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ABSTRACT 
Smedberg, M. 2016. De offentliga rummens privatisering - en studie av Uppsala stadskärnas 
gallerior. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den offentliga platsen beskrivs i plan- och styrdokument samt 
undersöka hur den används i verkligheten. För att ta reda på detta har Uppsala kommuns stadskärna använts som 
exempel, och i studien har en dokumentanalys av plan- och styrdokument som framtagits av Uppsala kommun 
genomförts. Utöver dokumentanalysen som metod har komplementerande fältobservationer av tre stycken 
gallerior i Uppsalas stadskärna utförts. Anledningen till att gallerior valts som studieobjekt är att den offentliga 
platsen alltmer kommit att innebära en kommersialiserad plats. Detta tillsammans med den nyliberala 
planeringens inflytande och teorin om en ny form av platser – pseudo-offentliga platser. Slutsatsen som dras av 
dokumentanalysen och de komplementerande fältobservationerna är att de teoretiska begreppen om rätten till 
staden och nyliberal planering kan ibland förefalla vara kontrasterande visar ändå undersökningen att begreppet 
om rätten till staden både finns representerat i den faktiska användningen av galleriorna då människor använder 
gallerior på andra sätt än för att ägna sig åt konsumtion samt går att urskilja vid analys av Uppsala kommuns 
plan- och styrdokument. Samma sak gäller begreppet nyliberal planering, i plan- och styrdokumenten finns det 
avsnitt som tydligt visar på hur planeringen influerats av nyliberalismen. 
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1. INLEDNING 
 
När vi rör oss genom staden passerar vi oundvikligen olika offentliga platser, vilka i den 
ibland hektiska vardagen ofta passerar oss obemärkt förbi. Offentliga platser fyller flera olika 
funktioner, bland annat fungerar de som platser för möten med bekanta, där vi stannar upp 
slår oss ner och kanske njuter av vädret. Vi tvingas också möta det som för oss kan vara 
obekant och obekvämt, som till exempel hemlöshet och tiggeri.   

Den offentliga platsen är inte enbart en plats för möten mellan människor, utan den kan 
även vara en plats för engagemang, vilket bland annat tar sig uttryck genom värvare och 
demonstrationer. Förutom engagemang har även den offentliga platsen allt mer kommit att 
förvandlas till en plats för invånaren att ägna sig åt konsumtion. Det har blivit en mer 
kommersialiserad plats för ekonomiska aktiviteter och privata intressen. Den offentliga 
platsen har, enligt Franzén, kommit att bli en kritisk fråga (Franzén, 2009, s. 6).  

Den offentliga platsens privatisering reflekterar den utveckling som skett inom 
planeringen i Sverige, där planeringen allt mer kommit att influeras av nyliberala ekonomiska 
och politiska idéer. Den offentliga platsen har länge även varit en plats av kommersiell 
karaktär. Numera har det även börjat talas om pseudo-offentliga platser, det vill säga platser 
som är privata men som medborgare uppfattar som offentliga. Ett exempel på pseudo-
offentlig plats är de urbana miljöernas inglasade gallerior (Mitchell, 2003, s. 138). Galleriorna 
kan ses som en fortsättning på de offentliga gaturummen och fungerar som genvägar när man 
rör sig genom staden. Det finns en skillnad i och med den inglasade miljön, då ljudnivån är 
lägre och det är färre aktiviteter som är tillåtna där.  

Att undersöka dessa platser är av intresse då det i dagens samhälle talas mycket om 
sociala och ekonomiska ojämlikheter. I det sammanhanget blir den offentliga platsen 
intressant då den kan väcka frågan om vilken rätt olika medborgare har till den urbana miljön. 
Att studera vilka som får befinna sig på en plats, eller bo på en viss plats eller till och med 
vilka som har hand om verksamheterna i stadskärnan, blir en fråga om demokrati och rättvisa. 
Vilka som representeras och vad för aktiviteter som finns i stadskärnan speglar vilka som 
anses vara en del i globaliseringens urbana samhälle (Thörn, 2013, s. 397).  
 
1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka gallerior som en form av offentliga platser i 
Uppsalas stadskärna, med avseende på hur gallerian samspelar med det offentliga rummet. 
Det görs sedan en jämförelse med hur gallerian som offentlig plats realiseras och samspelar 
med kommunens plan- och styrdokument. Ovanstående belyses sedan med en 
dokumentanalys där nyliberala teorier och aspekter, samt begreppet rätten till staden, beaktas 
i förhållande till den eventuellt pågående privatiseringen av det offentliga rummet. Med 
pågående privatisering åsyftas faktumet att gallerior är ett allt mer frekvent inslag i 



5 

stadsbilden. Vidare är syftet att ställa det offentliga rummets eventuella privatisering mot 
begreppet rätten till staden, för att avgöra om det föreligger en diskrepans mellan det 
teoretiska begreppet och utvecklingen i realiteten. Sammanfattningsvis är syftet alltså att 
undersöka om det pågår en privatisering av det offentliga rummet. Till hjälp för att avgöra 
detta tas alltså teorier om nyliberal planering i beaktande. Vidare är sedan syftet att ställa 
slutsatsen av ovanstående mot begreppet rätten till staden. 

1.2 Frågeställning 
Mot bakgrund av syftet är frågeställningarna: 

- Vilka egenskaper och funktioner tillskrivs de offentliga platserna i Uppsalas 
stadskärna, i kommunens styr- och plandokument? 

- Hur samspelar begreppen om rätten till staden med det mer kommersialiserade 
offentliga rummet i Uppsala kommuns styr- och plandokument, samt i verkligheten? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet och de uppställda frågeställningarna. Därefter 
följer en redogörelse av metoderna som använts i studien. Detta efterföljs av ett teoriavsnitt 
där tre centrala begrepp för undersökningen behandlas, närmare bestämt nyliberal planering, 
offentlig plats och rätten till staden. Efter teorigenomgången följer analysen av utvalda plan- 
och styrdokument framtagna av Uppsala kommun. Till sist redogörs för de gjorda 
platsobservationerna av tre gallerior i Uppsalas stadskärna, som kopplas till ovan nämna 
teoretiska begrepp. Slutligen diskuteras det resultat som framkommit i dokumentanalysen och 
fältobservationerna.  

2. METOD 
	
Utifrån de frågeställningar som ställts har en dokumentanalys och fältobservationer utförts. 
Både dokumentanalysen och fältobservationerna har gjorts utifrån ett antal kategorier, som är 
hämtade från teoridelen (se avsnitt 3) och utvalda plan- och styrdokument. Teoridelen till 
studien författades samtidigt som kännetecknande beskrivningar för de olika teoretiska 
begreppen hölls i åtanke. Därefter samlades ett antal plan- och styrdokument från Uppsala 
kommun in. Till en början samlades dokumenten in från Uppsala kommuns egen hemsida, 
och lästes sedan igenom för att, söka efter och manuellt markera de kännetecknande 
beskrivningar av de teoretiska begreppen som kunde återfinnas i respektive plan- och 
styrdokument. Ett försök till analys, eller en pilotstudie om en så vill, genomfördes sedan av 
de registrerade kännetecknande beskrivningarna. Denna inledande analys fungerade som ett 
test av den tänkta metoden, och vilka kategorier eller beskrivningar som faktiskt kunde 
användas till studien i helhet. Pilotstudien som metod är användbart för att bli 
uppmärksammad på problem med den tänkta metoden, eller bli försäkrad om att den tänkta 
analysmetoden faktiskt fungerar  (Bergström & Boréus, 2012, s. 56). 
Sedan kontaktades plankontoret på Uppsala kommun och då lämnades resterande plan- och 
styrdokument ut av en planarkitekt på Uppsala kommun efter en del mejlkontakt angående 
vilka dokument som kunde tänkas vara av intresse för studien.  
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De kännetecknande beskrivningarna för stadens rum eller de olika kategorierna som 
använts genomgående i studien är följande: plats för konsumtion, plats för möte, offentligt 
rum som stadens finrum, offentligt rum som stadens vardagsrum, en plats för vila, en trygg 
och ren plats och människors rätt till platsen. Ovanstående sju kategorier speglar de 
teoretiska begreppen som avhandlas i denna studie. Den offentliga platsen som en plats för 
konsumtion, kan kopplas samman med hur den offentliga platsen mer kommit att innebära en 
kommersialiserad plats men även hur planeringen är influerad av nyliberala ideal då staden 
och de offentliga platserna blir anpassade efter marknads- och tillväxtideal. En plats för möte 
kan kopplas till människans möjlighet att ta staden i anspråk, offentligt rum som stadens 
finrum kan kopplas till den nyliberala planeringens varumärkesbyggande och att en plats är 
mer tillgänglig för vissa grupper än andra. En plats för vila kan kopplas till om det går att 
uppehålla sig på platsen en längre tid och om alla aktiviteter är välkomna. En trygg och ren 
plats handlar även den om tillåtna aktiviteter och hur säkerheten kan påverka vilka aktiviteter 
som tillåts. Människors rätt till platsen kopplas till hur invånarna i staden har möjlighet att 
påverka utformning och användande av de offentliga rummen. 

 

2.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen i uppsatsen har en kvalitativ inriktning. Metoden går ut på att analysera 
vilka visioner och synsätt som ligger bakom den offentliga platsens beskrivning i plan- och 
styrdokumenten. Olika begrepp, samband, eller handlingar som tas för givna i den retorik som 
förs i kommunens styr- och plandokument. Dokumentstudien problematiserar dessa visioner 
och synsätt genom att analysera för vem eller för vad de offentliga platserna beskrivs vara på 
eller fungera på ett visst sätt. Ur dokumentanalysen vaskades sedan fram ett antal kategorier 
som även kommer att ligga till grund för fältobservationerna.  

Eftersom varje plandokument är en text kan dokumentanalysen betraktas som en 
textanalys. För att genomföra en textanalys krävs det en grundförståelse av vad textanalys 
innebär. En text har alltid ett samband till människor eller grupper av människor. Det är alltid 
människor som är författare till texter samtidigt som det är vi människor som till stor del är de 
som ska ta del av texter. Alla texter beskriver omedvetna och medvetna föreställningar hos de 
människor där texten tillkommit (Bergström & Boréus, 2000, s. 15). En text definieras av 
Bergström och Boréus som ”en skriftlig framställning som är sammanhängande och som kan 
fungera kommunikativt” (Bergström & Boréus, 2000, s. 15). Att textanalys blir intressant ur 
en samhällsvetenskaplig aspekt menar Bergström & Boréus (2000) beror på att texter kan 
användas som ett verktyg för att beröra de grupper och individers relationer som befinner sig 
utanför texterna. Det handlar även mycket om hur texter kan återge, reproducera eller 
problematisera makt (Bergström & Boréus, 2000, s. 15).  

Innehållsanalys kan brett definieras som ett metodiskt sätt att redogöra för innehåll i 
texter. Metoden kan användas för att analysera en mängd olika saker, förekomsten av olika 
ord eller uttryck, olika argument. Vad en text faktiskt säger är det som är vanligast att 
analysera inom samhällsvetenskapliga undersökningar, det vill säga innebördsaspekten 
(Bergström & Boréus, 2000, s. 45).   
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Viktigt att ta i beaktande vid analys av dokument är att dokument inte kan ses som 
skildringar av verkligheten, utan att ett dokument egentligen är en text som formulerats med 
ett visst syfte (Bryman, 2011, s. 502). Därför utfördes fältobservationerna, den bild som 
dokumenten visar upp behöver inte stämma överens med hur platserna faktiskt används. 

De kategorier som analysen bygger på är framtagna utifrån genomläsning av de plan- och 
styrdokument som uppsatsen ämnar undersöka. De står för de olika funktionerna som den 
offentliga platsen tillskrivs. 

2.2 Fältobservation 
För att ta reda på hur människor faktiskt använder de offentliga platserna i Uppsalas 
stadskärna i praktiken, det vill säga skildra verkligheten, har en fältobservation genomförts. 
Fältobservationen innefattar inget deltagande och inga intervjuer och är därmed i det här fallet 
en metod för att kunna beskriva hur människor använder platsen i praktiken. 
Fältobservationerna har genomförts på följande platser: Forumgallerian, S:t Per Gallerian och 
Svava Gallerian, vid ett tillfälle en vardag. Dokumentanalysen besvarar frågeställningen om 
vilka egenskaper och funktioner som tillskrivs de offentliga platserna i Uppsalas stadskärna. 
Fältobservationen kan då ses som ett komplement för att se vilka funktioner och egenskaper 
de offentliga platserna i Uppsalas stadskärna, närmare bestämt gallerior, faktiskt har. 
Intervjumetodik hade också kunnat användas för detta ändamål.  Att genomföra intervjuer är 
en metod för att kunna ta reda på människors beteenden, idéer och motiv. Problemet är 
samtidigt att intervjumaterial utgörs av att det blir en slags indirekt redogörelse där det alltid 
finns ett glapp mellan det människor säger att de gör och vad de faktiskt gör (Bryman, 2011, 
s. 264). Dessutom skulle intervjuer kräva tidsödande förberedelser, med frågeställningar och 
urval av intervjupersoner, och efterföljande bearbetning och analys. Istället föll valet på 
fältobservation som kompletterande metod i studien.  

En fältobservation kan ske på många olika sätt, i denna studie har observationerna 
organiserats utifrån de kategorier som uppkommit i dokumentanalysen. Tillvägagångssättet 
var mestadels ostrukturerat. Förutom de kategorier som hela tiden fanns i åtanke under 
observationerna, fanns inget egentligt observationsschema. En ostrukturerad observation 
kräver istället för ett observationsschema att beteenden registreras på ett mycket detaljerat sätt 
och presenteras i form av en berättande återgivning av det som registrerats under 
observationen (Bryman, 2011, s. 266).  

En viktig aspekt vid val av metod är att metoden ska ge undersökningen 
intersubjektivitet, vilket innebär att om en ytterligare undersökning med samma frågor 
genomfördes med samma metod som den ursprungliga ska den få samma resultat (Bergström 
& Boréus, 2012, s. 41). Att ta i beaktande är valet av observationstillfälle som kan ha påverkat 
intersubjektiviteten i denna studie. Anledningen till att valet av observationstillfälle kan 
minska intersubjektiviteten är att observationerna genomfördes mindre än en vecka innan 
julafton, det är därför möjligt att fler personer än vanligt var lediga och att dessa personer 
även befann sig just i gallerian för att ägna sig åt julklappshandling. Skulle samma 
observation genomföras på en vardag vid samma tidpunkt på dagen men inte vid samma 
tidpunkt på året kan det tänkas bli ett annorlunda resultat.  
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En annan viktig aspekt när det kommer till val av metod för studien är att metoden ska ha 
validitet, det vill säga om den undersökning som valts faktiskt kan besvara de uppställda 
frågeställningarna (Bergström & Boréus, 2012, s. 41). På grund av det tidigare nämnda 
glappet när det kommer till vad människor faktiskt gör i förhållande till vad de tror att de gör, 
så är uppfattningen att denna undersökning får en starkare validitet när fältobservationen valts 
som metod för att ta reda på hur platser faktiskt används. Hade frågeställningen om hur 
platserna faktiskt används av människor besvarats genom intervjuer är risken stor att den 
snarare hade svarat på vad människor tror att de använder en plats till.  

3. TEORI 
I detta kapitel redogörs för de tre teoretiska begrepp som studien avser att koppla till Uppsala 
kommuns plan- och styrdokument, samt de utförda fältobservationerna av de tre galleriorna i 
stadskärnan. Begreppen är nyliberal planering, offentlig plats, rätten till staden och de har 
valts ut eftersom nyliberalismen idag genomsyrar den offentliga förvaltningen och 
planeringen i Sverige (Sager, 2011). Den offentliga platsen blir ett intressant teoretiskt 
begrepp att undersöka då det är en plats vi människor använder nästintill varje dag och 
förändringar i planeringen och förvaltningen kan komma att generera förändringar i det 
fysiska rummet. Det tredje begreppet: rätten till staden vilket handlar om vilka möjligheter 
invånare har att förändra sig själva och i sin tur staden. Det handlar även om tillgången till 
stadens sociala liv och vilka möjligheter människor har till att påverka den urbana 
transformationen (Harvey, 2008).   
 

3.1 Nyliberal planering 

Nyliberalism är en politisk och ekonomisk ideologi, som i stort sett kan beskrivas som att den 
innefattar den klassiska liberalismens idéer kring det ekonomiska och sociala livet 
(Nationalencyklopedin, nyliberalism). Enligt geografen David Harvey är nyliberalism i första 
hand en ekonomisk-politisk teori, som har som utgångspunkt i att mänskligt välbefinnande 
bäst kan uppnås genom att accentuera individens entreprenöriella frihet. Detta görs med 
medel som fria marknader, stark privat äganderätt och frihandel (Harvey, 2005, s. 2). Enligt 
Sager karaktäriseras nyliberalismen av rörligt kapital och entreprenörskap (Sager, 2011, s. 
153).                                                                                                                                                                                                                                       

 I många länder genomsyras idag den offentliga förvaltningen och planeringen av de 
nyliberala ekonomiska och politiska idéerna (Sager, 2011, s. 149-150). Sedan 1970-talet har 
nyliberalismens idéer fått inflytande på ekonomisk-politisk teori och praktik. Enligt Harvey 
präglas nästan alla staters politik och praktik i någon utsträckning av den nyliberala teorin, 
däribland även Sverige (Harvey, 2005, s. 2-3). 

Nyliberalismen i politik och praktik, har dock fått relativt begränsad betydelse i Sverige 
(Harvey, 2005, s. 115).  De nyliberala idéerna har resulterat i en styrnings- och 
organisationsmodell för den offentliga sektorn, vilken kallas New public management (NPM) 
och som uppkom under det tidiga 1990-talet (Nationalencyklopedin, New public 
management). Syftet med NPM som styrningsmodell är att effektivisera processer samt skapa 
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mer produktivitet. Detta omsätts i praktiken genom decentralisering och större konkurrens 
mellan de offentliga förvaltningarna (Almqvist, 2006).  

Enligt Baeten karaktäriseras den svenska planeringen av en pluralistisk nyliberalism. 
Anledningen till detta är att en stor del av de socialdemokratiska och modernistiska idéerna 
har präglat den svenska planeringen. Som tidigare nämnts kan nyliberalism och planering 
uppfattas som en paradoxal kombination men den kom att innebära att fördelen med en fri 
marknad kombineras med det gemensamma. Stadens nyliberala utveckling innebär med andra 
ord inte en brytning med dagens socialdemokrati (Baeten, 2012, s. 24-26).   

Nyliberalismen inom planeringen beskriver politikens trender och de olika byråkratiska 
förändringarna som påverkar planeringen. Därför blir nyliberalismen en del i att förstå inom 
vilka ramar planerare arbetar (Sager, 2011, s. 149).  

En stor del av den nyliberala planeringen innebär att staden måste utmärka sig i 
konkurrens med andra städer, både nationellt och internationellt. Detta innebär att planeringen 
blir ett konkurrensmässigt verktyg för att kunna skapa en profil för staden och ett sätt att 
marknadsföra den. Den profilering eller image som skapas för en stad, hänger ofta samman 
med ett bra affärsklimat, kultur, kreativitet och historia (Sager, 2011, s. 157-158; Zukin, 2011, 
s. 287).  

 När framtagandet av en image blir en del av planeringsarbetet, kan det enligt Sager, 
innebära att den heterogenitet och mångfald som återfinns i staden motarbetas. Enligt Sager 
beror detta på att det enbart är ett levnadssätt eller en livsstil som marknadsförs, när staden 
egentligen är en plats för så många olika levnadssätt och livsstilar (Sager, 2011, s. 158). 
Madanipour pekar även han på hur nyliberalismens inflytande i planeringen kan komma att 
göra staden exkluderande, nämligen att nyliberalismens inflytande kan ses som en utmaning 
mot det offentligas fortsatta tillgänglighet för allmänheten (Madanipour, 2010, s. 5-6).   

Sager menar att en stor del av den offentliga stadsplaneringen anses störa marknadens 
processer då nyliberalismens doktrin ser marknaden som lösningen på alla ekonomiska och 
sociala problem i samhället. Den offentliga planeringen anses på så sätt hota den offentliga 
stadsplaneringens privata intressen och den effektiva distributionen av resurser (Sager, 2011, 
s. 149-150).  

Samtidigt som den offentliga stadsplaneringen inskränker på marknadens processer 
påverkar även nyliberalismen planeringens funktion. Baeten talar om hur planeringen inte 
längre får till uppgift att ta hand om de som är mest utsatta i samhället.  Synsättet blir snarare 
att den som befinner sig i en utsatt situation, exempelvis i hemlöshet, befinner sig där på 
grund av individuella misslyckanden snarare än på grund av att staten inte lyckats förse sina 
invånare med till exempel boenden och andra faciliteter till överkomliga priser (Baeten, 2012, 
s. 25).  

Nyliberalismen har även kritiserats för att vara en av faktorerna bakom att staden blivit 
exklusivare och att ideologins implementering i planering bidragit till att ojämlikheten i 
rummet ökat (Sager, 2011, s. 181; Zukin, 2011, s. 283). 

Under ett nyliberalt inflytande i planeringen är det inte ovanligt att innerstadsmiljöerna 
utformas på ett sätt så det passar en specifik urban livsstil. Detta leder lätt till gentrifierade 
platser. Den dominerande uppfattningen om att denna specifika urbana livsstil skapar en 
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attraktiv stad leder, enligt Lilja och Zukin, även till att vissa sociala grupper inte uppfattas 
höra hemma i denna stad (Lilja, 2011, s. 176; Zukin, 2011, s. 49). 

Nyliberalismen kan beskrivas som att den skapat regimer av blandade former. I staden 
existerar motståndskrafter och sociala angelägenheter parallellt med nyliberala idéer (Peck, 
Theodore, & Brenner, 2009) 

När planeringen blir ett uttryck för att marknadsföra en stad genom att skapa en specifik 
identitet för staden görs det ofta i syfte för en specifik grupp, den såkallade den kreativa 
klassen, vilket enligt Baeten är ”the neoliberal subject personified” (Baeten, 2012, s. 34).  

Enligt sociologen Thörn kan den nyliberala stadsplaneringen kopplas till den ekonomiska 
globalisering som skett i världen (Thörn, 2013, s. 333). Thörn menar att den stadsförnyelse 
som ägt rum har kunnat användas som en slags legitimering för den nyliberala 
stadsplaneringen. Däremot kan det inte påstås att stadsförnyelse som sådan skulle vara ett 
direkt resultat av den nyliberala ideologin. Snarare grundar sig stadsförnyelse, enligt Thörn, i 
de urbana rörelsernas kritik mot den modernistiska stadsplaneringen. När planeringsideologin 
om stadsförnyelse växte fram i början på 1980-talet, hade Sverige för första gången på länge 
ett lägenhetsöverskott i storstäderna. Anledningen till detta var en minskning i 
befolkningsökningen samt ekonomisk tillväxt (Thörn, 2013, s. 335). I och med denna 
utveckling förändrades bilden av staden. Från att ha setts som ett problem till att bli en 
tillgång. Stadskärnorna ansågs generera tillväxt och ”kulturell förnyelse” och det nya ledordet 
är kreativitet (Thörn, 2013, s. 336). Enligt Thörn har även nyliberalismen gett upphov till ett 
fokus på stadsbornas trygghet och säkerhet. Den ökade tryggheten och säkerheten uppnås 
främst genom brottsförebyggande åtgärder. Exempelvis monteras övervakningskameror, 
privata säkerhetsbolag bli synligare och även politiska handlingar kan komma att bemötas på 
ett annorlunda sätt (Thörn, 2013, s. 341). Dessa brottsförebyggande åtgärder menar Thörn är 
viktiga att sätta i samband med det varumärkesbyggande av staden som de nyliberala idéerna 
för med sig, då de har en funktion utöver säkerhet och trygghet. De preventiva åtgärderna 
avlägsnar nämligen, enligt Thörn, det som inte passar in i den attraktiva vision av staden som 
tagits fram. De icke-önskvärda inslagen kan vara allt från ”graffiti eller hemlösa i det 
offentliga rummet” (Thörn, 2013, s. 343).  

3.2 Offentlig plats 
I kommande avsnitt redogörs för det teoretiska begreppet offentlig plats, dels med hänvisning 
till dess funktion och betydelse genom åren, dels genom en diskussion om hur den kan 
definieras. 

Det finns olika definitioner på vad som är en offentlig plats, men urbanforskarna Olsson 
och Wikström beskriver, i forskningsöversikten Stadens möjligheter – platser och stråk, den 
offentliga platsen som ”en plats för alla” (Olsson & Wikström, 2012, s. 80). Enligt 
Nationalencyklopedin är definitionen:  
 

”offentlig plats, enligt ordningslagen benämning på bl.a. allmän väg, gata, torg, park eller hamnområde 
som är upplåtna och tillgängliga för allmänheten. Även andra landområden samt utrymmen inomhus som 
stadigvarande används för allmän trafik (även gångtrafik) är offentlig plats, t.ex. parkeringsplats, s.k. 
innetorg eller väntsal” (Nationalencyklopedin, offentlig plats). 
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Definitionen klargör att det rör sig om tillgänglighet för allmänheten, vilket också är 
avgörande för idéer om rätten till staden och som kan ses som en motvikt mot tendenser till 
privatisering av det offentliga rummet. Enligt Zukin präglas livet i staden av upplevelser av, 
och kontakter med, mångfald. Men när de offentliga rummen privatiseras blir de, enligt 
Zukin, hårdare kontrollerade av de privata förvaltarna, än vad de skulle blivit om staten skötte 
förvaltningen. Hon menar att de privatiserade offentliga rummen exkluderar olika sociala 
grupper, och befäster de sociala ojämlikheter som redan finns i samhället (Zukin, 2011, s. 
165).  

Det är inte enbart ett nytt fenomen att den offentliga platsen rymmer privata och 
ekonomiska intressen. Under 1800-talet togs de offentliga platserna fram för det privata och 
då främst ekonomiska aktiviteter.  Att de offentliga platserna är en plats för ekonomiska 
aktiviteter anser Franzén vara en del av den offentliga platsens kluvenhet (Franzén, 2009, s. 
8). 

Det har skett en politisering av offentliga platser där ena sidan förespråkar den offentliga 
platsens demokratiska värde och de andra det ekonomiska värdet. Den offentliga platsen kan å 
ena sidan ses som en öppen plats, där främst de som inte kan göra sina röster hörda på de 
traditionella politiska arenorna får möjlighet att göra sina röster hörda. Det finns med andra 
ord ett demokratiskt värde i den offentliga platsen. Å andra sidan kan vikten av den offentliga 
platsen understrykas med ett mera ekonomiskt argument, där den urbana platsens attraktivitet 
såväl som individens njutning är central (Franzén, 2009, s. 10). Franzén menar att det 
ekonomiska argumentet inte så mycket handlar om hur en plats fortsätter att vara allmän utan 
det handlar mer om hur säker en plats är. Alltså kan man, utifrån säkerhetsaspekten, anta att 
de som argumenterar på detta sätt för den offentliga platsen skulle med fördel se en 
privatisering av offentliga platser. 

Ställt till sin spets kan det med argumentationen antas att det är fördelaktigt att vissa 
sociala kategorier/grupper exkluderas från platsen, då de inte är en del i vad som är önskvärt 
på en attraktiv plats (Franzén, 2009, s. 10). Genom att belysa dessa två argument menar 
Franzén att det går att förstå olika betydelser av urbant medborgarskap och på så sätt även 
olika betydelser för den offentliga platsen (Franzén, 2009, s. 10). 

Kohn diskuterar, med utgångspunkt i USA, hur människor spenderar allt mer tid i 
gallerior och hur det leder till att människan i sin vardag inte kommer i kontakt med andra 
mer offentliga miljöer. Gallerior har, av bland annat arkitekter blivit kritiserat för att utgöra en 
estetisk störning genom sin homogenitet. Dessa bör, Enligt Kohn, även kritiseras för att 
utgöra ett politiskt problem (Kohn, 2012, s. 463). Det politiska problemet med de 
privatiserade offentliga platserna är att de, enligt Kohn, mer ”obekväma” inslagen som finns i 
den offentliga miljön inte blir lika synliga. Hon menar att det är viktigt att vi i det offentliga 
rummet ser till exempel tiggaren och den hemlöse. Detta eftersom de sänder oss ett 
beaktansvärt budskap genom sin närvaro, och inte genom politiska argument. Att 
konfronteras direkt med varierande sociala tillstånd och existenser kan vara förutsättning för 
att saker och ting ska ha en inverkan på oss människor (Kohn, 2012, s. 471).  

När Sverige på 1980-talet kom in i en andra högkonjunktur, fick stadslivet, enligt 
Bergman, högre status i Sverige.  (Bergman, 2003, s. 177). Dock menar Bergman att den 
höjda statusen främst tillkom den växande medelklassen med god förmåga att konsumera. 
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Den växande medelklassen med sina urbana ideal - utvalda bostadsområden, shopping och 
kultur, kom att ha stor vikt för den gentrifiering och sociala förändring som ägde rum i 
storstäderna (Bergman, 2003, s. 179). Den tydligaste förändringen i stadskärnorna var 
kopplade till detaljhandeln. De nya galleriorna fick sitt namn efter Gallerian på Hamngatan i 
Stockholm och kännetecknades av en shoppingmiljö som omgärdades av glas och tak 
(Bergman, 2003, s. 180). Gallerian erbjöd invånarna i staden en plats som kombinerade de 
äldre butiksgatornas densitet samtidigt som den erbjöd samma komfort som de externa 
centrumen (Bergman, 2003, s. 181). De här galleriorna var en del av den trend som rådde, där 
utrymmen inglasades för att det ansågs ge möjlighet till möten och kreativitet (Bergman, 
2003, s. 181).  

 

3.2.1 Pseudo-offentlig plats 
Det är inte så enkelt som att platser kan delas upp i dikotomin privat eller offentlig – utan det 
finns även så kallade pseudo-offentliga platser, det vill säga platser som vi människor 
uppfattar som offentliga men som i själva verket är privata.  Ett viktigt kännetecken för 
pseudo-offentliga platser är att de blir relativt homogena bland annat därför att varje social 
interaktion är planerad. Det här kallar Mitchell en disneyfiering av platser (Mitchell, 2003, s. 
139). Ett exempel på en pseudo-offentlig plats är vår tids gallerior (Mitchell, 2003, s. 138).  
De pseudo-offentliga platserna har enligt Ellin ett huvudsakligt syfte och det är att skapa en 
plats som enbart ger tillträde till dem som kan spendera pengar på platsen. Att kunna spendera 
pengar blir ett villkor för tillträde (Ellin, 1999, s. 269). Enligt Bergman fungerar caféerna och 
restaurangerna främst som mötesplatser i en galleria, och där har besökaren möjlighet att 
uppehålla sig en längre stund (Bergman, 2003, s. 190-195). 
 

3.3 Rätten till staden 

Den stadsförnyelse som kopplats till de nyliberala stadsplaneringsidéerna (se avsnitt 3.1), 
menar Thörn, står ur många aspekter i konstrast till de urbana rörelsernas framtidsbild om den 
goda staden. Den största kontrasten är den sociala aspekten, som är en del i idén om den goda 
staden, vilken kan beskrivas som rätten till staden: ett teoretiskt begrepp som franske 
filosofen och sociologen Lefebvre formulerat (Thörn, 2013, s. 337). Begreppet rätten till 
staden, handlar om hur vi människor genom att förändra staden kan förändra oss själva. 
Harvey menar att våra stadsideal och önskningar om urbanitet inte går att skilja från vilken 
livsstil, sociala förbindelser, teknologi och estetiska värden som vi gillar. Därför blir rätten till 
staden mer än möjligheten att ha tillgång till urbana resurser. Harvey menar samtidigt inte att 
det är en individuell rättighet eftersom förändringen av staden är beroende av gemensamma 
krafter som omformar urbaniseringsprocessen. Dessutom anser Harvey att denna rättighet till 
förändring av staden och oss själva är den mest bortglömda rättigheten trots att det är den 
mest värdefulla (Harvey, 2008, s. 23).  

Enligt Mitchell är staden platsen för det offentliga, där olika människor interagerar socialt 
och har ett socialt utbyte. Staden är en heterogen plats där man kommer i kontakt med social 
olikhet och mångfald (Mitchell, 2003 s.18). Mitchell menar att politiska aktiviteter ersätts på 
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platser som till exempel gallerior med en plats som är utformad för att sälja antingen varor 
eller för att sälja in staden (Mitchell, 2003, s. 138). 

4. DOKUMENTANALYS AV PLAN- OCH STYRDOKUMENT  
Nedan följer den dokumentanalys som genomförts av ett antal plan- och styrdokument från 
Uppsala kommun. Analysen presenterar ett dokument i taget och kopplas till begreppen i 
tidigare teoridel (se avsnitt 3). 

4.1 Översiktsplan 2010 
I Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 står att läsa om vilka planer som finns för 
Uppsalas framtid. Dokumentet inleds med Vision 2030, vilket som namnet antyder innebär en 
framtidsbild för hur Uppsala ska se ut år 2030. Detta lyfts fram i inledningen av dokumentet 
för att bekräfta den vägledning som översiktsplaner ger (Uppsala kommun, 2010, s. 3).  

En intressant aspekt i översiktsplanen framkommer i avsnittet som kallas Stadskärna och 
innerstaden. Där redogörs det för bland annat hur flertalet intressen gör anspråk på 
stadskärnan och hur viktigt det är att kunna kombinera dessa för att ”skapa hållbarhet och 
attraktivitet” i stadskärnan (Uppsala kommun, 2010, s. 41). Det framgår även vilken betydelse 
stadskärnan har för att locka turister till Uppsala (Uppsala kommun, 2010, s. 41).  

Vidare diskuteras att kommunens dragningskraft villkoras av en levande stadskärna. Vad 
kommunen önskar locka till sig är flera aktörer inom näringslivet för att utöka stadskärnan. 
Uppsala kommun önskar även boende som kan pendla till så gott som hela Stockholm-
Mälardalen (Uppsala kommun, 2010, s. 41).  

I översiktsplanen beskrivs den offentliga platsen som flexibel, vilket både syftar på 
platser för möten men även som en plats för evenemang. När allmän mark upplåts ska det 
allmännas intresse och beträdande på platsen tas hänsyn till (Uppsala kommun, 2010, s. 41). 
Vidare beskrivs hur de allmänna platserna ska framställas noggrant, hålla hög kvalitet och 
skötas om regelbundet så ”de är rena och välskötta” (Uppsala kommun, 2010, s. 41). 
Utformningen av stadens rum ska, enligt översiktsplanen, präglas av kreativitet och 
kvalitet, då de offentliga platserna ska kunna tillåta nya former av användning och aktiviteter. 
De offentliga platserna ska i sin tur förbättra stadens karaktär och livet i staden (Uppsala 
kommun, 2010, s. 41). Att det allmänna ska vara noggrant genomtänkt, av hög kvalitet och 
rent då det sköts om regelbundet, kan ses som en indikation på hur den offentliga platsen ska 
fungera som stadens finrum: något att visa upp. 

I frågan om vem som ska se till att stadskärnan är en attraktiv plats enligt kommunens 
önskningar framgår ur översiktsplanen att det ska ske genom samarbeten mellan de aktörer 
som verkar i staden. Aktörerna i fråga är både offentliga, privata och ideella, och förväntas 
kunna samverka utefter uppsatta regler. Effekterna av detta samarbete väntas bli en ökad 
”trevnad och trivsel” (Uppsala kommun, 2010, s. 42). Att öka trevnaden och trivseln i 
stadskärnan kan ses som ett tecken på att kommunen vill se till att alla invånare i staden ska 
ha möjlighet att ta del av stadskärnans utbud. Frågan är dock vilka invånare som är välkomna 
i stadsbilden om det ska vara trivsamt. Är det möjligt att trivseln skapas av att alla olika 
sociala grupper vistas i stadskärnan, eller är det trivsel för en viss social grupp som 
efterfrågas? I det föregående stycket har kommunen diskuterat att stadskärnan är viktig för 
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kommunens dragningskraft. Det framgår att det är näringslivsaktörer och boende med 
möjlighet att pendla till i stort sett hela Mälardalen-Stockholm. Men det är inte alla som är 
bosatta i Uppsala som pendlar till andra delar av Mälardalen-Stockholm och alla är inte heller 
aktörer inom näringslivet. Detta kan ses som ett exempel på att staden blivit en plats för de 
med pendlingsmöjligheter och för aktörer inom näringslivet, och det är för dem som 
stadskärnan ska vara levande.  Som tidigare nämnts, har kritik riktats mot den nyliberala 
planeringen i form av att den ökar den sociala ojämlikheten som redan finns i det offentliga 
rummet (Sager, 2011, s. 181). 

Att planeringen kretsar kring en form av tillväxttanke blir också tydligt vid analysen av 
översiktsplanen från 2010. Då det tydligt framhävs hur befolkningsantalet kommer att växa 
och hur näringslivet ska utökas och det talas även om hur bosatta ska kunna pendla till andra 
delar av Stockholm-Mälardalen. Vad som är intressant med dessa påståenden är att de framför 
de grundläggande delarna inom nyliberalismen. Det handlar om tillväxt och integrering 
mellan regioner. Det blir även tydligt att det är en viss del av invånarna som står i fokus, det 
är inte alla som pendlar till arbete varje dag utan det visar att det är den grupp av högutbildade 
som kommunen ser som de man vill dra till sig.  

De offentliga platserna omnämns även enligt följande ”De offentliga platserna ska kunna 
användas vid olika evenemang och bör utformas med hög kvalitet och för att rymma 
flexibilitet” (Uppsala kommun, 2010, s. 75). Citatet visar att olika aktiviteter ska kunna vara 
möjliga på de offentliga platserna vilket kan kopplas till begreppet om rätten till staden på så 
sätt att de kan ge möjlighet till enskilda invånare att forma den offentliga platsen.  

Sammanfattningsvis uttrycker kommunen i dokumentet att det ska arbetas aktivt med 
utvecklingen av de offentliga rummen som mötesplatser, och att det ska vara ”hög standard 
vad gäller arkitektonisk kvalitet, konstnärlig utsmyckning och grönska i stadskärnan och de 
utpekade stråken i innerstaden” (Uppsala kommun, 2010, s. 42). Det står klart att den 
offentliga platsen enligt idéerna som framkommit i översiktsplanen är en mötesplats. Men 
som citatet visar är inte fokus att platsen ska integrera individerna i samhället, när den 
offentliga platsen sedan beskrivs med termer som hög standard, arkitektonisk kvalité och så 
vidare kan det även uppfattas som att det rör sig om en exklusiv plats. Det kan uppfattas som 
en exklusiv plats då det blir en finare miljö där de möten som ska äga rum även dessa kan 
uppfattas som mera exklusiva. Till exempel handlar det troligtvis inte om möten mellan olika 
sociala grupper som annars inte kommer i kontakt med varandra. När det även påtalas många 
gånger om hur de offentliga platserna och stadskärnan ska göra Uppsala som helhet attraktivt 
väcks frågan än mer om det är de verkliga Uppsalaborna som ska njuta av de offentliga 
platserna, eller om det är de som kommunen önskar locka till sig men som faktiskt ännu inte 
är boende i Uppsala, som skulle uppskatta platserna.   

 Avslutningsvis presenteras hur de offentliga rummens ska fungera som vardagsrum för 
Uppsalas invånare. 
 

”Uppsalas gator, torg och parker samt åstråket längs Fyrisån fungerar som mötesplatser i staden och är 
Uppsalabornas gemensamma vardagsrum. Stadens utemiljö ska vara trivsam, trygg och upplevelserik och 
ha en estetiskt tilltalande och funktionell gestaltning.” (Uppsala kommun, 2010, s. 75 
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Språkbruket om de offentliga rummen som vardagsrum ger indikationer på att det rör sig om 
en plats som är öppen för alla invånare att stanna upp på och kanske slå sig ned en längre 
stund. Ett vardagsrum är ett ledigt rum där människor kan slappna av och umgås på egna 
premisser. Vilket kan kopplas till begreppet om rätten till staden där Harvey diskuterar 
människans rättighet att ta staden i anspråk och vikten av att vara del i det sociala livet i 
staden (Harvey, 2008). Men det är återigen en fråga om en trygg och trivsam plats och då blir 
Thörns resonemang om nyliberalismens fokus på säkerhet en problematisering. Då Thörn 
menar att skapandet av en trygg plats riskerar stänga ute oönskade aktiviteter eller människor 
(Thörn, 2013, s. 343). 
 

4.2 Uppsala stadsmiljö - Riktlinjer för Uppsala stadsmiljö 2013 
Dokumentet Uppsalas stadsmiljö - Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö är tänkt att fungera som 
en vägledning och en samling riktlinjer för hur stadsmiljön ska utformas när en förändring 
eller förnyelse ska ske. Det framgår även att det berör alla aktörer som har inflytelse över det 
offentliga rummet (Uppsala kommun, 2013, s. 3). Dessa riktlinjer är samtidigt framtagna 
tillsammans med privata näringslivsaktörer vilka representerades av Uppsala City. Uppsala 
City är en grupp som arbetar med Uppsala stadskärnas attraktivitet och utgörs av 
fastighetsägare, kommunen, handelsaktörer samt övriga aktörer (Uppsala kommun, 2013, s. 3; 
Uppsala city, om Uppsala city).  

Dokumentet inleds med att fastslå att ”stadslivet levs i de offentliga rummen och det är 
här den attraktiva staden skapas” vilket innebär att stadslivet och de offentliga rummen är en 
plats för mera kommersialiserad aktivitet och för privata aktörer att förfoga över. Återigen 
framkommer hur viktig stadskärnan är för identitetsskapande och för hur staden uppfattas 
(Uppsala kommun, 2013, s. 5).  

Vad som även är intressant i det här dokumentet är stycket om de torg, gator, parker och 
liknande som ska möjliggöra möten av både mer spontan sort men även planerade sådana. 
Dessa möten ska ge ”förutsättningar för företagande, serviceutbud, kreativa tankar och nya 
etableringar” (Uppsala kommun, 2013, s. 5). Att möten ska äga rum mellan människor, som 
inte enbart är planerade utan även spontana, kan ses som en indikation på att den offentliga 
platsen ska fungera som en plats för möten mellan olika människor. Det framkommer 
emellertid i nästa mening att dessa möten ska ligga till grund för bland annat företagande, 
kreativa tankar och nya etableringar, vilket snarare blir en indikation på att det inte är möten 
mellan vilka människor som helst. Den andra frågan som väcks är om vad det egentliga syftet 
är med mötet mellan människor i det offentliga rummet. Den första meningen om det 
spontana mötet kan uppfattas som att det handlar om att skapa social gemenskap genom att 
komma i kontakt med nya människor. Den efterföljande beskrivningen av möten signalerar 
snarare det motsatta. Återigen handlar det om en viss typ av människor och mötet mellan 
dessa, eftersom det ska resultera i företagande och kreativa tankar, med andra ord handlar det 
om entreprenörer som ska mötas för att utbyta upplevelser och tänka ut nya idéer och företag. 
Alltså blir detta ännu en koppling till nyliberalismens påverkan på planering, inte minst 
genom betoningen av entreprenörskap (Sager, 2011, s. 153).  
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Vad som återkommit flera gånger men som det tidigare inte funnits någon mera ingående 
beskrivning av, är vad som utgör Uppsalas identitet. I dokumentet riktlinjer för Uppsalas 
stadsmiljö presenteras tre ledord; historiska arv, studentstad och cykelstad (Uppsala kommun, 
2013, s. 4). Det som är intressant är att koppla dem till de faktorer som Sager pekar på som 
ofta är en del i profileringen av en stad - affärsklimat, kultur, kreativitet och historia (Sager, 
2011, s. 157-158; Zukin, 2011, s. 287). Vid första anblick framgår inte några större 
kopplingar förutom ledorden om Uppsalas historiska arv och kultur som återkommande 
faktorer i imageskapandet. Att Uppsalas identitet som studentstad framhålls är även intressant 
mot bakgrund av följande mening: ”Universitetens världsledande forskning och utbildning 
förser staden med kompetent arbetskraft och skapar goda förutsättningar för etablering av nya 
företag.” (Uppsala kommun, 2013, s. 4). Det vill säga fokus går direkt till företagsetablering 
och arbetskraft, när man kan ställa sig frågan om det inte är andra aspekter som kanske är mer 
kännetecknande för varför en identitet som studentstad skulle vara bra att framhålla. Man 
skulle kunna tänka sig att det istället kunde vara mötet mellan studenter, att sådana som 
önskar utbilda sig kommer till Uppsala från andra städer och till och med länder och att detta 
skapar en mångfald i Uppsala.  
 

4.3 Dragarbrunnsgatan - Kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper 2009 
I gestaltningsprogrammet för Dragarbrunn framgår att de offentliga platserna och de olika 
byggnaderna i staden bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Förutom caféer och butiker i 
gaturummen, ska det finnas möjlighet att komma undan väder och vind. Därför anses det vara 
viktigt att skapa galleriagångar där människor kan röra sig genom staden och samtidigt 
befinna sig inomhus. Dessa galleriagångar inomhus behövs för att bibehålla handeln i staden, 
och fungerar som ett komplement till gaturummen (Byggnadsnämnden & Kulturnämnden, 
2009, s. 5). Dessa idéer kan kopplas till Bergströms redogörelse för gallerians framväxt och 
den komfort som de erbjuder, som brukar gå hand i hand med dessa platser som platser för 
möten och kreativitet (Bergman, 2003, s.181).	

4.4 Förslag till ny Översiktsplan 2015 
Även om översiktsplanen från 2010 fortfarande är aktuell pågår arbetet i kommunen med att 
ta fram en ny översiktsplan som väntas vara klar hösten 2016 (My news desk, 
2015a).  Avsnittet En kommun för alla handlar om hur sammanhållning ska skapas i Uppsala 
kommun.  

Ett sätt att förbättra sammanhållningen är att ge 
 
”Människor möjlighet till delaktighet och lokalt ansvarstagande i utvecklingen av den fysiska miljön är 
centralt. Här är integration och jämlikhet viktiga aspekter i arbetet. Kulturhistoriska miljöer, namnsättning 
och utsmyckning i det offentliga rummet speglar invånarnas mångfald och lyfter fram tidigare 
osynliggjorda grupper” (Uppsala kommun, 2015a, s. 24). 

 
Det framgår av citatet hur människor ska kunna vara delaktiga vid framtagandet av den 
fysiska miljön. Denna delaktighet indikerar att enskilda invånare kan ta staden i anspråk. Det 
finns med andra ord möjligheter för en enskild invånare att påverka stadens utformning. 
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Därför visar citatet att Uppsala kommun också värdesätter invånarnas rättighet till att förändra 
staden, och på så sätt även sig själva vilket Harvey anser vara den allra mest betydelsefulla 
rättigheten (Harvey, 2008, s. 23).  

I arbetet med framtagandet av planen genomfördes en enkätstudie med 1000 invånare i 
Uppsala där frågor om Uppsalas nutid och framtid behandlades. På frågan om vad som 
saknades i Uppsala gav en person följande svar: 
 

”En plats inomhus (funkar även utomhus på sommarhalvåret) där man kan samlas och träffa människor 
utan att egentligen ha något ärende. Jag saknar ett offentligt rum. Idag får man besöka fik om man vill 
träffa någon vilket leder till utgifter. Biblioteket kan annars ses som ett sådant, men där krävs tystnad. Jag 
vill ha en plats dit man kan ta med eget fika eller där man bara kan slå sig ned med sina vänner eller 
kanske träffa nya vänner.” (Uppsala kommun, 2015a, s. 10).  

 
Att detta citat fått vara en del i översiktsplanen indikerar att Uppsala kommun ser ett värde i 
att låta medborgare tycka till och få möjlighet att påverka den fysiska miljön. Såväl som 
citatet belyser en önskan om större rätt till sin stad hos individen som lämnade svaret kan det 
även visa hur Uppsala kommun är medvetna om att dagens offentliga platser i Uppsala är 
kommersialiserade och att det finns en önskan om att kunna ge invånarna offentliga platser att 
mötas och umgås på utan att det finns villkor för tillträde.   

 

4.5 Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi 2015 
Utöver den nya översiktsplanen som Uppsala kommun arbetar med att ta fram, har de även 
tagit fram en tillhörande innerstadsstrategi kallad Stadsliv i mänsklig skala. Strategin har 
enligt kommunen tagits fram då innerstaden är av stor vikt för Uppsala kommuns stadsliv och 
identitet (My news desk, 2015b).  

I innerstadsstrategin betonas vikten av handel i stadskärnan för att stadsmiljön ska vara 
levande. Att handeln ökar i stadskärnan kan bli verklighet genom att Uppsala expanderar. 
Tillmötesgående samarbete och dialog mellan kommun och centrumets aktörer förväntas 
ligga till grund för handel i centrum vilket kompletteras med caféer, restauranger och kultur 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015, s. 14). 

Språkbruket att om hur ”människor dras till människor” (Stadsbyggnadsförvaltningen, 
2015, s. 6) och som i tidigare dokument kallats Uppsalas dragningskraft (se avsnitt 4.1) 
signalerar även ett tankemönster som bygger på urban konkurrens. Att tala om att staden ska 
ha dragningskraft visar på att det finns en konkurrens, och att Uppsala kommun deltar i den 
kamp som utspelas om att se till att ha ett tillräckligt stort invånarantal och företagsliv. Utöver 
de offentliga rummen som mötesplatser för människor, är även den offentliga platsen en stor 
del i att skapa en attraktiv stad. I följande mening står ”Attraktiva offentliga rum bidrar till 
Uppsalas identitet och drar på sikt både kompetens och investeringar till sig” 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015, s.6). Vad som framgår av citatet är att det inte i huvudsak 
är för invånarna själva som rummet ska vara attraktivt utan det är istället av vikt att de 
offentliga rummen är attraktiva för att skapa Uppsalas varumärke och för att företag ska bli 
intresserade av att etablera sig i staden, detta kan tydligt kopplas till den nyliberala 
planeringen som, enligt Sager, kännetecknas av att skapa en profil för städer för att de ska 



18 

vara konkurrensmässiga. Sager menar att profileringen av staden ofta hänger samman med 
bland annat ett bra affärsklimat (Sager, 2011, s. 157- 158). 

Namnet på innerstadsstrategi är som sagt Stadsliv i mänsklig skala, namnet beskrivs 
närmare i dokumentets del som avhandlar varför strategin behövs.  
 

”Innerstaden har en roll i staden att vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och stimulerande plats. Den ska 
tillgodose många skilda behov och önskemål på service, kultur, boende, verksamheter och offentliga rum. 
För att bli den platsen krävs det att människan är i centrum för utvecklingen, att stadslivet har en 
mänsklig skala och att invånarnas önskemål och idéer får ta plats” (Innerstadsstrategi, 2015, s. 10).  

 
Namnet Stadsliv i mänsklig anda beskriver hur fokus ska ligga på människan i staden. 

Invånarna själva ska komma med synpunkter på hur de tycker att miljön ska vara. Denna 
önskan om ökad invånardelaktighet visar hur individerna i staden ska kunna ta del av, men 
även påverka vilka urbana resurser som finns i staden. Enligt Harvey var invånardelaktighet 
den viktigaste rättigheten, och det här stycket visar på hur Uppsala kommun också värdesätter 
den rättigheten (Harvey, 2008, s. 23). 

Enbart det faktum att kommunen arbetat med att framställa en innerstadsstrategi för 
Uppsala tyder på ett nyliberalt planeringsparadigm i kommunen. Teorin om planeringen som 
ett verktyg för att profilera och marknadsföra en stad, kan tydligt kopplas till det som påstås i 
både Innerstadsstrategin, Gestaltningsprogrammet för Dragarbrunn och riktlinjerna för 
Uppsala stadsmiljö. Alla dessa dokument är exempel på planering som verktyg för att uppnå 
det Uppsala som önskas. Men i de här fallen handlar det kanske mer om planering i form av 
en gemensam plan. Det är inte enbart Uppsala kommun som enskild aktör som ska ordna det 
Uppsala som eftersträvas utan det är kommunen tillsammans med andra aktörer. Planeringen 
av staden blir då inte enbart en uppgift för Uppsala kommun utan även för andra aktörer. 
Dessa andra aktörer verkar främst finnas inom näringsliv och liknande men även ideella 
aktörer är en del av planeringssamarbetet. Sammansättningen kan ses som ett tecken på att 
medborgarna har rätt att påverka staden i en mer organiserad form eftersom det handlar om 
ideella föreningar.  

I innerstadsstrategin tas i ett avsnitt upp visionerna som Uppsala kommun har för 
innerstaden, bland annat presenteras följande: 
 

“Visionen är att skapa ett levande centrum för stadsliv i mänsklig skala. Ett livligt handelscentrum som är 
hela Uppsalas knutpunkt, vardagsrum, finrum och mest tillgängliga plats för alla stadens invånare och 
besökare” (Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015, s. 13). 

 
Detta citat speglar hur den offentliga platsen och även innerstaden innefattar de två teoretiska 
begreppen rätten till staden och nyliberal planering. Framförallt blir beskrivningen om 
innerstaden som ett vardagsrum träffande för begreppet rätten till staden. Ett vardagsrum är 
en ledig mötesplats för människor, att Uppsala kommun väljer att beskriva innerstaden med 
detta ord signalerar att invånarna ska känna sig hemma i rummet. Med andra ord är det ett 
rum för människan att ta i anspråk. Liknelsen om innerstaden som ett finrum kan kopplas till 
den nyliberala planeringen, där varumärkesskapande och konkurrens ingår. Finrummet är 
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något att visa upp, det är ett rum där människan oftast bara befinner sig om hon har gäster och 
vill visa upp sig från sin bästa sida. Ett finrum är också en plats där tillträdet är begränsat och 
en plats där inte lika många aktiviteter som i vardagsrummet är tillåtna.  
 

4.6 Detaljplan kv. Sava 1989 
Detaljplanen från 1989 för kvarteret Svava är framtagen enligt önskemål från 
fastighetsbolaget Svava. Fastighetsbolaget Svava har idéer på att bygga ett butikshus med en 
genomgångsgalleria med utrymme även för kontor, hotell och bostäder 
(Stadsbyggnadskontoret, 1989, s. 1). 	

4.7 Detaljplan kv. Pantern 1990 
Detaljplanen för kvarteret Pantern från 1990 innehåller en planbeskrivning där planens syfte 
framgår, vilken kan beskrivas som en önskan om att bygga en galleria som sträcker sig 
diagonalt genom kvarteret. Utöver gallerian framkommer även att fastighets AB Stadsgården 
önskar bygga ett kontor- och bostadshus vid hörnet Bredgränd-Dragarbrunnsgatan 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 1990, s. 1). Inom detaljplaneområdet ligger Forumgallerian. 	

4.8 Planbeskrivning Detaljplan för kv. S:t Per 2015 
Planbeskrivningen för kvarteret S:t Per 2015 syftar till att tillåta att den kontorsbebyggelse 
som redan existerar förtätas.  Det framgår i planbeskrivningen att denna förtätning kommer att 
utgöras av hotell, kontor och handel på två till tre våningsplan och på ca 10 500 kvm (Plan- 
och byggnadsnämnden, 2015, s. 1). I planbeskrivningens avslutande avsnitt finns att läsa om 
planens konsekvenser, undan de sociala aspekterna återfinns tre stycken punkter. De tre 
punkterna är trygghet och säkerhet, mötesplatser och stadsliv. Under punkten trygghet och 
säkerhet står det att planen på hotellverksamhet och utökat antal lokaler innebär att området 
kommer att dra till sig fler människor. I nästa mening står ”ett sådant ökat folkliv leder till en 
ökad social trygghet” (Plan- och byggnadsnämnden, 2015, s. 27).  
 
Under punkten mötesplatser står att läsa: 
 

“Den utökade exploateringen i förslaget utgör grunden för en upprustning och omgestaltning av S:t 
Persgallerian. Detta tillsammans med den tydligare utformade entrén till S:t Persgallerian vid 
Dragarbrunnsgatan skapar förutsättningar för en attraktivare galleria med fler lättillgängliga 
mötespunkter/platser.” (Plan- och byggnadsnämnden, 2015, s. 27) 
 

Detta citat indikerar att gallerian har en funktion utöver att det är en plats för kommersiell 
verksamhet, här beskrivs det att gallerian ska ha tillgängliga mötesplatser. Det som avses bör 
med andra ord vara mötesplatser som inte villkorar tillträde för den utan ekonomiska resurser. 

5. FÄLTOBSERVATION 
Fältobservationerna gjordes i ostrukturerad form, med utgångspunkt i de kategorier som 
uppkommit i dokumentanalysen: plats för konsumtion, plats för möte, offentligt rum som 
stadens finrum, offentligt rum som stadens vardagsrum, en plats för vila, en trygg och ren 
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plats och människors rätt till platsen (se avsnitt 4). Fokus har legat på att se aktiviteter eller 
användningsområden som förekommit i gallerian. Resultaten av fältobservationerna 
presenteras en galleria i taget.   

5.1 S:t Per Gallerian 
S:t Per Gallerian ägs av företaget Skandia Fastigheter. Skandia Fastigheter äger sammanlagt 
15 gallerior i Sverige. Enligt dem är placeringen av galleriorna väl planerad, då samtliga 
befinner sig i tillväxtområden. Om S:t Per Gallerian skriver de att besökaren ska få ”en 
upplevelse utöver den rent kommersiella”. I beskrivningen av vilka upplevelser en besökare 
kan tänkas få nämns fika eller att fönstershoppa och dessa aktiviteter utanför det rent 
kommersiella har betydelse för att köpcentrumet ska vara levande (S:t Per Gallerian, om oss). 

Vid tillfället för observationen är S:t Per Gallerian full av vad som verkar vara människor 
som julhandlar. En hel del yngre människor rör sig på platsen, ungdomar mellan 12-15 år. 
Vad som är intressant är att de rör sig omkring i gallerian, omkring 15 stycken är de som 
mest. I mitten av gallerian, i den mittpunkt som alla ingångspassager sammanstrålar finns 
julklappsinslagning, vilket är en tillfällighet då det normalt sett brukar stå ett antal fåtöljer där. 
Dessa fåtöljer har nu flyttats utmed kanterna, huvudsakligen framför en lokal som står tom. 
En strid ström passerar genom gallerian men det är fortfarande nästintill fullt med gäster på 
caféet som ligger intill paketinslagningen.  

Två yngre personer sitter vid ett av de yttre borden på caféet, de har inte köpt något från 
själva caféet utan den ena äter en glass från en annan restaurang. Den andra verkar ivrig på att 
gå vidare. Antalet fåtöljer i centrumets mittpunkt verkar inte motsvara det behövda antalet. 
Gruppen med ungdomar blir större och större, men verkar passera genom och står inte kvar på 
samma ställe särskilt länge. De verkar se platsen som en mötesplats och inte enbart en plats 
för konsumtion. Men samtidigt verkar de medvetna om att platsen har vissa restriktioner när 
det kommer till vilka beteenden som är lämpliga. Två ungdomar springer runt och jagar 
varandra runt gruppen, men slutar upp med det efter en kort stund.  

Vad det gäller övervakning och säkerhet lägger jag enbart märke till en ordningsvakt i 
passagen till en av utgångarna, han ser dock inte ut att observera så ingående då han tittar ned 
i sin mobil. Att en säkerhetsvakt ändå är närvarande i gallerian för tankarna tillbaka till 
Thörns resonemang om hur dessa preventiva åtgärder som övervakning och vakter kan 
avlägsna människor som inte är med och bidrar till den attraktiva visionen om staden (Thörn, 
2013, s. 343). 

Några politiska aktiviteter noterades inte under fältobservationen, det var ingen som 
delade ut någon information eller propagerade för något särskilt i och för sig finns det så 
kallade Speakers corner precis utanför entrén till S:t Pers Gallerian vilket säkert kan vara en 
bidragande faktor till att det inte förekom några sådana aktiviteter inne i gallerian. Däremot är 
det intressant att diskutera huruvida anledningen till att Speakers corner inte ligger i gallerian 
kan kopplas till samma resonemang av Thörn som diskuterats i föregående stycke. Thörn 
menar att den nyliberala planeringens fokus på trygghet och säkerhet kan ge upphov till en 
begränsning i vilka aktiviteter som är tillåtna på en viss plats, som exempel ger han att 
politiska handlingar kan komma att bemötas annorlunda (Thörn, 2013, s.341). Att anlägga ett 
Speakers corner kan vara en del i att få kontroll på de politiska aktiviteterna. 
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5.2 Svava Gallerian 
Svava Gallerian är Uppsalas matgalleria med caféer, restauranger och matbutiker. Enligt 
gallerians hemsida kan ett besök i Svava gallerian resultera i ”kanske en god frukost i farten 
på väg till mötet, en mixad energikick som förmiddagsboost, en affärslunch, något gott efter 
shoppingrundan eller kylskåpspåfyllning?” (Svava gallerian, om gallerian).    

Den ena entrén till Svava Gallerian vetter mot Forum gallerians ena entré vilket bildar ett 
genomgående stråk. Vid tidpunkten för fältobservationen är det mycket liv och rörelse i 
gallerian. Vid den andra entrén, ut mot Bangårdsgatan, finns en ramp där ena kanten beklätts 
med skinndynor för att det ska bli bekvämt att sitta, däremot finns inget ryggstöd. Men 
skinndynorna kan ändå ses som ett exempel på hur platsen inte enbart är en plats där 
människor passerar igenom utan det är även plats för människor att uppehålla sig på. Som 
tidigare diskuterats har gallerians pseudo-offentliga karaktär kritiserats för att ha ett singulärt 
syfte, det vill säga en plats för konsumtion, där den som inte har möjlighet att konsumera inte 
heller har tillträde till platsen (Ellin, 1999, s. 269). Att det finns plats för människor att 
uppehålla sig på i gallerian kan ses som ett tecken på att begreppet om rätten till staden även 
speglas i utformandet och användandet av platsen. Som Mitchell (2003, s. 18) beskriver är 
staden en plats för det offentliga och det är där vi människor integreras socialt, vilket skapar 
ett utbyte mellan människor. Förutom att det finns sittplatser för människor att stanna upp på 
och möta varandra, framgick under observationen att dessa sittplatser var väl använda. Där 
satt mycket människor och samtalade med varandra inledningsvis, en i gruppen drack även en 
öl. Senare byttes gruppen människor ut mot flera mindre sällskap, däribland någon som åt sin 
lunch och en mamma som ammade sitt barn. Även i denna galleria befann sig många 
ungdomar i 12-15 års ålder, de samtalar i mitten av gallerian. Från början är de ett fåtal 
personer men det ansluter flera. Vad som framgick utifrån registrerandet av människors 
beteende på platsen är att de tagit den i anspråk under sin vistelse, främst kan mannen som 
drack öl lyftas fram och mamman som ammade sitt barn.  På så sätt kan Svava-gallerian som 
pseudo-offentlig plats anses samspela med både begreppet rätten till staden men även det 
mera kontrasterade begreppet om nyliberal planering. När det kommer till beskrivningen av 
gallerians funktion på den egna hemsida kan det kopplas till begreppet nyliberal planering, det 
framgår i ordvalet att det är en viss typ av människor som är den önskvärda målgruppen, det 
riktar sig till människor som går på möten och affärsluncher. 

5.3 Forumgallerian 
Forumgallerian har två entréer, den ena entrén vetter mot Kungsängsgatan och Forum torget 
medan den andra finns i hörnan Dragarbrunnsgatan/Bredgränd. Entrén i hörnan 
Dragarbrunnsgatan/Bredgränd ligger mittemot ena ingången till Svava Gallerian. Det är med 
andra ord möjligt att röra sig diagonalt genom stadskärnan. Denna diagonala sträckning, 
menar Bergström, är en konkurrerande väg genom staden. Det vill säga den diagonala 
passagen genom Svava Gallerian och Forumgallerian vill ersätta den de andra gaturummen 
och på så sätt påverkar passagen förutsättningarna att röra sig stadskärnan (Bergman, 2003, s. 
190). I Forumgallerian finns det även platser för den som önskar vila sina ben utan att behöva 
vara kund på ett café eller restaurang. Däremot är det ingen som sitter ned någon längre stund, 
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de sittplatser som finns är enbart i form av två längre träbänkar utan varken armstöd eller 
ryggstöd. Det är mycket folk i gallerian, folk passerar genom, på den nedre våningen undviker 
människor telefonförsäljarna.  Även i denna galleria befinner sig ett stort antal ungdomar i 12-
15 års ålder, de samtalar i grupp och det är tydligt att gallerian agerar som en mötesplats för 
dem. Några sluter upp med den ursprungliga gruppen och andra viker av. I fråga om 
brottsprevention och övervakning noteras inga ordningsvakter i gallerian. Strax utanför bägge 
entréerna sitter människor som tigger och de hälsar på dem som passerar. Att de befinner sig 
precis utanför entréerna till gallerian kan vara ett tecken på hur det inte är tillåtet att tigga inne 
i gallerian. Att de människor som tigger inte befinner sig i gallerian kan kopplas till 
antagandet om hur skapandet av en trygg tillvaro för människor i staden faktiskt kan resultera 
i exkluderandet av vissa aktiviteter och människor på offentliga platser (Thörn, 2013, s. 
343).  På övervåningen i gallerian finns inga sittplatser utöver de som caféet har, där ligger 
flera butiker men det är lugnare än på nedervåningen kanske för att övervåningen inte är lika 
spontan, övervåningen kräver något form av mål för besökaren, det är inte en genomgång på 
samma sätt. Det är inte på samma sätt en plats där människor interagerar, förutom om de 
sedan tidigare känner varandra. Det fungerar mer som en renodlad plats för konsumtion även 
om alla som befinner sig där inte nödvändigtvis konsumerat något på platsen.  

6. SLUTDISKUSSION 
I detta avsnitt kommer en kort sammanfattande slutsats att presenteras kring de två uppställda 
frågeställningarna vilket följs av en slutdiskussion.	

6.1 Vilka egenskaper och funktioner tillskrivs de offentliga platserna i Uppsalas 
stadskärna i kommunens styr- och plandokument? 

Hur de offentliga platserna beskrivs i plan- och styrdokumenten kan enklast sammanfattas 
genom de karaktäriserande beskrivningar som legat till grund för dokumentanalysen och 
fältobservationerna. Närmare bestämt plats för konsumtion, plats för möte, offentligt rum som 
stadens finrum, offentligt rum som stadens vardagsrum, en plats för vila, en trygg och ren 
plats och människors rätt till platsen. Egentligen står det aldrig uttryckt att galleriorna i 
Uppsalas stadskärna skulle vara offentliga platser. I dokumenten verkar en offentlig plats 
snarare vara en utemiljö, som till exempel torg, parker men även gaturummen är enligt 
dokumenten en form av offentlig plats. De olika egenskaperna som de offentliga platserna 
tillskrivs är att det ska vara en plats för människor att mötas på. De offentliga rummen ska 
enligt dokumenten vara noggrant planerade och hur de är utformade är av största vikt, de ska 
vara hög kvalitet på arkitektur och de ska även gärna vara flexibla så många olika aktiviteter 
är möjliga på platsen. 

Uppfattningen efter den genomförda studien är att den offentliga platsen är en 
förutsättning för stadsliv, stadslivet behövs i sin tur för identitetsskapande, identitetsskapandet 
ses som en förutsättning för att kunna marknadsföra staden vilket anses vara en nödvändighet 
för att hävda sig i konkurrensen med andra städer nationellt men även internationellt.  

Generellt sett lägger även de olika plan- och styrdokumenten mycket fokus på hur den 
offentliga platsen men även Uppsala stad ska vara attraktiv och locka till sig företag. Det 
väcker frågor om hur prioritering och för vem planering utförs. Fokus verkar ligga mycket på 
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företagen och språkbruket indikerar även att en viss typ av invånare prioriteras framför andra. 
Om det alltid först talas om varumärket och identitet och sen attraktiviteten för företag är det 
lätt att få uppfattningen om att andra grupper i Uppsala inte anses vara lika viktiga.  
 

6.2 Hur samspelar begreppen om rätten till staden med det mer 
kommersialiserade offentliga rummet i Uppsala kommuns styr- och 
plandokument samt i verkligheten? 

I plan- och styrdokumenten kunde mycket av beskrivningarna av den offentliga platsen och 
staden kopplas till de teoretiska begreppen. Mycket av beskrivningarna kunde kopplas till det 
som karaktäriserar den nyliberala planeringen, nämligen företagsetableringar, kreativitet, 
tillväxt och historia. Med det sagt betyder det inte att det inte förekom beskrivningar av den 
offentliga platsen som kan kopplas till begreppet om rätten till staden. Den främsta 
kopplingen till just rätten till staden var att de offentliga platserna beskrevs som mötesplatser, 
däremot är det tveksamt om dessa möten verkligen avsåg möten mellan alla människor då 
mötena enligt dokumenten skulle leda till kreativa nya idéer och till och med 
företagsetableringar. Hur väl begreppen samspelar är tolkningsbart, antingen kan man påstå 
att de inte går ihop så väl då det kommersialiserade rummet exkluderar vissa aktiviteter och 
människor i och med att det ska vara en trygg plats. Detta tillsammans med det fokus som 
hela tiden läggs på att rummen finns för att skapa tillväxt eller företag. Å andra sidan kan de 
sägas gå bra ihop då enskilda personers möten med varandra i rummet ska leda till kreativa 
idéer och företagsetableringar. Dessa företag som det talas om kan tänkas startas av de 
enskilda individerna själva och då kan detta även vara exempel på hur en individ kan påverka 
staden och ta sina rättigheter i anspråk.  

Även om det talas mycket om identitetsskapande, attraktivitet och trygghet så finns det 
samtidigt i plan- och styrdokumenten uttryck som för tankarna till begreppet om rätten till 
staden det rör sig främst om uppfattningen om platsen som en mötesplats och som något 
invånarna själva ska vara delaktiga i att utforma. I det faktiska rummet under 
fältobservationerna framgick det att begreppen samspelar, det var en kommersiell miljö men 
ändå verkade människor mötas i rummet och ta det i anspråk. Det framgick tydligast med de 
grupperna av ungdomar som något förvånande befann sig på platsen, och gjorde gallerian till 
en plats att umgås med sina vänner och kanske träffa nya.  

 

6.3 Framtida undersökning 
Som förslag till framtida undersökningar av den offentliga platsens privatisering föreslås 
genomförandet av en studie som inte utgår från innerstaden eller stadskärnan. Det vore 
intressant att se på de mer externa köpcentrumen om det även där finns ett samspel mellan 
begreppen rätten till staden och nyliberal planering. Då de externa galleriorna och 
köpcentrumen inte har samma förutsättningar. De är inte platser som en i sin vardag 
förbipasserar utan att ha ett ärende där då de externa köpcentrumen ofta enbart kan nås med 
bil eller kollektiva färdmedel. 
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