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ABSTRACT 

Hedenström, P. (2015). Stadsförnyelsegrepp i Uppsalas stadskärna – Gatuplanets inverkan för 

en levande stadskärna. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka stadsförnyelsegrepp som använts i strävan 

efter en attraktiv stadskärna och vilka utmaningar som finns för att uppnå detta. Uppsala 

används som det empiriska exemplet. Ett särskilt fokus på hur gatuplansverksamheter i tretton 

kvarters förändring de senaste tolv åren kan kopplas till attraktivitet i stadskärnan har 

presenterats. Uppsatsens resultat grundar sig på dokumentgenomgångar, intervjustudier samt 

en kartläggning och behandling av data avseende gatuplansverksamheter i Uppsalas 

stadskärna. Intervjuerna har genomförts med aktörer som har intresse i utvecklingen av 

stadskärnan i Uppsala. Representanter från Uppsala kommun, ett fastighetsbolag och en 

konsultfirma har identifierats som sådana aktörer. Resultatet visar på att Uppsala kommun 

tillsammans med de övriga aktörerna arbetar med olika projekt för att uppnå en levande 

stadskärna. Undersökningen visar på viss förändring över tid för gatuplansverksamheterna i 

kvarteren. Undersökningen tyder även på att Uppsala har en attraktiv stadskärna ur denna 

synpunkt eftersom blandningen av verksamhetstyper och funktioner varit högt över tid. 

Kartläggningen visar även att den västra och östra sidan om Fyrisån karaktäriseras av olika 

dominerande verksamhetstyper.  
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1. INLEDNING 

 

Historiskt sett har staden gått igenom flera faser. Allt från de medeltida städerna som 

kännetecknades av kyrkan och handeln i fokus för stadskärnan till dagens funktionsseparerade 

städer. 

 1900-talets planeringsideal har lett till utspridda städer där externa köpcentrum har växt 

fram i städernas utkanter (Söderlind 1998). Den funktionsseparerade stadsstrukturen har 

genom bilens inträde och särställning som fortskaffningsmedel även skapat problem för 

stadskärnorna att behålla sin attraktivitet som handels- och mötesplats (Jacobs, 2005). När 

biltrafikens behov tillåts bli vägledande i planeringen, till exempel för smidig framkomlighet 

och goda parkeringsmöjligheter, kan detta leda till en uppdelning av å ena sidan gatan, och å 

andra sidan byggnaderna med sina olika näringsverksamheter. En barriär uppstår i det 

integrerade rum som gatan och husen traditionellt sett bildat. Söderlind (1998) hävdar att 

sådana barriärer kan byggas bort med en mer tvärvetenskaplig stadsplaneringsprofession. 

Arkitekterna och trafikplanerarna står i dagsläget i ett motsatsförhållande som snarare borde 

vara ett samarbete. För att uppnå mångfald i städerna (Jacobs, 2005) eller att komma tillbaka 

till den traditionellt fungerande staden (Söderlind, 1998) står stadskärnorna, staden och 

planerarna således inför en del utmaningar. Skall beslutsfattarna acceptera den 

funktionalistiska riktningen för staden med bilen i tydlig särställning? Eller är det tid för 

staden och stadskärnornas renässans?  

 Uppsala kommun handskas likt många andra kommuner med frågan hur stadskärnan i 

den funktionsseparerade staden ska kunna bibehålla, eller till och med förstärka, sin 

attraktivitet. Rent konkret bedriver kommunen stadsförnyelseprojekt i samverkan med olika 

aktörer som fastighetsägare och konsulter för att höja attraktiviteten för stadskärnan. Ett mål 

med dessa projekt är att göra gatuplan mer levande och utnyttja och lyfta fram de fördelar 

som stadskärnan har jämfört med ett externt köpcentrum. I Uppsala finns ”Vision 

Dragarbrunnsgatan” och ”Vision Uppsalas paradgata”, två utvecklingsprojekt som sker i olika 

etapper och är delar av en upprustning och utvidgning av Uppsalas stadskärna. Eftersom 

stadskärnan har tappat attraktionskraft till de externa köpcentrum som har växt fram under de 

senaste åren, är det viktigt att belysa vilka stadsförnyelsegrepp som används för att locka 

tillbaka människor till stadskärnan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats har två med varandra sammanlänkade syften. Det första syftet är att, 

med Uppsala som exempel, och mot bakgrund av diskursen om funktionssepareringens 

negativa konsekvenser, undersöka på vilket sätt Uppsala kommun och andra aktörer verkar 

för en levande stadskärna. I detta ingår även att undersöka hur de olika aktörerna definierar en 

levande stadskärna. Det andra syftet är att undersöka eventuella effekter av den senaste tidens 

satsningar på förnyelsen av Uppsalas stadskärna. Undersökningen fokuserar i första hand på 

gaturummet och verksamheterna i byggnadernas gatuplan 

Med ovanstående i fokus ställer uppsatsen följande konkreta frågor: 



5 

 

1. Vilka konsekvenser har utvecklingen mot en funktionsseparerad stad haft för 

näringsverksamheten i stadskärnan, särskilt med avseende på typ av verksamheter, deras 

läge, och tillgänglighet? 

2. Vilka konkreta projekt har tagits fram för att främja en levande stadskärna? Vad lyfter 

olika aktörer fram vad gäller visioner, lämpliga tillvägagångssätt, och hinder för projektens 

genomförande? 

3. Hur har näringsverksamheten i stadskärnan förändrats under de senaste 10-12 åren, 

avseende typ av verksamhet, läge, och tillgänglighet? 

Uppsatsens tema är primärt att undersöka på vilket sätt förändringen av 

gatuplansverksamheterna de senaste tolv åren leder till för utvecklingen av Uppsalas 

stadskärna. Vad två stadsförnyelseprojekt har för effekter i arbetet mot en levande stadskärna 

behandlas även det närmare. Dessutom kommer det att ges en kortare historisk återblick i 

stadsplaneringshistorien för att sätta studien och utvecklingen och Uppsalas stadskärna i 

kontext. 

 

1.2 Avgränsning 

Geografiskt sett är arbetet avgränsat till Uppsala. Hur det ser ut i andra städer är således 

bortprioriterat och i Uppsala är arbetet avgränsat till stadskärnan och främst gatuplanet. Dock 

med en kortare återgivelse av ett pilotprojekt för stadsdelsförnyelse utanför stadskärnan. För 

att kunna avgränsa arbetet till stadskärnan är det av yttersta vikt att känna till vad som 

definieras som stadskärna. Enligt Nationalencyklopedin är stadskärnan de gamla centrala 

delarna av stad. Dessa krav uppfyller samtliga kvarter som omfattas av kartläggningen 

(Ahlberg, 2012, s. 275-277). 

Vidare har ett antal kvarter valts ut för noggrannare observation och 

gatuplansverksamheterna har kartlagts. Urvalet utgår från övningsuppgifter gjorda av 

studenter vid Kulturgeografiska institutionen (Uppsala universitet) under åren 2001 till 2003. 

Övningen gick ut på att kartera verksamheter på gatuplan i stadskärnan. För denna uppsats har 

i huvudsak 2002 års övning och inkluderade kartor använts, men har vid behov kompletterats 

med uppgifter från övriga terminers rapporter.  

 

1.3 Disposition  

Denna uppsats inleds med en redogörelse för uppsatsens undersökningsmetoder med en 

avslutande kritisk diskussion om metodvalen. Detta följs av en bakgrundsdel som redogör för 

städernas framväxt över tid, med särskilt fokus på Uppsala och en presentation av ett 

dagsaktuellt begrepp. Därefter följer av en teoretisk del som redogör för den vetenskapliga 

diskussionen kring förutsättningarna för levande stadskärnor. Efter den teoretiska delen följer 

empirin. Den inleds med ett kapitel som i huvudsak behandlar två stadsförnyelseprojekt i 

Uppsalas stadskärna, och fortsätter med ett kapitel om förändringen av 

gatuplansverksamheterna i Uppsalas stadskärna de senaste tolv åren. Den empiriska delen 

kommer även att innehålla intervjuer med två kommunala representanter, två konsulter samt 

en representant från ett fastighetsbolag där samtliga har intresse i utvecklingen av Uppsalas 

stadskärna. Arbetet avslutas med en slutdiskussion som avser att besvara uppsatsens 

frågeställningar och diskutera kring gatuplanets inverkan för en levande stadskärna.  
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2. METOD OCH MATERIAL 

 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att utföra en kvalitativ 

studie med kvantitativa inslag. De kvalitativa delarna i uppsatsen är semistrukturerade 

intervjuer samt en dokumentgenomgång av Uppsala kommuns handlingar om två 

stadsförnyelseprojekt i Uppsalas stadskärna. En mätbar förändring av tretton kvarter i 

Uppsalas stadskärnas gatuplansverksamheter är det kvantitativa inslaget i uppsatsen. Studien 

genomförs med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna belysa 

stadsförnyelseprojekt och gatuplansverksamheternas funktion ur olika perspektiv. Enligt 

Holme och Solvang (1997) kan det vara ett bra grepp att kombinera dessa två metoder. På så 

vis kan resultaten från de bägge metoderna att stärkas av varandra.  

I denna del kommer processen för uppsatsens metodologiska arbete att presenteras i tre 

delar. Det inleds med en beskrivning av intervjustudierna med urval, intervjuförberedelser 

samt genomförandet av intervjuerna. Därefter följer en genomgång av de dokument och den 

litteratur som har använts till uppsatsen. Detta med fokus på de dokument som finns 

tillgängliga om de två stadsförnyelseprojekten ”Vision Dragarbrunnsgatan” och ”Vision 

Uppsalas paradgata”, samt en kortare genomgång av de teoretiska referensramarna. Senare 

följer en presentation av det fältarbete som utförts. Detta inkluderar en kartläggning av 

gatuplansverksamheter i tretton utvalda kvarter i Uppsalas stadskärna och hanteringen av 

detta material. Kapitlet avslutas sedan med en kritisk diskussion om metodvalet, och avser 

även att koppla samman de olika metodvalen och visa på hur dem kompletterar varandra. 

 

2.1 Intervjustudier 

Till intervjustudien har jag till en början valt att använda mig av en generell frågeställning 

samt identifierat relevanta personer att intervjua. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt i 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 346).  

Två av respondenterna som intervjuats är funna genom ett målinriktat urval. Det som 

kännetecknar ett målinriktat urval är att det inte är ett slumpmässigt urval och att de personer 

som identifieras kan vara till hjälp med att besvara ett arbetes syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2011 s. 392). Jag fann båda respondenterna på samma hemsida där Karin Åkerblom 

är processledare för ”Vision Dragarbrunnsgatan” från Uppsala kommun samt Michael 

Eriksson som är projektledare för ”Vision Dragarbrunnsgatan” från Ramböll, ett externt 

konsultbolag. I detta fall skall Eriksson sluta på sin tjänst på Ramböll och därför närvarande 

även Karin Ellwén som skall ta över hans jobb. När Eriksson och Åkerblom kontaktades var 

uppsatsens syfte, teori och problemformulering vagt formulerade. Därför valde jag att 

förlägga intervjuerna lite senare än det först var tänkt. Ett vanligt misstag är att börja med 

datainsamlingen innan dessa punkter är mer specificerade. Detta kan senare leda till negativa 

effekter för uppsatsens fortsatta arbete och resultat (Lantz, 2007, s. 17-18). Efter att senare ha 

intervjuat Ellwén, Eriksson och Åkerblom gav de mig rådet att även intervjua Sture Caesar 

samt Maija Tammela. Detta kan klassificeras som ett snöbollsurval eftersom en sådan 

urvalstyp kännetecknas av att först identifiera några aktörer som är relevanta för uppsatsens 

tema, samt att ta hjälp av dem för att få kontakt med fler respondenter (Bryman, 2011, s.196).  
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Till intervjuerna har jag använt mig av en semistrukturerad intervjuform vilket är ett 

vanligt grepp i kvalitativ forskning. Denna intervjuform kännetecknas av en mer flexibel 

struktur än den strukturerade samt att den är upplagd efter olika teman (Bryman, 2011, s. 413-

415). Till dessa semistrukturerade intervjuer upprättades det en intervjuguide för respektive 

intervju. Intervjuguiderna följer samma tematiska schema men frågorna skiljer sig åt i viss 

mån eftersom respondenterna representerar olika parter i projektet. De tematiska scheman 

som använts är; ”Vision Dragarbrunnsgatan”, ”Vision Uppsalas paradgata” samt 

”Funktionsseparerad stadsplanering v.s. En levande stadskärna”. Intervjuguiden har utformats 

efter Brymans (2011) grundläggande råd på hur en intervjuguide skall vara upplagd. Den skall 

innehålla en välfungerande tematisk ordning, möjliggöra svar på uppsatsens frågeställningar 

men samtidigt inte innehålla för specifika frågor. Den skall även ha ett begripligt språk och 

inte innehålla ledande frågor (Bryman, 2011, s. 419). Utöver dessa råd har även Lantz (2007) 

beaktats och vikten av att ha en egen teoretisk referensram för att kunna avgränsa intervjun. 

Innan intervjun genomfördes hade teorier redan valts ut vilket indikerar att intervjun kommer 

att ta en riktning då jag inte kommer till intervjun förutsättningslöst (Lantz, 2007, s. 22-23). 

Tre intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats i för intervjuerna avsatta 

mötesrum med få störningsmoment. Den fjärde intervjun med Maija Tammela ägde rum på 

ett café och saknade störningsmoment. Jag inledde samtliga intervjuer med att fråga om 

respondenternas godkännande för att spela in intervjun för att senare kunna transkribera den. I 

samtliga fall godkändes detta. Det är viktigt att innan intervjun inleds komma överens om 

vilka förutsättningar som gäller för intervjun och när bägge parter är införstådda med detta 

kan intervjun inledas (Lantz, 2007, s. 72).  

Samtliga intervjuer inleddes med en öppen fråga vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 423). Den semistrukturerade intervjuformen skapade 

en möjlighet till flexibilitet under intervjun. Det möjliggjorde att frågor kunde väljas efter 

intervjuguiden eller vad den tidigare frågan lett in på. Frågorna uppfattades av mig inte vara 

för specifika, ledande eller ha ett obegripligt språk. Den teoretiska referensramen som var 

fastställd innan intervjuerna ledde till att det var enklare att avgränsa sig gällande vilka frågor 

som skulle ställas när intervjuerna ägde rum. Vid intervjutillfällena fördes anteckningar som 

ett komplement till inspelningen. Anteckningarna skulle fungera som stödord för att komma 

ihåg vad som sagts under tiden samt till att fånga upp nyckelord. Att göra fler saker samtidigt 

medför risker. Hade intervjuerna inte spelats in för senare transkribering, hade möjligen viktig 

information gått förlorad då det är omöjligt att skriva ned allt (Lantz, 2007, s. 106).  

Gällande den tidsmässiga ramen för intervjuerna skiljde sig intervjuobjekten åt. Detta ledde 

till högre noggrannhet att hålla tiden vid vissa intervjuer än vid andra. När intervjuerna skulle 

avslutas och frågorna ansågs vara besvarade användes en avslutande mening där jag frågade 

om respondenterna hade något att tillägga. Enligt Lantz (2007) är det ett bra sätt att avsluta 

intervjun på och undvika att avsluta intervjun tvärt, på grund av tidsbrist eller annan yttre 

omständighet. Vi kom även överens om att jag kunde höra av mig till respondenterna om det 

skulle uppkomma några kompletterande frågor. Eftersom samtliga aktörer gick med på att 

spela in intervjuerna kunde materialet senare transkriberas. Med transkribering av intervjuer 

följer en del fördelar. Dels kan fakta som inte fångats upp under intervjun uppmärksammas 

under transkriberingen, noggrannheten av vad som sagts förbättras, genomgångar av 
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materialet kan utföras samt att materialet kan granskas i efterhand (Bryman, 2011, s. 428). 

Några särskilda fel med inspelningen uppdagades inte under transkriberingen och intervjuerna 

kunde transkriberas till skriftligt format. 

 

2.2 Dokumentstudier 

Materialet till uppsatsen består av tryckt litteratur för bakgrunds- och teoridelen, samt 

dokument från Uppsala kommun om ”Vision Dragarbrunnsgatan” och ”Vision Uppsalas 

paradgata” för empiridelen. För bakgrundsdelen har litteratur som kunnat återge 

bakgrundsinformation om städernas framväxt i stora drag med särskilt fokus på Uppsala. 

Gällande den teoretiska avgränsningen är det primära syftet att finna teorier som går att 

applicera på empirin och studieorten. Jane Jacobs och Jerker Söderlind har identifierats som 

två teoretiker som senare fungerat som teoretiska referensramar för uppsatsen, detta eftersom 

såväl Jacobs som Söderlinds teorier går att applicera på empirin. Jacobs och Söderlind 

kritiserar den funktionsseparerade staden, men tar samtidigt fram lösningar för att städerna i 

allmänhet och stadskärnorna i synnerhet skall få högre attraktivitet i dagens samhälle. Deras 

lösningsorienterade teorier var även det en bidragande faktor till att valet föll på dem som 

teoretiska referensramar för uppsatsen. Jacobs och Söderlind kan anses vara äldre källor. 

Jacobs originalversion författades 1961 (Nationalencyklopedin) och Söderlinds verk gavs ut 

1998. Dessa källor kan möjligen speglas av sin tid och ta upp eventuellt utdaterade aspekter 

av städernas problematik. Däremot anser jag att dessa motsvarade de krav jag ställde på 

teoretiska referensramar och är dagsaktuella, trots att de skrevs för ett antal år sedan. 

Litteraturen valdes och avgränsades efter att jag formulerat relevanta nyckelbegrepp för att 

finna rätt litteratur. Detta överensstämmer med Brymans (2011) grundläggande råd om att 

söka efter litteratur. Dokumenten om planeringen för Uppsalas stadskärna är tagna från 

kommunens hemsida. Viktigt att poängtera är att dessa dokument är framtagna och 

presenterade av Uppsala kommun och kan således uppfattas som partiska. Därför har det varit 

av relevans att även lyfta fram andra aktörers syn på utvecklingen av stadskärnan i Uppsala i 

den empiriska delen. Enligt Bryman (2011) bör forskaren ställa sig frågan om de dokument 

som skall användas som underlag är äkta, trovärdiga och meningsfulla. 

 

2.3 Fältstudier 

Till den kvantitativa delen ordnades tillgång till data om hur det såg ut gällande 

gatuplansverksamheterna i Uppsala för tio-tolv år sedan. Denna undersökning genomfördes 

av studenter vid den kulturgeografiska institutionen under en övning i kartering. Detta ledde 

till valet att undersöka hur gatuplansverksamheterna ser ut i dagsläget för att se en 

longitudinell förändring för dessa verksamheter i Uppsalas stadskärna. Urvalet gjordes genom 

att utgå från de kvarter som karterades år 2002 eftersom det fanns mest överensstämmande 

underlagsdata tillgänglig för detta år. En kartering av vilka verksamheter som återfinns på 

gatuplan i dagsläget genomfördes därefter. Tillvägagångssättet var att fylla i på en karta över 

kvarteret vilka gatuplansverksamheter som fanns på respektive gata och dess läge i 

förhållande till de andra butikerna.  

Gällande bearbetningen av denna kvantitativa datainsamling har jag kategoriserat de 

olika verksamheterna till sex olika kategorier. De sex kategorierna är ”Skönhet/hälsa”, 
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”Restaurang/Café”, ”Detaljhandel”, ”Ingång till bostäder, kontor och garage”, 

”Serviceverksamheter” samt ”Vårdmottagningar”. Senare har de olika verksamhetstyperna 

gestaltats i olika färger för att kunna illustreras på kartorna som tagits fram. En karta har tagits 

fram för gatuplansverksamheterna i Uppsalas stadskärna för 2002, medan den andra illustrerar 

2014 års gatuplansverksamheter. Dessa har sedan jämförts med varandra för att se om någon 

förändring har skett. Denna kartläggning ägde rum i Uppsalas stadskärna under dagtid då 

flödet av människor var högt, dock mötte jag inga problem att genomföra kartläggningen. 

Enligt Bryman (2011) kan det uppstå problem vid liknande fältstudier där forskaren inte får 

tillträde till fältet.  

 

2.4 Metod och materialkritik 

Det kvalitativa forskningssättet kan möta kritik eftersom metoden stimulerar subjektivitet. 

Kritikerna menar att öppenheten i uppstartsfasen även leder till att forskningsområdet är mer 

otydligt motiverat. Syftet och frågeställningarna kan på så vis godtyckligt preciseras under 

arbetets gång, vilket leder till att forskaren kan bestämma vad som är viktigt och ej. Detta kan 

leda till att forskaren kan bestämma vilken världsbild som skall förmedlas (Bryman, 2011, s. 

368).  

Det kvantitativa forskningssättet kan även det möta kritik. Övergripande kritik är att 

studierna tenderar att inte ha en holistisk bild av verkligheten och att detta medför att det 

sociala sammanhanget missas. Vidare beskrivs problematiken med synen på mätningar som 

ett facit av hur något ser ut. I en mätning av exempelvis hur hög blandningen av 

gatuplansverksamheter är i Uppsala återges inte i sin kontext och skapar således en statisk 

bild av verkligheten (Bryman, 2011, s. 171-172).  I denna studie har dessa två metodval 

kombinerats för att belysa stadsförnyelseprojekt och gatuplansverksamheternas funktion ur 

olika perspektiv. De två argument som lyfts mot flermetodsforskning är dels att de skiljer sig 

åt i frågan om hur forskningen skall framställas och vilken världsbild som presenteras. Det 

andra argumentet benämns ”Paradigmargumentet”. Detta argument är snarlikt det första men 

poängterar ytterligare att distinktionen mellan dessa begrepp och att de växt fram ur olika 

metodologiska läror gör dem oförenliga (Bryman, 2011, s. 557).  

Med dessa förhållanden i beaktande överensstämmer uppsatsens metodval i stora drag 

med triangulering som begrepp. Detta används för att kunna visa på hur de kvalitativa 

resultaten som kommit fram kan stärkas av de resultat som kommer från de kvantitativa 

resultaten för att skapa en högre validitet i undersökningen (Bryman, 2011, s. 354). Under 

arbetets gång har uppfattningen varit att detta tillvägagångssätt fungerat väl för att kunna 

möjliggöra svar på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Forskarens egen hållning är en viktig faktor att ha i beaktande (Bryman, 2011, s. 43-44). 

Jag förespråkar attraktiva stadskärnor, men förstår samtidigt nyttan i att ha externa 

köpcentrum med allt under ett tak samt den praktiska nyttan bilen medför.  
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3. STADSUTVECKLINGENS HISTORIA I KORTHET  
 

I denna del av uppsatsen kommer bakgrundsinformation tillsammans med ett dagsaktuellt 

begrepp att presenteras. Bakgrundsdelen kommer att fungera i deskriptivt syfte för att belysa 

hur förändringen av städerna har sett ut sedan medeltiden. Detta för att ge en historisk 

återblick av framväxten av städer samt vilka problem och utmaningar städerna stått inför. 

Bakgrundsdelen omfattar fem viktiga epoker för städernas utveckling samt en genomgång av 

ett omdebatterat begrepp: Nyurbanism. Detta för att kunna sätta studien i kontext till dagens 

stadsplaneringsdebatt. Kapitlet avslutas med en kortare presentation av Uppsala stads historia.  

 

3.1 Stadens historia och staden som utopi 

3.1.1 Den medeltida staden 

Den medeltida staden växte fram genom att människor flyttade från landsbygden för att 

bostätta och ekonomiskt livnära sig i staden. Detta trots att det under denna tid var svårt att 

urskilja vad som var landsbygd och vad som var stad. Stadsmiljön var ohygienisk och hög 

dödlighet var vanlig i städer under denna tid. Gällande funktionerna i den medeltida staden 

var kyrkan och handeln de två dominerande platserna. Kvarteren tenderade att ha 

asymmetriska former, och gatorna hade blandad bredd (Paciano, 2005, s. 49). 

 

3.1.2 Stormaktstiden  

Denna epok präglar städernas framväxt fram till industrialiseringens intåg i slutet på 

1800-talet. Estetiskt tog sig städerna uttryck som det vi idag kallar för byar och försörjningen 

för städerna låg i möjligheterna att bruka jorden. Staten verkade under denna tid för att handel 

och hantverk skulle vara belägna i de städer som växt fram. Detta för att enklare kunna ta ut 

skatt på den varuhandel som skedde eftersom det var enklare att kontrollera än den handel 

som fanns på landsbygden. För att kunna ta ut skatt så upprättades så kallade tullstaket. Husen 

tenderade att vara byggda i korsvirke eller trä. Kvarteren tenderade att vara strukturerade med 

en tydlig skiljelinje mot landsbygden(Schönbeck, 1994, s. 18-19). 

 

3.1.3 Industrialisering och urbanisering  

Denna tid bryter av de tidigare epokerna då industrialiseringen och andra reformer som 

näringsfriheten år 1864 i Sverige skapade nya förutsättningar för städernas framväxt. De 

estetiska kraven på utformningen av bostäder ökade under denna tid. Näringsverksamheter 

och bostäder började dominera städerna istället för lantbruk. Folk tenderade att flytta in till 

staden för att söka arbete på de industrier som växte fram och urbaniseringen var påbörjad. 

Dessa industrier medförde föroreningar och bostäder som ofta var trångbodda separerades i 

hög grad från industrierna (Schönbeck, 1994).  

 

3.1.4 Den funktionsseparerade staden 

Efter industrialiseringens intåg förändrades staden alltmer. Utopier om trädgårdsstaden 

från Ebenezer Howard eller Le Corbusiers ”Le citè radiant” växte fram under denna period. 

Detta kan anses vara en reaktion mot den trångboddheten som uppstått i städerna i och med 

industrialiseringen. Arkitektoniskt tenderade byggnaderna att vara kubistiskt byggda med raka 
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former och ofta även höga hus. I Sverige upprättades de så kallade miljonprogramsområdena i 

slutet av denna epok för att bygga bort bostadsbristen i landet av staten. Många byggnader i 

städerna revs, framförallt under 1960-talet, för att ge plats åt dessa nybyggnationer. Dessa 

skulle även skapa en balans mellan att få in ljus samt att släppa in luft (Schönbeck, 1994). 

Epoken kännetecknas av en modernistisk tanke om världen, vilket innebär en hög tilltro till 

vetenskapen som en rationell lösning på de sociala problem som fanns i städerna (Pacione, 

2005, s. 672). 

 

3.1.5 1980-talet och framåt  

Denna epok handlar dels om att ta ett steg tillbaka i utvecklingen, dels om att se framåt. 

Den statliga inblandningen i vad som skall byggas har minskat vilket lett till att byggnationer 

hamnar hos privata byggherrar. Många köpcentrum har byggts och fenomenet med utspridda 

och funktionsseparerade städer har ökat (Schönbeck, 1994).  

Dock har det likt i de andra epokerna följts av motreaktioner. Ett av de mer dagsaktuella 

är det nyurbanistiska stadsidealet som presenteras nedan. 

 

3.1.6 Nyurbanism 

Det nyurbanistiska stadsplaneringsidealet uppkom i USA och växte sig starkt under 1990-

talet. Nyurbanismen ser bilkulturen som problematisk och förespråkar snarare att man tar sig 

fram till fots. ”Gated communities” är bostadsområden som kännetecknas av en exkluderande 

miljö för utomstående. Detta vänder sig nyurbanismen mot och förespråkar en mer 

inkluderande miljö. Med ”urban-sprawl” menas framväxten av geografiskt utspridda 

bebyggelsemiljöer. Nyurbanismen vänder sig även mot detta fenomen då de istället vill ha 

tydliga strukturer och sammanhängande städer (Forsberg, 2011, s. 79-85). Vidare 

kännetecken är en separering mellan det urbana och det rurala. Stadskärnan skall vara 

centrum för regionens offentliga service och handel medan landsbygden inte skall bebyggas, 

utan snarare bevaras. Arkitektoniskt förespråkar nyurbanismen ingen speciell stil men byggs 

ofta efter ett tema där dock vissa krav på husen och den rumsliga strukturen finns. Visionen är 

att stadskärnan skall vara en naturlig knytpunkt för människorna. Småbutiker på gatuplan och 

inbjudande platser nämns som två förutsättningar för att detta skall fungera (Forsberg, 2011, 

s. 79-85). Forsberg (2011) påpekar att nyurbanism skall ses ur en rumslig kontext och att det 

är beroende av var man är som begreppet kan definieras. Således lämnar begreppet en viss 

öppenhet för tolkning och kan betyda en sak i Sverige men en annan i USA.  

 

3.2 Uppsala stads historia 

Uppsala är geografiskt sett beläget på ett slättområde. Fyrisån fungerade som en spärr för 

sjötrafik, vilket gjorde Uppsala till en strategisk punkt eftersom ån mynnar ut i Mälaren och 

även fortsätter norrut. Ärkebiskopssätet från 1258 och Uppsala universitet som grundades 

1477 blev lokaliserat till det som är dagens Uppsala vilket satte sin prägel på staden. Parallellt 

fungerade Uppsala som en borgerlig handelsstad. Uppsala blev även 1634 Upplands 

residentstad och har historiskt sett varit en viktig stad i Sverige ur många synvinklar. Dels 

fanns nordens enda dåtida universitet i Uppsala och ärkesätet var beläget i Uppsala vilket 
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gjorde att staden fungerade delvis som en andra huvudstad under denna tid (Ahlberg, 2012, s. 

275-276).  

Under 1643 beslutades om ”den stora regleringen”. Detta innebar en reglering av den 

befintliga kvartersstrukturen och staden organiserades enligt rätvinkliga rutnätsstrukturer. 

Vissa kvarter fick behålla sin egenart, exempelvis kring domkrykan där ett tydligt fokus på att 

binda ihop staden genom en nord-sydlig långgata fanns. Kvarteren hade mestadels en 

rektangulär struktur. På 1700- och 1800-talet var den stora stadsbranden 1702 en viktig 

händelse. Staden brann ner till tre fjärdedelar men strukturellt ledde denna brand inte till några 

särskilda planändringar (Ahlberg, 2012, s. 276-277). 

I början av 1900-talet satte stadsarkitekten Gunnar Leche sin prägel på staden. Han skulle 

arbeta efter en förnyelseplan för Uppsala år 1921, vilken ämnade binda ihop det akademiska 

och det borgerliga Uppsala. I Uppsala rådde det under denna tid en alarmerande bostadsbrist. 

Leche reviderade sedermera planen för att skapa fler bostäder. Den stil som användes var 

enkel och stilren arkitektoniskt (Bergold, & Lambert, 2002, s. 129-136). Bostadsbristen 

byggdes bort utanför den traditionella stadskärnan som dock hade andra problem. Bilismens 

inträde ledde till att offentliga platser uppgick i trafikleder.  

  I mitten av seklet genomfördes en stor omvandling av centrumet. En del gamla 

byggnader revs och ersattes av högre och rätvinkligare byggnader (Bergold & Lambert, 2002, 

s.189-192). I exempelvis Gränby konkurrerades det gamla köpcentrumet ut av det 

expanderande Gränby centrum som lät upprättas 1971 (Bergold & Lambert, 2002, s. 202). 

Jag har nu redogjort för några av de förutsättningar städerna har och har haft ur ett 

historiskt perspektiv. Detta med särskilt fokus på stadskärnornas förutsättningar för att 

bibehålla sin attraktivitet. I nästa kapitel redogör jag för några teoretiska perspektiv på 

stadskärnans roll och förutsättningar, och vilka generella åtgärder som anförts för att 

motverka en utarmning av stadskärnorna.  

 

4. TEORETISK BAKGRUND: DEN LEVANDE STADSKÄRNAN 

 

Utvecklingen av den moderna staden, med dess tilltagande funktionsseparering och 

anpassning till privatbilismen, har lett till återkommande diskussioner om vad staden är, och 

vad den är till för. Några som har bidragit till diskussionen är Jane Jacobs och Jerker 

Söderlind.  

I detta teoretiska kapitel av uppsatsen används Jane Jacobs klassiska verk ” The death and 

life of great American Cities (1961)” översatt till svenska, samt Jerker Söderlinds ”Stadens 

renässans” sedermera som teoretiska referensramar. Jane Jacobs som föddes år 1917 och 

avled år 2006 var en känd kritiker till den funktionsseparerade stadsstrukturen. Jacobs 

klassiska verk ”The death and life of great American Cities” (1961) gjorde henne 

uppmärksammad utanför Nordamerika (Nationalencyplopedin). Jerker Söderlind är 

stadsforskare vid Kungliga tekniska högskolan där han även undervisar i samhällsbyggnad 

och har gett ut flertalet böcker i ämnet (KTH). Jacobs och Söderlinds teorier fungerar enligt 

mig väl att applicera på studieorten, Uppsalas stadskärna. Jacobs fokuserar på de fysiska 

strukturerna i städerna, och hur en dygnet-runt stad skall skapas. Söderlind fokuserar snarare 
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på de institutionella förutsättningarna för en levande stad. På så vis kompletterar dessa teorier 

varandra. 

Jacobs (2005) har sett den amerikanska staden genom observationer av olika områden i 

New York. Hon har undersökt hur stadslivet en gång blev till och hur det sedermera bröts ned. 

Hon belyser även förutsättningar och metoder för mångfald i staden. Behovet av en 

koncentrerad stadskärna och behovet av små kvarter nämns som förutsättningar för mångfald 

medan utgallring av bilismen används som en metod för att uppnå detta. 

Enligt Söderlind (1998) finns det två sätt att definiera städer. Den funktionella staden som 

kännetecknas av stora köpcentrum och förorter som är avhängigt bilismen och som exempel 

nämns Los Angeles. Det finns å andra sidan den reellt existerande staden som har traditionell 

förankring som stad och kännetecknas av en blandning av funktioner, exempelvis Stockholms 

citykärna. Vidare begrepp som används för att beskriva denna distinktion är ”stad” och ”icke 

stad”. En utgångspunkt är att en hög grad av blandning av funktioner gör att platsen 

klassificeras som en stad. Om platsen däremot karaktäriseras av en funktionellt geografiskt 

avgränsad specialisering är det däremot en icke-stad, vilket även benämns som 

särintressernas öar (Söderlind, 1998, s. 14-15). För att senare kunna berätta om 

förutsättningarna för stadens renässans är det viktigt att känna till vad övergången till den 

funktionella staden har medfört och vad som kännetecknar den. 

 

4.1 Dagens problem för städerna enligt Jacobs och Söderlind 

Under 1900-talets början uppkom idéer om hur den framtida staden skulle se ut. Dessa tankar 

om den framtida staden var en reaktion mot de trångbodda och förorenade stadskärnorna. Den 

nya staden skulle istället lösa upp de samhälleliga problemen som existerade i 

innerstadsmiljön, och stadslivet skulle breddas rent geografiskt. På detta vis uppkom och 

legitimerades den funktionsseparerade staden och stadsstrukturen (Söderlind, 1998). 

Söderlind (1998) menar även att den funktionsseparerade stadsstrukturen har lett till en rad 

problem på lång sikt, trots att den från början var tänkt som något gagnande för stadens 

utveckling. Förespråkarna av den enligt Söderlind (1998) funktionella staden vill ha ett 

särskilt område som hör till varje funktion. Till exempel arbetsplatser, bostadsområden och 

köpcentrum. För att upprätthålla den funktionella stadsstrukturen krävs det ett snabbt 

fortskaffningsmedel som bilen (Söderlind, 1998). Bilismen är något som även oroar Jacobs 

(2005) och hon ser det som något som bryter ned de traditionella stadskärnorna.  

Gällande mångfald förhåller sig det funktionella stadsplaneringsidealet restriktivt. Istället 

för att se en restaurang i bottenvåningen av ett bostadshus som en tillgång ses det snarare som 

problematiskt. Detta eftersom det inte är restaurangverksamhet som i huvudsak förknippas 

med denna funktion (Söderlind, 1998).  

I nästa avsnitt behandlas Jacobs och Söderlinds förslag om hur staden skall uppnå 

mångfald samt hur den skall få en renässans efter den funktionella stadens upplösning av den 

traditionella staden.  
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4.2 Lösningar på städernas problematik enligt Jacobs 

Avskaffande av funktionsplaneringen är något som förespråkas av både Söderlind (1998) och 

Jacobs (2005). Jane Jacobs (2005) talar om fyra olika förutsättningar för att uppnå mångfald i 

staden.   

 

4.2.1 Förutsättning 1: ”Funktioner” 

Den första förutsättningen är behovet av minst en och helst flera primära funktioner som 

kan locka folk till en stadsdel. Det kan exempelvis vara bostäder eller kontor. Om de primära 

funktionerna lockar folk i tillräckligt stor utsträckning skapar det även ekonomiska incitament 

för att bedriva handel i området, vilket kallas för sekundära funktioner. 

Blandning av primära funktioner och en stadsdel innehållande sekundär mångfald möjliggör 

en ”dygnet-runt-stad”. En förutsättning för detta är ett jämnt flöde av människor under olika 

tider på dygnet. En utmaning för stadskärnorna uppstår när blandningen av primära funktioner 

är låg. Det leder till en folktom stadskärna vilket även skapar sämre förutsättningar för de 

sekundära funktionerna att växa fram (Jacobs, 2005, kap. 8).   

 

4.2.2 Förutsättning 2: ”Kvartersform” 

Den andra förutsättningen är vikten av korta kvartersformer. Detta skapar attraktivare 

tvärgator och ett bättre flöde av människor och gynnar stadens attraktivitet i helhet istället för 

koncentration till exempelvis en huvudgata. För att ta sig till de primära funktionerna tenderar 

människor att ta den kortast möjliga vägen dit. Detta leder till en utarmning av de sekundära 

funktionerna som då inte passeras naturligt och lösningen på detta är att ha korta 

kvartersformer (Jacobs, 2005, kap. 9). 

 

4.2.3 Förutsättning 3: ”Åldersstruktur”  

Den tredje förutsättningen är att det är blandad ålder på husen i staden vilket stimulerar 

blandade sekundära funktioner. I detta fall kan ett gammalt hus vara allt från historiskt 

betydelsefulla gamla byggnader till fallfärdiga och slitna hus. Om samtliga hus i en stadsdel 

skulle vara nybyggda skulle det vara exkluderande för små butiker vilket leder till hämmad 

mångfald i stadsdelen (Jacobs, 2005, kap. 10).  

 

4.2.4 Förutsättning 4: ”Befolkningstäthet”   

Den fjärde förutsättningen är behovet av att människorna ska vara koncentrerade och 

vikten av att ha en hög bostadstäthet för att uppnå detta. Om människorna i en stadsdel ska 

kunna utnyttja de sekundära funktionerna som är en förutsättning för mångfald måste de även 

bo på rimligt avstånd från dem. En låg koncentration av människor kan leda till folktomma 

gator vilket inte stimulerar en ”dygnet-runt-stad”. Att bedöma vad som är en låg 

koncentration av människor är viktigt att se i kontext till områdets storlek (Jacobs, 2005, kap. 

11). 

 

4.3 Lösningar på städernas problematik enligt Söderlind 

Söderlind kritiserar funktionstänkandet och hävdar att det är en skrivbordsprodukt som 

omsatts i praktiken utan att ha någon förankring hos allmänheten (Söderlind 1998). Söderlind 
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nämner även att en mer tvärvetenskaplig stadsplanerarprofession mellan arkitekter och 

trafikingenjörer är en bra idé för att bygga bort de barriärer som finns mellan gata och hus. 

Denna barriär blir till då dessa två aktörer motarbetar varandra (Söderlind, 1998, s. 29).  

För att en stad skall kunna växa fram krävs det att den genomgår fyra utvecklingssteg. Dessa 

olika steg sker kronologiskt och sorteras in under kategorierna: Gata, äganderätt, politik och 

marknad. Söderlind hävdar att det är i dessa olika kategorier som lösningar för stadens 

renässans återfinns (Söderlind, 1998, s. 192-193). 

 

4.3.1 Gatans renässans  

För att uppnå gatans renässans krävs det förändring av det hastighetsinriktade 

planeringsparadigmet vilket i sin tur skall ersättas av geografisk närhet. Barriärskapande 

motortrafikleder skall omvandlas till stadsavenyer vilka ska binda ihop stadskärnan med dess 

historiska förankring med de byggnationer som uppstått under 1900-talet. Detta skall i sin tur 

leda till nya möjligheter för företagen som kan etablera sig längs stadsavenyn och på så vis får 

en fördelaktig placering av sin affärsverksamhet. Flödet av människor längs stadsavenyn 

kommer att vara högt och detta ska leda till en ny funktion för de externa köpcentrumen. Den 

tidigare affärsverksamheten skall istället användas till boendemiljöer och nya typer av 

arbetsplatser (Söderlind, 1998, s. 193).  

 

4.3.2 Äganderättens renässans 

I denna punkt talar Söderlind (1998) om den rådande ordningen med få aktörer på 

byggmarknaden och problematiken med att markägandet är monopoliserat. Detta problem 

skall stävjas av fler, mindre aktörer på byggmarknaden och ett mer uppdelat markägande. En 

ytterligare förbättringspunkt är att återgå till närhetsprincipen, även när det handlar om 

relationen mellan ägaren av byggnaden och brukaren av den. Ett nära samarbete mellan dessa 

olika aktörer skapar i regel bättre fungerande byggnader arkitektoniskt och ur ett 

användningsperspektiv. Som ett exempel på när detta har fungerat mindre bra lyfts de så 

kallade ”Miljonprogramsområdena” fram. 

 

4.3.3 Politikens renässans  

Istället för att planerarna ska bestämma var du ska bo och handla, eller att arkitekterna 

ska anpassa sina hus för endast en funktion, hävdar Söderlind (1998) att det snarare är mer 

gångbart att skapa generella och allmängiltiga planer och hus. Detta möjliggör i sin tur mer 

flexibla stadsdelar som kan byta funktioner över tid. Det skapar även utrymme för 

diskussioner och planeringsprocesserna blir mer transparenta. Vidare talar Söderlind om att de 

fysiska planerna måste vara mer långsiktiga än vad de är i dagsläget. Exempelvis skall mark 

avsättas för framtida gator, kvarter, natur och parker. En viktig förutsättning för att sådana 

typer av planer skall kunna genomföras är att makten delas upp. Politiken skall ha ett 

övergripande ansvar för stadsutvecklingen men samtidigt fördela viss makt lokalt.  

 

4.3.4 Marknadens renässans  

För att stadsutvecklingen skall bli mer önskvärd krävs det även en renässans för 

marknaden. I denna punkt aktualiseras frågan om att det är viktigt att bygga efterfrågestyrt 
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och vikten av att planerarna och politikerna måste förstå marknaden och dess egna roller i 

den. Vidare presenteras förslag på hur hyreslägenheter i fördelaktiga lägen ska få 

marknadsmässiga men icke-exkluderande hyror. Söderlind (1998) talar om att gradvis höja 

hyrorna för sådana lägenheter. Detta leder till att ett annat klientel konkurrerar om dessa 

lägenheter, samtidigt som de gamla, mindre kapitalstarka hyresgästerna får bo kvar, dock 

under samma premisser som tidigare (Söderlind, 1998). 

Uppsatsens två huvudteoretiker Jane Jacobs och Jerker Söderlind har presenterats i detta 

kapitel och har även syftat till att visa på hur dem kompletterar varandra.  Jacobs fokuserar på 

de fysiska strukturerna i städerna, och hur en dygnet-runt stad skall skapas, medan Söderlind 

främst fokuserar på de institutionella förutsättningarna för en levande stad. Utefter dessa 

teoretiska referensramar följer nu de empiriska delarna av uppsatsen. Detta genom att 

undersöka om det finns några teoretiska spår på den valda studieorten, Uppsalas stadskärna.  

 

5. STADSFÖRNYELSEPROJEKT I UPPSALAS STADSKÄRNA 

 

De empiriska delarna av uppsatsen kommer att utgå från två huvudteman där det första temat 

presenteras i detta kapitel. Detta tema omfattar två identifierbara och beslutade 

stadsförnyelseprojekten i Uppsalas stadskärna. Dessa är ”Vision Dragarbrunnsgatan” samt 

”Vision Uppsalas paradgata”. Till detta kapitel kommer intervjuer med olika representanter 

från kommunen, fastighetsägare samt konsulter att fungera som kompletterande information 

utöver det material som presenterats för dessa två projekt från Uppsala kommun. En kortare 

presentation av ett pilotprojekt i Östra Sala Backe kommer även att behandlas. Detta med 

särskilt fokus på det nya grepp som används för gatuplansverksamheter. 

 

5.1 Vision Dragarbrunnsgatan 

Uppsala kommun började år 2004 att se över hur Dragarbrunnsgatan med omnejd skulle 

kunna utvecklas. Två år senare antog kommunstyrelsen förslaget om att projektera 

Dragarbrunnsgatans gatu- och bebyggelsemiljöer och projektet startades upp ett år senare 

(Bakgrund Dragarbrunnsgatan, 2012b). I en intervju med Karin Åkerblom, processledare för 

”Vision Dragarbrunnsgatan” på Uppsala kommun nämner hon att upprättandet av 

resecentrum vid Uppsala centralstation var en stor anledning till att projektet togs fram. 

Senare berättar hon om fastighetsägarnas syn på förändringen, fastighetsägarna längs 

Dragarbrunnsgatan såg detta före kommunen. Vad händer med gatan? En buss och 

distributionsgata med baksidor och parkeringsintag blir tom på bussar, vad gör vi?   

Omvandlingen av Dragarbrunnsgatan skall leda till en mer attraktiv och levande 

stadskärna i Uppsala. Ett ytterligare mål som ingår i ”Vision Dragarbrunnsgatan” är att öka 

befolkningstätheten i staden (Bakgrund Dragarbrunnsgatan, 2012b). Detta kan förankras 

teoretiskt genom Jacobs (2005) fjärde förutsättning för mångfald i staden där koncentration av 

människor nämns som en viktig faktor för att uppnå detta. För gatuplansverksamheterna på 

Dragarbrunnsgatan används flera grepp för att stimulera sådana verksamheter. Det skall 

möjliggöras för verksamheter på gatuplan i samtliga kvarter, arbeta med inbjudande entréer 

samt att ha blandade verksamheter på gatuplan (Åkerblom, 2014). I en intervju med Sture 

Caesar, affärsområdeschef på Vasakronan hävdar han att ett bra grepp vore att lyfta fram 
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lokala aktörer längs detta stråk. Detta för att skapa unikitet och variation i stadskärnan. 

Kostnadsfrågan och risktagandet nämns dock av Ceasar som problematiserande faktorer för 

dessa småskaliga entreprenörer. I dokumentationen av Dragarbrunnsgatans omvandling finns 

det en problematisering gällande de barriärer som uppstår för gång- och cykeltrafikanter. 

Barriärerna skall byggas bort och ersättas med gång- och cykelstråk där exempelvis 

vägkorsningar tidigare varit hinder för dessa trafikanters framkomlighet (Dragarbrunnsgatans 

omvandling, 2012a). 

Gällande bilismen så beskriver Uppsala kommun problematiken med att stadskärnan har 

tappat sin attraktionskraft som handelsplats i och med den ökande bilismen och externa 

köpcentrumsetableringarna (Dragarbrunnsgatans omvandling, 2012a). Detta påstående 

stämmer överens med Jacobs (2005) ställningstagande om bilismen som problematisk för 

stadskärnornas attraktivitet. Enligt Åkerblom är det shared space-modellen som skall 

appliceras på Dragarbrunnsgatan där bilister, fotgängare och cyklister skall kunna röra sig på 

gatan parallellt med varandra. Här kan en skillnad mellan teori och praktik utläsas. Medan 

Jacobs (2005) och Söderlind (1998) ser bilen, ur olika perspektiv, som något problematiskt för 

stadskärnorna försöker Uppsala kommun att integrera den i stadslivet. Sture Caesar, 

affärsområdeschef på Vasakronan i Uppsala poängterar dock att shared space-modellen har 

sina brister. Främst beskrivs bilisterna som problemet då de tenderar att inte fullt ut förstå 

modellen och framföra fordonet i alltför hög hastighet. Den optimala lösningen hade enligt 

Ceasar (2014) varit en renodlad gågata där parkeringshusen hade omslutit Dragarbrunnsgatan 

och Svartbäcksgatan. Åkerblom (2014) bekräftar problematiken men anser att bilisterna 

verkar ha förstått konceptet bättre ju längre tid som gått. Hon presenterar även en lösning på 

de ordningsproblem som shared space-modellen tenderar att ha medfört, en patrullerande 

cykelpolis längs gatan.  

Vidare beskrivs infrastrukturplaneringen som en bidragande faktor för 

köpcentrumsetableringarna. De infrastrukturella planeringsåtgärder som skett har underlättat 

för varutransporter och bilar att ta sig till utkanterna av staden där köpcentrumen tenderar att 

vara belägna. Stadskärnan har heller inte samma attraktionskraft för bilister och det är svårare 

för varutransporterna att ta sig fram (Dragarbrunnsgatans omvandling, 2012a). Detta går att 

applicera på Söderlinds (1998) definition av den funktionella staden som förutsätter bil, och 

på så vis upprätthåller köpcentrumens attraktivitet och särställning i den funktionsseparerade 

staden. I en intervju med Ellwén & Eriksson (2014), projektledare på Ramböll bekräftar de 

problematiken för varutransporterna kring Dragarbrunnsgatan. Ett förslag från dem är att 

varuleveranser bör ske under bestämda tider.  

Utöver de anledningar som nämns finns det även en annan aspekt av problematiken för 

Uppsalas stadskärna. Staden behöver expandera även i öst-västlig riktning. Åkerblom (2014) 

berättar att människor tenderar att gå fram och tillbaka i nord-sydlig riktning på gågatan eller 

Dragarbrunnsgatan och att stadskärnan måste ha ett naturligt stråk i öst-västlig riktning. 

 

5.2 Vision Uppsalas paradgata 

Uppsala kommun har som mål att bygga en paradgata. Denna skall geografiskt sträcka sig 

från Vaksalagatan i öst till Drottninggatan i väst och tidsmässigt påbörjas 2014 och avslutas 

2020 (Fakta Uppsalas paradgata, 2010b). Det finns flera anledningar till att Uppsala kommun 
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tillsammans med de andra aktörerna vill göra detta stråk till en paradgata. Eftersom Uppsala 

är en växande stad behöver stadens centrum expandera. Denna expansion skall ske i öst-

västlig riktning där staden tidigare inte växt i lika hög grad som i nord-sydlig riktning (Vision 

Uppsalas paradgata, 2010a). Paradgatan skall även användas till firande av högtider och skapa 

en tillgänglighets- och trygghetskänsla för fotgängare. Ett annat uttalat mål är att göra 

paradgatan till en mötesplats (Vision Uppsalas paradgata, 2010a). Detta kan relateras till 

nyurbanismens tankar om stadskärnan som en naturlig knytpunkt för medborgarna (Forsberg, 

2011, s. 79-85). Sträckan kommer inte att fungera enligt shared space-modellen (Åkerblom, 

2014).  

Gällande gatuplansverksamheterna har gatorna redan ett rikt utbud. Dock skall 

gatuplansverksamheter ytterligare stimuleras i och med upprättandet av paradgatan. Om det 

sker en nybyggnation eller ombyggnad längs med stråket kommer det vara ett krav att anlägga 

plats för blandade verksamheter på gatuplan (Vision Uppsalas paradgata, 2010a). Entéerna 

skall även vara inbjudande och på de ställen det saknas inbjudande entréer ska det bli möjligt 

att öppna upp detta och ge ett öppet intryck för de förbipasserande. Sträckan har även en 

blandad åldersstruktur på byggnaderna(Vision Uppsalas paradgata, 2010). Detta klassificeras 

av Jacobs (2005) som en förutsättning för att uppnå mångfald i staden. Längs detta stråk finns 

det barriärer. Den täta kollektivtrafiken på Kungsgatan skapar en problematisk barriär för 

fotgängare som vill passera gatan. Det skall utredas vidare vad som går att göra åt den 

barriären (Åkerblom, 2014). Åkerblom (2014) talar även om Fyrisån som en självklar men 

problematisk barriär. Hon föreslår att två broar skall upprättas; den ena skall fungera som en 

gångbro och den andra som en cykelbro för att avlasta och omfördela flödet på de andra 

broarna.  

Vaksalagatan kommer senare att fungera som knytpunkt för kollektivtrafiken i väst-östlig 

riktning. Det senare kan bli aktuellt med en upprustning av Vaksalaviadukten. Idag 

klassificeras området som eftersatt men målet är att göra det till en trevligare och mer attraktiv 

plats i framtiden (Åkerblom, 2014). Utöver att rusta upp Vaksalaviadukten finns det givetvis 

fler förbättringspunkter för Uppsalas stadskärna. 

 

5.3 Utvecklingsmöjligheter för Uppsalas stadskärna 

Under intervjuerna fanns det flera gemensamma nämnare och skiljelinjer om vad som bör 

förbättras i Uppsalas stadskärna. Detta utöver vad som redan sker i och med 

stadsförnyelseprojekten ”Vision Dragarbrunnsgatan” och ”Vision Uppsalas paradgata”. 

Samarbetet mellan de olika aktörerna sker genom Uppsala Citysamverkan AB där 

aktörerna gemensamt skall arbeta för en attraktiv stadskärna i Uppsala (Uppsala 

citysamverkan). Ellwén, Eriksson och Ceasar upplever att det är ett bra arbetssätt med 

projektgrupper där representanterna kommer från fler aktörers perspektiv. Från Uppsala 

kommuns sida upplever Åkerblom samarbetsformen som bra. Ellwén ,Eriksson, Caesar och 

Åkerblom betonar vikten av att ha ett dragplåster för respektive stråk. Exempelvis nämns 

Uppsala kongress och konserthall som ett viktigt dragplåster i väst-östlig riktning. Detta har 

enligt Åkerblom (2014) genererat små, närliggande restaurangverksamheter på gatuplan vilket 

skapat ett rikare stadsliv. Sture Caesar (2014) nämner Digital In, ett företag som säljer 
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Appleprodukter i Uppsala som ett viktigt dragplåster för stråket längs Dragarbrunnsgatan. 

Den verksamheten går att finna på gatuplan.  

En problematiserande punkt för gatuplansplaneringen är hur fastighetsägarna vill hantera 

frågan. En försäljning av en fastighet kan exempelvis försvåras av att det finns krav på 

verksamhetsutövande på gatuplan. Detta problem kan undkommas genom tredimensionell 

fastighetsbildning där det kan finnas bostäder på de andra våningarna och verksamheter på 

gatuplan (Åkerblom, 2014). Enligt Fastighetsbildningslagen (1a § 1 pt) betyder 

tredimensionell fastighet en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och 

vertikalt. Denna tanke går att anknyta till Söderlinds (1998) utvecklingssteg om äganderättens 

renässans, där belyses fördelarna med uppdelat markägande vilket även går att applicera på 

fastigheter. Ett beslut om vilka verksamheter som skall återfinnas på gatuplan kan inte 

kommunen ta. Samtliga intervjuade aktörer anser dock att en blandning näringsverksamheter 

på gatuplan är ett bra grepp för en levande stad. Åkerblom (2014) poängterar även att 

specifikt handel- och serviceverksamheter är bra för att få en ”dygnet-runt-stad”, vilket även 

är ett begrepp som används av Jacobs (2005). Däremot kan de styra med krav på 

verksamheter på gatuplan, vilket de också gör. En annan problematiserande faktor för 

verksamheterna på gatuplan är frågan om vilka aktörer som vågar ta risken att bedriva 

verksamhet på gatuplan. Det kan ta flera år innan verksamheterna får det att gå runt 

ekonomiskt (Åkerblom, 2014). Såväl Maija Tammela (2014) som Åkerblom (2014) på 

Uppsala kommun tycker det är ett bra grepp att ha krav på verksamheter på gatuplan. De får 

inte medhåll av Caesar (2014) i denna fråga som snarare poängterar lägets betydelse än den 

kvantiteten verksamheter som handel på varje gatuplan medför.  

På frågan om hur de externa köpcentrumen skall mötas konkurrensmässigt beskriver 

Åkerblom (2014) att stadskärnan har vissa konkurrensfördelar. Dels de offentliga rummen 

och att kulturlivet frodas i städer. Åkerblom (2014) poängterar att externa köpcentrum snarare 

skall ses som ett komplement till stadskärnan och inte som en konkurrent vilket även 

framkommer i intervjun med Caesar (2014). Caesar (2014) talar även om att han anser att 

Uppsala inte lider av de externa köpcentrumsetableringarna på samma sätt som många andra 

städer gör.  

Den funktionalistiska och modernistiska stadsplaneringen ledde även till byggnader i 

innerstaden. Vissa av dessa kvarter kan tänkas få en förändrad funktion alternativt rivas 

beroende på framtida beslut (Åkerblom, 2014).  

Ett intressant grepp Caesar (2014) presenterar under intervjun för att öka stadskärnornas 

attraktivitet för handel är att ta efter de externa köpcentrumen med den tydliga skyltningen om 

vad som finns. I stället för att behöva leta i staden efter de verksamheter som finns kan en 

skylt vägleda människor till just vad de söker efter. Han berättar även om att det kommer 

förekomma flödesmätare i Uppsalas stadskärna. Dessa mätare skall visa på hur många 

människor som passerar dagligen. Det skapar även underlag för att kunna se när flödet av 

människor är som högst och som minst. En flödesmätare kan anses vara ett grepp som visar 

på flödets betydelse för en attraktiv stadskärna vilket även Jacobs (2005) poängterar i den 

första förutsättningen för mångfald i staden. Caesar (2014) berättar om att när de skall locka 

aktörer till de butiksverksamheter de har på gatuplan och i allmänhet, använder de sig av sitt 

eget kontaktnät. ”Först kommer det till Stockholm sedan försöker vi sälja in Uppsala”. Vidare 
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talar Caesar (2014) om att det är viktigt att locka rätt aktör till Vasakronans lokaler. Han 

berättar att de gärna ser etablerade varumärken i sina lokaler och att sådana aktörer tenderar 

att ha god förståelse för vad som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.  

Att locka rätt aktörer till rätt plats är givetvis viktigt för utvecklingen av Uppsalas 

stadskärna och för att finna dem används nya grepp i Östra Sala Backe. 

 

5.4 Nytt grepp för gatuplansverksamheter 

Utöver de stadsförnyelseprojekt som rör Uppsalas stadskärna finns det givetvis fler projekt 

som inte rör stadskärnan i Uppsala. Ett exempel på detta är projekteringen av Östra Sala 

Backe som är ett stadsförnyelseprojekt för stadsdelarna utanför Uppsala på den östra sidan.  

Gällande detta projekt kommer ett tydligt fokus vara att aktivera gatuplanen och likt i ”Vision 

Uppsalas paradgata” finns det kommunala krav på verksamhet på gatuplan (Tammela, 2014). 

Utöver de grepp som presenteras för gatuplanet förbises helhetsbilden av projektet.   

I en intervju med Maija Tammela (2014) berättar hon om att det är ett så kallat pilotprojekt 

där nya grepp testas för att få en attraktiv stadsdel. För det första skapar kommunen en tävling 

om markanvisningarna, vilket innebär att den aktör som kommer med bäst förslag utifrån ett 

flertal kriterier får bygga på den kommunalt ägda marken. I detta fall har även kommunen 

markanvisat lokalerna vilket skapar underlag för nästa grepp. Det andra nya 

stadsförnyelsegreppet som tagits är att kommunen samarbetar med en aktör som vill få 

blandade verksamhetstyper på gatuplan för detta område. För att detta skall fungera i 

praktiken betonar Tammela att de försöker tänka som att det är en galleria som skall 

upprättas. De tankebanorna innebär att det kommer stimuleras för blandade verksamhetstyper 

istället för att ha ett fåtal dominerande verksamhetstyper. En fördel med samarbetet med JR 

Fastigheter är enligt Tammela att det är en administrativ börda som gärna 

bostadsrättsföreningarna undkommer. På frågan om detta grepp är något som skulle kunna 

vara aktuellt i stadskärnan svarar hon att det kan vara det i framtiden (Tammela, 2014). 

 

5.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har två stadsförnyelseprojekt för Uppsalas stadskärna presenterats. Dels 

”Vision Dragarbrunnsgatan”, som omfattar Dragarbrunnsgatan med omnejd och går i nord-

sydlig riktning för att skapa en attraktivare stadskärna. ”Vision Uppsalas paradgata” 

initierades för att expandera stadskärnan och för att skapa ett naturligare stråk i öst-västlig 

riktning. Det finns givetvis likheter mellan projekten. Dels skall båda projekten skapa en 

attraktivare stadskärna i Uppsala samt bygga bort problematiska barriärer.  

Olikhetena som finns mellan projekten är dels att Dragarbrunnsgatan skall fungera enligt 

shared space-modellen medan Uppsalas paradgata fortsätter att vara trafikseparerad.  

Det finns även urskiljbara teoretiska spår i planeringen och stadsförnyelsen av Uppsalas 

stadskärna. Framförallt i ”Vision Uppsalas paradgata”, men även i ”Vision 

Dragarbrunnsgatan”. Däremot finns det vissa olikheter mellan teori och praktik rörande 

hanteringen av bilismen. Uppsala kommun vill integrera bilen i stadskärnan medan Söderlind 

och Jacobs anser att bilismen är något problematiskt för stadskärnan. En annan punkt då 

projekten skiljer sig åt är frågan om krav på verksamhet på gatuplan. För ”Vision 
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Dragarbrunnsgatan” skall det möjliggöras för verksamheter på gatuplan medan det i ”Vision 

Uppsalas paradgata” ställs krav på att ha verksamheter på gatuplan.  

 Senare har en beskrivning av de problem samt olika förslag och möjligheter för Uppsalas 

stadskärna presenterats. Här har de olika aktörerna förbättringspunkter för en attraktiv 

stadskärna presenterats. Samtliga aktörer tycker att samarbetsformen fungerar bra. Det 

belyses även att det är problematiskt för fastighetsägarna att ha verksamheter på gatuplan och 

att detta kan lösas genom tredimensionell fastighetsbildning. Vidare finns det olika 

synpunkter på om hur det skall vara krav på verksamheter på gatuplan är bra eller ej. 

Representanterna från kommunen tycker det är ett bra grepp, medan Sture Caesar från 

Vasakronan anser att fokus borde ligga på läget för verksamheterna snarare än att ställa krav 

på verksamheter på gatuplan.  

En kortare beskrivning av de förnyelsegrepp som använts i projekteringen av Östra Sala 

Backe har återgetts. I detta pilotprojekt använder sig Uppsala kommun i samverkan med ett 

fastighetsbolag sig av nya grepp för att skapa en attraktiv stadsdel. 

I nästa del kommer det på ett djupare plan presenteras hur strukturen på 

gatuplansverksamheterna ser ut, detta avseende geografiskt läge samt hur förändringen har 

sett ut de senaste tolv åren.  

 

6. GATUPLANSVERKSAMHETER I UPPSALAS STADSKÄRNA 

 

I denna del redovisas en jämförelse mellan Uppsalas gatuplansverksamheter för tolv år sedan 

med verksamheterna som återfinns på gatuplan idag. Tretton kvarter har studerats i syfte att 

undersöka om det förkommit någon longitudinell förändring gällande vilka typer av 

verksamheter som återfinns på gatuplan. De olika verksamheterna är kategoriserade i sex 

olika kategorier och presenteras dels genom kartor men även tabeller för att kunna jämföra 

verksamheternas förändring över tid. De sex kategorierna är: ”Skönhet/hälsa”, 

”Restaurang/Café”, ”Detaljhandel”, ”Ingång till bostäder, kontor och parkeringar”, 

”Serviceverksamheter” samt ”Vårdmottagningar”. ”Ingång till bostäder, kontor och garage” är 

en speciell kategori då det kan anses vara en primär funktion enligt Jacobs (2005). Således 

skiljer den sig åt från de övriga som enligt Jacobs (2005) kan anses vara sekundära funktioner. 

Detta har varit en utgångspunkt att skapa en sådan kategori för att kunna knyta an till det 

valda teoretiska ramverket. 

Kapitlet inleds med en genomgång av hur den totala förändringen gällande verksamheter 

på gatuplan där två kartor skall visa på förändringen över tid. För att knyta an till de två 

stadsförnyelseprojekten som presenterades i föregående kapitel kommer det att läggas särskild 

vikt på de kvarter omfattats av projektet ”Vision Dragarbrunnsgatan”. Detta eftersom det 

projektet är längre framskridet än ”Vision Uppsalas paradgata”. Det kommer även att 

presenteras en komparativ del för verksamheter på ömse sidor om Fyrisån. Detta för att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan vilka verksamhetstyper som dominerar 

beroende på sida om ån.  Viktigt är att understryka att denna jämförelse kan bli missvisande 

eftersom nio kvarter har karterats på östra sidan om Fyrisån medan fyra stycken har kartlagts 

på den västra sidan. Dock är det av relevans att undersöka om det finns någon geografisk 
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skillnad beroende på sida om ån eftersom Uppsala kommun vill att stadskärnan skall växa, 

och det särskilt i öst-västlig riktning. 

 

6.1 Tretton kvarters förändring de senaste tolv åren 

Denna jämförelse mellan gatuplansverksamheterna avser att belysa om 

gatuplansverksamheter och funktioner på gatuplan kan ge en indikation på om utvecklingen 

stimulerar en utveckling mot en mer levande stadskärna i Uppsala. 

 

Typ av verksamhet Antal 2002 Antal 2014 Relativ 

förändring i 

(%) 2002-

2014 

Café/Restaurangverksamheter 36 50 +38,9  

Detaljhandelsverksamheter 94 92 - 2,1  

Ingång till bostäder, kontor och 

parkering 

64 82 +28,1  

Serviceverksamheter 44 31 - 29,5 

Skönhet/Hälsovårdsverksamheter 15 29 +93,3 

Vårdmottagningar 6 8 +33,3 

 

Tabell 1. Antal och relativ förändring i procent baserat på verksamhetstyper för tretton kvarter i 

Uppsalas stadskärna åren 2002 och 2014. 

Källa: Kartläggning av studenter vid kulturgeografiska institutionen (2002)  Kartläggning av Peter 

Hedenström (2014) 

 

Kartläggningen av dessa tretton utvalda kvarter visar på att gatuplansverksamheterna i 

Uppsalas stadskärna i viss mån har förändrats över tid, och att verksamhets- och 

funktionstyperna visar på hög blandning. Kartläggningen visar även att antalet verksamheter 

på gatuplan är fler 2014 än 2002 (se Tabell 1). Den verksamhetstypen som visar på högst 

procentuell ökning avseende verksamheter på gatuplan de senaste tolv åren är salongs- och 

hälsovårdsverksamheter. Om dessa verksamheter bidrar till en levande stadskärna eller ej är 

svårt att avgöra. Café och restaurangverksamheter visar på en ökning såväl i antal som 

procentuellt de senaste tolv åren. Denna verksamhetstyp kan tänkas stimulera en levande 

stadskärna. Serviceverksamheter visar på en minskning i antal verksamheter över tid. Om 

dessa verksamhetstyper bidrar och bidragit till en levande stadskärna är svårt att avgöra. 

Kategorin ”ingång till bostäder, kontor och parkeringar” har ökat de senaste tolv åren. Hög 

frekvens av denna funktionstyp kan indikera att stadsdelen förvisso har primära funktioner att 

attrahera med men samtidigt ett begränsat stadsliv att erbjuda. De två övriga 

verksamhetstyperna, café och restaurangverksamheter samt vårdmottagningar visar på en 

mindre förändring i antal sett till de senaste tolv åren (se Tabell 1).   
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De gator som löper i nord-sydlig riktning, främst till öster om Fyrisån visar på en hög 

frekvens av detaljhandelsverksamheter. Förändringen över tid visar inte på några tendenser att 

denna verksamhetstyps dominans skall brytas för dessa gator (se Bilaga 1-3). Uppsala 

kommuns projekt ”Vision Dragarbrunnsgatan” skall, som tidigare nämnt stimulera en 

attraktivare stadskärna för handel. Detta tyder ytterligare på att någon annan riktning för dessa 

gator inte kommer att antas (Bakgrund, Dragarbrunnsgatan, 2012).  

De hörnverksamheter som finns i staden visar på en liten förändring över tid. De tre mest 

dominerande verksamhetstyperna är dock oförändrade de senaste tolv åren. Det förekommer 

flest café, detaljhandels-, restaurang- samt serviceverksamheter i hörnläget. År 2002 fanns det 

flest detaljhandelsverksamheter belägna i hörnet medan det år 2014 var flest café och 

restaurangverksamheter. Hörnläget kan anses vara ett attraktivt läge i kvarteret (se Bilaga 1-

3).  

Rörande om det finns särskilt dominerande verksamhetstyper i vissa kvarter och om det 

har förändrats över tid finns särskilt ett kvarter som domineras av nya verksamhetstyper 2014 

jämfört med 2002. Kvarter 13 i kartläggningen av verksamheterna på gatuplan visar särskilda 

tendenser till att domineras av salongs- och hälsovårdsverksamheter.  Två kvarter visar inte på 

förändring över tid men en tydlig karaktär för kvarteren som är intakt 2014. Kvarter 5 och 6 

visar på en särskilt hög blandning av café och restaurangverksamheter tillsammans med 

detaljhandel. Detta har inte förändrats särskilt över tid men visar på att dessa kvarter bibehållit 

sin karaktär över tid. Det kan även tyda på att dessa kvarter är exkluderade från den övriga 

stadskärnan då de har en särskild karaktär och det finns en tydlig fysisk barriär mellan dem 

och kvarteren på gågatan. I detta fall är det S:t Olofsgatan som utgör barriären (se Bilaga 1-3). 

Eftersom det är en trafikerad bilväg kan det enligt Söderlind (1998) och Jacobs (2005) 

benämnas som en problematiserande faktor för stadslivet. Enligt Karin Åkerblom (2014) skall 

det dock byggas tunnlar vid S:t Olofsgatan för att dels skapa ett nytt flöde och möjligen 

överbygga den barriären. 

De fysiska barriärer som finns i Uppsala utöver S:t Olofsgatan är Fyrisån. Vad dessa 

barriärer utgjort för hinder över tid är svårt att avgöra, men behandlas närmare senare i detta 

kapitel. Dragarbrunnsgatan, som tidigare var en buss och distributionsgata har som tidigare 

nämnt omvandlats till en gata som fungerar enligt shared space-modellen. Om 

stadsförnyelseprojektet ”Vision Dragarbrunnsgatan” har haft någon inverkan på vilka 

verksamhetstyper som återfinns där kommer att behandlas i nästa del. 

 

6.2 Dragarbrunnsgatans omvandling de senaste tolv åren? 

Undersökningen av kvarteren som omfattar Dragarbrunnsgatan år 2002 antyder att gatuplan 

kännetecknades av blandade verksamhets- och funktionstyper. En viss skillnad kan utläsas 

beroende på vilket läge kvarteret har. Kvarter 6, vilket är det nordligast belägna tenderar att ha 

en blandad verksamhetsstruktur med de primära funktionerna som arbete och bostad 

inkluderade. Kvarter 8 präglas av en hög frekvens av detaljhandelsverksamheter vilket även 

kvarter 11 har. Kvarter 10 kännetecknades år 2002 av en blandning av verksamhetstyper samt 

ingångar till bostäder, kontor och parkeringsplatser på gatuplan. Kvarter 13, vilket är det 

sydligast belägna visade på en förhållandevis hög koncentration av servicefunktioner samt ett 

flertal detaljhandelsverksamheter (Se Bilaga 1-2). 
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När verksamheterna på gatuplan för dessa kvarter undersöktes år 2014 tyder 

undersökningen på att gatuplan fortfarande kännetecknas av blandade verksamhets- och 

funktionstyper för dessa kvarter. Det kan år 2014 även utläsas en viss geografisk skillnad 

mellan de olika kvarteren. På gatuplan i kvarteren 8, 9 och 10 tenderar fler 

detaljhandelsverksamheter att vara belägna jämfört med de andra två kvarteren som befinner 

sig ett respektive två kvarter från de övriga i varsitt väderstreck. Kvarter 6 visar på en blandad 

struktur av verksamhets- och funktionstyper på gatuplan, vilket även kvarter 13 gör. Dock har 

det senare nämnda kvarteret en förhållandevis hög koncentration av salongs- och 

hälsoverksamheter (Se Bilaga 1 och 3).  

En möjlig förklaring till de geografiska skillnaderna kan vara att vissa kvarter fått behålla 

sin egen särart. En möjlig problematiserande faktor är även barriären som utgörs av S:t 

Olofsgatans biltrafik, vilken kan tyckas exkludera den ytterst nordliga sidan om gatan från det 

övriga stadslivet. Gällande det sydligast belägna kvarteret kan det finnas problematik med 

avsaknad av dragplåster som attraherar folk att röra sig dit. Förutom de boende och arbetande 

i kvarteret är det svårt att identifiera någon särskild butiksverksamhet eller annan funktion 

som lockar människor till detta kvarter. Kartläggningen visar på att verksamhetsstrukturen 

inte har förändrats särskilt mycket i det avseendet, sett över tid, trots att stadsförnyelsegreppet 

”Vision Dragarbrunnsgatan” ägt rum.  

 

6.3 Öster och väster om Fyrisån – en jämförelse 

I denna del presenteras en jämförelse mellan de kvarter som är belägna på den västra sidan 

om Fyrisån och de som är belägna på den östra sidan.  Detta för att undersöka om det finns 

några dominerande verksamhetstyper beroende på sida om ån. Det återges även ett 

longitudinellt perspektiv för att undersöka om det skett någon förändring över tid. 

   

Typ av verksamhet Antal 

väster om 

Fyrisån 

2002 

Antal 

väster om 

Fyrisån 

2014 

Antal 

Öster om 

Fyrisån 

2002 

Antal 

Öster om 

Fyrisån 

2014 

Café/Restaurangverksamheter 12 15 24 35 

Detaljhandelsverksamheter 15 14 79 77 

Ingång till bostäder, kontor och 

parkering 

24 37 40 45 

Serviceverksamheter 13 9 31 22 

Skönhet/Hälsovårdsverksamheter 4 9 11 20 

Vårdmottagningar 1 1 5 7 

 

Tabell 2. Antal verksamhetstyper på ömse sidor om Fyrisån för tretton kvarter i Uppsalas stadskärna. 

Källa: Kartläggning av studenter vid kulturgeografiska institutionen (2002)  Kartläggning av Peter 

Hedenström (2014) 

 

För tolv år sedan kan det urskiljas en skillnad beroende på vilken sida om ån och vilka 

verksamhets- och funktionstyper som dominerar. År 2002 tenderade verksamhetstyperna på 
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den västra sidan om Fyrisån att vara blandade men betydligt färre än på den östra sidan om 

ån. I stället för verksamheter på gatuplan fanns det fler ingångar till bostäder och 

kontorsverksamheter samt infarter till parkeringar och garage. Den östra sidan 

kännetecknades av fler detaljhandelsverksamheter gentemot den västra sidan om ån och 

gatuplanen kan således anses vara bättre anpassade för konsumtion (se Tabell 2). 

Även år 2014 kunde skillnader mellan dominerande verksamhetstyper eller funktioner 

beroende av sida om ån avläsas. På den östra sidan om ån tenderar fortfarande fler 

detaljhandelsverksamheter att vara belägna. Den västra sidans kvarter domineras av 

inaktiverade gatuplan som fortfarande består av bostäder, kontor samt infarter till parkeringar 

och garage. De servicefunktioner som identifierats i kartläggningen av verksamheterna på 

gatuplan tenderar i något högre utsträckning att vara belägna på den östra sidan om ån än på 

den västra. För olika typer av vårdmottagningar tenderade en större andel av dessa att ligga på 

den östra sidan om ån. Gällande de övriga verksamhetstyperna kunde inga större skillnader 

avhängigt sida om ån urskiljas (se Tabell 2).  

Den strukturella förändringen avseende dominerande verksamhetstyper på ömse sidor om 

ån som kan synas över tid är relativt liten. Verksamhetstyperna på ömse sidor om ån är 

blandade men har samtidigt urskiljbara dominerade funktioner och verksamhetstyper såväl 

2002 som 2014 (se Tabell 2). Den skillnaden i struktur av verksamhetstyper eller funktioner 

beroende på sida om ån kan möjligen förklaras med att den traditionellt kommersiella 

stadskärnan är belägen öster om ån (Ahlberg, 2012). Där tenderar detaljhandelsverksamheter 

att förekomma i hög utsträckning. Gällande ingångar till bostäder, kontorsverksamheter och 

parkeringar där de två första kan benämnas som primära funktioner är andelen sådana 

funktioner högre på den västra sidan om ån. Det finns således indikationer på att gatuplanen 

på den västra sidan om ån är mindre aktiverade för verksamhetsutövande än på den östra 

sidan. I intervjun med Sture Caesar (2014) berättar han att Vasakronan tidigare har haft 

fastigheter på den västra sidan om ån men nu sålt dem. Detta berodde enligt Caesar (2014) 

inte på att de var belägna på den sidan om ån utan att det hade andra orsaker. Trots detta kan 

en försäljning av fastigheter av ett stort fastighetsbolag indikera att läget inte är tillräckligt 

attraktivt. I intervjun med Karin Åkerblom (2014) berättar hon om det behov som finns av att 

länka samman staden i öst-västlig riktning, vilket tydligast visas på genom 

stadsförnyelseprojektet ”Vision Uppsalas paradgata”. Troligen vill Uppsala kommun att den 

västra sidan skall bli mer attraktiv även som handelsplats i framtiden i och med den påbörjade 

sammanlänkningen. Fyrisån är givetvis en barriär ur den bemärkelsen att den tydligt separerar 

två delar av staden. Enligt Åkerblom (2014) skulle det vara ett bra grepp att bygga fler broar. 

Detta kan möjligen vara ett bra grepp och på så vis knyta ihop staden än mer i öst-västlig 

riktning. 

 

6.4 Sammanfattning 

I denna kartläggning har tretton kvarter i Uppsalas stadskärna undersökts i syfte att se om 

någon förändring över tid har skett och hur verksamhets- och funktionsstrukturen sett ut.  

Denna undersökning visar på att dessa kvarter i Uppsalas stadskärna har en blandad 

verksamhets- och funktionsstruktur på gatuplan. Gällande den allmänna förändringen för de 

tretton undersökta kvarteren kan vissa skillnader urskiljas utifrån denna kartläggning. De 
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flesta kvarter tenderar dock att ha bibehållit sin karaktär och verksamhets- och 

funktionsstruktur de senaste tolv åren. Exempelvis kvarter 5 och 6 som fortsatt är ett utpräglat 

restaurang- och caféstråk kombinerat med detaljhandel. S:t Olofsgatans biltrafik kan i detta 

fall anses vara barriärskapande och vara en bidragande orsak till att separera vissa kvarter från 

det övriga stadslivet. En tydlig förändringspunkt är att fler salong- och 

hälsovårdsverksamheter har växt fram över tid. Undersökningen visar även att kvarter 13 haft 

en särskilt tydlig framväxt av sådana verksamheter på gatuplan över tid. Kartläggningen visar 

även på att tendensen är att fler verksamheter finns på gatuplan år 2014 jämfört med år 2002.  

De kvarter som vetter mot Dragarbrunnsgatan visar på mindre förändringar över tid. De 

tre centrala kvarteren visar 2002 respektive 2014 på en fortsatt hög frekvens av 

detaljhandelsverksamheter. Däremot visar undersökningen att det geografiska läget är en 

faktor som kan visa på var dominerande verksamhetstyper finns, vilket behandlas i 

ovanstående stycke. Dragarbrunnsgatan har förändrats i och med applicerandet av shared 

space-modellen på gatan i stället för en hårt trafikerad buss- och distributionsgata. Däremot 

visas inga särskilda tendenser att ha förändrats i verksamhets- och funktionsstruktur efter 

modellen och projektet.  

Jämförelsen beroende på sida om ån visade enligt undersökningen på att de olika sidorna 

karaktäriseras av olika verksamhets- och funktionstyper. Under de senaste tolv åren har denna 

tendens inte brutits. Den östra sidan om Fyrisån visar på en tydligare dominans av 

detaljhandelsverksamheter. På den västra sidan om ån tenderar fler gatuplan fungera som 

ingångar till bostäder, kontor eller infarter till parkeringar. En möjlig förklaring till detta är att 

den östra sidan om ån över tid har fungerat som den traditionellt kommersiella stadskärnan för 

Uppsala. Således är det fullt möjligt att gatuplanen har blivit mer aktiverade och anpassade för 

verksamheter där. Fyrisån kan anses vara en problematisk barriär. Ett grepp för att bygga bort 

den är upprättande av fler broar. 

 

7. SLUTDISKUSSION 

 

Uppsatsen hade två med varandra sammanlänkade syften. Syftets första del ämnade, med 

Uppsala som exempel, och mot bakgrund av diskursen om funktionssepareringens negativa 

konsekvenser, undersöka på vilket sätt Uppsala kommun och andra aktörer verkar för en 

levande stadskärna. I detta ingår även att ha undersökt hur de olika aktörerna definierar en 

levande stadskärna. Syftets andra del var att undersöka eventuella effekter av den senaste 

tidens satsningar på förnyelsen av Uppsalas stadskärna. Undersökningen fokuserade primärt 

på gaturummet och verksamheterna i byggnadernas gatuplan och ledde till frågeställningarna 

som nedan besvaras separat: 

Vilka konsekvenser har utvecklingen mot en funktionsseparerad stad haft för 

näringsverksamheter i stadskärnan, särskilt med avseende på typ av verksamhet, deras 

läge, och tillgänglighet? 

Uppsalas stadskärna har påverkats av den funktionsseparerade staden. De infrastrukturella 

planeringsåtgärderna som utförts har försvårat för varutransporterna i innerstaden, vilket 

samtidigt kan lyftas fram som en konkurrensfördel för köpcentrumen. Här lyfts 

varutransporter under bestämda tider fram som ett argument för att komma runt denna 
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problematik i stadskärnan. I intervju med Karin Åkerblom belyser hon att ett sätt att möta 

köpcentrumen ur en konkurrenssynpunkt är att försöka lyfta fram stadskärnans 

konkurrensfördelar. Hon poängterar även vikten av att snarare se köpcentrumen som ett 

komplement till stadskärnan snarare än en konkurrent. Två av dessa argument är de offentliga 

rummen i staden samt att staden kan locka med kulturverksamheter. Ett exempel på en 

kulturverksamhet är upprättandet av Uppsala konsert och kongresshall vilket enligt Åkerblom 

även frodat stadsliv kring hallen. De kvarter som omfattats byggdes upp under 1960-talets 

funktionalistiska våg har satt sina spår i stadskärnan. Dessa kvarter kan enligt Åkerblom få en 

ny funktion över tid. I en intervju med Sture Caesar föreslår han att stadskärnorna skall ta 

efter köpcentrumen med den tydliga skyltningen och på så vis möta köpcentrumen ur en 

konkurrenssynpunkt. 

Vilka konkreta projekt har tagits fram för att främja en levande stadskärna? Vad lyfter 

olika aktörer fram gällande vision, lämpliga tillvägagångssätt och hinder för projektens 

genomförande? 

Uppsala kommun arbetar i samverkan med andra parter med flertalet stadsförnyelseprojekt. 

Samtliga aktörer anser att levande gatuplan med blandade verksamhetstyper är ett viktigt 

grepp för att skapa en levande stadskärna i Uppsala.   

De som har presenterats i denna uppsats är ”Vision Dragarbrunnsgatan”, ”Vision 

Uppsalas paradgata” samt en kortare belysning av arbetet med Östra Sala Backe, som är 

beläget utanför stadskärnan. För att göra Dragarbrunnsgatan till en attraktiv handelsgata har 

shared space-modellen använts för att skapa ett gemensamt gaturum för fotgängare, cyklister 

och bilister. Detta för att tillgodose olika trafikanters behov. Uppsatsens två huvudteoretiker 

ser bilen som problematisk för stadskärnorna. Dock integreras snarare bilen i Uppsalas 

stadskärna i och med detta projekt. För detta stråk skall det möjliggöras för verksamheter på 

gatuplan.  

”Vision Uppsalas paradgata” är ett stadsförnyelseprojekt som avser att skapa ett naturligt 

stråk i öst-västlig riktning. Detta enligt intervjustudierna för att på ett mer naturligt sätt binda 

ihop ömse sidor om Fyrisån och på så vis expandera stadskärnan. För detta stråk finns det 

krav från Uppsalas kommun att ha verksamheter på gatuplan.  

Projekteringen av Östra Sala Backe omfattar många steg som inte behandlas i denna 

uppsats. Fokus har varit på det pilotprojekt som Uppsala kommun bedriver tillsammans med 

JR Fastigheter. Denna del av stadsförnyelseprojektet ämnar till att skapa ett galleriastråk i det 

nybyggda området vilket skall skapa blandade verksamhetstyper på gatuplan. Detta är ett 

pilotprojekt men det är inte uteslutet att det kan komma att användas i andra 

stadsförnyelseprojekt i framtiden. 

Hur har näringsverksamheterna i stadskärnan förändrats under de senaste tio-tolv åren, 

avseende typ av verksamhet, läge och tillgänglighet? 

För de undersökta kvarteren har en viss förändring avseende verksamhets- och funktionstyper 

kunnat avläsas. Främst har salongs- och hälsovårdsverksamheter visat en ökning i antal 

verksamheter de senaste tolv åren. De flesta kvarteren tenderar dock att i en hög utsträckning 

ha bibehållen karaktär, verksamhets- och funktionsstruktur år 2014 jämfört med år 2002. Det 

går däremot att urskilja en skillnad mellan vad som finns på gatuplan i kvarteren beroende på 

vilka sida om ån kvarteret är beläget. Den västra sidan om Fyrisån domineras av ingångar till 
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bostäder och kontor, samt infarter till parkeringar och garage på gatuplan. Den östra sidan 

visar upp en annan struktur. Fler detaljhandelsverksamheter går att finna på den sidan om 

Fyrisån än på den västra sidan. Detta kan förklaras av att den traditionellt kommersiella 

stadskärnan är belägen på östra sidan om Fyrisån (Ahlberg, 2012), och att stadskärnan ännu 

inte expanderat till den västra sidan (Vision Uppsalas paradgata, 2010). Däremot har gatuplan 

inte förändrats i någon stor utsträckning över tid avseende dominerande verksamhets- och 

funktionstyper på ömse sidor om Fyrisån. Kartläggningen visar på en blandad verksamhets- 

och funktionsstruktur. Detta överensstämmer med de olika aktörernas syn på blandade 

verksamheter på gatuplan.    

 

Sammanfattningsvis arbetar Uppsala kommun och de övriga aktörerna med att ständigt 

förbättra Uppsalas stadskärnas attraktivitet. Samtidigt visas skillnader mellan teorin och den 

valda studieorten i en särskild fråga. Medan Jacobs (2005) och Söderlind (1998)  talar om att 

få bort bilen från stadskärnan inkluderas den snarare i Uppsala. Detta kan anses vara ett grepp 

som fungerar i praktiken och att huvudteoretikernas ansatser om att bilen ska bort från staden 

inte går att applicera på Uppsala. Det vill säga, bilen är en del av Uppsalas stadskärna och bör 

rimligen vara en förutsättning för en attraktiv stadskärna.  

Detta kan tyckas visa på att den funktionsseparerade planeringen har lett till en 

särställning för bilen (Söderlind, 1998), och att denna struktur har accepterats i Uppsala. 

Däremot kan möjligen pilotprojektet i Östra Sala Backe skapa den geografiska närhet och 

blandning av funktioner som huvudteoretikerna eftersträvar för invånarna i stadsdelen. Denna 

galleriastråkstanke skulle teoretiskt sett inte vara omöjligt att applicera på andra nybyggelser i 

framtidens Uppsala och således skapa mer levande stadsdelar.  

De kvarter som undersökts har visat på en viss förändring över tid. Salongs- och 

hälsovårdsverksamheter har ökat de senaste tolv åren, huruvida detta leder till en attraktivare 

stadskärna är svårt att avgöra. Däremot kan det tyckas vara en blandning av primära och 

sekundära funktioner, det vill säga arbetsplatser och bostäder som primära funktioner och 

olika verksamhetstyper som de sekundära, som är nyckeln till en attraktiv stadsdel, vilket 

även nämns av Jacobs (2005) som en förutsättning för attraktivitet. De undersökta kvarteren i 

Uppsalas stadskärna visar på en hög blandning av sekundära och primära funktioner på 

gatuplan. Detta indikerar att Uppsala uppfyller ett av Jacobs (2005) kriterium för en levande 

stadskärna. Däremot kan det anses att Uppsala ännu inte har lyckats bredda stadskärnan i 

tillräckligt hög utsträckning. Ett grepp är att skapa ett naturligt stråk vilket projektet ”Vision 

Uppsalas paradgata” skall medverka till. Ett ytterligare grepp skulle kunna vara är att se det 

unika för varje stadsdel och kvarter och bibehålla den struktur som finns.  

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka Dragarbrunnsgatans gaturums 

förändring än att bara undersöka vilka verksamheter som finns. Detta efter ”Vision 

Dragarbrunnsgatans” slutförande. Det hade även varit intressant att undersöka om någon 

förändring kommer att ske under den kommande tolv-års-perioden och om staden har kunnat 

visa på tendenser att expandera i öst-västlig riktning. Detta genom att undersöka kvarteren 

igen och koppla tydligare till ”Vision Uppsalas paradgata” än i denna uppsats. 
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