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 3 

 

1. INLEDNING 

 

I en stad är det mycket som ska fungera. Vi ska både ha någonstans att bo och ett arbete för att 

kunna försörja oss. Förflyttningarna mellan bostad och arbete ska därtill ske dagligen och 

inom rimliga tidsramar. För en fungerande handel behöver varor transporteras till staden; först 

till lager, sedan köpcentra och butiker och slutligen hem. Nödvändigheter som att tillgodose 

stadens invånare med el, gas, vatten och värme kräver fungerande tekniska system, samtidigt 

som avfall och annat vi inte vill ha ska kunna transporteras bort från vår närhet. Vi ska 

dessutom ha tillgång till platser och lokaler för rekreation, nöje, idrott och utbildning. 

Under urbaniseringsvågorna på 1900-talet har stadsplaneringen främst koncentrerats 

kring att lösa problem som har med stadens fysiska strukturer och tekniska funktioner att 

göra. Att stadstrafiken flyter på och att bostäder byggs i tillräcklig omfattning är värdefullt, 

men för att skapa ett tillfredsställande stadsliv krävs att fler faktorer tas med i planeringen.
1
 

Gator och torg är viktiga mötesplatser där de mest spännande och levande inslagen utgörs 

av människor. Det är från gatan som människor upplever staden. Ett sätt att stärka en bild av 

en stad är således att planera för ett aktivt och händelserikt gatuliv.
2
  

Mot bakgrund av detta har jag därför i denna uppsats valt att undersöka vilken påverkan 

den fysiska utformningen av de offentliga rummen har på den sociala aktiviteten. Under 

arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för den starka kopplingen mellan psykologi och 

fysisk miljö, som i sin tur inverkar på en stads sociala liv.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida fysisk gestaltning av det offentliga 

rummet kan främja social aktivitet och därmed öka en stadskärnas attraktivitet. I arbetet 

kommer fokus att ligga på gaturummet som stadens offentliga rum, där två utvalda gator i 

Uppsala stadskärna, Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan, kommer att studeras mer ingående.  

 

I uppsatsen kommer tre centrala frågeställningar att behandlas: 

 Hur kan fysisk utformning av de offentliga rummen främja social aktivitet?  

 Vilka visioner har Uppsala kommun för att främja social aktivitet i de offentliga 

stadsrummen? 

 Vilka fysiska kvaliteter har Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan, sett utifrån arbetets 

litteraturstudie?  

1.2 Metod och material 
Denna uppsats baseras på litteraturstudier av böcker och texter som behandlar social 

interaktion i offentliga rum, kvalitativa intervjuer med personer verksamma på Uppsala 

kommun samt egna observationsstudier av två utvalda gator i Uppsala stadskärna. 

Litteraturen som studerats består av böcker och texter om städers offentliga rum samt 

Shared Space
3
 som planeringsmetod. Teoriavsnittet kommer framförallt att fokuseras kring 

                                                           
1
Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, s. 165 
2
Brandeberg, Valter, Johansson, Roger & Gustafsson, Tora (2000) Lugna gatan! – En 

planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator, Svenska 

kommunförbundet s. 75 & s. 83 
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två framstående verk som berör gatans funktion för en stads sociala liv, Life Between 

Buildings av Jan Gehl samt Den Amerikanska Storstadens Liv och Förfall av Jane Jacobs. 

Den litteratur som studerats har valts utifrån ett källkritiskt perspektiv där de bedömts ha hög 

trovärdighet och vara framstående inom sitt område. Här bör dock tilläggas att Jane Jacobs 

bok, Den Amerikanska Storstadens Liv och Förfall, skrevs för över 50 år sedan i syfte att 

kritisera stadsplaneringen i USA. Det bör därför finnas i åtanke då teorierna tillämpas på 

Uppsala, som är av en betydligt mindre storlek än exempelvis New York. Trots detta anses 

Jacobs bok vara en klassiker med teorier som är lika aktuella och användbara inom 

stadsplanering idag.
4
 

Gemensamt för Den Amerikanska Storstadens Liv och Förfall och Life Between 

Buildings är att de båda är skrivna i protest mot den storskaliga och funktionsuppdelade 

planeringen som ägde rum kring 1900-talets mitt.  

Som underlag för uppsatsens empiriska del har plandokument gällande Uppsala 

innerstad, Östra Ågatan och Dragarbrunnsgatan studerats samt tre längre samtalsintervjuer 

med personer verksamma på Uppsala kommun genomförts. I syfte att få en djupare förståelse 

för de studerade gatornas förutsättningar att verka som sociala rum har även en observation av 

den fysiska gatumiljön på respektive gata genomförts. Jacobs och Gehls teorier har förutom 

att vara teorigrundande för denna uppsats även använts som utgångspunkt vid de 

observationer som genomförts. 

 

Samtalsintervjuer 

Eftersom att syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring arbetet med 

utformningen av de två gatorna Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan föll det sig naturligt att 

använda mig av en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer. Intervjupersonerna har valts 

med hänsyn till kunskapsområde, då den ena respondenten varit mycket insatt och haft en 

inriktad kunskap vad gäller att konstnärligt gestalta attraktiva och spännande utomhusmiljöer, 

medan de andra respondenterna kunnat bidra med en mer övergripande kunskap om 

kommunens arbete och dess visioner för en attraktiv och livfull stadskärna. 

Den första intervjupersonen, Lisen Hessner, arbetar som kulturstrateg på Kulturkontoret 

där hon framförallt ansvarar för konstnärlig gestaltning av den offentliga utomhusmiljön. 

Hessner har både varit inblandad i utvecklingen av Dragarbrunnsgatan samt det så kallade 

Årummet längs Östra Ågatan. Därefter intervjuades Maija Tammela, verksam på 

planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, som just nu arbetar med projektet ”paradgatan”. 

Projektet inbegriper en utveckling av två centralt belagda gator, Drottninggatan och 

Vaksalagatan, och har som syfte att öka attraktiviteten i stadskärnan.
5
 Den tredje och sista 

intervjun genomfördes med stadsträdgårdsmästaren Karin Åkerblom, verksam på 

kommunledningskontoret, som är processledare för Dragarbrunnsomvandlingen och således 

väl insatt i omvandlingsarbetet. Åkerblom har även varit delaktig i omvandlingen av Östra 

Ågatan och bland annat tilldelats pris för sitt arbete med gestaltningen av Årummet. Samtliga 

respondenter har genom sin breda erfarenhet bidragit med många intressanta synpunkter och 

åsikter om arbetet med att gestalta det offentliga rummet. 

Intervjuerna pågick i cirka en timme vardera och genomfördes informellt i lugn och ro på 

intervjupersonens arbetsplats. En intervjuguide utarbetades i förväg med centrala 

                                                                                                                                                                                     
3
 För förklaring se punkt 3.6 

4
 http://stadsplanering.se/las-boktips-stadsplanering/ hämtad 2012-07-27  

5
 http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-

byggprojekt/Paradgata/ hämtad 2011-12-08  

http://stadsplanering.se/las-boktips-stadsplanering/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Paradgata/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Paradgata/
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diskussionsteman och öppet formulerade frågeställningar att utgå från. Frågorna kunde dock 

behandlas i olika ordning beroende på hur samtalet flöt på. En fördel med att använda sig av 

teman och öppna frågeställningar vid en samtalsintervju är att informanten själv får möjlighet 

att prata om det som han eller hon upplever som mest relevant. Det resulterar generellt i att 

svaren blir mer utförliga och spontana vilket ger samtalet ett bättre flyt. Med hjälp av 

följdfrågor kunde samtalet styras in i rätt riktning och svaren bli mer innehållsrika. I vissa fall 

räckte det att som intervjuare vara tyst ett tag för att ge intervjupersonen tid att utveckla sina 

svar.
6
 Intervjuerna utgick från ”trattprincipen” som innebär att man inleder med allmänna 

frågor inom ett tema för att sedan gå ner till mindre och mer specifika frågor.
7
  

Det bör dock finnas i åtanke att öppna frågeställningar kan medföra vissa nackdelar. 

Bland annat kan intervjupersonerna välja vad den vill och inte vill ta upp när den tillåts 

diskutera fritt kring ämnet och det finns risk för att information som anses känslig uteblir. 

Intervjupersonens yrkesroll kan även bidra till att svaren vinklas utifrån dennes perspektiv. 

Eftersom en planeringsprocess handlar om att samordna olika intressen hade det självklart 

varit intressant att spegla dessa genom fler intervjuer inom en rad olika yrkesområden. Även 

om det säkerligen finns en rad tekniska svårigheter med att skapa offentliga rum som inbjuder 

till social aktivitet kommer inte uppsatsen att fokuseras kring dessa. Grundtanken är 

framförallt att skapa förståelse och väcka tankar kring hur fysisk planering kan främja social 

aktivitet i de offentliga rummen. 

För att samla in relevant information fördes anteckningar fortlöpande under intervjuns 

gång. Anledningen till att intervjuerna inte bandades var dels för att koncentrera 

informationen och dels för att spara tid och efterarbete. Det finns dock alltid en risk att man 

missar viss information då man antecknar eller vid efterarbetet tolkar sina anteckningar fel. 

För att inte tappa värdefull information renskrevs och sammanfattades anteckningarna i direkt 

anslutning till varje intervju. Innehållet sammanfattades sedan i åskådliga kategorier för att 

underlätta jämförelser mellan de olika intervjusvaren. Skulle det i efterhand uppstå eventuella 

frågor eller oklarheter var samtliga informanter villiga att följa upp dessa frågor via mail.  

Att anteckna kan vara en bra metod då man är ute efter att i första hand få fram 

faktaupplysningar, som i denna uppsats. Är det däremot känslor och personliga reaktioner 

man är ute efter är det en fördel att banda intervjun då det är lättare för intervjuaren att 

uppmärksamma ansiktsuttryck, tonläge och nyanser under samtalet.
8
  

 

                                                           
6
Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, s. 264f 
7
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, s. 72-75 
8
 Ibid 
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Observationer 

Då uppsatsens empiriska del syftar till att undersöka Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatans 

fysiska kvaliteter för social aktivitet känns det relevant att själv ge sig ut och observera 

gatorna. Denna uppsats har valt att fokusera på just den fysiska utformningen och därför har 

inte den mänskliga aktiviteten i gaturummen behandlats. Anledningen är att det är svårt att dra 

generella slutsatser kring den mänskliga aktiviteten vid enstaka observationer då yttre 

förutsättningar som årstid, väder, tidpunkt och veckodag påverkar hur människor vistas och 

rör sig i gaturummet. För att kunna dra mer generella och oberoende slutsatser i diskussionen 

har jag istället valt att lägga fokus på gaturummets utformning och fysiska förutsättning för 

social interaktion, med utgångspunkt i uppsatsens teoriavsnitt.  

Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan valdes eftersom de båda, mer eller mindre, är 

utformade efter Shared Space idén, löper parallellt på varsin sida om gågatan 

(Svartbäcksgatan) i ett centralt läge samtidigt som gatorna är av olika karaktär. Då 

Dragarbrunnsgatan fortfarande är under omvandling kommer fokus att ligga på de färdiga 

gatuavsnitten
9
, Dragarbrunnstorg mellan St Olofsgatan och St Persgatan samt det så kallade 

”Madrasstorget” mellan Bangårdsgatan och Vretgränd. Östra Ågatan har observerats hela 

sträckan mellan St Olofsgatan och Vretgränd. Vid observationerna användes en kamera för att 

systematiskt dokumentera den fysiska miljön i gaturummen bit för bit. I syfte att underlätta 

för läsaren kommer foton av de observerade gaturummen användas tillsammans med en 

beskrivande text.  

 

1.3 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad mot att att skapa förståelse för hur fysisk planering kan främja 

social aktivitet i stadens offentliga rum där de fysiska förutsättningarna på två centrala gator i 

Uppsala studeras mer ingående. Uppsatsen ämnar alltså inte besvara hur den verkliga sociala 

interaktionen ter sig mellan människor utan snarare vilka fysiska förutsättningar som finns för 

att möten mellan människor ska uppstå. En anledning till varför människor inte observerats är 

att årstid, väder och tidpunkt har en stark inverkan på resultatet. Det faller sig till exempel 

naturligt att färre människor väljer att vistas utomhus en längre tid en kall vinterdag jämfört 

med en varm sommardag. Butikers öppettider liksom tidpunkt på dagen påverkar också flödet 

av människor i staden. Uppsala är även en studentstad vilket leder till slutsatsen att det 

förmodligen är mer folk i staden under terminerna än under jul och sommar. För att kunna dra 

oberoende slutsatser av dessa parametrar valdes därför en observation av de fasta fysiska 

förutsättningarna med utgångspunkt i de teorier som studerats.  

De utvalda gatorna, Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan, valdes som tidigare nämnt då 

de båda är utformade med grund i Shared Space modellen med syfte att främja människans 

rörlighet framför bilens, samt att de löper parallellt på varsin sida av gågatan i centrala 

Uppsala. Eftersom Dragarbrunnsgatan till skillnad från Östra Ågatan, som observerats i sin 

helhet, fortfarande är under omvandling har endast de avsnitt som är helt färdigställda 

studerats. Detta bör finnas i åtanke då man läser uppsatsen och jämförelsen av gatorna bör 

därför i första hand ställas mot de teorier som behandlats än mot varandra för att 

undersökningen ska bli rättvis. Att jämföra Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan känns ändå 

viktigt då gatorna är av olika karaktär och kan åskådliggöra hur mitten av 1900-talets 

planering har förändrat stora delar av våra stadskärnor. Avsikten med denna uppsats är inte att 

                                                           
9
 http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-

byggprojekt/Dragarbrunnsgatans-omvandling/ hämtad 2012-07-19 
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vara en strikt modell för stadsplanering utan snarare att väcka inspiration och tankar kring vad 

som skapar levande städer. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsens inledande del följs av en genomgång av hur stadsplaneringen förändrats över tid 

sedan industrialiseringens början fram till idag. Detta kapitel fungerar som bakgrund till 

arbetet med syfte att öka förståelsen för varför våra städer ser ut som de gör och vilka faktorer 

som bidragit till detta. 

Kapitel tre består av arbetets litteraturstudie där förutsättningar för social interaktion i det 

offentliga rummet behandlas. Här besvaras den första frågeställningen: Hur kan utformning 

av det offentliga rummet främja social aktivitet? Kapitlet tar även upp Shared Space som är 

den planeringsmetod som ligger till grund för utformningen av Östra Ågatan och 

Dragarbrunnsgatan. 

För att skapa förståelse för hur stadsplaneringsarbetet bedrivs på kommunal nivå följer en 

redogörelse av Uppsala kommuns arbete och visioner i kapitel fyra. I denna del presenteras 

även de intervjuer som genomförts. Detta stycke ämnar besvara uppsatsens andra 

frågeställning: Vilka visioner har Uppsala kommun för att främja social aktivitet i de 

offentliga rummen? Här följer även de egna observationerna av de två gatorna 

Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan där gatornas fysiska utformning åskådliggörs med foto 

och text.  

I det sista och avslutande kapitlet följer en jämförande analys av gatornas fysiska 

utformning jämfört med uppsatsens teoridel följt av en slutsats. Här ämnar jag besvara och 

diskutera kring uppsatsens tredje och sista frågeställning: Vilka fysiska kvaliteter har 

Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan, sett utifrån arbetets litteraturstudie? 
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2. PLANERINGSIDEAL SOM FORMAT DAGENS STÄDER  
 

Här nedan följer en kronologisk genomgång av hur stadsplaneringen och dess ideal har format 

Sveriges städer från industrialiseringens början fram till idag.  

 

2.1 Industrialism 

I mitten av 1800-talet började Sverige att industrialiseras. Den snabba uppkomsten av nya 

industrier i städerna ledde till att fler valde att lämna landsbygden för staden.
10

 År 1850 bodde 

cirka 350 000 svenskar, knappt 10 procent av befolkningen, i städer men redan år 1900 hade 

den siffran ökat till över en miljon.
11

 Den tilltagande befolkningstillväxten gjorde att den 

redan svåra bostadsbristen i städerna förvärrades ytterligare, där levnadsförhållandena 

präglades av social misär och bristfällig hygien.
12

 Bränder och koleraepidemier tillhörde 

vardagen i de oplanerade och ohälsosamma kåkstäderna som växte fram inne i städerna. 

Missförhållandena ledde till att politiker år 1874 beslutade om en stadsbyggnadslagstiftning, 

där en byggnadsstadga, brandstadga och hälsovårdsstadga ingick. Lagstiftningen har lämnat 

tydliga spår i uppbyggnaden av dåtidens eldhärjade städer. Den karaktäristiska kvartersstaden, 

med putsade fyra till femvåningshus, uppkom under denna period. Stenhusen som uppfördes i 

de nya täta kvarteren var till för både rika och fattiga, där de rika bodde i de större 

lägenheterna i husens nedre del och de fattigare i husens övre del. Enklare hyreshus och hus 

för hantverkare uppfördes på gårdarna som tidigare gett plats åt stall och ekonomibyggnader. 

I samband med byggnadsstadgan utarbetades också rutnätsplaner för staden där breda alléer 

och planterade brandgator prydligt delade upp staden i olika delområden. Karaktäristiska 

byggnader som utformat den moderna staden såsom industrier, skolor, sjukhus, 

järnvägsstationer och nya kyrkor uppkom också under denna period. 

Urbaniseringstempot avtog något i början av 1900-talet vilket möjliggjorde en mer 

planerad utbyggnad av staden. Järnvägens och spårvägens uppkomst gjorde det nu möjligt att 

bygga utanför stadskärnan, och ett svar på bostadsbristen i stadskärnan blev bebyggelsen av 

nya villasamhällen i stadens förorter.
13

 Trädgårdsstäder, inspirerade av den engelska 

stadsplaneraren Ebenezer Howard, började här växa fram vars stadsplaneideal bröt mot det 

traditionella rutnätsmönstret som varit normen sedan renässansen. Trädgårdsstäderna 

inspirerades istället av det medeltida stadsplaneidealet med krökta gator som gärna följde den 

backiga och kuperade terrängen. Till skillnad från renässansens monumentala paradgator 

återkopplades nu planeringen till medeltidens pittoreska småskalighet.
14

  

På 1930-talet började Folkhemmets stad att gestaltas. Den starka tilltron till framtiden och 

dess möjligheter utgjorde grunden för folkhemmets planering. Den gamla staden ansågs inte 

värd att bevara, utan förknippades med fattigdom, klasskillnader, smuts och elände. Istället 

ville man bygga nya städer för den moderna människan, där det lilla livet, med familjen och 

grannskapet som ledord, erbjöds bättre och sundare förutsättningar. Funktionalismen som stil 

                                                           
10

Lundin, Per (2008) Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, 

Stockholmia, Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2008, Stockholm, s. 50 
11

Ylander, Hans (1993) Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige, Markanvändningen i Sverige, 

Statistiska centralbyrån, s. 13 
12

Lundin, Per (2008) Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, 

Stockholmia, Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2008, Stockholm, s. 50 
13

Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad], 

Svensk byggtjänst, Stockholm, s. 18-20 
14

Ylander, Hans (1993) Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige, Markanvändningen i Sverige, 

Statistiska centralbyrån, s. 8 
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blev en estetisk och symbolisk markering för uppgörelsen med den omoderna staden och det 

förlegade klassamhället. Folkhemmet skulle till skillnad från kvartersstadens mörker och 

myller erbjuda moderna, friliggande smalhus. ”Hus i park”-planeringen var idealet under 

1930- och 1940-talen, där tanken var att familjelivet skulle levas i den gröna, 

funktionsuppdelade förorten. Arbete, boende och centrum skulle hållas för sig och trafiken 

separeras från både bostad och arbetsplats. Ambitionen var att inom stadens gränser skapa 

fungerande lokalsamhällen som alla hade ett eget litet centrum med utbud av nöje, affärer och 

samlingslokaler.  

Med nya byggtekniker och i takt med att bilen allt mer kom att forma planeringen 

förändrades folkhemsidealet något. Det utökade vägnätet kom mer och mer att isolera de olika 

grannskapsenheterna från varandra. Ökat välstånd under efterkrigstiden ledde även till att 

intresset för det sociala alltmer ersattes med intresset för konsumtion. Bilsamhället, som 

behandlas mer i nästa stycke, började nu växa fram.
15

   

 

2.2 Modernism 
Efter andra världskrigets slut steg bilinnehavet markant i Sverige. Under 1950-talet 

femdubblades antalet registrerade personbilar och resulterade i att Sverige blev Europas 

biltätaste land. Ökningen beskrevs av civilingenjören Stig Nordqvist i tidsskriften Industria år 

1955 som explosionsartad. I artikeln konstateras också hur bilismen gett upphov till allvarliga 

problem i form av trafikträngsel och en skrämmande ökning av antal trafikolyckor. Faktum 

var att ”trafikdöden” var på väg att bli den nya folksjukdomen. Nordqvist refererar även till 

amerikanska undersökningar som visar att trafikträngsel endast ger upphov till högre 

bränslekostnader, ökat fordonsslitage och onödigt tidsspill. I artikeln påpekar han även hur 

fastighetsvärden liksom detaljhandelns försäljning minskat i de flesta större amerikanska 

städer till följd av trafikproblemen. Nordqvist övertygelse om att Sverige skulle utvecklas som 

USA, med en bil per tre invånare, gjorde att han endast såg en lösning på problemen. Istället 

för att anpassa bilismen efter det gamla samhället, vilket inte längre ansågs möjligt, skulle 

samhället anpassas efter bilismen. Lösningen, enligt Nordqvist, var därför att bygga det så 

kallade ”bilsamhället”.
16

  

Under 1950-talet vallfärdades svenska väg- och planeringsexperter till USA för att lära av 

det amerikanska exemplet, vars samhällsplanering formades av landets accelererande bilism. 

Målet var att föra hem kunskap som sedan kunde omsättas i den svenska 

moderniseringsprocessen. År 1956, efter studieresorna till USA, hölls en stor konferens på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Konferensen benämndes ”Bilstaden” och 

representerades av ett flertal arkitekter, ingenjörer, samhällsplanerare samt företrädare för 

intresseorganisationer och svenska kommuner. Konferensen resulterade i att en vision för 

bilsamhället togs fram. Staden skulle ge vika för bilen – inte tvärtom.  

En bidragande faktor till de omfattande ombyggnationerna i efterkrigstidens Sverige var 

den rådande högkonjunkturen. 1950- och 1960-talen beskrivs än idag som rekordår, vilka 

präglats av jordbrukets rationalisering, ett massivt bostads- och vägbyggande samt utbyggnad 

av vattenkraft. Statlig inblandning och planering gick hand i hand med modernisering och 

automatisering av industrin, och i syfte att Sverige skulle bli en välfärdsstat byggdes även de 

sociala skyddsnäten ut.
17

  
                                                           
15

Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, s. 166-168 
16

Lundin, Per (2008) Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, 

Stockholmia, Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2008, Stockholm, s. 17-21 
17

 Ibid, s. 28-32 
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Den ökande biltrafiken, som från början inte sågs som ett problem, hade mot slutet av 1960-

talet helt dominerat stadsbyggandet med flerfiliga motorvägar, kringfartsleder och separata 

gång- och cykelleder. Bilen gjorde det möjligt att ta sig längre sträckor för att handla där 

utbudet var större, vilket medförde uppkomsten av externhandel i stadens perifera delar. 

Funktionsuppdelningen av bostadsområden, arbetsplatser och handel som under 1960-och 

1970-talen präglade stadsplaneringen ledde till att en stor del av våra gamla stadskärnor revs 

och ersattes med ny, funktionsuppdelad bebyggelse.
18

 Den hårdhänta rivningen, i syfte att 

bereda plats för storskaliga varuhus och parkeringshus, möttes senare av hård kritik.
19

  

Till följd av den omfattande bostadsbristen som rådde i Sverige beslutade riksdagen att en 

miljon nya bostäder skulle byggas mellan 1965 och 1974.
20

 Storskaliga områden om minst 

tusen lägenheter vardera uppfördes i städernas utkanter, vilket uppmuntrades av staten genom 

särskilda låneförmåner. Subventionerna gjorde att bostäderna nu kunde utrustas med en 

modern standard som saknades i många äldre lägenheter.
21

 Trots detta har det så kallade 

miljonprogrammet kritiserats på grund av dess monotona utseende och massproduktion, och 

associeras idag ofta med kriminalitet, höghus och grå betong.
22

 Majoriteten av de bostäder 

som uppfördes under perioden bygger dock på folkhemmets modifierade ideal med smala och 

friliggande trevångingshus, så kallade lamellhus. De områden som främst förknippas med 

miljonprogrammet ligger i anslutning till de största städerna där man istället för lamellhus 

byggde stora skivhus och punkthus.
23

 

Exempel på några områden som blivit hårt kritiserade är Tensta och Skärholmen i 

Stockholm och Rosengård i Malmö. Den höga grad av vandalisering i dessa områden kan 

förklaras av efterkrigstidens planering av offentliga platser som varken får tillräcklig 

genomströmning eller kan bevakas av de boende. Det leder till att platser och ytor som ingen 

känner ansvar för eller kontroll över skapas, som i sin tur bidrar till att de upplevs som 

skrämmande. Ett exempel på sådana platser är avsides gångvägar genom skogspartier eller 

mörka gångtunnlar som löper under korsande vägar.
24

  

 

2.3 Postmodernism 
Kritiken mot miljonprogrammet i början av 1970-talet ledde till att funktionalismens 

storskaliga ideal ersattes med postmodernismens ideal. Istället för funktionssepareringen som 

präglat modernismen ville man på 1980- och 1990-talen återgå till den täta, traditionella 

stenstaden med blandade funktioner och upplåtelseformer. Bebyggelsen skulle återigen utgå 

från ett rutnätsplan. Idealet har modifierats något efter millennieskiftet och ersatts av den så 

kallade nymodernismen. Nymodernister förespråkar fortfarande den täta staden, men 

                                                           
18

Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad], 

Svensk byggtjänst, Stockholm, s. 22 
19

Ylander, Hans (1993) Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige, Markanvändningen i Sverige, 

Statistiska centralbyrån, s. 9 
20

Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, s. 102 
21

Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad], 

Svensk byggtjänst, Stockholm, s. 22f 
22

Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, s. 102f 
23

Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad], 

Svensk byggtjänst, Stockholm, s. 22 
24

Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, s. 103 
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kvarteren öppnas här upp och kontakt med vatten och natur anses utgöra minst lika viktiga 

inslag i planeringen som den traditionella gatubilden.
25

  

Jerker Söderlind menar i sin bok Stadens renässans att det idag går att urskilja två 

motstridiga ideal i stadsplaneringen. För det första finns det en strävan efter en återgång till 

den traditionella staden med fler gågator, vackrare torg och parker och en biltrafik som 

reduceras genom parkeringsavgifter och biltullar. För det andra kan man se hur det utspridda 

förortslandskapet breder ut sig. Tillkomsten av stora och avlägsna köpcentrum, en medveten 

satsning på pendling tillsammans med den utspridda bebyggelsen ger enligt Söderlind känslan 

av en amerikans 1960-talsmiljö. I sin bok propagerar han för den traditionella staden där det 

sociala förhållningssättet mellan människor grundar sig på tolerans, mångfald, samverkan, 

icke-uteslutande tankesätt och frihet. Städer och områden som från början är 

funktionsdefinierade, bland annat enligt den modernistiska planeringen, anser Söderlind skapa 

intolerans mot annorlunda och icke förbestämda funktioner. Att kultur och sociala 

mötesplatser oftare söker sig till de traditionella stadsmiljöerna menar han inte är någon 

slump. Den traditionella stadsmiljöns blandade funktioner erbjuder fler möjligheter till möten 

och interaktion mellan olika sociala grupper än den funktionsuppdelade och förutbestämda 

miljön, där befolkningen delas in efter typ och verksamhet.
26

 

I boken Life Between Buildings redogör den danske stadsarkitekten Jan Gehl för 

begreppet integration, som innebär att olika aktiviteter och mänskliga kategorier tillåts att 

verka tillsammans eller sida vid sida. Gehl menar att det inte är huruvida arbetsplatser, 

bostäder eller servicefunktioner är placerade nära varandra i arkitekternas ritningar som är det 

viktiga, utan huruvida människor som arbetar och bor i de olika byggnaderna faktiskt 

använder och interagerar i samma offentliga rum genom dagliga aktiviteter. I boken förklarar 

han hur olika planeringsideal verkat för och emot integration. Han beskriver den medeltida 

stadsplaneringen som exempel på en integrationsorienterad planering, där fotgängarna 

karaktäriserade stadens struktur med köpmän och hantverkare, rika och fattiga, gamla och 

unga, som levde och arbetade sida vid sida. I motsats framställer han den funktionalistiska 

planeringen som segregationsorienterad, eftersom målet med planeringen var att separera 

olika funktioner från varandra, vilket resulterat i att städer delats in i enfunktionsområden.
27

  

Söderlind beskriver stadens grammatik som gata, kvarter, torg, park, tomt och byggnad.
28

 

Denna uppsats kommer att fokusera på områdena mellan husen, där gatans funktion som 

stadens offentliga rum behandlas mer noggrant. Följande kapitel belyser de offentliga 

rummens funktion och förutsättningar för att verka som sociala rum, och även huruvida fysisk 

planering kan bidra till en ökad social interaktion.  

 

 

                                                           
25

Björk, Cecilia & Reppen, Laila (2000) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad], 

Svensk byggtjänst, Stockholm, s. 24-29 
26

Söderlind, Jerker (1998) Stadens renässans: från särhälle till samhälle : om närhetsprincipen i 

stadsplaneringen, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, s. 23-28 
27

Gehl, Jan (2006) Life between buildings: using public space, 6. ed., The Danish Architectural Press, 

København, s. 101 
28

Söderlind, Jerker (1998) Stadens renässans: från särhälle till samhälle : om närhetsprincipen i 

stadsplaneringen, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, s. 26 
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3. SOCIAL AKTIVITET I DET OFFENTLIGA RUMMET 

 

Gator och torg är viktiga mötesplatser där de mest spännande och levande inslagen utgörs 

av människor. Det är från gatan som människor upplever staden.  Planering av gaturummen 

för ett aktivt och händelserikt gatuliv är därför ett sätt att stärka bilden av staden.
29

 I 

följande kapitel redogörs för hur och varför fysisk planering av de offentliga stadsrummen 

kan främja social aktivitet i dem. 

 

3.1 Trygghet 
I sin uppmärksammade bok Den amerikanska storstadens liv och förfall beskriver Jane Jacobs 

gator som de viktigaste offentliga platserna i staden. Fundamentet för välfungerande 

stadsdelar anser hon är att man känner trygghet ibland främlingar som vistas i gaturummet.  

Jacobs nämner tre viktiga egenskaper hos gator i välfungerande stadsdelar. För det första 

krävs tydliga gränser mellan de privata och offentliga rummen. För det andra måste det finnas 

ögon på gatan som garanterar invånare och besökares säkerhet. Byggnaderna ska vändas utåt 

mot gatan så att gatan hela tiden kan betraktas av människor. För det tredje krävs att gatan 

används kontinuerligt för att ett ”gatuliv” ska skapas och locka fler ögon till gatan.  

Jacobs förespråkar en trygghet genom ömsesidig kontroll och övervakning, som uppstår 

när människor frivilligt använder gaturummen. Förutsättningen för en sådan typ av trygghet är 

att det i gaturummen finns en mångfald av butiker och allmänna institutioner. Speciellt viktigt 

är funktioner som används även efter det att butikerna stängt.
30

  

Gehl anser liksom Jacobs att livliga gator som används av många människor medför en 

känsla av ömsesidigt skydd. Händelserika och attraktiva gator medför också att människor i 

byggnader oftare väljer att betrakta gatan genom sina fönster, vilket bidrar till ett naturligt och 

kontinuerligt bevakande av gatan. Som exempel talar Gehl om Venedig, där 

drunkningsolyckor praktiskt taget inte existerar trots ett stort antal kanaler. Den bidragande 

orsaken till detta menar han är den långsamma strömmen av människor som hela tiden 

passerar förbi och bevakar kanalerna, där det alltid finns någon som kan ingripa ifall olyckan 

skulle vara framme.
31

   

De viktigaste funktionerna på gatan menar Jacobs är butiker, barer och restauranger. För 

det första ger de stadens invånare och främlingar anledning att använda gatan. För det andra 

lockar de människor att passera olika platser som saknar öppna inrättningar eftersom de ligger 

på vägen till ”målet”, vilket gör att människors vägar lättare korsas. För det tredje är 

affärsinnehavare generellt sett måna om att gatorna hålls säkra, och kan tillsammans fungera 

som gatans väktare. För det fjärde lockar människors aktivitet i gaturummen, som shopping 

och restaurangbesök, andra människor. Här riktar Jacobs kritik mot stadsplanerare och 

arkitekter som planerar för tomhet, lugn och ordning i staden. Enligt Jacobs är det uppenbart 

att människan eftersträvar aktivitet och att se andra människor.
32

  

Jacobs talar om den gamla staden som stadens konstform, där hon menar att det finns en 

komplex ordning mitt i det oordnade. Hon menar att de gamla städerna ofta lyckats bevara 

                                                           
29

Brandeberg, Valter, Johansson, Roger & Gustafsson, Tora (2000) Lugna gatan! – En 

planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator, Svenska 

kommunförbundets. 75 & s. 83 
30

Jacobs, Jane (2005) Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos, Göteborg, s. 51-59 
31

 Gehl, Jan (2006) Life between buildings: using public space, 6. ed., The Danish Architectural Press, 

København, s. 171 
32

Jacobs, Jane (2005) Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos, Göteborg, s. 58-59 
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både tryggheten och rörelsefriheten genom att gatornas inriktade handlingsmönster leder till 

ett ständigt bevakande av ögon.
33

  

 

3.2 Mångfald 
“Storstaden har förmågan att tillfredsställa alla, därför och under förutsättning att alla är 

med och skapar den”.
34

 

Den vanligaste bristen, och också det grundläggande felet i många stadskärnor, anser 

Jacobs är när det inte finns en tillräcklig blandning av primära funktioner
35

. I vissa 

stadskärnor som är specifikt inriktade på en speciell funktion, till exempel arbete, tenderar 

folklivet att stanna av efter arbetstid. Jacobs betonar vikten av den fungerande stadskärnan, 

som hon beskriver som stadens hjärta. När en stadskärna är bristande blir hela staden och dess 

sociala sammanhållning lidande.
36

  

Hon menar att stadens funktionella ordning är beroende av mångfald och intensitet för att 

kunna fungera.
37

 Tolerans och utrymme för skillnader hos människor möjliggörs i städer där 

inbyggda funktioner tillåter främlingar att leva sida vid sida, och är enligt Jacobs en av de 

grundläggande resurserna för ett rikt offentligt liv på gatan.
38

 

Jacobs nämner fyra villkor för att en stad ska kunna uppnå mångfald: 

1. I en stadsdel måste det finnas mer än en primär funktion, helst mer än två. Det måste 

finnas anledning för människor att befinna sig utomhus vid olika tidpunkter och av olika skäl, 

och på så sätt använda stadsrummen gemensamt.  

2. Kvarteren ska vara korta vilket medför en täthet mellan tvärgator och gatuhörn.  

3. Husen i kvarteren ska vara av blandad ålder och skick. Detta möjliggör mångfald i och 

med olika kostnadslägen på bostäder och lokaler. 

4. Det måste finnas tillräckligt många människor som av olika anledningar befinner sig i 

området.
39

 

Söderlind förespråkar liksom Jacobs den traditionella staden, som han menar även idag 

fungerar bra trots att de inte är byggda för snabba transportmedel. Han betonar hur de vuxit 

fram genom ”tvånget till närhet”, vilket bidragit till en attraktivitet och trivsel som många 

människor upplever i de traditionella stadsmiljöerna. Han riktar istället kritik mot de moderna 

städer som uppkommit under senare hälften av 1900-talet, vilka han beskriver som socialt 

uppsplittrade och funktionellt monotona. Dessa städer är skapade utifrån ”friheten från 

platsen” genom att tåget och bilen möjliggjort längre resor över kortare tid, och har resulterat i 

glesa och transportberoende samhällen. Uppsplittringen av funktioner som karaktäriserat 

modernismen menar Söderlind har skapat det han kallar för särhällen.
40

 

Ulla Berglund och Ulla Jegerby som skrivit boken Stadsrum människorum – att planera 

för livet mellan husen riktar liksom Söderlind kritik mot många av dagens stadsmiljöer som 

de menar präglas av nyttotänk, effektivitet och en bristande mångfald. De menar att dessa 

städer uppmuntrar ständigt pågående flöden, men sällan bjuder in till vistelse och rekreation. 

Enligt Berglund och Jegerberg finns det inga bättre arenor än de offentliga miljöerna när det 
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handlar om att överbrygga skillnader och utveckla svaga band mellan olika människor. Dock 

förutsätter funktionen som ”brobyggare” att de offentliga miljöerna kan inbjuda och locka till 

sig en mångfald av människor.
41

 

Enligt Söderlind kan staden jämföras med ett bakverk. Varje enskild ingrediens ”smakar” 

inte som det slutgiltiga bakverket, utan det krävs att de olika ingredienserna blandas ihop. På 

samma sätt måste en stad blanda funktioner och människor för att den ska ”smaka” genuin. 

Söderlind menar att graden av funktionell blandning bestämmer huruvida en plats kan 

betraktas som stad eller icke-stad. Hög blandning karaktäriserar en stad medan en låg 

blandning karaktäriserar en icke-stad.
42

  

Ett hot mot mångfalden i staden är enligt många privatiseringen av det offentliga rummet. 

I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserar arkitekten Catharina Gabrielsson fenomenet som 

hon menar ökat sedan slutet av 90-talet. Hon anser att privatisering är ett hot mot mångfalden 

eftersom det medför en homogenisering av stadens utbud och befolkning. Gabrielsson menar 

att privatisering innebär höjda lokalhyror som i sin tur leder till att bara de stora 

butikskedjorna har råd att bli kvar. Hon betonar även att människors demokratiska fri- och 

rättigheter, som enbart kan säkerställas på allmän platsmark, hotas i och med uppkomsten av 

privata gallerior och affärscentrum. Som exempel tar hon ett förslag på att glasa in Sergels 

torg i Stockholm, vars syfte enligt polisen var att ”få bort missbrukarna, invandrarna, 

ungdomarna, uteliggarna och gratisätarna” från platsen. Gabrielsson menar att motivet bakom 

förslaget, vilket var en del av moderaternas valparoll för Stockholms stadsmiljö - ”Snyggt och 

tryggt”, i själva verket handlar om social sanering där vissa grupper accepteras och andra 

inte.
43

  

Gehl är också kritisk till privatiseringen som genom gallerior och stora köpcentrum 

bygger in det ”offentliga” rummet i privata byggnader. Han menar även att de inbyggda 

funktionerna tömmer gator på folk och attraktioner vilket resulterar i tråkigare och farligare 

städer.
44

  

 

3.2 Mänsklig kontakt 
Behovet av kontakt, kunskap och stimulans tillhör våra psykologiska behov, vilket goda 

offentliga platser till viss del kan erbjuda. Människor är dock sällan lika målmedvetna om att 

tillfredsställa dessa behov som att tillfredsställa mer grundläggande fysiska behov som att äta, 

dricka och sova. De flesta människor beger sig ut i staden för att de har ett rationellt mål, 

exempelvis shopping, och inte i första hand för att tillfredsställa behovet av kontakt. Däremot 

kan våra basbehov som att handla mat leda till att vi också tillfredsställer våra psykologiska 

behov, trots att inte det var syftet från början. Även fast många människor inte vill erkänna 

det menar Gehl att de rationella målen som att shoppa ofta fungerar som svepskäl för 

människor att få vara omkring andra människor.
45

 

Gehl beskriver olika typer av mänsklig kontakt som en glidande skala, där nära 

vänskapskontakter har hög intensitet och passiva kontakter har låg intensitet.  Han menar 

att det är svårt att exakt avgöra vilken roll de offentliga platserna spelar när det kommer till 
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människors behov av kontakt med andra människor. Däremot möjliggör möten och 

aktiviteter i det offentliga rummet passiva kontakter genom att människor kan se, höra och 

uppleva hur andra människor fungerar i varierade sammanhang. Jämför man passiva 

kontakter med andra typer av kontakter verkar de obetydliga, dock påpekar Gehl värdet av 

dessa ”se och höra” kontakter, just för att de är oberoende kontaktformer och utgör grunden 

för alla kontaktformer med högre intensitet.
46

  

Enligt Jacobs är det den fina balansen mellan människans önskan till avskildhet och 

människans starka behov av olika grad av kontakt med andra människor som karaktäriserar en 

bra stadsdel. I en stad behöver inte alla veta vad andra har för sig utan det är endast när man 

själv väljer att berätta något om sig själv som andra får reda på det. Av alla kvaliteter staden 

har att erbjuda menar Jacobs att de flesta stadsbor, oavsett inkomst och ursprung, värderar 

avskildheten högst. Hon menar också att gemenskapsidealet inom tidigare stadsplanering, 

som kan ses som resurs i villaförorter, blir destruktivt i städer. Kravet på att dela för mycket 

kan istället för gemenskap leda till segregation och att stadsborna stöts bort från varandra. 

Gatan vimlar av olika typer av människor som inte känner varandra privat, och som i de 

flesta fall inte heller skulle vilja lära känna varandra privat. Jacobs förklarar att det är 

människor som du, jag eller någon annan skulle uppskatta att ha en viss kontakt med, men 

som man för den skull inte skulle vilja ha i knäet och vise versa.
47

  

Berglund och Jegerby betonar liksom Jacobs vikten av att inte ha några sociala 

förpliktelser i det offentliga rummet. Här kan människor vistas samtidigt, se och bli sedda, 

och utifrån det egna behovet själv välja om man vill ta kontakt eller dra sig ur en kontakt.
48

    

Gehl menar att denna typ av passiva, kravlösa kontakt försvinner i de städer som saknar 

aktivitet i de offentliga rummen. Det medför att den glidande övergången mellan att vara helt 

ensam och vara tillsammans med andra försvinner, och att gränsen mellan ensamhet och 

kontakt tydliggörs.
49

  

Enligt Gehl finns det fem olika medel vid fysisk planering som generellt sätt främjar 

kontakt: 

1. Avsaknad av barriärer 

2. Korta avstånd 

3. Låga hastigheter 

4. Enkla nivåer 

5. Riktning mot andra
50

 

 

3.2 Aktiviteter i det offentliga rummet 
Gehl delar in aktiviteter i det offentliga rummet i tre kategorier: nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och sociala aktiviteter.  

Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som att gå till skolan eller arbetet, handla, vänta på en 

buss eller person, springa ärenden eller dela ut post. Dessa aktiviteter sker kontinuerligt, 

under nästan alla omständigheter, och är mer eller mindre oberoende av exteriöra miljöer. 

Bland aktiviteter i staden omfattar denna grupp majoriteten av de som är gångrelaterade. 
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Valfria aktiviteter sker till skillnad från nödvändiga aktiviteter endast när det exteriöra 

tillståndet som väder och plats är fördelaktigt. Gehl nämner här exempel som att ta en 

promenad, sitta och sola eller att bara stå och ”hänga” och njuta av livet. I denna kategori 

betonar han vikten av fysisk planering, då de flesta rekreationsaktiviteter är beroende av 

goda yttre förutsättningar. Sambandet mellan utomhusaktivitet och platsens kvalitet betonas 

också eftersom nödvändiga aktiviteter tenderar att ta längre tid i miljöer som anses mer 

attraktiva. Plats och situation medför därför att många valfria aktiviteter, som att stanna till, 

sätta sig en stund, äta, leka och så vidare, dyker upp och lockar. Gator och stadsrum av 

dålig kvalitet leder istället till effekten att människor ”skyndar” hem.
51

  

Sociala aktiviteter är alla aktiviteter som bygger på andra människors närvaro i det 

offentliga rummet. Det kan vara barn som leker, folk som hälsar på varandra och 

konverserar, men det kan också vara passiva kontakter. I offentliga miljöer är den passiva 

kontakten den mest utbredda kontaktformen, som uppstår genom att människor ser och hör 

varandra. Det sociala samspelet sker spontant som en konsekvens av att människor rör sig 

och befinner sig på samma plats. Gehl konstaterar att även fast de fysiska förutsättningarna 

inte har någon direkt påverkan på de sociala kontakternas kvalitet, innehåll och intensitet så 

påverkar den fysiska planeringen och arkitektoniska utformningen av en plats möjligheten 

för att möta, se och höra andra människor. Detta är i sin tur en förutsättning för att all annan 

typ av kontakt och aktivitet ska uppstå. Gehl menar att de sociala aktiviteterna ökar indirekt 

då de nödvändiga och valfria aktiviteterna ges bättre förutsättningar i det offentliga 

rummet.
52

  

 

3.4 Det offentliga rummets gestaltning påverkar mänsklig aktivitet 

Formen och proportionerna i gaturummet är grundläggande för hur vi upplever gatan. 

Gaturummet kan både upplevas ha en riktning vilket inbjuder till rörelse, genom till exempel 

gator och stråk, men kan också inbjuda till att stanna, genom torg eller knytpunkter.
53

 

Likväl som det är möjligt att skapa en särskild känsla i en stad genom val av färg och 

material kan stadsplanering påverka aktivitetsmönster genom att skapa bättre eller sämre 

förutsättningar för livliga städer. Offentliga platser kan vara utformade på ett lättillgängligt 

och inbjudande sätt som uppmuntrar människor till vistelse och aktivitet i den allmänna 

miljön, men de kan även vara utformade på ett sätt som gör att människor finner det svårt att 

vistas där, ur både ett fysiskt och psykiskt perspektiv. 

Gehl beskriver två olika extremstäder. Den ena staden karaktäriseras av gallerior, 

parkeringsmöjligheter under jord, omfattande biltrafik och långa avstånd mellan byggnader 

och funktioner. Gaturummen är stora och opersonliga och utmärks av bilar och byggnader 

snarare än gångtrafikanter. Avstånd mellan byggnaderna gör att stadens aktiviteter sprids ut i 

tid och rum, och inger känslan av att det inte finns någon särskilt att uppleva. 

Förutsättningarna för fotgängare att röra sig i dessa städer är bristfälliga och leder till att 

människor istället väljer att vistas inomhus eller i privata områden utomhus. Den andra staden 

utmärks tvärtemot av låga, täta byggnader och goda, inbjudande platser på gator och längs 

byggnader för fotgängare att vistas och färdas i. Istället för bilar ser man här hur människor 
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rör sig och stannar till i de offentliga rummen. Gehl karaktäriserar denna typ av stad som en 

levande stad, där de offentliga rummen ges större möjligheter att verka som sociala rum.
54

  

Enligt Jacobs handlar det offentliga livet om vilket sorts utbud gatan erbjuder och hur 

människor i sitt vardagsliv väljer att bruka den. Opersonliga gator skapar anonyma människor 

liksom personliga och livfulla gator skapar offentliga människor.
55

 

I kapitlet Spaces for Walking, Places for Staying tar Gehl upp tre olika mänskliga 

aktiviteter, som alla kräver en viss typ av fysisk miljö för att fungera som valfria och sociala; 

att gå, att stå och att sitta.  

 

Gående aktivitet 

Att gå är inte bara ett sätt att transportera sig utan också ett sätt att vara närvarande i staden på 

ett informellt och okomplicerat sätt. Aktiviteten kräver utrymme och Gehl menar att det är 

viktigt att kunna gå omkring relativt fritt utan att bli störd, knuffad eller behöva väja för andra 

fotgängare alltför ofta. Bredden på stadens gator bör även vara utformade efter ett uppskattat 

antal användare, så att gaturummen varken blir för trånga eller för tomma. När stora och 

öppna ytor, som exempelvis torg, ska korsas tenderar människor att röra sig längs husfasader 

eller längs kanten istället för att korsa den öppna ytans mitt. Enligt Gehl får upplevelsen nu 

två dimensioner, där man å ena sidan kan blicka ut över torget samtidigt som man kan 

uppleva detaljer längs husfasaderna. Under dåliga väderförhållande och mörka timmar kan 

fasaderna också fungera som fysiska och psykiska skydd.   

Kvaliteten längs gatan har stor betydelse för hur vi människor uppfattar avstånd. Att gå 

omkring i en stad kan vara fysiskt krävande och det finns gränser för hur långt människor 

klarar av och vill gå. Det som bestämmer gränserna för acceptabla avstånd är inte bara det 

fysiska avståndet, utan även det upplevda avståndet. Gehl menar att en sträcka på 500 meter 

kan upplevas som tråkig, lång, påfrestande och oskyddad, samtidigt som motsvarande sträcka 

på en annan, mer stimulerande och attraktiv plats kan upplevas som kort. Generellt sätt är det 

mer intressant med krökta gator än spikraka. Omväxlande gaturum, bland annat torg, bidrar 

också till att gångavståndet från en plats till en annan känns kortare.
56

  

Gehl betonar även vikten av att funktioner längs gatan öppnas upp så att människor 

utifrån gatan ser vad som försiggår inne i lokalerna. Han menar att det är många funktioner 

som idag är stängda för allmänheten utan någon speciell anledning. Genom att öppna upp med 

stora fönster och placera funktionerna i direkt anslutning till gatan kan människor inne i 

lokalerna utbyta kontakt med människor ute på gatan och tvärtom. På så sätt ökar 

möjligheterna till nya upplevelser från båda håll.
57

  

 

Stående aktivitet 

Till skillnad från aktiviteterna gå och sitta har stående aktiviteter inte samma krav på den 

fysiska omgivningen. Stående aktivitet menar Gehl är ett viktigt beteende i staden och är 

synonymt med ”att stanna”. Det finns olika typer av stående aktiviteter. De flesta stående 

aktiviteter är nödvändiga aktiviteter som handlar om att man stannar för rött ljus, för att titta 

på något eller för att fixa något. Dessa nödvändiga aktiviteter är inte speciellt påverkade av 

den fysiska miljön eftersom fotgängare stannar för att de måste. Stannar man däremot till en 
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längre tid, för att exempelvis vänta på någon eller för att betrakta omgivningen uppstår 

problemet med att hitta ett bra och passande ställe att stå på. Enligt Gehl kan populära platser 

för stående aktiviteter hittas längs med fasaden på en byggnad eller i övergångszonen mellan 

en plats och en annan, där det är möjligt att överblicka två platser samtidigt. Gehl talar om 

dessa platser som kantzoner. I en kantzon är människor mindre exponerade än vad de är i 

mitten av en öppen yta. Man kan se men man kanske inte själv vill vara lika synlig, och 

genom att luta sig längs en fasad skapas vad Gehl menar ett personligt territorium i form av 

en halvcirkel framför individen. Eftersom ryggen är skyddad kan andra endast närma sig 

framför den stående, och det blir lättare för den stående personen att hålla utkik och reagera 

på om exempelvis någon oinbjuden skulle inkräkta på det personliga territoriet. På liknande 

sätt kan träd främja stående aktiviteter, speciellt en solig dag då många söker skydd under 

skuggan. 

Detaljer och utformning menar Gehl spelar en viktig roll för möjligheten till stopp på 

offentliga platser. Det kan bli svårt att finna platser att stanna på om platsen är tom och öde, 

utan fysiska detaljer som bänkar, pelare, träd, konst och planteringar, och där husfasaderna 

saknar intressanta detaljer som fördjupningar, portar, trappor och öppningar. Gehl förespråkar 

gaturum med oregelbundna fasader och varierade detaljer som lockar och gör det möjligt för 

människor att stanna till ett tag.
58

   

 

Sittande aktivitet 

Sittande aktiviteter är enligt Gehl av central betydelse för den offentliga platsens kvalitet, där 

kvaliteten i regel alltid höjs genom utplacering av fler och bättre sittplatser. Många sittplatser 

ger folk möjlighet att stanna en längre tid, medan brist på sittplatser resulterar i att folk endast 

går förbi. Eftersom sittande aktivitet oftast äger rum då de externa villkoren är fördelaktiga är 

det viktigt med en noggrann och genomtänkt placering av bänkar och andra sittplatser. 

I valet av sittplats väljer människor oftast de sittplatser som är placerade i kantzoner 

framför sittplatser som är placerade i mitten av en öppen yta. Precis som vid stående aktivitet 

söker människor skydd och stöd i den fysiska miljön, helst på platser där ryggen är skyddad 

och man endast behöver hålla uppsikt framåt. Gehl kallar detta fenomen ”kanteffekten”. Som 

exempel tar han upp människors val av sittplats på restauranger, där många restaurangarbetare 

vittnat om att människor vägrar att bli placerade i mitten av rummet om det finns lediga bord 

längs väggen. Han betonar därför vikten av att bänkar och sittplatser i första hand placeras i 

små rum inuti rummet, till exempel ett hörn eller en fasadnisch, som inger en känsla av 

intimitet och trygghet, men samtidigt erbjuder god utsikt. 

Olika grupper av människor har också olika behov. Till exempel har unga människor inte 

samma krav på sittplatser som äldre. Unga människor kan sätta sig lite här och var, på 

marken, i trappor, på kanter och så vidare. För äldre människor är det viktigt att sittplatser är 

praktiska och bekväma, så att det lätt går att sätta sig ner och resa sig upp. Äldre har ett större 

behov av det Gehl kallar primära sittplatser, som avser bänkar och stolar. Sekundära 

sittplatser, som trappor och kanter, fungerar bra för yngre människor och framförallt under 

perioder med färre besökare i utomhusmiljöerna. Många tomma bänkar och stolar kan under 

dessa perioder lätt ge ett övergivet intryck och då fungerar det bättre med ett samspel av 

primära och sekundära sittplatser, där de sekundära överväger. Bänkar är förutom rekreation 
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och social aktivitet också viktigt för vila. En bra tumregel är att placera ut bänkar i ett intervall 

om 100 meter.
59

  

 

3.5 Trafik - integrera eller separera? 
Diskussionen om huruvida de olika trafikslagen ska integreras eller separeras började redan 

på 60-talet. Trafikseparering blev resultatet och är ett fenomen som många idag anser är 

olämpligt. Det finns en rad olika anledningar till varför. Bland annat uppmuntrar 

trafikseparering till högre hastigheter och inger känslan av en falsk trygghet. De oskyddade 

trafikanterna får svårare att transportera sig och känner sig otrygga i mörka och trånga 

gångtunnlar vilket leder till att många istället korsar bilvägarna. Höga hastigheter som 

trafiksepareringen medför tillsammans med bilförares upplevda prioritet tenderar även att 

sprida sig till andra områden.  

Å andra sidan finns det många som ser fördelar med trafikseparering. Till exempel då 

biltrafikens avgaser och buller flyttas bort från bostadsområdet och de oskyddade 

trafikanterna till större vägar med färre boende och oskyddade trafikanter. Livskvaliteten, 

tillgängligheten samt förutsättningar för social kontakt ökar i dessa områden. Nackdelen med 

att flytta biltrafiken från stadsgatorna är att bilförare riskerar längre körsträckor och ökade 

köer.   

Forskning om huruvida vi ska ha blandtrafik eller inte ur säkerhetssynpunkt visar faktiskt 

på att personskaderisken ökar med 50 procent hos en cyklist på en karakteristisk cykelbana 

jämfört med en cyklist i en korsning med blandtrafik.
60

  

Jacobs menar att ju mer utrymme bilen får i våra städer, desto mer ökar bilens 

användning vilket i sin tur leder till ökat behov av utrymme. Dessutom medför en ökad 

tillgänglighet för bilen alltid att efterfrågan på kollektivtrafiken reduceras. Jacobs kritiserar 

utbyggnaden av parkeringsplatser och parkeringshus i städer som hon menar gör staden 

mindre levande, utspridd och otrygg. Istället rekommenderar hon en successiv utgallring av 

bilarna i städer. Hon menar att om andra trafikanters intressen vinner över biltrafiken skulle 

bilanvändningen i städerna stegvis minska. Som exempel talar hon om när en ny teater 

öppnades i en flergatukorsning i Greenwich Village i New York. Teatern gav upphov till 

många teaterbesökare som hindrade biltrafiken från att ta sig fram ordentligt i korsningen. 

Eftersom trottoarerna var så små använde teaterbesökarna gatorna till att förflytta sig på. 

Dessutom kunde folkmassan på grund av dess storlek ignorera bilisternas rättigheter vilket 

resulterade i stora trafikstockningar. Enligt Jacobs medför detta att bilisterna troligtvis 

undviker att ta bilen nästa gång. En metod kan också vara att ta bort parkeringsplatser i 

städskärnorna utan att kompensera för dem. Då bilismen inte får lika stor tillgänglighet kan 

resultatet bli att människor finner alternativa transportmedel och på så vis kan biltrafiken 

minska. Poängen, menar Jacobs, är inte är att bilen ska tas bort i städerna, utan att de istället 

tas bort av städerna.
61

  

Gehl anser att gator med tydliga cykelbanor, trottoarer och bilvägar, separerar människor 

och aktiviteter åt. Särskilt är han emot separering av olika trafikslag som resulterar i att de 

olika vägarna löper enskilt. Trafikseparerade platser menar Gehl leder till att det blir tråkigare 

att köra, att gå och att bo i närheten av dem. Istället anbefaller han integrerade transportsystem 

som existerar i de städer där det främsta transportsättet alltid har varit till fots.  
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Ett exempel är Venedig där det sker en övergång från snabb trafik till långsam trafik vid 

stadsgränsen genom att människor lämnar sina bilar för att sedan promenera den sista 

sträckan. Gehl menar att detta på senare tid har blivit alltmer populärt i Europeiska 

bostadsområden.  Ett annat exempel är Holland där man lyckats integrera biltrafik, cykeltrafik 

och gångtrafik. Dessa områden kallas Woonerf och innebär att gaturummen är utformade på 

ett sätt som gynnar gångtrafikanter vilket tvingar bilarna att hålla låg hastighet i stadskärnan. 

Även fast helt bilfria områden för det första erbjuder en högre trafiksäkerhet och för det andra 

är mer optimalt utformade för utomhusvistelse bedömer Gehl att den Holländska Woonerf 

metoden utgör den näst bästa lösningen för våra städer.
62

  

 

3.6 Shared space som planeringsmetod 
Bilen har under de senaste decennierna spelat en avgörande roll vad gäller planeringen av 

offentliga platser. Resultaten har ofta blivit att de offentliga rummen, där människor lever och 

rör sig, fått sämre kvalitet. Till följd av detta har det på senare år uppkommit nya metoder och 

tankesätt för planering av de offentliga rummen. Ett sådant exempel är Shared Space.
63

  

Shared Space är ett planeringskoncept och betyder delad yta. Idén uppstod i Holland i 

mitten på 60-talet med avsikt att skapa attraktiva och inbjudande stadsrum.
64

 Som nämns ovan 

kallas dessa områden Woonerf. Konceptet ses som ett svar på 70-talets massbilism och de 

negativa effekter det medfört i samhället. Holländarna ville skapa gaturum som var till för de 

boende att vistas och mötas i, vilket kan förstås av översättningen av begreppet Woonerf som 

betyder beboelig gata. Till skillnad från 70-talets trafikplanering som gynnat bilismen fick 

bilen istället ta sig fram på de oskyddade trafikanternas villkor. Planeringen av Woonerf-gator 

grundar sig i tre huvudsyften:  

1. Minska hastigheten för motortrafik 

2. Öka säkerheten och förbättra sikten 

3. Förbättra omgivningens kvaliteter  

Woonerf-gator är gestaltade på ett sätt som tvingar bilister att köra långsamt, bland annat 

genom gupp, förskjutningar och pollare. För att öka sikten får bilar endast parkera på platser 

som är markerade. Social aktivitet ges förutsättningar genom grönytor, trädplanteringar, 

sittplatser, cykelställ och markbeläggning i varierad färg och form.  

Undersökningar som gjorts angående trafiksäkerhet visar även på att antalet skadade i 

trafiken minskat med 48 procent vid en granskning av 69 nybyggda Woonerf-områden. De 

sociala aktiviteterna har dock inte studerats i samma omfattning, men de undersökningar som 

finns tyder på en ökad aktivitet och ett bredare kontaktnät för boende i Woonerf-områden 

jämfört med boende i ”vanliga” områden. 

Shared Space idén kan ses som en uppföljning av Woonerf och riktar sig till fler områden 

än bara bostadsområdet.
65

 Dock är ytor med blandade användningsområden och trafikslag en 

företeelse som alltid förekommit i våra ursprungliga städer. Shared Space kan således ses som 

ett koncept som härrör från den traditionella, gamla staden.
66

 Målsättningen är att integrera 
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det offentliga rummets olika funktioner istället för att skilja dem åt. Istället för att platsen 

uppfattas som ett trafikrum vill man genom införandet av sociala kvaliteter skapa 

uppehållsrum för människor att röra sig och umgås i.
67

  

Att trafikplanera utifrån Shared Space konceptet blir allt mer populärt i Europa och 

definitionen av begreppet kan te sig lite avvikande beroende på vem man pratar med. 

Huvudanken med Shared Space är, liksom Woonerf, att stadslivet och fotgängarnas behov ska 

ges ökad prioritet i gaturummen och sätta gränsen för andra trafikantgruppers hastighet. Målet 

är att de olika trafikantgrupperna ska behandlas mer jämlikt där Shared Space ytor ska ge 

oskyddade brukargrupper som fotgängare och cyklister ökade rörelsemöjligheter. Lösningen 

passar dock inte överallt utan måste tänkas över noggrant eftersom Shared Space kan medföra 

längre restider i trafiken. Gatans sedvanliga formspråk med vägskyltar och markeringar 

försvinner också vilket gör det extra viktigt att platserna utformas på ett tydligt sätt för att 

barn och personer med syn- och funktionsnedsättningar ska klara av att vistas där.
68

 Däremot 

består den generella idén av att en viss form av otrygghet leder till en ökad trafiksäkerhet 

genom kravet på uppmärksamhet, ögonkontakt och samarbete mellan de olika trafikanterna.
69 

Samverkan och hänsyn mellan de olika trafikantgrupperna ska främjas och tydliggöras 

genom rummets utformning som ska vara vacker, tillgänglig, trygg och säker. På en Shared 

Space yta kan två situationer vara aktuella: 

1. Gående använder hela ytan och fordonsförare har väjningsplikt mot de gående 

(gångfartsområde), eller: 

2. Grundläggande regler bestämmer trafikanternas placering i gaturummet, där gående 

håller sig till vänster i färdriktningen och cykel och andra fordon till höger.  

 Trafikverket framställer i sin rapport Shared Space – Attraktiva stadsrum för alla några 

grundläggande krav som måste uppfyllas på ytor som utformas enligt Shared Space. Först och 

främst ska det finnas ett mål vad gäller ytans användningsområde och syfte. Rummet ska vara 

utformat på ett sätt som gör det lätt att bete sig rätt i trafiken. Att förstå vart man som gående 

och cyklist ska befinna sig är även viktigt för känslan av trygghet, och för att de mest utsatta 

grupperna ska kunna vistas i stadsmiljön kan inte hela ytan vara blandad. Hastigheten måste 

vara säkrad till max 30 kilometer i timmen för att öka förutsättningar för samverkan och 

minska risken för allvarliga trafikolyckor.  

Då Shared Space ska vara del av en torgfunktion krävs en tydlig utformning som hjälper 

till att hålla nere hastigheten. Gångfartsområden ska vara tydligt markerade så att bilarna vet 

att de ska hålla gångfartshastighet samt väja för de gående som ska kunna använda hela ytan. 

Blinda och synskadade ska ha möjlighet att lätt orientera sig över ytor utformade efter Shared 

Space modellen. Den delade ytans början och slut måste vara tydlig och markerad med 

exempelvis pollare. Ledstråk ska ge sammanhängande information till den synskadade 

huruvida han eller hon befinner sig på en egen eller delad yta, var han eller hon befinner sig 

samt i vilken riktning han eller hon kan gå. För personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar är det viktigt att utformningen av ytan är lättolkad, vilket även är 

viktigt för barn. För gående och cyklister är det viktigt med jämna och halkfria gångpassager. 

Belysning av Shared Space ytor bör vara minst lika bra, eller bättre, vid jämförelse med 

angränsande ytor. Till sist är det väsentligt att många olika intressenter kommer till tals vid 
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frågor gällande utformningen av stadsrummen för att kunna skapa offentliga ytor som 

genererar mångfald.
70

 

 

 

4. EXEMPLET UPPSALA 

 
För att få förståelse för hur stadsplaneringsarbetet bedrivs på kommunal nivå följer här en 

redogörelse för Uppsala kommuns arbete och visioner för stadskärnan samt de studerade 

gatorna Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan.  

 

4.1 Uppsala kommuns visioner   
Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 sträcker sig fram till 2030 och beskriver hur 

kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas i framtiden. Kommunens visioner i 

översiktsplanen har som syfte att fungera som en långsiktig vägledning för nya detaljplaner 

och bygglov. 

Ett huvudsakligt mål med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för staden att 

växa från 150 000 invånare till 190 000 invånare år 2030. Kommunen strävar efter en 

förtätning av stadsväven genom sammanhängande bebyggelse, grönstruktur, 

transportsystem och teknisk försörjning. Enligt översiktsplanen ska staden främst växa inåt 

med syfte att gynna mångfald och samverkan mellan olika system, skapa kvalitet genom 

utformning samt länka samman olika stadsdelar för en hög tillgänglighet. Syftet med 

stadsutvecklingen i planen är att gynna och utveckla känslan av innerstadskaraktär i 

Uppsala. Närheten till parker och grönområden ska förstärkas genom gröna stråk som flikar 

in i staden.   

För att främja vistelse, aktivitet och möten vill kommunen att olika stadsdelar länkas 

samman och utvecklar tydliga funktioner som möjliggör kontakt mellan människor. 

Attraktiviteten i staden ska öka genom att kombinera hemkänsla och trygghet med mer 

stadsliv. Stadslivets puls, stimulans, folkliv och aktivitetsutbud som i huvudsak är 

koncentrerat till stadskärnan ska även öka i de olika stadsdelarna genom att utveckla 

attraktiva stadsstråk. Syftet med stadsstråken är att prioritera affärer, service, övriga 

verksamheter och platser avsedda för intensiv användning som tillsammans kan gynna 

förutsättningarna för lokalt samhällsliv, verksamhetsetableringar samt en ökad trygghet. 

Kommunen vill att kollektivtrafikens framkomlighet ska gynnas framför bilen, och 

framförallt vad gäller Uppsalas mest populära resmål. Man vill även utforma innerstaden på 

ett sätt som underlättar för cyklister och fotgängare. Här talas det bland annat om cykelnätet 

som bör bli mer sammanhängande.
71

  

Vad gäller bebyggelse förespråkar kommunen en traditionell stad som genom kvarter 

och gator är utformad på ett sätt som möjliggör att staden växer och utvecklas. De menar att 

enskilda kvarter ska klara av att genomgå omfattande förändringar över tid utan att förlora 

dess ursprungliga karaktär. Gaturummens genomströmning i den traditionella staden anser 

kommunen är främjande för handel, service, tillfälliga möten och social integration. Ny 

bebyggelse på kvartersmark och mellan kvarter ska därför endast ske på ett sätt som gynnar 

omgivningen, länkar samman stadsområden och skapar eller förbättrar stadens offentliga 

rum. Höga byggnader ska helst undvikas i den historiska stadskärnan eftersom detta inte 

bör ses som någon allmän metod för att skapa mer utrymme. Däremot kan de förekomma i 
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utkanten av stadskärnan om det anses rimligt och bidrar till en positiv utveckling av 

stadslivet. Kommunen har även visioner om att utrymmet för olika typer av 

kontaktintensiva verksamheter ska öka i stadskärnan, som både ska expandera inåt och utåt 

samt stödjas upp av stadsstråk för alternativa etableringar.
72

  

I översiktsplanen betonas även vikten av grönstruktur. Inom staden vill man främst 

fokusera på de sociala värdena, men poängterar också vikten av grönområden utifrån 

biologiska och miljömässiga perspektiv. Grönskan i torg- och gaturum ska utvecklas och 

gestaltas på ett sätt som bidrar till att kvaliteten och människors upplevelser i dem 

främjas.
73

  

 

4.2 Former för samverkan 
I syfte att skapa en mer levande och attraktiv stadskärna har Uppsala kommun även ett 

samarbete med andra aktörer, bland annat butiksägare och fastighetsägare. Samarbetet 

började 1997 genom att Vi i Stan AB bildades. Företaget ägs gemensamt av Upsala 

handelsförening och Fastighetsägarna i city och samarbetet kallas numer Uppsala City. 

Bolagsstyrelsen representeras av fastighetsägarna, handeln samt Uppsala kommun och har 

som övergripande mål att främja stadskärnans handel och vistelse.
74

  

I inriktningsdokumentet Handlingsplan för Uppsalas stadsrum beskrivs syftet med 

samarbetet i tre huvudpunkter: 

1. Stadsförnyelse, med tyngdpunkt på ombyggnad av den fysiska miljön 

2. Ordning och reda, med tyngdpunkt på drift, underhåll, säkerhet och trygghet 

3. Aktivitet och marknadsföring 

Målet med samarbetsavtalet är enligt dokumentet att åstadkomma en levande och 

attraktiv stadskärna. Det avser en stadskärna med hög tillgänglighet, som upplevs trygg och 

vacker, har ett brett utbud samt en god miljö. I dokumentet betonas vikten av stadens 

utemiljöer för att skapa attraktiva städer, där Uppsalas årum, torg, gator och parker anses 

oumbärliga för stadslivet. Här understryks även faktumet att det idag är vanligare att prata 

om begrepp som ”mötesplatser” och ”aktiviteter” när det handlar om stadsutveckling än 

vad det varit tidigare. Stadskärnans attraktivitet menar man är det som bidrar till att främja 

sociala möten - och avser till stor del de offentliga rummen. De offentliga miljöerna är även 

viktiga resurser för att främja en social och ekonomisk hållbar utveckling i stadsmiljön. 

Sedan samarbetsavtalet inleddes har mycket hänt i stadskärnan. Bland annat har årummet 

(längs Fyrisån) och gågatan (Svartbäcksgatan) rustats upp och nu det pågående projektet 

med omvandlingen av Dragarbrunnsgatan. Enligt dokumentet har också antal evenemang 

och aktiviteter ökat i stadskärnan genom samarbetet, som avser ett bredare utbud av handel, 

kultur och nöjen. Ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna sker också vad 

gäller renhållningen i stadskärnan genom en samordning av ytor och rutiner.
75

  

Stadsförnyelseprojekten bygger enligt handlingsplanen på tre ledord: 

1. Process och dialog 

2. Hållbar utveckling 

3. Helhetssyn 

Process och dialog innebär att förändringarna i stadskärnan tidigt i processen ska 

diskuteras genom offentliga samtal där kommunen, Vi i Stan, näringslivet och stadens 

medborgare ges tillfälle att prata om utemiljöns roll och utveckling. 
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Stadsförnyelseprojekten ska enligt handlingsplanen genomsyras av en bra dialog mellan 

olika intressegrupper. 

Hållbar utveckling syftar till att det som byggs ska vara långsiktigt och ges god kvalitet. 

Hög tillgänglighet för olika grupper och klimatvänliga lösningar är också en viktig del av 

stadsförnyelsearbetet i Uppsala.   

Med helhetssyn poängteras att det idag är olika aktörer som ansvarar för olika delar i 

den offentliga miljön. För att bli lyckosamma i stadsförnyelsearbetet krävs det att de olika 

intressenterna talar samma språk och har gemensamma mål. Med helhetssyn menar man 

kulturhistoriska, estetiska och konstnärliga aspekter i staden. Syftet är att de olika aktörerna 

samlas och försöker uppnå gemensamma målbilder kring viktiga frågor som gäller 

stadsmiljön.
76

  

Karin Åkerblom, processledare för stadsutveckling på Uppsala kommun menar att 

samarbetet med Uppsala City har fungerat bra och är fullkomligt avgörande för staden. Hon 

betonar dock vikten av att ha många informationsmöten. Handeln tappar vid 

ombyggnationer och därför är det viktigt att informera om vad ombyggnationen kan leda 

till på längre sikt. Fastighetsägarna tänker till skillnad från handeln mera långsiktigt, men 

vad gäller funktioner längs gatan så har kommunen ingen rådighet över fastighetsägarna. 

Åkerblom är ändå positiv till fastighetsägarna som hon menar bryr sig om staden och till 

skillnad från många andra inte sitter utomlands och fattar beslut.
77

 

Maija Tammela på Stadsbyggnadskontoret håller med Åkerblom och menar att 

samarbetet är oerhört viktigt då svårigheten med att planera en stad är att ansvaret är 

fördelat på många olika nivåer och aktörer.
78

   

 

4.3 Ökat intresse för stadsmiljöfrågor 
Enligt Karin Åkerblom uppmärksammas stadsmiljöfrågor generellt sätt mer idag jämfört 

med tidigare. Det har blivit ”inne” med frågor som rör stadens attraktivitet, och idag har 

man än annat synsätt på det offentliga rummet än tidigare. Även medialt har det blivit 

större fokus kring stadsmiljöarbete. Förr upplevde Åkerblom att störst fokus i media alltid 

låg på den ekonomiska aspekten och inte lika mycket på själva nyttan med 

stadsförnyelsearbetet. Idag menar hon att media överlag är mer intresserade av arbetets 

tidsplan och faktiska syfte. 

De senaste tio åren har det generellt sätt hänt mycket i Europa när det kommer till frågor 

om stadsmiljö. Intresset kring det sociala och faktorer som skapar attraktivitet har ökat. Att 

staden ska fungera som en mötesplats är också en ”trend” som går att uttyda i kommunens 

översiktsplan från 2010 där två viktiga nyheter är begreppen stadsstråk och stadsliv. Jämför 

man med äldre översiktsplaner är det tydligt att människan nu plockas in mer i planeringen. 

Åkerblom menar att det idag finns en annan typ av ekonomisk föreställning, och att det 

uppmärksammas mer att attraktion faktiskt är gynnsamt för stadens motor (läs: 

företagandet), skapar fler arbetstillfällen och leder till en ökad turism. Trots att det blir 

dyrare för kommunerna att underhålla och hålla rent i de offentliga rummen kommer det att 

gynna stadens ekonomi och staden som helhet långsiktigt.  

Vad gäller de offenliga rummen noterar Åkerblom en tydlig ökning av människor som 

vill hyra offentlig platsmark för marknader och andra evenemang. Människor tar idag 

staden i anspråk på ett annat sätt än tidigare.
79
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Lisen Hessner på kulturkontoret ser liksom Åkerblom ett ökat intresse gällande 

stadsbyggnadsfrågor. Hon menar att konst i det offentliga rummet är något som släpat efter 

men nu är på väg tillbaka. Hessner menar att konstnärlig gestaltning av offentliga rum nu 

inte bara handlar om att göra fint utan också om att göra något spännande och oväntat för 

människor att fundera över.
80

  

 

4.4 Exemplen Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan 

 
Bakgrund 

Dragarbrunnsgatan är i stor grad präglad av 1960-talets stadsomvandling. Mycket av den 

traditionella, låga träbebyggelsen revs under 1960- och 1970-talets rivningsvågor och 

ersattes istället med moderna funkishus, parkeringshus och varuhus. Då gatans funktion 

framförallt planerats som trafikförsörjningsgata, av karaktären bakgata, har gatan varit 

starkt trafikerad och av många upplevts som otrygg. Dragarbrunnsgatan har på grund av 

olika byggnadsstilar ingen genomgående estetisk hållning vilket antingen kan ge ett splittrat 

eller ett spännande intryck beroende på vem som betraktar den. Många av byggnaderna ger 

dock känslan av att vara frånvända gatan vilket kan försvåra för handeln.
81

 

Östra Ågatan skiljer sig i karaktär från Dragarbrunnsgatan. Redan på medeltiden tros 

en allmänningegata löpt längs med östra sidan av Fyrisån, vars sträckning i stora drag 

motsvarar Östra Ågatan idag. Allmänningegatan omnämns ofta i medeltida skrifter och tros 

ha varit den mest betydelsefulla handelsgatan under medeltiden.
82

 Om Dragarbrunnsgatan 

inger karaktären av en bakgata har Östra Ågatan bättre grundförutsättningar med läget intill 

Fyrisån, vackra gamla fasader och utsikt över Uppsalas medeltida siluett.    

 

Vision och omvandlingsarbete 

Arbetet med omvandlingen av Dragarbrunnsgatan startade 2004 genom att 

fastighetsägarna kontaktade kommunen med ett förändringsförslag. Fastighetsägarna såg 

potential i att utveckla fastigheterna och kommunen involverades för att utveckla 

gaturummen. Då Uppsalas centrum är trångt och starkt koncentrerat kring gågatan såg 

kommunen potential i omvandlingsförslaget. Hela omvandlingen av Dragarbrunnsgatan 

beräknas ta tio år från visionens start. Karin Åkerblom, processledare för 

Dragarbrunnsomvandlingen, menar att det satsas miljardbelopp på att göra om fastigheterna 

kring gatan och att det därför blir naturligt att en sådan process tar lång tid.
83

  

Då busstrafiken numer flyttats från Dragarbrunnsgatan till Kungsgatan hoppas 

kommunen att Dragarbrunnsgatan ska kunna utvecklas till en attraktiv affärsgata. Eftersom 

gatan löper parallellt med gågatan kan handeln och centrumkänslan utökas. 

Förhoppningsvis kan omvandlingen bidra till mer attraktiv innerstad och en stärkt 

konkurrenskraft mot externa handelscentrum. Kommunen har som vision att 

omgestaltningen av gaturummet ska ske samtidigt som en upprustning av fastigheterna.
84
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Maija Tammela, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, menar att förtätning inom den 

befintliga stadsstrukturen är ett övergripande mål för att öka attraktiviteten i staden. Idag 

arbetar kommunen med olika projekt för att expandera stadskärnan, bland annat 

Dragarbrunnsgatan, Paradgatan och Forumtorget. Tammela poängterar också att trygghet 

och attraktivitet skapas genom de människor som befolkar platserna.
85

 

Enligt Åkerblom är det viktigt att lokaler i markplan i så hög grad som möjligt är till 

för funktioner som är attraktiva för människor, som hon poängterar har stor betydelse för 

stadens mysfaktor. På Dragarbrunnsgatan har kommunen bland annat eftersträvat att 

galleriorna ska ha fler öppningar mot gatan vilket också fastighetsägarna lyssnat på. Även 

banker som ofta ligger på markplan menar Åkerblom bör lyftas upp eftersom bankerna får 

allt färre besökare. Som exempel nämner hon Handelsbanken som förr låg på markplan 

men nu lyfts upp på Dragarbrunnsgatan.
86

  

Tammela poängterar dock att det är svårt för kommunen att påverka vilken typ av 

verksamheter som finns längs gatorna då fastighetsägarna bestämmer vilka de vill hyra ut 

till. Däremot följer de plan- och bygglagen genom att bevaka att byggnader har 

verksamhetslokaler i bottenvåningen, vilket är en förutsättning för blandade funktioner. 

Tammela menar att blandade funktioner, och även trafikslag, är det absolut viktigaste i en 

stad eftersom det genererar ökad attraktivitet och mångfald.
87

 

På grund av tillgången till parkeringshus är det inte möjligt att göra Dragarbrunnsgatan 

till en gågata. Lösningen blev istället att gestalta gaturummet enligt Shared space modellen. 

Åkerblom förklarar att det varit ett ”elände” med att enas om att gatan ska bli ett 

gångfartsområde, vilket både kommunen och fastighetsägarna förespråkade. Det tog många 

år på grund av motsättningar inom politiken men nu är skyltarna som markerar 

gångfartsområde äntligen uppe. Enligt Åkerblom är Shared Space idén ibland den enda 

”raka” lösningen för många av våra städer. Däremot betonar hon vikten av att det finns en 

tydlighet så att olika trafikanter vet vad som gäller. Shared Space är ingen lätt lösning 

enligt Åkerblom, men det fungerar ganska bra när gatan börjar befolkas och det finns 

funktioner som cykelställ, planteringar och så vidare. Sådana funktioner gör att bilarna 

måste krypa fram för att undvika olika ”hinder” i vägbanan, och på Dragarbrunnsgatan kan 

de välja att krypköra in i något av parkeringsgaragen för att sedan gå resten av biten. 

Svårigheten med Shared Space menar Åkerblom är att det försvårar för handikappade som 

gärna vill ha tydliga kanter. En lösning på Dragarbrunnsgatan är räfflade ledstråk för att 

synskadade lättare ska kunna orientera sig. Hon betonar dock att det också är en 

inlärningsfas som handlar om att människor måste vänja sig.
88

  

Lisen Hessner, kulturstrateg på Kulturkontoret, arbetar med konstnärlig gestaltning i 

utomshusmiljöer och har både varit involverad i gestaltningen av Årummet längs Östra 

Ågatan samt Dragarbrunnsgatan. Hessner är speciellt nöjd med gatuavsnittet som internt 

kallas ”Madrasstorget”. Avsnittet avser Dragarbrunnsgatan mellan Bangårdsgatan och 

Vretgränd. Där har de satt upp en spetsgardin på baptistkyrkans fasad som belyses efter 

mörkrets inbrott. Hon menar att det är en ”win-win”-situation där kulturkontoret bekostat 

renovering och upprustning av Baptistkyrkans fasad och Baptistkyrkan tillät dem sätta upp 

konstverket.
89
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Dragarbrunnstorg, avsnittet mellan St Olofsgatan och St Persgatan, gestaltat av 

konstnären Ebba Matz kallas Déjà vu och syftar till att skapa en fristad mitt i storstaden. 

Torget består av en 110 meter lång plattform som reser sig från vägbanan i båda ändar som 

markör från det särskilda gaturummet. Den konstnärliga gestaltningen har spelat 

huvudrollen vid torgets utformning istället för att ha infogats i en redan färdigutformad 

miljö.
90

 Gestaltningen består bland annat av trädplanteringar med belysta grenverk, en 

fontän, uppvärmda och icke-uppvärmda sittstenar, röda cykelställ samt rostfria 

”plumpformationer” i plattformen. Syftet med torget är att vi ska stanna upp och upptäcka 

det oväntade mitt i vardagens alla måsten. Trots torgfunktionen och plattformen menar 

Hessner att det är många bilister som använder plattan som parkeringsplats, vilket inte alls 

är meningen. När bilar kör på kanterna sliter det även på stenen. För att motverka detta har 

gatu- och trafikkontoret nu ställt dit stora, tunga blomsterkrukor som stoppklossar.
91

 

2006 togs beslutet av att omvandla Östra Ågatan mellan St Olofsgatan och Vretgränd 

till en ”torggata”. Med torggata menas att trafiken anpassas efter de gåendes behov och 

hastigheterna hålls nere. Kommunens plan var att utforma torgytor utan nivåskillnader 

mellan körbanan och gångbanan. Kantsten och pollare skulle fungera som 

hastighetssänkare och även markera skillnaden mellan körbanan och gångbanan (den så 

kallade ”torgytan”). Biltrafiken enkelriktades norrut och då Östra Ågatan är ett av stadens 

viktigaste cykelstråk anlades en dubbelriktad cykelbana på gatans vänstra sida.
92

 

Östra Ågatan var enligt Karin Åkerblom från början tänkt att utformas enligt Shared 

Space metoden, men eftersom det idag finns markerade cykelbanor genomfördes det inte 

fullt ut. För att sakta ner trafiken har smågatsten använts som underlag, men det finns även 

jämna ytor för cyklister att cykla på.
93

  

Lisen Hessner menar att Årummet är stadens finrum som är till för alla. ”De nio 

konstverken” i Årummet som Hessner varit med att gestalta har fått många utmärkelser och 

priser, vilket hon tror bidragit till att intresset för stadens konstnärliga gestaltning har ökat. 

Då vistelsen i Årummet är säsongsberoende finns det en uppvärmd och populär staty i form 

av en kvinna kallad Jona. Statyn är skapad av konstnären Kajsa Matts och fungerar bra som 

sittplats.
94

 

År 2005 tilldelades Karin Åkerblom Upsala Nya Tidnings (UNT) första stadsmiljöpris 

för upprustningen av Årummet.
95

 Samma år tilldelades även kommunen genom Karin 

Åkerblom och landskapsarkitekten Mattias Nordström Svenska arkitekters årliga Sienapris 

för upprustningen av Östra Ågatan. Priset motiverades med de stora effekter som 

gestaltningen av det begränsade området fått för Uppsalas stadsliv och stadsmiljö.
96
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Dragarbrunnsgatans fysiska utformning 
Då upprustningen av Dragarbrunnsgatan sker i flera etapper

97
 har de två färdiga gatuavsnitten 

längs Dragarbrunnsgatan observerats, Dragarbrunnstorg och det så kallade ”Madrasstorget”. 

Dragarbrunnstorg avser avsnittet mellan St Olofsgatan och St Persgatan medan 

”Madrasstorget” avser gatuavsnittet mellan Bangårdsgatan och Vretgränd.  

 

Dragarbrunnstorg 

 

Vid Dragarbrunnstorg är gatan bred och 

rymlig med ett material av ljusa borstade 

betongstenar närmast fasaderna och mindre 

betongstenar på körbanan som är markerat 

som gångfartsområde. För att synskadade 

ska ha lättare att orientera sig finns breda 

räfflade ledstråk av gjutjärn i gångbanan.
98

 

Förutom plattformen som är upphöjd i varje 

ände är gatan utformad i en nivå. Gatan är 

rak och kantas av fasader där majoriteten är 

av 1960-talskaraktär.  

 
Figur 1) Karta Dragarbrunnstorg. Källa: 

Uppsala kommuns hemsida 

 
 

Figur 2 och 3) Dragarbrunnstorg. Foto: Linda Andersson 

 

Två gallerior, St Pergallerian och Dragarbrunnsgallerian, tar upp plats på varsin sida av 

gatan vilket medför att de flesta funktionerna byggts in, och öppningarna längs gatan är inte 

så många. Funktionerna längs gatan blir således inte så varierade. Bostäder uteblir också i 

dessa byggnader. Även hotell och parkeringshus tar upp plats längs gatan. Hotell rymmer 

människor medan parkeringshus är folktomma och även kan uppfattas som otrygga. 
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Figur 4, 5, 6 och 7) Från vänster: Dragarbrunnsgallerian, Parkeringshus, St Persgallerian och 

Plattformen med fontän och sittstenar. Foto: Linda Andersson 

 

Restaurangen Plocks uteservering vid Dragarbrunnsgallerian bidrar dock till att gatan får ett 

mer levande uttryck. Även Clarion Hotell och Taco Bar har en mindre uteservering längs 

fasaden. I gatans mitt ligger den 110 meter långa plattformen eller torgytan som konstnären 

Ebba Matz har gestaltat.
99

 Torgytan består av trädplanteringar i form av japanska 

magnolior
100

 samt sekundära sittplatser i form av stenar som delvis är uppvärmda. 

Sittstenarna är synligt och relativt oskyddat placerade på plattformen. Primära sittplatser i 

form av bänkar eller ”soffor” finns inte längs gatuavsnittet.  

Många röda cykelställ på plattformen får en framträdande roll på Dragarbrunnstorg och ger 

intrycket av att cykeln har en viktig roll i gaturummet. ”Plumpformationer” av rostfritt stål, 

blomplanteringar samt en fontän är andra inslag i torgytan. Dragarbrunnsgallerians samt 

intilliggande Scandic hotells fasader är utskjutande och bildar ett tak längs med gatukanten. 

Detta kan fungera bra som skydd vid exempelvis regn och ger känslan av att vara ett ”rum 

inuti rummet”. Dragarbrunnsgallerian bidrar även med en mer varierad arkitektur på 

platsen då den har en mer modern stil än de övriga. Fasaden är öppen med stora fönster 

vilket gör att man lätt ser vad som försiggår inuti gallerian. Längs med St Persgallerian och 
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Clarion Hotell på gatans motsatta sida är fasaden däremot rak vilket inte ger något speciellt 

skydd för de gående. Det är ganska svårt att se in i St Pergallerian trots vissa fönster när 

man kommer utifrån gatan. Den visuella kontakten mellan människorna inne i gallerian och 

de ute på gatan minskar därför i jämförelse med Dragarbrunnsgallerian.  
 

Figur 8, 9 och 10) Från vänster: Röda 

cykelställ och uteservering i bakgrunden. 

Plumpformationer, blomplanteringar och 

sittstenar på plattformen. Kantstött plattform av 

bilar som kört på kanten. Foto: Linda 

Andersson 
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”Madrasstorget” 

Genom att Vretgränd öppnades upp 2009 kan cyklister och 

gångtrafikanter numer lättare ta sig mellan stadskärnan och 

resecentrum. Mellan Bangårdsgatan och Vretgränd ligger 

”Madrasstorget”. Torget är markerat som gångfartsområde där 

markbeläggningen består av ljusa betongplattor samt ledstråk i 

gjutjärn i likhet med Dragarbrunnstorg. Arkitekternas tanke när de 

utformade torget var att det skulle kännas hemtrevligt likt ett 

vardagsrum.
101

 Inslag av spetsmönster på delar av sittbänkarna 

samt belysningsarmaturen syftar till att förstärka ”inomhuskänslan” 

liksom markbeläggningen med det småskaliga mönstret kring 

platsbilningarna som ska påminna om en vardagsrumsmatta.
102 

Fasaderna längs Madrasstorget är av 1960-tals stil även fast 

äldre fasader finns bevarade på andra sidan Vretgränd. Eftersom 

det inte finns några gallerior eller hotellkomplex vid Madrasstorget 

är funktionerna längs gatan ganska varierade och avstånden mellan 

dem kortare. Husen som rymmer lägenheter har alla mindre 

verksamhetslokaler i bottenvåningen. Funktionerna längs gatan 

består bland annat av en antikaffär, en irländsk pub, en trafikskola, 

en pantbank och en sängbutik. Det finns inga större kedjor utan 

butikerna ser ut att vara mindre och lokala. Kontakten med verksamheterna inuti byggnaderna 

minskar då de relativt många och stora fönstren är täckta med en hel del saker.  
 

Figur13) Ledstråk och skylt som 

markerar gångfartsområde. Foto: Linda 

Andersson 

 
 

Figur 12) ”Madrasstorget”. Foto: Linda Andersson 
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Längs gatan finns flera röda cykelställ och skyltar markerade ”cyklar” uppsatta. Att cykeln 

ges företräde framför bilen i gaturummet framgår tydligt. Cykelställen fungerar även som 

hinder i körbanan och därmed hastighetssänkare. På båda sidor av torget finns platsbildningar 

med trädplanteringar, belysning och sittplatser som både är primära och sekundära. Fasaderna 

är raka och ger således inget skydd vid regn och dåligt väder. Arkitekturen får lätt ett 

monotont intryck då fasaderna saknar spännande detaljer. Bronsskulpturerna tillsammans med 

den belysta spetsgardinen i plåt på Baptistkyrkans fasad bidrar däremot till att göra platsen 

mer spännande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 och 15) Från vänster: konstverk i brons, sekundär sittplats och varierad markbeläggning 

samt spetsgardin i plåt. Foto: Linda Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 16 och 17) Från vänster: markering för cykelställ samt primär sittplats. Foto: Linda Andersson 
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Östra Ågatans fysiska utformning 

Att Östra Ågatan sträcker sig utmed Fyrisån ger gatan 

en stor fördel vad gäller attraktivitet. Längs med 

gatan kan man även skymta Uppsalas historiska 

byggnader så som Domkyrkan och slottet. 

Markbeläggningen i själva gaturummet är av varierad 

karaktär. Mellan St Olofsgatan och Gamla Torget 

(korsningen St Persgatan) är körbanan asfalterad och 

kantad av trottoarer av gatsten på vardera sidan. Av 

den asfalterade körbanan tas hälften upp av en 

markerad cykelbana med dubbla körfält. Körbanan 

för bilar är enkelriktad och relativt smal. Vid stora 

torget övergår markbeläggningen i smågatsten som 

karaktäriserar en stor del av det observerade 

gaturummet. Lite innan korsningen vid Bredgränd 

avtar affärerna längs gatan och asfalten med de 

markerade körbanorna tar vid igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19, 20 och 21) Från vänster: Uppsalas 

historiska siluett, den asfalterade körbanan 

med dubbla cykelbanor samt 

markbeläggningen som övergår i smågatsten 

och hastighetssänkande gupp vid Gamla 

Torget. Foto: Linda Andersson 

 

På Östra Ågatan finns inga skyltar som markerar gångfartsområde utan där är det istället 

max 30 kilometer i timmen som gäller. Gupp och hinder som pollare förekommer med 

jämna mellanrum vilket hjälper till att hålla hastigheterna nere. Då gatans ena sida vetter 

mot Fyrisån är det bara en sida som kantas av fasader. Detta ger ett öppet och luftigt 

intryck. Arkitekturen är varierad eftersom många gamla hus bevarats. Fasaderna med 

många detaljer bidrar till att gatan känns trivsam och genuin. 

Figur 18) Karta observerat område. 

Källa: Google maps 
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Figur 22 och 23) Från vänster: varierad arkitektur och uteservering vid Güntherska hovkonditoriet 

samt stora blomkrukor och sekundära sittplatser. Foto: Linda Andersson 

 

Figur 24 och 25) Från vänster: Danske bank beläget i markplan samt konstverk och nivåskillnader 

mot Årummet. Foto: Linda Andersson 

 

Gaturummet är i stort sett i en nivå bortsett från små upphöjningar av trottoaren. Årummet 

som avser rekreationsytan närmast Fyrisån är däremot nedsänkt på vissa ställen vilket ger 

en känsla av ett ”rum inuti rummet”. Mellan gaturummet och årummet står stora träd på rad 

som tillsammans med grönytor skiljer körbanan från årummet. Träden kan även fungera 

som skydd vid olika väder. Längs hela årummet finns sittplatser, både primära och 

sekundära, samt olika konstverk.  Konstverket Jona fungerar även som sittplats och är 

uppvärmd året om. Då gatan löper längs med en å blir gaturummet slingrande och 

omväxlande. I gaturummet finns även cykelställ kontinuerligt placerade med jämna 

mellanrum. 
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Figur 26 och 27) Från vänster: Årummet samt cykelställ längs med Östra Ågatan. Foto: Linda 

Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 28 och 29) Från vänster: det uppvärmda konstverket och den sekundära sittplatsen Jona 

samt primära sittmöjligheter i Årummet. Foto: Linda Andersson 

 

Funktionerna längs gatan är varierade och består av både restauranger, butiker, caféer och 

hotell. Funktionerna är framförallt koncentrerade i gatans mittdel och avtar sedan mot 

korsningen Bangårdsgatan. Mot korsningen St Olofsgatan finns några restauranger och 

caféer men därefter avtar funktionerna fram till Gamla Torget.  
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5. JÄMFÖRANDE ANALYS 
 

När det gäller de naturliga och yttre förutsättningarna har Dragarbrunnsgatan i min mening 

svårt att mäta sig med Östra Ågatan. Äldre, historiska byggnader och Fyrisån längs Östra 

Ågatan jämförs med gallerior, parkeringshus och fasader präglade av 1960-talets 

modernistiska planering. I följande analys jämförs gatornas fysiska och planerade funktioner 

med uppsatsens teoriavsnitt. Syftet är att förstå vilka förutsättningar gatorna har för att verka 

som sociala och offentliga rum. 

 

5.1 Trygghet 
För att människor ska känna sig trygga i gaturummet krävs det att gatan hela tiden befolkas 

och betraktas av människor. Därför är det viktigt att det finns en mångfald av funktioner längs 

gatan som används även efter det att butikerna stängt. Här har Dragarbrunnsgatan och Östra 

Ågatan olika förutsättningar.  

Vid Dragarbrunnstorg består funktionerna till störst del av gallerior, parkeringshus och 

hotell. Parkeringshus utgör döda ytor i gaturummet som av många uppfattas som otrygga, och 

eftersom galleriorna inte inrymmer några bostäder befolkas inte heller dessa byggnader efter 

att butikerna stängt. Galleriorna bidrar även till att det offentliga rummet stängs in i de privata 

byggnaderna vilket således tömmer gatan på folk och funktioner. Hotell och restaurangen 

Plock kan däremot bidra till att människor befolkar gatan olika tider på dygnet. 

Gatuavsnittet vid Madrasstorget saknar till skillnad från Dragarbrunnstorg gallerior och 

parkeringshus. Husen består av bostäder med funktioner i bottenvåningen vilket innebär att 

det finns fler permanent boende som kan betrakta gatan genom sina fönster. Det finns även en 

Irländsk pub som kan locka människor även efter butikerna stängt. Funktionerna längs gatan 

utgörs inte av några stora eller välkända butiker och det finns därför risk att färre människor 

besöker platsen i samband med shopping. Känslan man får när man besöker Madrasstorget är 

att gatuavsnittet inte utgör någon betydande del vad gäller stadens utbud av funktioner. 

Östra Ågatan har en fördel vad gäller trygghet eftersom den även utgör ett viktigt 

promenadstråk längs Fyrisån. Gatan inrymmer även ett varierat utbud av funktioner. Eftersom 

det inte finns några gallerior eller parkeringshus längs med gatan är det inte stora hus som 

”dör av” efter en viss tid. Husen utgörs istället av permanent boende längs hela sträckan som 

kan vara med att betrakta gatan genom sina fönster tillsammans med de gående.    

 

5.2 Mångfald 
I en stadsdel är det viktigt med funktioner som lockar en mångfald av människor att använda 

gaturummet vid olika tidpunkter och av olika skäl. En annan viktig förutsättning för mångfald 

är hus av blandade åldrar och skick vilket medför olika prislägen på bostäder och 

verksamhetslokaler.  

Ett hot mot mångfalden är privatiseringen av de offentliga rummen som exempelvis sker i 

gallerior. I gallerior finns inte samma demokratiska rättigheter som på en offentlig plats som 

gator och torg vilket kan medföra att vissa sociala grupper utesluts. Galleriorna tar även upp 

mycket platsmark och bidrar till att gatan utanför töms på funktioner. Höga hyror som ofta är 

fallet medför att galleriorna domineras av de stora kedjorna med mycket pengar.  

Dragarbrunnstorg består av två stora gallerior vilket är en nackdel för mångfalden. 

Eftersom butikerna i galleriorna vetter in mot gallerian och inte ut mot gatan försvinner 

funktionerna längs gatan vilket ger ett tomt intryck då gatan töms på folk. Förutom gallerior 

finns det två stora hotell längs gatan. Dessa kan i likhet med gallerior fungera som uteslutande 

då det endast är de boende och betalande som kan vistas där. Bristen på butiksöppningar längs 
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gatan gör att Dragarbrunnstorg får en ganska bristande mångfald. Husen längs 

Dragarbrunnstorg ger intryck av att vara av liknande ålder och skick vilket även det är en 

nackdel för mångfalden. 

 Husen vid Madrasstorget är också ganska likartade vad gäller ålder och skick. Till 

skillnad från Dragarbrunnstorg har Madrasstorget inga privata gallerior om bygger in det 

offentliga rummet. Funktionerna vetter istället ut mot gatan där det är mindre, lokala butiker 

som dominerar. 

Östra Ågatan har i och med sin avsaknad av gallerior och höga blandning av funktioner 

en bra förutsättning för mångfald. Även husen, som är av äldre karaktär, erbjuder en 

mångfald. Dock borde prisläget vara högt med tanke på det attraktiva läget. 

 

5.3 Mänsklig kontakt 
Enligt Gehl finns det fem förutsättningar för mänsklig kontakt: avsaknad av barriärer, korta 

avstånd, låga hastigheter, enkla nivåer samt rikting mot andra.  

Vid Dragarbrunnstorg finns inga stora barriärer som skymmer sikten eller hindrar 

människors kontakt. Hastigheten ska i och med Shared Space vara låg vilket är en 

förutsättning för människor att utbyta kontakt. Även markbeläggningen är i en nivå i enlighet 

med Shared Space. Torgytan eller plattformen är i en nivå längs långsidorna och något 

upphöjd vid kortsidorna. På så vis hindras ingen förutom bilarna från att ta sig upp på 

plattformen. Eftersom gaturummet inte är indelat efter trafikslag eller riktning är det fritt fram 

för besökaren att själv välja hur den vill transportera sig, och genom att människor rör sig mer 

”kors och tvärs” borde möjligheten till kontakt öka. Funktionerna längs gatan medför dock att 

avstånden mellan funktionerna blir långa vilket är ett hinder för mänsklig kontakt. 

På Madrasstorget är det också låga hastigheter, enkla nivåer och avsaknad av barriärer 

som gäller. Torget har inte någon speciell riktning utan den bestäms av besökaren. Avstånden 

mellan funktionerna är till skillnad från Dragarbrunnstorg korta vilket främjar mänsklig 

kontakt.  

Genom den höga blandningen av funktioner längs Östra Ågatan är avstånden korta. 

Hastigheterna är låga och gaturummet är till stor del utformat i en nivå. En skillnad är 

Årummet närmast Fyrisån som till viss del är nedsänkt. Dock blir detta ingen barriär utan 

människor kan hela tiden se varandra. Genom att de markerade cykelbanorna har två 

riktningarna möts cyklisterna på gatan. Årummets promenadstråk samt gaturummets 

trottoaryta medför även att människor kan röra sig i olika riktningar på två olika sidor om 

körfältet. Bilens riktning är dock enkelriktad i och med att det bara finns ett körfält. Det kan 

vara en fördel då människor får större utrymme i gatan. 

 

5.4 Gestaltning för mänsklig aktivitet 
Det finns två extremstäder enligt Gehl där den ena extremstaden präglas av gallerior, 

parkeringshus, biltrafik och långa avstånd. Den andra extremstaden, som ses som en mer 

levande stad, präglas i motsats av låg, tät bebyggelse och goda och inbjudande platser längs 

byggnader och gatan. Det finns vissa likheter mellan Dragarbrunnsgatan och den första 

beskrivningen medan Östra Ågatan har mer likheter med den andra och därmed godare 

förutsättningar för socialt liv. Dragarbrunnsgatans förutsättningar är något som kommunen 

genom den pågående ombyggnationen har försökt ändra på. Bland annat genom att gatan inte 

längre är tungt trafikerad, genom att rusta upp fasader och se till att galleriorna får fler 

öppningar längs gatan och genom att skapa torgytor och spännande platser för människor att 

vistas på.   
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Generellt sett är det mer spännande med krökta gator och omväxlande gaturum än spikraka 

gator. Krökta gator gör att avståndet känns kortare vilket kan vara en fördel då människor 

väljer hur de ska röra sig i staden. Gatans bredd ska även vara utformat efter ett uppskattat 

antal användare för att det varken ska bli för trångt eller ge ett för tomt intryck. 

Dragarbrunnsgatan är en rak och ganska bred gata, förmodligen för att den tidigare varit 

tungt trafikerad, medan Östra Ågatan har bättre naturliga förutsättningar i och med dess något 

”slingriga” läge intill Fyrisån. Gatubredden är svårt att göra någonting åt men för att få ett mer 

omväxlande gaturum har Dragarbrunnsgatan försetts med olika torgytor. På Dragarbrunnstorg 

i form av en plattform och på Madrasstorget i form av planteringar och sittplatser på varsin 

sida om gatan. Detta bidrar till att den breda gatan smalnas av på sina ställen och den stora 

ytan upplevs därför inte lika tom. Även cykelställ lite här och var i gaturummet bidrar till att 

det händer något samtidigt som det hjälper till att ta bort det spikraka intrycket.  

Östra Ågatan känns smalare och läget intill Fyrisån tillsammans med Årummet och Stora 

Torget bidrar till att skapa ett omväxlande gaturum. Avstånden mellan de olika funktionerna 

är korta vilket gör det lättare för människor att stanna till. Även på Madrasstorget är 

avstånden korta. Dragarbrunnstorg har i och med sina storskaliga funktioner som gallerior, p-

hus och hotell förhållandevis långa sträckor mellan funktionerna, och därför är det bra att 

kommunen uppmärksammar vikten av att skapa fler öppningar längs gatan. Tyvärr är det 

svårt att göra något åt p-husen som behövs för att kunna förse innerstaden med 

parkeringsplatser. Som gångtrafikant blir dock promenaden inte lika händelserik. Däremot 

kan man hoppas att planeringen enligt Shared Space metoden leder till att bilarna på sikt tas 

bort av staden och nya och mer innovativa lösningar för trafikförsörjningen tar fart. 

För att människor lättare ska kunna stanna upp och vistas i gaturummet krävs fysiska 

förutsättningar som bänkar, pelare, träd, konst och planteringar samt detaljer i fasaderna som 

fördjupningar, portar, trappor och öppningar. Generellt sätt har Östra Ågatan bäst 

förutsättningar för stående aktivitet. Gatan erbjuder varierade fasader med mer detaljer och 

öppningar än vad som finns på Dragarbrunnsgatans observerade områden. Årummet är även 

placerad i en kantzon till skillnad från Dragarbrunnstorgs plattform som är placerad mer 

svävande, i mitten av gaturummet. Placeringen i mitten av ett rum kan göra det svårt för 

människor att vistas där ur ett psykologiskt perspektiv då man kan känna sig exponerad. På 

Madrasstorget är torgytorna placerade längs kanterna av körbanan vilket är mer gynnsamt för 

kanteffekten. Sittande aktivitet kräver även en placering som är fördelaktig vid olika externa 

villkor som väder och vind. Sittplatser ska helst placeras i kantzoner framför öppna ytor och 

gärna i ”små rum inuti rummet” som erbjuder god utsikt och ger en känsla av intimitet och 

trygghet.  

Observationerna på Östra Ågatan och Dragarbrunnsgatan ger intrycket av att sittplatserna 

placerats i vad som tänkts fungera som ”små rum inuti rummet”. En faktor som gör det svårt 

att jämföra sittplatserna är att träd som kan fungera som skydd inte hunnit växa sig stora på 

Dragarbrunnsgatan. På Östra Ågatan finns en rad av stora träd som skärmar av Årummet från 

gaturummet och därmed bidrar till att förstärka känslan av ett ”rum inuti rummet”. Det märks 

ändå tydligt att platsbildningarna på Dragarbrunnsgatan skapats utifrån tanken med 

plattformen Déjà vu som avviker från det övriga gaturummet och platsbildningarna på 

Madrasstorget som ska ge känslan av ett vardagsrum. En skillnad är att Dragarbrunnstorg till 

skillnad från Madrasstorget och Årummet inte erbjuder några primära sittplatser i form av 

soffor eller bänkar. Detta är ett problem eftersom olika grupper har olika behov, där 

framförallt många äldre har behov av primära sittplatser. Dragarbrunnstorg kan på så vis 

utesluta vissa grupper från att vistas där. På plattformen finns endast sittstenar som fungerar 

som sekundära sittplatser och dessa är även ganska exponerade i rummet vilket kan bidra till 
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att man känner sig oskyddad. Dessa hade med fördel kunnat kompletteras med primära 

sittplatser längs gatuavsnittet för att tillgodose fler gruppers behov. Madrasstorget och Östra 

Ågatan har på så vis lyckats bättre eftersom de erbjuder både primära och sekundära 

sittplatser. De primära och sekundära sittplatserna är bra blandade vilket är viktigt för att 

minska det övergivna intrycket då sittplatserna inte används. Sittplatserna är även placerade i 

ett mindre exponerat läge jämfört med Dragarbrunnstorg.  

 

 

6. SLUTSATS 
Att Uppsala kommun tillsammans med Uppsala City såg behovet av en upprustning på 

Dragarbrunnsgatan är ett positivt tecken där det märks att man idag lägger stort fokus på 

människan och stadens sociala värden. Att lägga tid och pengar på utformning för attraktivitet 

ses idag som en investering som gynnar stadens motor, och de flesta verkar överrens om att 

modernismens monotona planering inte längre är någonting att sträva efter. Olika 

byggnadsstilar hjälper till att berätta stadens historia och det är därför något vi ska ta vara på.  

Vid mina observationer på Östra Ågatan och Dragarbrunnsgatan blir det tydligt vilken 

stor roll varierad arkitektur och blandade funktioner spelar för att gatan ska kännas trivsam. 

Östra Ågatan kräver därför inte lika mycket utsmyckning som Dragarbrunnsgatan eftersom 

utsmyckningen redan finns i de gamla fasaderna tillsammans med dess utsikt och läge vid 

Fyrisån.  

Upprustningen av den tidigare bakgatan Dragarbrunnsgatan, med minskad trafik och 

torgbildningar enligt Shared Space modellen tror jag definitivt kommer bidra till att gatan 

befolkas på ett annat sätt än tidigare. Däremot tror jag att det blir svårt att helt läka de sår som 

den modernistiska planeringen fört med sig i form av storskalig och funktionsuppdelad 

bebyggelse. Staden har gjort sig beroende av de parkeringshus som finns längs 

Dragarbrunnsgatan i och med gatans ursprungliga funktion som bakgata och det är därför 

svårt att göra sig av med dessa. Parkeringshusens storlek och läge tillsammans med 

galleriorna gör att en blandning och täthet av funktioner längs gatan, som gynnar social 

aktivitet, missgynnas. Å andra sidan kan man hoppas att planeringen enligt Shared Space 

metoden leder till att bilarna successivt tas bort av staden då de ges sämre framkomlighet och 

tvingas hålla låg hastighet.  

Vad gäller just den fysiska utformningen för socialt aktivitet är det egentligen inte rättvist 

att jämföra två gator med så olika grundförutsättningar och historia. Däremot märks det 

tydligt att det främsta målet med upprustningen av de båda gatorna syftat till att gynna stadens 

sociala värden där jag anser att mycket av gatuutformningen stämmer överrens med de teorier 

som behandlats. På Dragarbrunnsgatan gäller det att vara mer innovativ i sin gestaltning 

medan Östra Ågatan på grund av sina naturliga förutsättningar inte behöver lika mycket 

utsmyckning för att locka människor och skapa social aktivitet.  

Trenden verkar hur som helst vara att planerare nu strävar efter en återgång till den täta 

och traditionella gatans funktion som stadens offentliga rum där fotgängarna ges prioritet 

framför bilen. För att knyta an till uppsatsens titel så tyder mycket på att det offentliga 

rummet har fått renässans.  
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BILAGA 1) Karta över Uppsala stadskärna 
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