 8 2 .

Följande kapitel beskriver de gestaltningsprinciper och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för arbetet. 
För att behandla problematiken kring det o entliga rummets sociala tillgänglighet krävs en utgångspunkt i 
teorier som behandlar det fysiska rummet i förhållande till sociala strukturer. ärför innefattar den analytiska 
ramen teorier av ehl som skriver om fysisk utformning i förhållande till människans aktiviteter samt efebvre 
som skriver om rätten till staden. ehl tillför en praktisk syn på stadens utformning medan efebvre tillför 
arbetet ett socialt maktperspektiv på stadsrummen.

Teoretiska utgångspunkter

Jan Gehl & goda offentliga stadsrum

Skydd mot trafik &
olyckor: säkerhet

Skydd mot brott
& våld: trygghet

Skydd mot
oangenäma

sinnesupplevelser

Möjlighet att gå Möjlighet att stanna Möjlighet att sitta

Möjlighet att se Möjlighet att prata
& lyssna

Möjlighet till
aktivitet: lek, motion

& kreativitet

Mänsklig skala Möjlighet att njuta
av vädret

Estetisk kvalitet
& positiva

sinnesupplevelser

SK
YD

D
K

O
M

FO
R

T
VÄ

LB
EF

IN
N

AN
D

E

Figur . Checklista över  kvalitetskriterier
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Henri Lefebvre & rätten till staden

Lefebvre (1 1  har ett maktperspektiv på staden och de o entliga rummen. Rummen i den 
kapitalistiska staden är ofta dominerade av kapitalistiska strukturer och de som har makten 
i samhället, vilket innebär att de genom osynliga barriärer och regler talar om för samhället 
hur de får brukas och vem som får vistas där. Detta är enligt Lefebvre problematiskt då 
rätten till staden handlar om att kunna vara med och forma de o entliga rummen. erkligt 
politiskt deltagande innebär möjligheter att lämna fysiska avtryck i rummen och kunna 
appropriera dem.

I arbetet används Lefebvres teorier kring appropriation och dominering som utgångspunkt 
för det sociala perspektivet på stadens rum och de maktstrukturer som präglar dem. 
Möjligheten till appropriation utgör den grundläggande rätten till staden och stadsrummen 
måste därför innehålla en exibilitet och inte vara dominerande. Dock innebär verklig 
appropriation enligt Lefebvre att rummet omstruktureras i grunden och att helt nya sociala 
rum bildas. I arbetet används begreppet i en lösare mening där appropriation endast 
betyder möjligheten att tillfälligt tillägna sig platser och göra dem till sina, utan att för den 
sakens skull behöva lämna bestående fysiska avtryck. I den meningen utgörs den teoretiska 
utgångspunkten mer av det som Lina lsson benämner som taktisk appropriation, det vill 
säga sådan appropriation som är temporär och inte genererar helt nya ordnade platser. Hon 
menar att kontinuerliga appropriationer är viktiga för att bibehålla det o entliga rummets 
öppenhet och roll som demokratisk plats, och stärka deltagandet i skapandet av staden. Att 
kunna uttrycka sig själv genom det o entliga rummet är en viktig aspekt och utgångspunkt 
för själva o entligheten i det allmänna rummet ( lsson 2008: 85, 88, 101 104 .

För att möjliggöra en enklare bedömning av kvaliteten i stadsrummen operationaliseras de 
tolv kriterierna till fjorton frågor ( gur 5 . Syftet är att konkretisera vad kvalitetskriterierna 
egentligen innebär, och på så sätt möjliggöra en bedömning. Bedömningen om det o entliga 
rummet lever upp till kriterierna görs utifrån en tregradig skala mellan god kvalitet, bristfällig 
kvalitet och dålig kvalitet. På så sätt erhålls en bild av det studerade stadsrummets kvaliteter 
och brister vad gäller utformningen i förhållande till mänskliga sinnen och mänskliga behov.

Är gående skyddade från trafik?
Erbjuder platsen ett levande stadsliv, dvs är platsen funktionsblandad och rör sig människor ofta på platsen?
Kan människor skydda sig från vind och regn?
Är platsen skyddad mot buller och föroreningar?

Är platsen fysiskt tillgänglig för alla?
Finns det attraktiva kantzoner att stanna upp i?
Finns det attraktiva sittplatser?
Finns det möjlighet till vackra och intressanta utblickar?
Möjliggör platsen ett gott samtalsklimat?
Inbjuder platsen till kreativitet, fysisk aktivitet, motion och lek? Över dygnet, året och för olika användare?

Är byggnader och gaturum utformade i en mänsklig skala?
Finns det möjlighet att njuta av vädret, dvs möjlighet att vistas i både sol och skugga?
Är miljön detaljrik och väl designad?
Innehåller miljön grönska och vatten?

SKYDD

KOMFORT

VÄLBEFINNANDE

Figur .  frågor för bedömning av kvalitetskriterierna
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Analys

I följande kapitel presenteras och analyseras kommunala dokument samt inventering och observationer av 
Gamla Torget. Textanalysen av de kommunala dokumenten framgår av Analys - en god planering? och Gamla 
Torget och dess omgivning utvärderas i avsnittet Analys - en god miljö?. Kapitlet inleds först med en kort 
historik kring Uppsalas framväxt och planering samt Gamla Torgets utveckling.

Uppsalas historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Staden har varit ärkebiskopssäte sen 
1100 talet och ck sina stadsprivilegier år 14 . Kyrkan, universitetet och handeln har 
länge präglat staden och dess utveckling, vilket har skapat en stadskärna med gamla anor 
och ett rikt historiskt arv. Stadskärnan är idag ett riksintresse för kulturmiljövård (Uppsala 
kommun 201 : 4 . Gamla Torget ligger i Uppsala centrum, mellan Fyrisån och gågatan 
som är stadens centrala shoppingstråk ( gur 6 . Torget anlades på 1 80 talet och fungerade 
fram till stadsregleringen 164  som stadens huvudtorg där rådhus och andra viktiga sociala 
funktioner var lokaliserade. ster om ån, där Gamla Torget är lokaliserat, har staden 
historiskt sett präglats av handel och kommers medan den västra sidan varit kyrkans område. 
Den östra och västra sidan är sammankopplade vid Gamla Torget genom Dombron som är 
en gång  och cykelbro över ån. I och med den första stadsplanen 164  yttades huvudtorget 
till det nya renässanstorget, som idag utgörs av Stora Torget, och Gamla Torget förlorade 
mycket av sin status. Efter den första stadsplanen har många planer följt och den planlagda 
rutnätsstaden är framträdande öster om ån, med raka gator och rektangulära torg, och 
torgens form har inte förändrats sedan 1880 talet. Istället är det deras funktioner som 
förändrats mest, då planeringen under 1 00 talet fokuserat på biltra kens framkomlighet 
och låtit torgen bli till genomfarter och busshållplatser (Johnson 2008: , 12, 16 18 .

Historik

Innerstaden Gamla Torget

Uppsala

Figur 6. Uppsalas lokalisering i landet
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Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun. versiktsplanen för 
Uppsala kommun beskriver kommunens utveckling av den byggda miljön. 
Uppsala ska enligt planen vara en spännande stad för ”epokgörande” 
kunskap, kultur och a ärer, där det nns ett brett utbud av varor 
och tjänster, kultur och nöjesliv samt rekreationsmiljöer. Staden ska 
tillsammans med Stockholm vara tillväxtkärnan i Mälardalen och vara 
av vikt såväl nationellt som internationellt. Den ska präglas av öppenhet, 
tolerans och mångfald och de o entliga rummen ska ge möjlighet till 
fysiska såväl som sociala aktiviteter. iktiga planeringsförutsättningar 
för att höja attraktiviteten i kommunen är ta vara på den ökande 
kreativa sektorn samt utveckla en god arbetsmarknad i stort, erbjuda 
attraktiva bostäder samt en levande stadsmiljö med ett rikt service  och 
kulturutbud (Uppsala kommun 2010: , 11, 16 1 .

Täthet och mångfunktionella stadsrum är ledord för stadens utveckling. 
Stråk där många människor rör sig har potential att utvecklas med 
handel och service som i sin tur gynnar slumpartade möten och social 
integration i staden. Staden ska bli mer attraktiv genom att koppla 
ihop olika stadsdelar med hjälp av nya mötesplatser, parker och torg. 
Även en sådan ihopkoppling gynnar social integration då människor 
med olika ålder och bakgrund kan mötas. äl gestaltade o entliga rum 
lockar till vistelse och skapar ett levande stadsliv. Gator och o entliga 
platser är både ”vistelserum” och ”rörelserum” som bör utformas för 
transport såväl som sociala behov. Ett ökat stadsliv kräver i sin tur goda 
platsbildningar i form av torg och parker längs stråken, där handel och 
andra verksamheter kan samlas. Tillgängligheten till staden, och särskilt 
till stadskärnan, ska förbättras genom satsningar på kollektivtra ken. 
Grönstrukturen inom staden värderas högt då den bidrar till ökad social 
hållbarhet. Grönområden utgör viktiga mötesplatser som kan inhysa 
en mängd olika, icke kommersiella, aktiviteter. Även stadens torg bör 
innehålla mycket grönska av hög kvalitet och god gestaltning (Uppsala 
kommun 2010: 25 2 , 41 .

Presentation av kommunala dokument

ÖVERSIKTSPLAN 2010
för Uppsala kommun

Stadskärnan och innerstaden utgör särskilt viktiga områden då de är 
stadens identitetsbärare och viktiga för näringslivet. Det är här stadslivet 
utspelar sig. Kommunen vill utveckla stadskärnan och innerstaden 
till attraktiva områden med ett stort utbud av olika funktioner och 
ett levande stadsliv. Stadskärnan ska rymma både det historiska arvet 
och utvecklas till ett modernt kunskapscentrum. Handel, evenemang, 
kultur, nöjen och möten mellan människor är återkommande begrepp 
som nämns kring stadskärnans attraktivitet och dragningskraft. Ett 
brett utbud av dessa funktioner antas bidra till en levande stadskärna, 
vilket är en förutsättning för nya företagsetableringar och ett starkt 
näringsliv. äl gestaltade o entliga rum med exibla mötesplatser och 
kvalitet i utformningen är en förutsättning för en attraktiv stadskärna. 
De o entliga rummens funktion som mötesplatser betonas och de ska 
utformas med hög arkitektonisk kvalitet, konstnärlig utsmyckning och 
mycket grönska (Uppsala kommun 2010: , 41 42 .

Målet med stadsutvecklingsvisionen är således att stärka stadslivet 
genom att göra stadskärnan och innerstaden mer attraktiva. God fysisk 
tillgänglighet är viktigt och uppnås med utbyggd kollektivtra k och 
satsningar på gång  och cykeltra k. Stadsrummen bör utformas med 
tydliga karaktärer och hållas rena och trivsamma. ver lag ska Uppsala 
vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt etableringsalternativ för 
företagande och näringsliv. Staden ska även fungera som ett regionalt 
handelscentrum och utvecklingen av stadskärnan är viktig för att stärka 
konkurrenskraften gentemot externa handelsetableringar. Staden har 
även ambitionen att bli en av landets viktigaste kulturstäder (Uppsala 
kommun 2010: 42, 0, , 10 .
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Handlingsplan för Uppsalas

   STADSRUMTT
Inriktningsdokument

UPPSALASAA
STATT DSMILJÖ
Riktlinjer föff r Uppsalas stadsmiljö

GATAA U- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

Handlingplan för Uppsalas stadsrum: inriktningsdokument. I 
handlingsplanen för Uppsalas stadsrum beskrivs stadens o entliga 
rum som utgångspunkten för att skapa en attraktiv stad eftersom 
det är här stadslivet utspelar sig. Ett erkännande av detta gör att 
stadskärnans o entliga rum måste utvecklas och förbättras. Stadskärnan 
uppmärksammas idag som en central mötesplats och en plats för 
aktiviteter som bidrar till ett vitalt stadsliv. Handlingsplanen har därmed 
tagits fram som ett verktyg i arbetet med centrumförnyelsen, för att 
utveckla en attraktiv stadskärna som är tillgänglig, trygg och vacker. 

lika aktiviteter och evenemang i stadskärnan ska öka, både i form av 
handel, kultur och nöjen. De tre stora projekten som handlingsplanen 
slår fast är stråket aksalagatan/Drottninggatan som ska utvecklas till 
en paradgata, Fyristorg som ska utvecklas till en bättre plats för handel 
och sociala möten samt Dragarbrunnsgatan där upprustning redan 
pågår för att göra gatan mer attraktiv och levande (Uppsala kommun 
2014a: 1 4 .

Uppsalas stadsmiljö: riktlinjer. Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö 
antogs av kommunstyrelsen i december 201  i syfte att ta ett 
helhetsgrepp på utvecklingen av centrum. För ett enhetligt resultat är det 
viktigt att se till detaljerna för att utveckla och bevara stadens karaktär. 
I dokumentet presenteras riktlinjer för stadsrummens utformning 
vad gäller årummet, grönska, markbeläggning, färgsättning, möbler 
och utrustning, belysning, evenemang, säsongsutsmyckning, skyltar, 
uteserveringar, små byggnader och försäljningsstånd. Riktlinjerna utgår 
från stadens identitet för att bevara, stärka och utveckla de o entliga 
rummens karaktär och attraktivitet. Enligt kommunen är det historiska 
arvet viktigt då det attraherar många turister att besöka staden varje 
år. Även universitetet fungerar som en dragningskraft till staden för 
både studenter, forskare och etablering av nya företag. Uppsala är en 
växande stad och kommunen vill satsa på att utvidga stadskärnan som 
följd av en ökande efterfrågan på ett rikt kulturutbud och handelsliv. 
Kommunen menar att det är innerstadens miljöer som utgör stadens 
identitet och därför bör innehålla attraktiva och intressanta o entliga 
rum. I innerstaden kan människor mötas och utbyta kreativa id er vilket 
ger en bra grund för företagande och nya etableringar. rd som nämns 
i samband med stadsrummens utformning är ”trivsam”, ”vacker”, 
”funktionell” och ”tillgänglig för alla”. Dessutom är målen en ”levande” 
och ”trygg” stadskärna som innehåller många uteserveringar och 
intressanta evenemang (Uppsala kommun 201 : 5 .

Fyrisån som rinner genom staden ses som en stor tillgång och kvalitet i 
stadsrummen. Ån bidrar till stadens identitet och beskrivs som ”stadens 

nrum” där alla kan vistas i närkontakt med vattnet. Det är ett öppet 
socialt rum med många rekreativa och identitetsskapande värden. Även 
grönstrukturen i staden ses som en viktig tillgång ur social synpunkt. De 
fungerar som mötesplatser och med en mångfald av aktiviteter utgör de 
platser som är tillgänglig för alla (Uppsala kommun 201 : 6 .

Golvet skapar identitet för olika platser i innerstaden. Parker, gågator 
och torg har alla olika riktlinjer för markbeläggning som ger rummen 
speci ka karaktärer. Stor vikt läggs vid de historiska miljöerna där gatsten 
bör användas som markbeläggning, och svart färg på detaljer i gjutjärn 

och smide. I riktlinjerna presenteras färgkoder på möbler och utrustning 
för att skapa en enhetlig färgsättning som bidrar till identitetsskapande 
i stadskärnan och det nns även riktlinjer för möblernas form (Uppsala 
kommun 201 : 8 16 .

Stor vikt läggs också vid att uppmuntra och underlätta för evenemang 
i staden, för att utveckla Uppsala till en ledande kulturstad. Ett rikt 
kulturutbud tros attrahera besökande, nya boende och företag att etablera 
sig i staden. Stadens attraktivitet och identitet höjs även med hjälp av 
säsongsutsmyckning där blommor, påsk  och juldekorationer skapar 
variation i stadsmiljön. Under sommarhalvåret förespråkas många 
uteserveringar då det antas bidra till ett vitalt stadsliv. Uteserveringar, 
liksom små byggnader, försäljningsstånd och skyltar för kommers ska 
alla passa in i stadsrummen och bidra till dess identitet och karaktär 
(Uppsala kommun 201 : 18 2 .
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Dragarbrunnsgatan: kvaliteter i stadsbilden och gestaltnings-
principer. Ett led i stadsutvecklingen av Uppsala centrum är 
omgestaltningen av Dragarbrunnsgatan. Gestaltningsprogrammet är 
framtaget av Byggnadsnämnden och Kulturnämnden och beskriver 
olika kvaliteter i gatans stadsrum samt hur den bör utvecklas i 
framtiden. Målet är att utvidga den be ntliga stadskärnan genom 
att skapa en attraktiv handelsgata med ett levande stadsliv. Idag 
inger gatan ett splittrat intryck och präglas till stor del av 1 60 talets 
stadsomvandlingar där bilens framkomlighet var viktig. Byggnaderna 
innehåller en blandning av funktioner med bland annat butiker, biograf, 
bank och restauranger i bottenplan samt bostäder på ovanvåningarna. 
Enligt gestaltningsprogrammet vill Dragarbrunnsgatan gärna ”locka till 
konsumtion” men misslyckas då det inte nns någon ”genomgående 
estetisk hållning” och då byggnaderna är ”brutalt frånvända i sitt ansikte 
utåt mot människorna som rör sig här” (Uppsala kommun 200 : , 5 .

Syftet med Dragarbrunnsgatans omgestaltning är att öka stadskärnans 
attraktivitet i förhållande till externhandeln. Genom att rusta upp 
och förstärka av gatans och byggnadernas karaktär kan en attraktiv 
a ärsgata skapas. Gatan bör gestaltas med en egen identitet vad gäller 
markbeläggning, möbler och belysning. Dessutom bör er inåtvända 
gallerior skapas för att göra handeln oberoende av vädret. Många av 
fasaderna byggdes till med arkader under 1 60  och 0 talet vilka kan 
göras mer attraktiva med hjälp av god belysning och infravärme, men 
de esta kan byggas igen med inglasade partier. ver lag förespråkas 

er entr er ut mot gatan och en utveckling mot en tydligare karaktär 
för att skapa ett attraktivt stråk. Fler handelsetableringar antas skapa liv 
till gatan. ackra fasader, variationer i gatubredd och platsbildningar är 
kvaliteter som värderas högt (Uppsala kommun 200 : 5, 1 .

Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala 
Citysamverkan AB 2015-2017. Samarbetsavtalet mellan Uppsala 
kommun och Uppsala Citysamverkan AB tecknades i september 2014 
och syftet med samarbetet är en samverkan vad gäller handeln i city. I 
och med det nya avtalet får Uppsala City en större roll i planeringen 
och stadsutvecklingen av centrum, med målet att skapa en attraktiv och 
levande stadskärna. iktiga områden för arbetet med stadsutvecklingen 
är trygghets  och marknadsfrågor (Uppsala kommun 2014b: 1 2 .

En attraktiv stadskärna med ett brett utbud av ”service, handel, 
upplevelser, arbetsplatser, bostäder, mötesplatser, besöksmål, 
vårdcentraler, skolor, resecentrum med mera” är målet med samarbetet. 
Handel och service ses som viktiga delar av en attraktiv stadskärna, där 
butiker, restauranger och andra tjänster utgör grunden för ett levande 
stadsliv. En problematik kring externhandelns utveckling lyfts, då 
endast vart femte köp sker i centrum. För att kunna konkurrera med 
externhandeln måste därför tillgängligheten till stadskärnan öka, vilket 
gör den mer attraktiv. Satsningar på god kollektivtra k görs i syfte att 
öka möjligheten att ta sig till stadskärnan för att konsumera upplevelser 
och varor. Antalet evenemang i stadskärnan ökar och efterfrågas allt 
mer av stadens invånare (Uppsala kommun 2014b: 2 4 .

Uppsala City driver frågor för sina medlemmar, det vill säga näringslivet, 
och fungerar som informatör mellan dem och kommunen. Ett av 
målen är att öka besöksantalet i stadskärnan för att ge underlag för nya 
etableringar i city. En annan uppgift är att marknadsföra staden och 
”på ett positivt sätt skapa stolthet för city och dess utveckling”. Med ett 
brett kommersiellt utbud, många evenemang och goda mötesplatser i 
det o entliga rummet skapas en attraktiv stadskärna. Stadskärnan ska 
vara spännande och rolig att vistas i, samtidigt som den är trygg och 
trivsam. Gemensamt ska kommunen och Uppsala City bland annat 
arbeta med att förbättra stadskärnans fysiska utformning  marknadsföra 
stadskärnans miljöer och aktiviteter  samt möjliggöra för olika 
evenemang. Särskilda åtaganden för Uppsala City är bland annat att 
skapa en attraktivare stadskärna, utveckla det kommersiella utbudet och 
öka omsättningen i centrum (Uppsala kommun 2014b: 4, 6 8 .
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Analys - en god planering?

Vem är avsändare av dokumenten och vad ligger i avsändarens intressen? 
Uppsala kommun är avsändare av alla fem studerade dokument. Kommunens 
uppdrag är att verka för en god utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 
Tillväxt är en viktig faktor för att erhålla resurser och driva utvecklingen framåt. 
Det framgår att det är viktigt för staden att marknadsföra sig genom att erbjuda 
estetiskt vackra miljöer och ett spännande utbud av varor och tjänster för att 
attrahera nyföretagande och vara ledande i kunskapsutveckling och innovation. 
I det studerade samarbetsavtalet ingår även Uppsala Citysamverkan AB som 
avsändare. Det är ett privatägt företag som verkar för näringslivet i Uppsala city 
och därmed ligger det i företagets intresse att skapa ett så bra handelsklimat 
som möjligt inom stadskärnan, och verka för en utveckling som stärket city som 
kommersiell arena. Målet är att öka besöksantalet i city för att skapa underlag 
för nya etableringar.

På vilket sätt talas det om tillgänglighet? 
Tillgängligheten omnämns endast i fysisk mening. De o entliga rummen ska 
vara tillgängliga för alla med hänsyn till fysisk åtkomst, och tillgängligheten 
till stadskärnan ska förbättras genom satsningar på god kollektivtra k. Genom 
förtätningar i stadsväven skapas bättre tillgänglighet mellan stadens olika delar. 
Tillgängligheten i social mening diskuteras exempelvis inte i förhållande till 
den förespråkade privatiseringen av delar av Dragarbrunnsgatan, där arkader 
föreslås byggas igen till inglasade gallerior.

Vad är målet med stadskärnans utveckling? 
Stadskärnan ses som en väsentlig plats för stadens utveckling då den är stadens 
ansikte utåt. Ledorden är en attraktiv och levande stadskärna där människor kan 
mötas och utbyta kreativa id er. Det bör nnas ett brett utbud av handel, kultur, 
nöjen, evenemang och upplevelser som bidrar till ett vitalt stadsliv. Ambitionen 
är att evenemang och aktiviteter i city ska öka. Stadskärnans miljöer bör vara 
trygga, vackra, goda och lättillgängliga för att konkurrera med externhandeln 
och bli ett regionalt handelscentrum. De historiska miljöerna är viktiga att bevara 
och utveckla för att främja stadens turism. Målet är över lag att stärka stadslivet 
genom att göra innerstaden och stadskärnan mer attraktiva, eftersom en 
spännande stadskärna med estetiskt tilltalande miljöer har förmåga att attrahera 
nya boende, besökande och etableringar. Uppsala ska enligt översiktsplanens 
vision vara en spännande stad för epokgörande kunskap, kultur och a ärer  och 
där blir utformningen av stadskärnans miljöer ett viktigt verktyg.

Hur uppfattas det offentliga rummets funktion, och hur bör det utformas? 
Det o entliga rummet omnämns som en plats för möten i staden. versiktsplanen 
beskriver det o entliga rummet som en plats för både fysiska och sociala 
aktiviteter. Då staden förtätas är det viktigt att de o entliga rummen utformas 
med hög kvalitet och fungerar som integrerande platser mellan människor i 
staden. De o entliga rummen ska rymma ett vitalt stadsliv under alla tider på 
dygnet, vara exibla och innehålla mycket grönska. De ska även utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet och konstnärlig utsmyckning. De är utgångspunkten 
för hela stadens attraktivitet eftersom attraktiva o entliga stadsrum lockar 
till nyföretagande och turism såväl som nya boende. De o entliga rummen i 
innerstaden är viktiga för stadens identitet och ska således utvecklas med 
varierande karaktärer. Riktlinjer för det o entliga rummets utformning nns för 
att staden ska utvecklas enhetligt och bli estetiskt attraktiv och sammanhållen. 
Många uteserveringar som tar plats i de o entliga rummen antas bidra till ett 
mer levande stadsliv.
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Ger dokumenten uttryck för någon av arbetets teoretiska utgångspunkter? 
Rätten till staden benämns i form av öppenhet, tolerans och mångfald men i övrigt 
diskuteras mycket lite kring vikten av exibla stadsrum i enlighet med Lefebvres 
teorier. ad dokumenten beskriver är innerstadsrum som är dominerande och 
som inte möjliggör appropriation. Däremot innehåller dokumenten många 
avsnitt som kan kopplas till Jan Gehls teorier kring stadens utformning. För 
det första betonas det o entliga rummets funktion som mötesplats i staden, 
där människor möts och integreras med varandra, och Gehls pratar om det 
o entliga rummet som en plats för sociala aktiviteter. Dessutom menar Gehl att 
de o entliga rummen är platser för fysiska aktiviteter, något som översiktsplanen 
nämner som rum för vistelse såväl som för rörelse. versiktsplanen nämner också 
liksom Gehl att väl gestaltade o entliga rum lockar till vistelse. Gehl förespråkar 
stadsrum med en blandning av funktioner och levande fasader och i de studerade 
dokumenten förordas funktionsblandning och en utveckling med er entr er ut 
mot gatorna för att öka stadslivet. Dessutom förespråkas uteserveringar som 
också antas bidra till ett mer levande stadsliv. Gehl, liksom de kommunala 
dokumenten, kritiserar modernismens stadsomvandlingar där biltra ken stod i 
fokus och vill istället satsa på gång  och cykeltra ken för att skapa städer som 
utgår från en mänsklig skala. Stadsrummen måste utformas med god kvalitet och 
med hänsyn till att skapa ett gott lokalklimat.

Hur beskrivs sociala aspekter i förhållande till offentligt rum? 
Sociala värden i staden nämns främst i samband med grönstruktur, där parker i 
stadskärnan och Fyrisåns stränder sägs utgöra viktiga sociala rum. De o entliga 
platsernas vikt som mötesplatser betonas eftersom mötesplatser gynnar social 
integration, men grönområdena uppmärksammas däremot som viktiga 
mötesplatser för icke kommersiella aktiviteter, vilket antyder att stadens gator 
och torg till sin natur är kommersiella rum.
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Presentation av inventering & observationer

Gamla Torget ligger som beskrivet i Uppsala centrum mellan Fyrisån och gågatan som 
är stadens centrala shoppingstråk ( gur . Torget har en stark historisk betydelse för 
staden men fungerar idag som mötesplats, handelsplats, parkeringsplats samt genomfart till 
avlastningszon för butiker på gågatan. id torgets sydvästra kant passerar stra Ågatan 
som är en av få bilvägar i centrum. Gatan är enkelriktad för biltra k i södergående riktning. 
Den östra och västra åkanten förbinds genom Dombron för cykel  och gångtra k. Kring 
torget ligger handelslokaler, kontor, ett campus för Uppsala Universitet, en simhall med gym 
samt en restaurang ( gur 8 . Sommartid nyttjar restaurangen även en del av torget till sin 
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uteservering. På torget nns två bänkrader med totalt fem bänkar som erbjuder sittplatser 
utan krav på konsumtion och bakom dem nns en trappa som inbjuder till vistelse när alla 
bänkar är upptagna. I övrigt upptas torget av tre parkeringsplatser för rörelsehindrade samt 
sex stycken planteringsurnor som är placerade framför bänkarna och parkeringsplatserna. 
Då Gamla Torget är en historisk miljö utgörs markbeläggningen av gatsten och bänkar och 
andra detaljer är uppförda i klassisk modell. Bebyggelsen kring torget är relativt småskalig 
med två och ett halvt våningsplan i norr och tre våningar i söder. I norr gränsar torget även 
till en tegelbyggnad i fem våningar ( gur .

Figur . Centrum & Gamla Torget med omgivning Figur . Funktioner på & omkring Gamla Torget
0 50 100 150 200 meter 0 5 10 15 20 meter
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Överblick från nordost

Dombron, årummet & cykelparkeringar

Utsikt från bänkar

Planteringsurnor & verksamheterUppsala Domkyrka som fond

Parkeringsplatser & verksamheter
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För att kartlägga Gamla Torget och dess omgivning används här Lynchs begrepp stråk, 
barriärer, noder, distrikt och landmärken ( gur 10 . ver torget löper ett av innerstadens 
centrala gång  och cykelstråk längs S:t Persgatan då gatan korsar både järnvägen och 
Fyrisån. Av samma anledning utgör även Drottninggatan och aksalagatan ett centralt stråk 
i staden, för gång , cykel  samt kollektivtra k. I nordsydlig riktning rör sig många människor 
längs stra Ågatan, gågatan samt Dragarbrunnsgatan. stra Ågatan är som tidigare nämnt 
en bilgata medan gågatan enbart är till för gångtra kanter. Dragarbrunnsgatan är ett 
gångfartsområde där bilar får köra på gåendes villkor. Utanför dessa centrala stråk löper S:t 

lofsgatan, Kungsgatan och Bangårdsgatan vilka är större vägar för biltra k. Dessa gator 
utgör således barriärer gentemot den i övrigt gång  och cykeldominerade centrumkärnan. 
Även Fyrisån utgör en barriär i staden. Där stråken korsar varandra uppstår noder och 
mötesplatser. Den största noden i stadskärnan utgörs av Stora Torget som i dagsläget är en 
central knutpunkt för busstra k. Totalt sett utgör hela centrumstadsdelen ett distrikt i staden. 
I närheten av detta distrikt åter nns fem byggnader som kan sägas utgöra landmärken 
då de är nära sammankopplade med stadens historia och är synliga på långt håll. Dessa 
är Uppsala Domkyrka (1 , Universitetshuset (2  som är universitetets huvudbyggnad, 
universitetsbiblioteket Carolina Rediviva ( , Uppsala Slott (4  samt Uppsala Konsert  
Kongress (5  som invigdes i september 200  ( gur 11 .

Figur . Karta med ynch-komponenter Figur 11. Uppsalas stadssilhuett

stråk barriärer noder landmärken distrikt
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3
4

5

0 50 100 150 200 meter
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bservationerna av Gamla Torget är genomförda under tre dagar i april och resultaten 
är sammanställda i diagram som visar människors vistelse på och användning av torget. 
Könsfördelning, förekomst av yngre och äldre personer, väder, antal människor samt 
aktiviteter framgår av diagrammen nedan. Fotogra er från observationstillfällena presenteras 
för att ge exempel på hur torget används under olika tidpunkter och veckodagar. I gur 12 
visas den position utifrån vilken observationerna är genomförda och fotogra erna är tagna. 
Exempelfotogra erna är valda för att ge en generell bild av torgets användning. Dessutom 
visar ett rörelseschema hur och var de esta för yttningar i anslutning till torget sker ( gur 
1 .

kl 20

Fredag 10 april

Torsdag 9 april

kl 10 kl 12 kl 15 kl 17VÄDER

Lördag 11 april

kl 20

Fredag 10 april

Torsdag 9 april

kl 10 kl 12 kl 15 kl 17
FÖREKOMST AV
YNGRE & ÄLDRE

Lördag 11 april

kl 20

Frivilliga/stationära
aktiviteter

Nödvändiga/rörliga
 aktiviteter

kl 10 kl 12 kl 15 kl 17AKTIVITETER

kl 20

Fredag 10 april

Torsdag 9 april

kl 10 kl 12 kl 15 kl 17ANTAL MÄNNISKOR

Lördag 11 april

Totalt 102 män

Totalt 128 kvinnor

fler män än kvinnor alla dagar kl 20

fler kvinnor än män alla dagar kl 12

fler kvinnor än män alla dagar kl 15

Totalt 44% frivilliga/stationära aktiviteter

Totalt 56% nödvändiga/rörliga aktiviteter

Vem?

Hur många?

Vad?
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    Klockan 10 (torsdag 9 april)     Klockan 12 (torsdag 9 april)

    Klockan 17 (fredag 10 april)    Klockan 15 (lördag 11 april)     Klockan 20 (lördag 11 april)

Få människor
Endast nödvändiga aktiviteter

Många människor på fredagar men annars färre
En blandning av nödvändiga & frivilliga aktiviteter

Många människor på vardagar men få på helger
Många nödvändiga aktiviteter

Få människor
Endast nödvändiga aktiviteter

Många människor
Många frivilliga aktiviteter

Figur 1 . osition för observationer 0 5 10 15 20 meter
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Figur 1 . Rörliga och stationära aktiviteter vid torget
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Analys - en god miljö?

Är gående skyddade från trafik?
Gående är inte skyddade från tra k eftersom torget utgör en genomfart till 
avlastningszon för transporter till butiker i innerstaden. Dessutom upptas torget 
även av tre parkeringsplatser. Dock måste biltra k över torget ske på de gåendes 
villkor och gångtra kanter har företräde.

Erbjuder platsen ett levande stadsliv, dvs är platsen funktionsblandad och rör 
sig människor ofta på platsen?
Dagtid rör sig människor ofta på platsen, varför den kan sägas erbjuda ett 
levande stadsliv. Dock blir torget i det närmsta folktomt på kvällen, då det saknas 
funktioner som inbjuder till vistelse även kvällstid. Det är endast restaurangen på 
torget som kan attrahera människor när arbetstiden är över och a ärerna stängt.

Kan människor skydda sig från vind och regn?
Det saknas utrymme på torget där människor kan vistas i skydd från vind eller 
regn.

Är platsen skyddad mot buller och föroreningar?
Då bilgatan stra Ågatan passerar torget är platsen till viss del utsatt för buller 
och föroreningar.

Skydd

God kvalitet Bristfällig kvalitet Dålig kvalitet

Figur 1 . edömning av kvalitetskriterier
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Är platsen fysiskt tillgänglig för alla?
Torget kan sägas vara fysiskt tillgängligt för alla. Även om marken är belagd med 
gatsten är torgets yta relativt ack och saknar nivåskillnader.

Finns det attraktiva kantzoner att stanna upp i?
Människor stannar framför allt i kantzonen vid planteringsurnorna och 
informationsskylten (se gur 1 . Skylten utgör ett element på torget som är lätt 
att förankra sig vid då den står i direkt anslutning till de stora ödena men ändå 
ur vägen för folkströmmarna.

Finns det attraktiva sittplatser?
De bänkar som nns är välanvända och nyttjas av både barn, vuxna och äldre. 
Bänkarna har både ryggstöd och armstöd och utgör bekväma sittplatser i kanten 
av torget.

Finns det möjlighet till vackra och intressanta utblickar?
Från bänkarna har sittande utsikt mot årummet med Domkyrkan och andra 
äldre byggnader som fond. Dessutom rör sig många människor förbi platsen, 
vars aktiviteter är intressanta att studera. På så sätt erbjuder torget både vackra 
och intressanta utblickar.

Möjliggör platsen ett gott samtalsklimat?
Bänkarna erbjuder möjligheter att sitta ner och konversera. Dock passerar 
biltra k förbi torget som genererar en del ljud. Dessutom är alla bänkar vända 
åt samma håll vilket hindrar större grupper att slå sig ner och samtala. Torget 
saknar yttbara möbler som kan sättas ihop och ställas isär utifrån brukarnas 
önskemål.

Inbjuder platsen till kreativitet, fysisk aktivitet, motion och lek? Över dygnet, 
året och för olika användare?
Torget saknar element som kan inbjuda till kreativitet, fysisk aktivitet, motion och 
lek. De människor som är i rörelse på torget utför endast nödvändiga aktiviteter 
som att transportera sig, shoppa eller arbeta.

Komfort Välbefinnande

Är byggnader och gaturum utformade i en mänsklig skala?
Bebyggelsen kring torget är relativt låg och torgrummet upplevs inte 
överdimensionerat. Dagtid rör sig många människor över platsen vilket skapar ett 
vitalt stadsliv utan att upplevas som trångt. Människor har möjlighet att kliva ur 
strömmen och stanna upp utan att vara i vägen. Även stra Ågatan som passerar 
torget är utformad i en mänsklig skala då gatan är enkelriktad för biltra k och 
innehåller cykelparkeringar, cykelbanor och trottoarer för mjuka tra kanter.

Finns det möjlighet att njuta av vädret, dvs möjlighet att vistas i både sol och 
skugga?
Bänkarna på torget är optimala vistelseytor för de som vill njuta av solen, särskilt 
under eftermiddagen. Då observationerna är genomförda försvinner solen vid 
bänkarna ungefär vid klockan fem på eftermiddagen. Innan dess erbjuder torget 
inga sittplatser i skugga, den som vill ha skugga måste söka sig stående intill 
fasaderna. Klockan tre på eftermiddagen nns ingen möjlighet till skugga på 
torget.

Är miljön detaljrik och väl designad?
Torgmiljön innehåller många vackra detaljer. Eftersom det är en historisk miljö 
är detaljerna väl genomtänka och sammanhängande, vilket skapar en enhetlig 
och väl gestaltad helhet.

Innehåller miljön grönska och vatten?
På själva torgytan nns varken grönska eller vatten. De sex planteringsurnorna 
på torget blommar inte under genomförd inventering men antas planteras senare 
under året, varför en del grönska ändå kan sägas förekomma. Dessutom erbjuder 
torget utblickar mot Fyrisån och dess årum. id Gamla Torget består årummet 
av kajer, men kantas även av träd som erbjuder grönska i stadsbilden.
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Utvecklingsmöjligheter

Tillgången till innerstaden

Följande kapitel utgör en syntes av analyserna En god planering och En god miljö, och ger svar på hur 
kommersialiseringen och estetiseringen påverkar tillgången till innerstadens o entliga rum, samt vem som 
inkluderas och vem som exkluderas av de sociala barriärer som uppstår. essutom identi eras tre designprinciper 
genom vilka tillgängligheten till innerstadens o entliga rum kan förbättras. rinciperna omsätts sedan i ett 
utvecklingsförslag för Gamla Torget.

Den genomförda textanalysen En god planering? i arbetets föregående del visar på många 
utmaningar för utvecklingen av Uppsalas o entliga stadsrum. Det o entliga rummets 
diskurs handlar om allas lika rätt att nyttja det, men tillgången till det är i praktiken inte 
jämnt fördelad. Rätten till rummet undertrycks av sociala normer och regler som verkar 
utestängande för vissa samhällsgrupper ( ikström  lsson 2012: 80 81 . Av textanalysen 
framgår att kommunens samarbetspartner Uppsala Citysamverkan jobbar för en ökat 
kommersiell stadskärna med mer omsättning i handeln, vilket därmed stärker centrum som 
en plats för köpstarka samhällsklasser. Det o entliga rummet kommersialiseras och med en 
sådan utgångspunkt blir det en stor utmaning för kommunen att stärka de o entliga platserna 
som rum för alla medborgare. idare beskrivs innerstadens o entliga rum som stadens 
ansikte utåt för att attrahera er boende, företagande och besökare. Därmed läggs stor fokus 
på de o entliga rummens estetiska utformning och sociala aspekter hamnar i skymundan. 
Av dokumenten framgår också att evenemang och organiserade aktiviteter ska öka för att 
skapa en spännande och attraktiv stadskärna, vilket ger uttryck för entreprenörsstaden vars 
mål är att skapa en konkurrenskraftig image för att locka mobilt kapital ( lsson 2008: 1
4 .

Satsningar på handel inom stadskärnan innebär också, som framgår av de analyserade 
dokumenten, att ta i anspråk delar av o entliga gaturum för att skapa inglasade gallerior 
och på så sätt göra handeln oberoende av vädret. Genom att omvandla det o entliga 
rummet till privata arenor med krav på konsumtion utestängs vissa grupper rent fysiskt från 
innerstadens miljöer. Dessutom anses många uteserveringar, som även de utgör platser för 
konsumtion, skapa ett vitalt stadsliv men tar samtidigt det o entliga rummet i anspråk för 
privata intressen.

Innerstadens o entliga rum kan utifrån vad dokumenten uttrycker således sägas vara 
dominerade enligt Lefebvres teorier om rumslig produktion, eftersom de har en tydlig 
funktion som handelsplats och som stadens ansikte utåt. Dominerande rum präglas genom 
sin utformning av osynliga barriärer och regler som talar om för samhället hur de får brukas 
och vem som får vistas där. Murarna försvagar således allas rätt till det o entliga rummet 
och icke köpstarka grupper utesluts därmed från innerstadens o entliga rum. Det o entliga 
rummet krymper för en del av befolkningen genom utestängande processer. Eftersom 
dominerade rum också är dominerande innebär det att de o entliga rummen i stadskärnan 
har begränsade möjligheter till appropriation, vilket hör ihop med rummens demokratiska 
aspekter och rätten till medskapande. Genom att vara medveten om förhållandet mellan 
kommunens vilja att skapa en attraktiv stad och dess dominerande resultat skapas underlag 
för att kunna förbättra människors möjligheter till medskapande. Rummen måste vara 
adaptiva och exibla för olika användare vid olika tidpunkter eftersom det är i det exibla 
rummet som rätten till staden skapas.
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Designprinciper

De identi erade utmaningarna för de o entliga rummens inkluderande förmåga, som 
följer av kommersialiseringen och estetiseringen, kan omsättas till möjligheter genom att 
utarbeta några designprinciper för rummens utveckling. Principerna erbjuder möjligheter 
att omsätta kunskapen i praktik i det utvecklingsförslag för Gamla Torget som följer, och 
fungerar således som underlag för vidare utveckling av ett be ntligt rum i stadskärnan. 
Målet är att skapa ett mer inkluderande o entligt rum, öppet och tillgängligt för alla, för att 
främja en socialt hållbar utveckling. Genom att principerna utarbetas med grund i teorier 
av både Gehl och Lefebvre erhålls riktlinjer som behandlar den fysiska miljöns utformning 
och praktiska funktion såväl som rätten till staden. Enligt Gehl ger goda mötesplatser 
människor stora möjligheter att uttrycka sig personligt, kulturellt och politiskt vilket innebär 
att goda mötesplatser är demokratiska o entligt rum (Gehl 2010: 20 25, 2 . Genom ett 
vitalt stadsliv välkomnas er människor till de o entliga rummen och den mångfald som då 
uppstår skapar mer inkluderande o entliga rum eftersom socialt liv i sin tur inkluderar er 
människor. Designprinciperna handlar därmed om att skapa goda mötesplatser. Dessutom 
handlar rätten till staden enligt Lefebvre om möjligheten att appropriera rum. Därför bör 
de o entliga rummens utformning inte vara dominerande utan erbjuda möjligheter att 
tillfälligt appropriera och tillägna sig rum.

Aktivitet & passivitet. Rum som ger möjlighet till vistelse och 
aktiviteter av olika slag kan attrahera människor med olika önskemål 
till platsen. Människor med olika etnisk bakgrund, inkomst och ålder 
ska alla kunna nyttja rummen och uttrycka sin rätt till staden. De bör 
erbjudas stationära möjligheter att kunna stå och sitta, liksom rörliga 
aktiviteter som att gå och för ytta sig. Mångfunktionella stadsrum 
erbjuder dessutom möjligheter till fysisk aktivitet, lek och kreativitet  
det vill säga frivilliga och samtidigt rörliga aktiviteter. En variation av 
funktioner och användningar över dygnet och året skapar ett exibelt och 
levande socialt stadsliv och inbjuder många olika människor till platsen, 
både aktiva utövare och medskapare såväl som passiva betraktare av 
staden. Rum som inbjuder till aktiv användning är nödvändiga för att 
möjliggöra appropriation. Att appropriera platser är en aktiv handling 
som kräver att stadsrummet kan respondera på brukarens handlingar. 
Rätten till staden handlar om aktiva medborgare som har möjlighet att 
vara medskapare av sin miljö.

Människor & möten. De o entliga rummen lockar till vistelse genom 
att vara utformade utifrån en mänsklig skala som integrerar aktiviteter 
och människor. Utformningen måste utgå från människans behov av 
att kunna se och synas, lyssna på och prata med andra människor. 
Den mänskliga skalan är avgörande för möten mellan människor, 
spontana såväl som planerade, och utgör således grunden för ett vitalt 
stadsliv som i sin tur är inkluderande för er människor. Element på 
torget ska upprättas med den mänskliga skalan i åtanke, där närhet, 
låga hastigheter och goda siktlinjer är viktigt. Dock ska den estetiska 
utformningen inte vara dominerande utan fortfarande möjliggöra 
appropriation av rummet. Utformningen ska innehålla en mångfald för 
att inte vara dominerande och utestänga vissa samhällsgrupper. Genom 
utformningen ska rummet förmedla den demokratiska aspekten att alla 
har rätt att vistas där, och vara inkluderande för alla människor genom 
att inte vara dominerande och således präglas av osynliga barriärer som 
skapar föreställningar om rummet.

Mångfald & flexibilitet. Goda mötesplatser handlar om att skapa 
exibla rum som är möjliga för brukaren att appropriera. En exibilitet 

i användningen möjliggör för olika människor att bruka rummet genom 
olika typer av aktiviteter. Ett exibelt stadsrum utgår från människans 
kreativitet och ger möjlighet till medskapande, och handlar således om 
att stärka rätten till staden. Rum som välkomnar mångfald och exibilitet 
är mångsidiga och inkluderande för många människor. Genom exibla 
rum möjliggörs taktiska appropriationer samtidigt som de hindras från 
att domineras av en ensidig funktion eller av en särskild samhällsgrupp. 
Mångfunktionella och adaptiva o entliga rum skapar en responsiv stad 
som svarar till människors behov vid olika tider på dygnet såväl som 
över året. Med en blandning av funktioner och verksamheter skapas ett 
varierat o entligt rum som har förmåga att attrahera en mångfald av 
människor.
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Utvecklingsförslag för Gamla Torget

Aktivera mera - inkludera flera. Designprinciperna kopplas här till praktiken genom ett 
utvecklingsförslag för Gamla Torget som stärker torget som inkluderande stadsrum, eftersom 
det genom analysen framgår att torget idag präglas av kommersialiserande och estetiserande 
krafter. Av analysen En god miljö framgår att den i dagsläget största bristen för Gamla Torget 
är avsaknaden av möjligheter till aktivitet i form av lek, motion och kreativitet. Detta hänger 
till stor de ihop med rätten till rummet, då människor ska ha möjlighet att appropriera platser 
och kunna uttrycka sig kreativt i stadens o entliga rum. Tillämpningen av designprinciperna 
fokuserar därmed på aspekter för att öka den fysiska aktiviteten på torgytan och möjligheter 
till medskapande. Torget är idag en vacker plats med god komfort och ett levande stadsliv 
under dagstid när butikerna i centrum är öppna och då människor rör sig till och från 
arbete och hem. Men genom att addera funktioner och aktivera torgytan över dygnet kan 

er människor inkluderas i det o entliga rummet, och torget kan bli en mötesplats att vistas 
på utan krav på konsumtion, behov av viss etnisk bakgrund eller inkomst. Torget bör vara 

exibelt och möjliggöra för varierande aktiviteter och möten i en mänsklig skala, i enlighet 
med de identi erade designprinciperna. Det innebär att torget ska innehålla ett levande 
stadsliv och ge möjligheter till medskapande och välbe nnande för alla stadens invånare. 
För att skapa ett mer inkluderande o entligt rum av Gamla Torget konkretiseras och omsätts 
designprinciperna till speci ka riktlinjer för torgets utveckling. Riktlinjerna grundar sig i de 
brister och tillgångar i stadsrummets kvalitet som identi erats i analysdelen.

ad innebär mångfald  exibilitet

 skapa multifunktionella ytor
 addera yttbara element, som kan anpassas efter brukarens behov
 ge utrymme för tillfälliga aktiviteter, tex utställningar och spontana 

evenemang
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ad innebär aktivitet  passivitet

 behålla bänkarna och trappan som attraktiva ytor för vistelse
 skapa er attraktiva kantzoner
 utforma skydd från vind, regn och sol
 främja rörelse genom platsen
 möjliggöra för mer fysisk aktivitet genom utformning som 

stärker kreativitet och leklust

aktivitet

rörelse

passivitet
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ad innebär människor  möten

 bibehålla och addera i en mänsklig skala
 minska tra k genom att ytta parkeringsplatser
 addera mer grönska
 utveckla kvällsbelysningen
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Utvecklingsförslag för Gamla Torget
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På torget nns således en variation av ytor. id de be ntliga bänkarna 
nns utrymme för stationära aktiviteter, enskildhet, samtal och vila. Den 

nya ytan innehåller yttbara möbler som kan anpassas efter brukarens 
behov. De står för exibiliteten i stadsrummet och kan nyttjas på 
många olika sätt. En större möbel placeras i kanten mellan torget och 

stra Ågatan och kan fungera som exempelvis sittplats, som scen vid 
spontana och planerade evenemang eller för utställningar av olika slag. 
Uteserveringen erbjuder plats för att äta, dricka och studera stadslivet 
på avstånd.

De be ntliga bänkarna på torget är attraktiva ytor för vistelse och 
föreslås därför vara kvar som de är. Även trappan bakom bänkarna 
fungerar som sittplats vid dagar med mycket folk på torget. Längs 
fasaden vid bänkarna och trappan uppförs en skulptur som kan erbjuda 
skydd mot vind och regn och samtidigt fungera som en attraktiv kantzon 
på torget. S:t Persgatan som korsar torget är en viktig rörelsezon och 
hålls därför fri från element som kan hindra framkomligheten. Den nya 
ytan innehåller yttbara möbler i varierande storlekar och former som 
stärker kreativiteten och leklusten på torget. De kan utöver att erbjuda 
sittplatser utnyttjas som exempelvis leksaker, träningsredskap eller 
hjärngympa.

Det är viktigt att kunna mötas på torget. Därför föreslås tra ken över 
torget minska genom att ytta de be ntliga parkeringsplatserna och 
istället utnyttja utrymmet för aktiviteter i en mänsklig skala. Genom att 
addera träd planterade i krukor vid den nya ytan ökar grönskan på torget 
samtidigt som trädens höjd skapar en spänning till stadsrummet, dock 
fortsatt i en mänsklig skala. Träden erbjuder både attraktiva kantzoner 
och behagligt skydd från solljus som tillåts sila genom lövverken. Mellan 
träden kan ljusslingor ge ett mjukt omgivningsljus till torget under kväll 
och natt.
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Förslagsdiskussion. Genom att återigen se till Gehls kriterier för god kvalitet i stadsmiljön 
kan det konstateras att det presenterade utvecklingsförslaget förbättrar Gamla Torget på de 
allra esta punkterna ( gur 15 . Torget utvecklas således till en mer attraktiv och välfungerande 
mötesplats, vilket i sin tur stärker det o entliga rummets inkluderande förmåga. Förslaget 
fokuserar på att öka den fysiska aktiviteten på torget och att tillföra funktioner som stärker 
stadslivet dagtid såväl som kvällstid. Då torget får ett mer levande stadsliv ges människor 
större möjligheter att uttrycka sig personligt, kulturellt och politiskt och därmed stärks 
torget som demokratisk arena och som en öppen och tillgänglig plats för alla. Det levande 
stadslivet skapar en tryggare plats i innerstaden under dygnets alla timmar. Torgets exibla 
och mångfunktionella ambitioner stärker rätten till staden genom att erbjuda möjligheter till 
tillfällig appropriation och medskapande av rummet. Rummet domineras genom förslaget 
inte av en ensidig funktion som vänder sig till enskilda samhällsklasser. Flyttbara element 
går att sätta ihop och ställa isär efter brukarens behov och kan fungera som bland annat 
sittplatser, scener, lekplatser, pussel eller träningsredskap. Rummets exibilitet minskar 
känslan av en tillrättalagd miljö med en ensidig funktion. Genom att addera grönska på 
torgytan ökar välbe nnandet hos människor som vistas på platsen, och att ta bort tra k från 
torget minskar risken för olyckor och skapar ett bättre samtalsklimat. Torget utformas mer 
efter den mänskliga skalan och mänskliga aktiviteter.

Möjligen kan avlägsnandet av parkeringsplatser minska den fysiska tillgängligheten till torget 
för rörelsehindrade som därmed måste parkera på andra sidan Fyrisån. I förslaget bedöms 
däremot de be ntliga parkeringsplatserna på Fyristorg vara tillräckliga och avståndet 
mellan dem och Gamla Torget är endast ca 0 meter. Dessutom görs inga åtgärder kring 
avlastningszonen och parkeringarna i intilliggande kvarter, varför torget fortsatt kommer 
fungera som genomfart för biltra k. En ytterligare sak som möjligen försämras i och med 
utvecklingsförslaget är den sammanhållna gestaltningen av miljön och torgets historiska 
karaktär. Då förslaget förespråkar en mångfald och ger möjligheter till medskapande kan 
torget komma att få ett mer brokigt intryck än idag. Detta bedöms dock som en positiv 
aspekt i sammanhanget, för att er människor ska känna sig inkluderade i stadsrummet 
och den i övrigt tillrättalagda miljön som stadskärnan utgör. Förslaget bedöms genom sina 
mångfunktionella ambitioner inte ge upphov till en mer gentri erad o entlig plats utan 
snarare tvärtom. Sammanfattningsvis kan Gamla Torget genom utvecklingsförslaget sägas 
bli en mer inkluderande o entlig plats. Den föreslagna utvecklingen innehåller en exibilitet 
och möjligheter till både aktivitet, passivitet och möten för människor med olika behov, 
bakgrunder och åldrar. Förslaget ger möjligheter till taktisk appropriation av rummet och 
stärker således alla medborgares rätt till staden.
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Avslutande diskussion

Slutsatser

Hur påverkas tillgången till innerstadens offentliga rum av dagens 
kommersialisering och estetisering? Vem inkluderas och vem exkluderas 
av de sociala barriärer som uppstår? Dagens kommersialisering, privatisering 
och estetisering gör att de o entliga rummen i innerstaden krymper i både fysisk 
och social bemärkelse. Privatiseringen approprierar det o entliga rummet och 
omvandlar det till platser där alla inte är välkomna att vistas under alla tider 
på dygnet, vilket är det o entliga rummets utgångspunkt. Dessutom genomgår 
innerstadens o entliga rum en stark estetisering då de fungerar som stadens 
ansikte utåt. Innerstaden blir en allt mer kommersialiserad och tillrättalagd 
plats för köpstarka konsumenter och den kreativa klassens behov. iljan att 
behaga denna samhällsgrupp exkluderar mindre bemedlade från stadskärnans 
o entlighet, genom stadsrummens utformning och de sociala barriärer som 
uppstår i skapandet av en ”attraktiv” stad.

Följande kapitel utgör en avslutande diskussion kring arbetet. Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka 
tillgängligheten till innerstadens o entliga rum utifrån påverkan av sociala strukturer, för att ta reda på 
hur åtkomsten kan förbättras genom fysisk planering. Arbetet avsåg att konkretisera problematiken genom ett 
utvecklingsförslag för Gamla Torget i Uppsala för att belysa hur fysisk planering kan vara ett verktyg för att 
skapa inkluderande o entliga rum, öppna och tillgängliga för alla, för att främja en socialt hållbar utveckling. 
I arbetet har kommunala dokument studerats i syfte att ta reda på hur tillgången till innerstadens o entliga 
rum påverkas av dagens kommersialisering och estetisering, samt vem som inkluderas och vem som exkluderas 
av de sociala barriärer som planeringen ger upphov till. Vidare har tre designprinciper utarbetats för att se 
hur tillgängligheten till det o entliga rummet kan förbättras. esignprinciperna har sedan tillämpats i ett 
utvecklingsförslag för Gamla Torget, med fokus på att skapa en mer inkluderande o entlig plats i Uppsalas 
stadskärna. essa tre delar presenteras i arbetets femte del, som därmed ger svar på arbetets frågeställningar. 
Här följer en re ektion kring arbetet, som avslutas med några kommentarer och tankar för vidare studier inom 
ämnet.

Hur kan tillgängligheten till innerstadens offentliga rum förbättras 
enligt några designprinciper som behandlar rummens utformning med 
utgångspunkt i sociala strukturer? Tillgängligheten till innerstadens o entliga 
rum kan förbättras genom de tre designprinciperna mångfald & exibilitet, aktivitet 
& passivitet samt människor & möten då dessa principer handlar om att skapa goda 
mötesplatser i staden. Goda mötesplatser attraherar en mångfald av människor 
och fungerar därmed som inkluderande platser. De är öppna och tillgängliga 
för alla och utgör således grunden för en socialt hållbar stadsutveckling. 
Designprinciperna utgår från sociala strukturer i förhållande till det o entliga 
rummets utformning. Mångfald  exibilitet handlar om att skapa o entliga 
rum som erbjuder möjligheter till medskapande och taktisk appropriation och 
som är exibla över tid. Aktivitet  passivitet handlar om att erbjuda o entliga 
rum med en variation av funktioner och aktiviteter för att locka olika människor 
att bli aktiva medskapare av staden, samt skapa ett levande stadsliv över dygn och 
år. Till sist handlar människor  möten om att skapa rum för sociala kontakter 
och välbe nnande i de o entliga rummen, utan att vara dominerade till sin 
utformning.

På vilket sätt kan designprinciperna tillämpas på Gamla Torget i Uppsala? 
Blir Gamla Torget genom utvecklingsförslaget en mer inkluderande 
offentlig plats? Utvecklingsförslaget i arbetets föregående del visar på hur 
designprinciperna kan tillämpas i praktiken på Gamla Torget i Uppsala. Genom 
den föreslagna utvecklingen blir Gamla Torget en mer inkluderande o entlig 
plats då förslaget fokuserar på att skapa en god och inbjudande mötesplats för alla 
medborgare. Med en mångfald av exibla funktioner, aktiviteter och en trivsam 
miljö i mänsklig skala skapas en plats där människor kan mötas och vistas utan 
krav på konsumtion eller behov av viss etnisk bakgrund eller inkomst. Förslaget 
söker attrahera många olika människor med varierade behov och önskemål om 
vad det o entliga rummet ska innehålla, och blir således en mer inkluderande 
plats än i dagsläget. Torget inbjuder till kontinuerliga appropriationer och stärker 
således rätten till staden.
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Genom fallstudie som forskningsdesign har det varit möjligt att undersöka problematiken 
kring kommersialiseringen och estetiseringen av innerstadens o entliga rum på ett djupare 
plan, och metoderna bedöms ha kompletterat varandra väl. Arbetet har fokuserat på ett 
typexempel för att sedan kunna generalisera slutsatserna. Eftersom mycket av den studerade 
litteraturen i kunskaps  och forskningsöversikten är skriven med utgångspunkt i amerikanska 
förhållanden går det dock att diskutera i hur hög grad den kan översättas till en svensk 
kontext. Därför innehåller litteraturstudien även nationella texter, för att skapa en bredd i 
kunskapsöversikten. En stor del av forskningen handlar om riktigt stora städer, en kategori 
som Uppsala med sina drygt 200 000 invånare inte faller under. Utvecklingen mot en ökad 
kommersialisering bedöms dock vara aktuell även för Sveriges städer, varför paralleller ändå 
kan dras. Slutsatserna av fallstudien bör dock ses ur ett svenskt perspektiv och kan anses vara 
generaliserbara för torg med liknande förutsättningar i andra svenska stadskärnor.

Det nns många er aspekter att undersöka vad gäller tillgängligheten till innerstadens 
o entliga rum utifrån ett socialt perspektiv. En fråga att undersöka närmare är problematiken 
kring privatiseringens ianspråktagande av det o entliga rummet, och vad som faktiskt sker 
när rummets förutsättningar förändras genom ändrade ägandeförhållanden. Fortsatta 
studier kan även behandla o entliga rum i stadens periferi för att skapa förståelse för 
dess tillgänglighet och öppenhet i förhållande till innerstadens rum. Intervjuer och längre 
observationer kan i fortsatt arbete skapa en större förståelse för de sociala strukturer som 
präglar platser. Inom ramen för fysisk planering kan medborgardialoger vara en utgångspunkt 
för att inkludera människor i planeringen och erhålla mer öppna och tillgängliga platser 
för alla, varför fortsatt forskning inom detta område också är av intresse. Det nns också 
begränsningar i vad som kan åstadkommas genom fysisk planering, och forskning med fokus 
på andra verktyg för att stärka det o entliga rummet som en inkluderande mötesplats är 
därför också av relevans. Diskursen om det o entliga rummet som en plats för alla är svår 
att omsätta i praktiken, och hur staden än utformas kommer det nnas grupper som är 
exkluderade på andra nivåer av samhället. En inkluderande stad börjar och slutar inte med 
fysisk planering utan kräver arbete även inom andra sektorer.

Slutord
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