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Förord 

Följande examensarbetet avslutar tre års studier inom samhällsplanering vid 
Högskolan i Gävle. Kandidatuppsatsen omfattar 15 hp och genomfördes under 
våren 2019. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Karl Samuelsson och Lena 
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examensarbete och väglett mig i rätt riktning. Ett stort tack även till samtliga 
personer som har ställt upp på intervju och bidragit med värdefull information 
till arbetet samt Uppsala kommun som har bidragit med underlag och 
inspiration. 
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Sammanfattning 

Ett socialt hållbart samhälle utgår från att skapa en miljö där alla individer 
respekteras och ges lika möjligheter att delta i samhället. Offentliga 
mötesplatser har en viktig funktion i den sociala hållbarheten med att vara 
inbjudande, trygga och tillgängliga. Människor med olika förutsättningar ska 
kunna vara delaktiga i samhället och offentliga miljöer behöver vara planerade 
efter fysisk tillgänglighet för att inte exkludera vissa grupper. Vilka grupper 
som kan vara delaktiga i det offentliga rummet påverkar hur samhället 
utvecklas över tid. Studien uppmärksammar hur tillfällig användning kan 
användas som metod för att föra arbetet med social hållbarhet framåt. 
Sommargågator är en tillfällig användning av en plats under 
sommarmånaderna när användningen temporärt ändras till fotgängares fördel 
genom att stänga av gatan för fordonstrafik. Konceptet sommargågata studeras 
i den här studien utifrån perspektivet social hållbarhet, genom att undersöka 
vilka möjligheter och nackdelar som kan uppstå vid införandet av tillfälliga 
gågator och hur dessa kan användas i samhällsplanering för att öka fysisk 
tillgänglighet och socioekonomisk inkludering. En fallstudie har utförts över 
Östra Ågatan i Uppsala för att undersöka möjligheter och nackdelar med att 
anordna en sommargågata utifrån social hållbarhet. Resultatet visar att en 
breddning av konceptet tillgänglighet möjliggör att offentliga platser blir mer 
inkluderande och flera grupper kan vara delaktiga i den offentliga miljön. Om 
detta sker kan tillfällig användning vara en metod för att skapa mötesplatser 
och öka tillgängligheten. Vidare är det grundläggande för att skapa en 
inkluderande plats att ett långsiktigt mål för platsen uttrycks och att balansen 
bibehålls mellan allmänna och kommersiella aktiviteter.   

Nyckelord: Offentliga platser, platsskapande, tillfällig användning, tillgängliga 
miljöer, inkluderande design, urbana design kvalitéer  
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Abstract 

A socially sustainable society is based on creating an environment in which all 
individuals are respected and given equal opportunities to participate in 
society. Public spaces play an important role in the social sustainability of 
being involved, safe and accessible. People with different conditions should be 
able to participate in society and public environments need to be planned after 
physical accessibility so as not to exclude certain groups. Which groups that 
participate in the public space affects how society develops over time. The 
study draws attention to how temporary use can be used as a method to bring 
forward work on social sustainability. A summer pedestrian street is a 
temporary use of a place during the summer months when use is temporarily 
changed to pedestrian advantage by turning off the street for automobile 
traffic. The concept of summer pedestrian street is studied in this study from 
the perspective of social sustainability, by examining the possibilities and 
disadvantages that may arise when introducing temporary pedestrian streets 
and how these can be used in community planning to increase physical 
accessibility and socio-economic inclusion. A case study has been carried out 
across Östra Ågatan in Uppsala to investigate the possibilities and 
disadvantages of organizing a summer pedestrian street based on social 
sustainability. The results show that broadening the concept of accessibility 
enables public places to become more inclusive and several groups may be 
involved in the public environment. If this happens, temporary use can be a 
way to create meeting places and increase accessibility. Furthermore, it is 
essential to create an inclusive location for a long-term goal for the site to be 
expressed and that the balance is maintained between public and commercial 
activities. 

Keywords: Public places, placemaking, temporary use, accessibility, inclusive 
design, urban design qualities 
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1 Inledning  

Ett socialt hållbart samhälle utgår från att skapa en miljö där alla individer 
respekteras och ges lika möjligheter att delta i samhället (Svenska FN-förbundet, 
2017). En livsmiljö som tar hänsyn och inkluderar människors olika behov och 
förutsättningar. Social jämlikhet mäts ofta genom att undersöka den fysiska 
tillgängligheten, eftersom fysisk tillgänglighet är grundläggande för att en plats ska 
vara socialt jämlik (Dempsey, Bramley, Power & Brown, 2009). Offentliga 
mötesplatser har en viktig funktion för social hållbarhet med att vara inbjudande och 
tillgängliga (Legeby, Marcus, Berghauser Pont & Tahvilzadeh, 2015). Offentliga 
miljöer som inte är planerade efter fysisk tillgänglighet blir således exkluderande 
(Ström, Molnar & Isemo, 2017). Samhällsplanering är ett av flera sätt att arbeta för 
social hållbarhet. Bestämmelser om social hållbart framgår i Plan- och bygglagen 
[PBL] (SFS 2010:900, 1 kap. 3§) som anger ”en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Portalparagrafen i PBL 
anger bl.a. att bestämmelserna i lagen syftar till att främja jämlika 
levnadsförhållanden och en god hållbar livsmiljö. Enligt regeringens proposition 
(2016/17:188), som utgår från mänskliga rättigheter, är funktionshinderpolitiken 
en viktig del i att skapa ett jämlikt samhälle. Det innebär att människor med olika 
förutsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället. Rättvist fördelade resurser i 
samhället bidrar till att skapa jämlika livsvillkor samt gynnar människors delaktighet 
i olika samhälleliga processer (Legeby et al., 2015), eftersom det offentliga rummet 
är en viktig funktion för att upprätthålla demokratiska processer. Vilka grupper som 
kan vara delaktiga i det offentliga rummet är således en viktig faktor för hur 
samhället utvecklas över tid (Legeby et al., 2015). Inom samhällsplanering är det 
ofta behovet av den dominerande gruppen som prioriteras, vilket leder till en 
standardisering av hur en gata utformas (Stafford & Baldwin, 2018). Försök till att 
förbättra framkomlighet genomförs ofta genom att undersöka en marginaliserad 
grupp åt gången och missar därmed att det finns en varierande bredd bland 
människors fysiska förmågor. Begränsad kunskap om människors fysiska förmågor 
och hur olika åldrar har varierande behov kan således resultera i att den byggda 
miljön skapar barriärer och utesluter vissa grupper (Stafford & Baldwin, 2018).  

Eftersom sveriges varierande årstider ligger till grund för att offentliga miljöers 
nyttjande förändras under året utnyttjas tillfällig användning för att förbättra rörelse- 
och vistelsemiljöer för flera grupper. Sommargågator är en benämning på tillfälligt 
platsskapande på allmän gatumark som tillämpas för att optimera användningen av 
en gata under sommarsäsongen. Den optimerade användningen handlar om att 
prioritera fotgängare och låta de ta platsen i anspråk. Detta är ett sätt att stärka den 
sociala hållbarheten i en stad genom att reglera om gatan och minska bilars 
framkomlighet till förmån för fotgängarnas framkomlighet och öka deras fysiska 
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tillgänglighet. Genom att uppmärksamma hur tillfällig användning kan bidra till 
inkluderande och tillgängliga miljöer bidrar den här studien till att arbetet med 
social hållbarhet förs framåt. 

En fallstudie utfördes därför över Östra Ågatan i Uppsala kommun för att undersöka 
möjligheter och nackdelar med att anordna en sommargågata utifrån social 
hållbarhet. Östra Ågatan går längs med årummet i Uppsala innerstad i en sydöstlig 
riktning. Studiens avgränsning av gatan ligger mellan korsningen Drottninggatan och 
korsningen Bredgränd (se figur 1). Årummet är en tillgång som har möjligheter att 
utnyttjas ytterligare samtidigt som det ligger nära stadens gågata och kommersiella 
centrum. Gatan har goda kvalitéer i form av utsikt, solläge och närhet till handel och 
restauranger. Att anordna en sommargågata kan potentiellt höja tillgången till 
årummet och på sikt aktivera platsen ytterligare.  

 
FIGUR 1. KARTA ÖVER DET AVGRÄNSADE OMRÅDET LÄNGS ÖSTRA ÅGATAN I UPPSALA. BEARBETAT ORTOFOTO FRÅN 2018. 

URSPRUNGSKÄLLAN FRÅN UPPSALA KOMMUNS WEBBKARTA, 2019. 

 

1.1 Syfte och mål med arbetet 

Syftet är att identifiera möjligheter och nackdelar för sommargågator för att skapa 
nya socialt hållbara mötesplatser i det offentliga rummet. Eftersom inkluderande 
miljöer strävar efter att så många grupper som möjligt ska kunna använda platsen är 
målet att ta reda på vilket sätt tillfällig användning i form av sommargågator kan öka 
tillgängligheten utan att försämra för någon grupp.  

Studien behandlar följande frågeställningar: 
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• Vilka möjligheter respektive nackdelar finns det kring användningen av 
sommargågator för att skapa inkluderande och tillgängliga miljöer? 

• Vilka kvalitéer kan identifieras längs Östra Ågatan och vilka nackdelar kan 
identifieras som inte främjar promenadvänlighet och tillgänglighet?  

1.2 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

Kandidatarbetet behandlar hur tillfälligt platsskapande kan användas som metod i 
kommunala planeringsprocesser med utgångspunkt i att främja den sociala 
hållbarheten. Hur näringslivet påverkas vid tillfällig användning, samt hur 
trafikmiljön för bilar i innerstaden påverkas av en tillfällig gågata kommer inte att 
behandlas.  

Begreppsdefinitioner 

Tillfällig användning – är en tillfällig utformning av en plats med målsättningen 
att undersöka platsens möjligheter och aktivera platsen med en annan tidsbegränsad 
användning (Bishop & Williams, 2012).  

Platsskapande – utgår ofta från en underutvecklad plats med potential där 
målsättningen är att skapa aktivitet och ändra platsens identitet. Gator har potential 
att omvandlas till mötesplatser och med platsskapande aktiviteter kan möjligheterna 
testas och utvärderas (Lydon & Garcia, 2015). 

Tillgänglighet – innebär fysisk tillgänglighet och framkomlighet i den fysiska 
miljön. Medborgare ska kunna vara delaktiga i olika aktiviteter i samhället och den 
subjektiva användbarheten avgör om den fysiska miljön är tillgänglig (Regeringens 
proposition, 2016/17:188).  
 
Inkluderande miljöer – innebär att miljön ska vara fysiskt och ekonomiskt 
inkluderande. Utifrån socioekonomiska faktorer ska en offentlig miljö sträva efter 
att så många grupper som möjligt ska kunna vara delaktiga (Regeringens 
proposition, 2016/17:188, s. 46). 

Sommargågator – är exempel på tillfällig användning där en gatas användning 
regleras om under sommarmånaderna för att ge mer utrymme till fotgängare och 
cyklister. Gatan aktiveras med olika allmänna möbelinstallationer och näringslivet 
har en möjlighet att utöka sin verksamhet på gatan. Malmö stad har infört konceptet 
Sommargata som inkluderar gågator och gångfartsområden (Malmö stad, 2019). 
Stockholms stad har infört 21 stycken sommargågator och arbetar även med 
sommartorg och Popup-parker under konceptet Levande Stockholm (Stockholms 
stad, 2019).   
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2 Teori 

Uppsatsen hanterar social hållbarhet kopplat till tillgänglighet i den offentliga miljön. 
Teorikapitlet beskriver viktiga aspekter av hur den offentliga gatumiljön ser ut och 
fungerar idag. Inledningsvis beskrivs hur samhället i stort har påverkats av bilismens 
utveckling och hur kommersialiseringen har format offentliga platser. Vidare 
behandlar uppsatsen motreaktioner som har uppstått kring utvecklingen med 
bilismen, där medborgare själva aktivt förändrar sin närmiljö (Lydon & Garcia, 
2015). Nya tillfälliga användningar av gatuutrymmen efterfrågas och uppskattas av 
medborgarna (Zimmerman, 2015). Kapitlet avslutas med att bredda perspektivet på 
tillgänglighet och inkluderande miljöer.  

 

2.1 Social hållbarhet i det offentliga rummet 

Lisa Ström, Stefan Molnar och Sanna Isemo har samlat en kunskapsöversikt om 
social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv (2017). Ström et al. (2017) 
menar att begreppet social hållbarhet kan definieras på många olika sätt och används 
också ofta i vida sammanhang. För att konkretisera ett förändringsarbete kan en 
definition av vad som inte leder till ökad social hållbarhet ge vägledning genom att 
t.ex. uppmärksamma offentliga miljöer som är exkluderande eller stänger ute vissa 
grupper i samhället och istället planera för att miljöer ska vara fysiskt tillgängliga och 
trygga. Ström et al. (2017) nämner begreppet socialt kapital med inriktning på 
samhällelig tillit vilket innebär befolkningens tilltro och tillit till offentliga 
beslutsfattare, där samhällsplanering lyfts fram som ett sätt att förbättra möjligheten 
för olika människor att mötas samt att förbättra möjligheten till delaktighet i 
planeringsprocesser. Social rättvisa ingår i begreppet social hållbarhet och 
exemplifieras med inkludering och jämlik tillgång till offentliga rum samt en rättvis 
fördelning av offentliga resurser. Stadsrumsanalyser beskrivs som ett verktyg för att 
mäta en plats fysiska utformning i relation till tillgänglighet och kan användas i 
sammanhang som social konsekvensanalys, där en beskrivning av stadsrummets 
utformning efter stråk, funktioner, siktlinjer och hur de relaterar till varandra 
utvärderas (Ström et al., 2017). Författaren och arkitekten Jan Gehl menar att det 
behövs mer data kring hur människor går och hur fotgängaren använder staden 
jämfört med hur trafikflödena för bilar ser ut (Gehl, 2010). Social hållbarhet utgår i 
denna uppsats således från fysiska faktorer samt socio-ekonomiska faktorer i relation 
till människors tillgång till det offentliga rummet.  
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2.2 Offentliga platsers utveckling under 1900-talet 

Offentliga platser i städer har alltid varit föremål för olika intressen och omformas 
därför genom historien för kulturella, politiska och sociala projekt (Leclerq, 2018). 
Essensen av en offentlig plats ligger i utbytet av erfarenheter från en kulturell och 
social mångfald. För att kunna fullfölja sitt syfte måste offentliga platser därför vara 
inkluderande och tillgängliga för alla grupper. En plats kan emellertid aldrig vara 
helt tillgänglig för alla grupper samtidigt, vilket driver på en ständig förändring 
(Leclerq, 2018).  

Under flera decennier har planeringen av samhällen haft sitt primära fokus kring 
trafikplanering och samhällen har formats efter dominerande planeringsideologier 
såsom modernismens funktionsuppdelning (Gehl, 2010; Ståhle, 2016; Wahl & 
Jonsson, 2008). Trafikseparering och säkerhet sattes i motsättning till 
framkomlighet och fysisk tillgänglighet, eftersom uppfattningen var att bilismen är 
framtiden (Wahl & Jonsson, 2008, s. 38; Holmberg, Ståhl, Almén & Wennberg, 
2008, s. 55). Bilismen utgjorde en stor omstrukturering av samhället och skapade 
avstånd genom utglesning av samhällen (Wahl & Jonsson, 2008, s. 21). Bland 
storslagna planer försvann den mänskliga dimensionen. Trafikens flöde gavs större 
prioritet medan vistelsemiljöer formade till förmån för människan såsom trottoarer, 
torg och mötesplatser fick låg prioritet (Ståhle, 2016, s. 26; Wahl & Jonsson, 2008, 
s. 39). Prioriterade transportsätt såsom privatbilen har fått allt mer utrymme medan 
möjligheten för att färdas till fots har minskat, samtidigt som offentliga platser har 
förlorat sin betydelse som mötesplatser och sociala forum (Gehl, 2010). Alexander 
Ståhle (2016, s. 152) beskriver med 15 punkter hur utvecklingen kan vändas i sin 
bok Alla behöver närhet, som utgår från hur bilen har format moderna samhällen och 
bidragit till utglesning och trafikuppdelning. En punkt föreslår att varannan stadsgata 
ska omvandlas till gång- och cykelgata, utan att orsaka för stora problem för 
trafiksystemet. Det skapar större utrymmen för fotgängare och låter barn få ta plats i 
stadsmiljön (Ståhle, 2016). En annan punkt föreslår att införa bilfria helg- och 
sommargator för att låta stadslivet få ta större plats genom evenemang, sportytor, 
möbleringar och spel. Ståhle (2016, s. 44) för fram sina argument för att ändra 
utvecklingen av bilstaden till en stad som gynnar fotgängare och cyklister, istället för 
motordrivna fordon, genom att se på bilen som privata ägodelar som staden 
subventionerar.  

Samverkan mellan människors konsumtion och stadens utformning och användning 
har länge varit sammanflätat. Zukin (2011) beskriver att ett skifte i relationen 
mellan invånare och staden har skett; från social mötesplats i staden till att se staden 
som kulturellt kapital i en global jämförelse mellan andra städer (Zukin, 2011). 
Banerjee (2001) beskriver hur stadsförnyelse under modernismen mynnade ut i 
köpcenter i stadskärnorna. Tillsammans med utbredningen av samhällen pga. 
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bilismen utvecklades därefter externa köpcenter i utkanten av städer. Externa 
köpcenter blev nya konsumtionsutrymmen. Zukin (2011) menar att konsumtion är 
både ett medel och en motor för att skapa urban samhällsförändring. Myndigheter 
började efterlikna företagsorganisationer med stävan efter produktivitet, effektivitet 
och verkningsgrad som mått att tillfredsställa allmänhetens intresse medan andra 
intressen såsom kulturarv, jämlikhet och demokrati sågs som mindre viktiga 
(Banerjee, 2001; Leclerq, 2018).  

Privatiseringen som följde stadsförnyelsen satte sin prägel på offentliga platser att 
locka investeringar, företag och konsumenter (Banerjee, 2001). För att locka 
målgruppen som kunde konsumera, t.ex. turister och medelinkomsttagare, behövde 
miljön uppfattas som trygg. Trygga miljöer skapades genom övervakning, renlighet 
och en viss form av exkluderande mot ett visst beteende som minskade mångfald 
och livlighet (Banerjee, 2001). Privata platser, till skillnad från offentliga platser 
förhindrar besökare att utföra vissa aktiviteter såsom dela ut flygblad, politiska tal, 
spela musikinstrument eller använda skateboard, de behöver efterfölja normer för 
att undvika risken att bli avvisad (Leclerq, 2018; Gehl, 2010, s. 29). Semioffentliga 
platser som shoppingcenter och gallerier kan verka offentliga men är privatägda och 
därmed ett privat utrymme (Banerjee, 2001).  

Sedan 1990-talet har intresset ökat kring begreppet offentliga platser samtidigt som 
det har rapporterats om ”offentliga platsers död” (Bodnar, 2015). Arkitekten och 
stadsplaneringskritikern Michael Sorkin (1992) liknade stadens utveckling redan år 
1992 till att allt mer efterlikna en nöjespark. Det kan förklaras med att den nya 
urbana staden saknar den sociala mix som gjorde städer livliga och politiska och 
istället går mot en allt mer tematiserad stad. Sorkin (1992) strävade efter att 
offentliga platser skulle återgå till sin autentiska form. Debatten cirkulerade kring 
innebörden av ett offentligt rum, hur definitionen förändras beroende på plats och 
kultur samt uppfattningen att den offentliga platsen var på väg att försvinna (Bodnar, 
2015). Det offentliga rummets innebörd har förändrats genom åren och det är 
tydligt att det inte är en solid form utan att den är föränderlig och generellt 
tillgänglig för alla människor. Offentliga platser har en unik roll i städer (Bodnar, 
2015). Det är där som problem uttrycks, åsikter tydliggörs och det är en plats där 
människor möts fysiskt (Bodnar, 2015; Gehl, 2010, s. 28). 

Carmona (2010) forskar om användningen av offentliga platser och beskriver en 
klyfta mellan två uppfattningar av offentliga platser. Den ena sidan påstår att 
offentliga platser är underutvecklade, negligerade och exkluderande samt att 
transportbehovet har tagit över platsen till följd av modernismen. Den andra sidan 
hävdar att offentliga platser är till för konsumtion och underhållning, samt att den 
ökade privatiseringen har resulterat i att platserna är överbevakade. (Carmona, 
2010). Bodnar (2015) utvecklar att kommersialisering av offentliga platser ökar 
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privatiseringen av platsen men även utmanar gränser av offentliga och privata 
konstellationer. Den globala ekonomiska utvecklingen har lett till att offentliga 
platser numera ses som ekonomiska tillgångar i form av kommersialisering. Den 
historiska användningen som mötesplats har skiftat till en användning som för 
samman de i samhället som har råd att konsumera (Banerjee, 2001; Carmona, 2010; 
Leclerq, 2018).  

En ökande konkurrens bland städer efter investeringar kräver att miljöer uppfattas 
som säkra, attraktiva och att de erbjuder ett utbud av aktiviteter som turister och 
tjänstemän eftertraktar (Carmona, 2010). Richard Florida (2002) har liknande 
argument om den kreativa klassen, som beskrivs som den grupp av människor som 
städer ska konkurrera om för att behålla tillväxt. Florida (2002) beskriver att 
gruppen lockas av miljöer som är varierande, öppna, dynamiska och händelserika. 
De för med sig innovation och tillväxt till de städer som är mest attraktiva.  

Carmona (2010) beskriver att offentliga platser som inte lockar globala investerare 
till platsen riskerar att bli åsidosatta och negligerade. För att säkra ekonomiska 
investeringar behöver offentliga platser vara säkra och resultatet riskerar att 
offentliga platser blir kontrollerade och den offentliga faktorn försvagas. Carmona 
(2010) vittnar om en kompensationskultur hos myndigheter som designar bort alla 
eventuella risker i miljön för att undvika skador och säkra deras trovärdighet, som 
leder till säkra standardiserade men oinspirerade miljöer. Detta kan leda till att 
investeringar fokuseras till ytliga fysiska förbättringar som skapar attraktion snarare 
än att göra investeringar i den långsiktiga sociala infrastrukturen (Bishop & Williams, 
2012). Politiken kan skifta fokus från förbättringar för den lokala utbildningen, till 
att attrahera nya utbildade människor till staden (Bishop & Williams, 2012).  

Där det finns människor, oavsett om det är en offentlig plats eller privat, attraherar 
det andra människor eftersom observation av sin omgivning är en kognitiv funktion 
som stimulerar människans sinnen (Gehl, 2010, Speck, 2012). Moderna köpcenter 
försöker kombinera aktiviteten av att observera sin omgivning tillsammans med 
konsumtion genom att köpcenter utformas som nyuppfunna gatumiljöer, vilket gör 
att distinktionen mellan privat och offentligt suddas ut (Banerjee, 2001). Banerjee 
(2001) hävdar att planerare ska stödja offentliga platser och underlätta för 
gräsrotsrörelsers initiativ, grannområdens engagemang och andra lokala engagemang 
genom t.ex. att stänga av gator, bredda trottoarer eller utveckla platser för att 
aktivera utrymmet. Planeringsprofessionen ska medvetet stödja 
medborgarengagemang som formar offentliga platser som leder till mer rättvisa, 
variation och offentligt liv tillsammans med förhandlingar mellan offentliga, privata 
och icke vinstdrivande organisationer (Banerjee, 2001).
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2.3 Tillfälliga förändringar i gaturummet 

Ett verktyg för att relativt snabbt påverka offentliga miljöers utformning till förmån 
för människan istället för fordon är tillfälliga förändringar. Tillfälliga offentliga ytor 
har fått flera olika benämningar med den samlade innebörden av att det är offentliga 
platser i en stad som tillfälligt omvandlas för att engagera människor och aktivera 
platser på ett nytt sätt. McGlone (2016) skriver att tillfälliga platser kan vara 
spontana, lekfulla och öppna för nya möjligheter. Genom att tillge en plats en ny 
användning genererar platsen nya socio-spatiala möjligheter. Det har därför skett ett 
ökat intresse från samhällsplanerare att använda metoden med tillfällig användning 
för att engagera medborgare och för att aktivera en plats (McGlone, 2016; Ståhle, 
2016, s. 88).  

Taktisk urbanism är en rörelse som kommer från att medborgare tar egna initiativ 
till att förändra sin närmiljö till det bättre för fotgängare (Lydon & Garcia, 2015; 
Zimmerman, 2015). Genom att människor själva går ut och målar upp enkla 
markeringar på gatan såsom övergångsställen och cykelvägar förändras miljön snabbt 
till förmån för fotgängare och cyklister. Även genom att placera ut sittplatser, 
konstgräs och växter skapas det föränderliga och trivsamma miljöer med enkla 
medel (Zimmerman, 2015). Genom dessa snabba förändringar kunde lösningar 
testas och utvärderas. Flera termer finns för metoden, bl.a. DIY (Do It Yourself), 
Build a better block och Pop-Up (Ståhle, 2016; Lydon & Garcia, 2015). Att 
medborgare själva tar egna initiativ till att förbättra närmiljön är emellertid inget 
nytt fenomen. Redan tidigt 1900-tal florerade rörelser av ”beautification” och ”social 
redemption” där medborgare själva försökte göra staden vackrare med små medel, 
som t.ex. plantera träd, placera ut konst och uppehålla en ordning (Talen, 2015). 
Innan myndigheter tog över ansvaret för offentliga lekparker och liknande var det 
medborgare och intressegrupper som engagerade sig i att skapa lämpliga miljöer 
(Talen, 2015).  

Silva (2016) beskriver taktisk urbanism som ett initiativ som utmanar den formella 
planeringsstrategin, till ett mer responsivt planeringssystem. Det fungerar som ett 
alternativ till långsiktig förändring eftersom projekten utförs kortsiktigt med små 
resurser, och tillsammans med medborgarnas medverkan är metoden unik i sitt 
utförande. Silva (2016) anser att testa olika lösningar, likt ett laboratorium, innan de 
förverkligas permanent är ett mer hållbart alternativ som ger ett tillfälle att testa 
design och utformning samtidigt som en diskussion kan hållas som involverar 
medborgare. Jane Jacobs (2005, s. 28) liknar städer med jättelika laboratorier där 
experiment med planering utformas och teorier prövas. Jacobs anser att framgångar 
och motgångar måste studeras och utvärderas efter respektive stad istället för att 
enbart följa principer. Marshall, Duvall och Main (2016) beskriver att rörelsen 
taktisk urbanism bygger på en idé om att tillfälliga åtgärder kan visa vilka resultat 
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som kan ligga till grund för permanenta lösningar. Även Marshall et al. (2016) 
skriver att taktisk urbanism är en del av ett nytt stadsbyggnadsparadigm med sitt 
rättframma och iterativa tänkande.   

Konceptet Pop-ups används för att fånga och attrahera människors uppmärksamhet 
genom att transformera platser under en temporär tidsram (Schaller & Guinand, 
2018). Tanken är att skapa stimulans och nyfikenhet kring en specifik plats och även 
som ett sätt att förändra människors uppfattning om tid och rum eftersom en urban 
miljö kan uppfattas som oföränderlig. Pop-ups uppfattas som inkluderande, 
mångsidiga och öppna miljöer med fler än ett syfte (Schaller & Guinand, 2018). 
Pop-ups storhet med sin mångfald och öppenhet ligger dock i riskzonen för att 
privatiseras (Schaller & Guinand, 2018). Schaller och Guinand (2018) vittnar om att 
en av de studerade pop-up parkerna i USA numera kan bokas för privata 
arrangemang som födelsedagsfester och examensfirande.    

I en studie av Szaton (2018) granskas tre olika miljöers utfall av tillfällig användning: 
Putnam Triangle Plaza i New York, 100 Union Street i London och 
Westergasfabriek i Amsterdam. Gemensamt för de tre platserna var att förändra det 
dåliga ryktet de omges av och att skapa en attraktivare plats för människor. 
Myndigheter förändrade med hjälp av privata organisationer de utpekade platserna 
genom att införa tillfälliga lösningar. Det ökade intresset från medborgarna till den 
fysiska miljön innebar en viktig faktor för framgång. De tillfälliga lösningarna 
aktiverar medborgarna och skapar en social förändring som kan kombineras med 
kommunernas mål (Szaton, 2018). Att hitta en permanent lösning är inte alltid 
huvudsyftet med att införa temporära lösningar. Platsers potential kan uppskattas 
och med hjälp av tillfällig användning kan metoden skapa en förnyelse av platsen 
utan att permanent bygga om den fysiska strukturen (Szaton, 2018).  

 

2.4 Tillgänglighet och inkluderande design 

Inkluderande design arbetar mot att skapa ett samhälle som fungerar fördelaktigt för 
en större del av befolkningen, t.ex. att den fysiska miljön inte ska bli ett hinder för 
människor med varierande funktionsförmågor eller för olika åldersgrupper (Phillips, 
Walford, Hockey, Foreman, & Lewis, 2013). En undersökning om äldre 
människors erfarenheter av offentliga platser som fotgängare identifierade ett antal 
barriärer: dålig skyltning, förvirrande platser, dåligt gatuunderlag och en 
överladdning av intryck, t.ex. oljud och komplexa miljöer (Phillips et al., 2013). 
Landmärken har en större betydelse än skyltar för att äldre personer ska kunna 
navigera sig i okända miljöer (Phillips et al., 2013, Holmberg et al., 2008, s. 81). 
Informationen kan användas praktiskt när nya miljöer planeras, med kunskapen om 
att markera ut avstånden på skyltar, ge vidare information vad som ligger bakom 
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turistmålpunkter samt att använda landmärken som ett sätt att förbättra 
navigationen (Phillips et al., 2013).  

En förväntan av obehag kan leda till hämmande beteende, t.ex. att äldre människor 
inte rör sig utanför sin komfortzon. En folktät gata med uteservering och skyltar kan 
ge en hämmande psykisk känsla samtidigt som det upplevs som en barriär eftersom 
trottoaren blir trång och promenaden blir ett undvikande att gå in i skyltar, bord 
och utstickande stolar (Phillips et al., 2013). Detta koncept med delade utrymmen 
på lika villkor, kallade shared spaces, utgår från att människor har förmågan att lösa 
konflikter och interagera med omgivningen för att undvika kollision (Dumont-
Freixo, 2018). Otydliga markeringar om vem som har företräde upplevs som 
förvirrande och stressande på nya platser för äldre och personer med 
funktionsnedsättning (Phillips et al., 2013). Även Gehl är av den åsikten att delade 
utrymmen inte ger bra förutsättningar för fotgängare, utan regleringar som ger 
företräde till fotgängare är att föredra framför delat ansvar (2010 s. 94). Även 
Dumont-Freixo (2018) som studerar konflikter mellan cyklister och fotgängare på 
shared spaces beskriver att olika förutsättningar inom kompetens, perception och 
förmåga hos individer avgör om shared spaces är riskfyllda situationer. Fotgängare 
som blandas på ytor med cyklister upplever ofta situationen som besvärande och 
riskfylld och för cyklisten hämmas deras framkomlighet (Dumont-Freixo, 2018).  

En åldrande befolkning gör det nödvändigt för den offentliga miljön att ta hänsyn till 
äldre människor, inte bara att anpassa byggnader efter äldre människor, utan även 
offentliga platser. Inkluderande design appliceras till alla åldersgrupper och är en 
nyckelfråga för att nå hållbar inkluderande urban planering (Phillips et al., 2013; 
Almeida, 2016). Under det senaste seklet har tillgängligheten för fotgängare 
försämrats i de flesta städer, till följd av modernismens funktionsuppdelning och 
utglesning. En utmaning för urban design har blivit städers tillgänglighet och att de 
är socialt inkluderande, vilket även bidrar till att städer blir säkrare. En avsaknad av 
studier på vad som främjar fotgängare har uppmärksammats i jämförelse med en stor 
mängd studier relaterat till trafikmätningar, speciellt privatbilar (Moura, Cambra, & 
Gonçalves, 2017). 

Flera designstrategier har tagits fram för att kunna inkludera så många människor 
som möjligt i fysiska utformningar. Detta för att integrera funktionsanpassning i 
samtliga offentliga installationer och undvika att personer med större behov blir 
hänvisade till specifika handikappanpassade miljöer (Heylighen, Van der Linden, & 
Van Steenwinkel, 2017). Inkluderande design är eftersträvansvärt för att skapa goda 
miljöer, men även en utopisk inställning eftersom det är omöjligt att planera goda 
miljöer för alla människors olika behov (Heylighen et al., 2017). 

Människocentrerad design täcker även inkluderande design eftersom den fokuserar 
på hur människor interagerar med den designade miljön (Heylighen et al., 2017). 
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Det finns en sådan bred mångfald bland människors mentala och fysiska möjligheter 
bland befolkningen och över en människas tidsaxel, att det inte är acceptabelt att 
utföra en standard baserad på en typ av människa. Handikapp uppstår när 
interaktioner utförs i den omgivande miljön och från vilken nivå den är utformad, 
inte specifikt efter människans hälsostatus (Heylighen et al., 2017; Holmberg et al., 
2008, s. 61). Fysisk nedsättning är inget som en människa har, utan något en får, 
relaterat till omgivande miljö. Tillgängligheten avgörs även om miljön är användbar 
utifrån individens förutsättningar, att förflytta sig mellan olika miljöer kan innebära 
upprepade hinder (Holmberg et al., 2008, s. 61). Heylighen et al. (2017) resonerar 
att de flesta människor går genom livet med tillfälliga nedsättningar, som t.ex. 
graviditet, brutet ben eller stukad fot, som efter en tid går över till permanenta 
nedsättningar pga. av ålder. Illustrationen i figur 2 beskriver olika scenarier som 
utgår från att olika nedsättningar kan vara permanenta, temporära eller utifrån en 
viss situation.  
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FIGUR 2. ILLUSTRATION SOM BESKRIVER OLIKA FYSISKA NEDSÄTTNINGAR. HÄMTAD FRÅN 

HTTPS://WWW.MICROSOFT.COM/DESIGN/INCLUSIVE/  

 
När äldre personers syn och hörsel försämras, blir risken för att ramla större och i 
och med fall blir skadorna allvarligare. Trafikkoncept som t.ex. gångfartsområden 
har som mål att sänka trafikhastigheter och skapa en säkrare trafikmiljö genom att ta 
bort fysiska barriärer och istället låta fordon, fotgängare, cyklister och övriga 
väganvändare dela på utrymmet och skapa en ömsesidig uppsikt. Från perspektivet 
med inkluderande design skapar detta koncept utmaningar eftersom delade 
utrymmen förutsätter att människor har tillräcklig uppsikt och hälsa för att upptäcka 
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och bedöma sin omgivning (Heylighen et al., 2017). Delat utrymme innebär att de 
avsatta utrymmena för fotgängare tas bort, dvs. de trygga trottoarerna försvinner. 
Det blir svårt för äldre människor att kommunicera att de behöver korsa gatan 
eftersom deras reaktioner är långsammare och det tar därmed längre tid att korsa 
gatan (Heylighen et al., 2017). Författarna beskriver att även om planerare är 
medvetna om problemet är det lätt att förbise aspekter som är viktiga för människor 
som upplever miljön annorlunda mot vad de gör. Att arbeta med inkluderande 
design inom planering är därmed ett sätt att förändra bilden av tillgänglighet till att 
inkludera en bredare bild av människors olika erfarenhet av den designade miljön 
(Heylighen et al., 2017). 
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3 Metod 

Två olika metoder har använts för att svara på frågeställningarna. Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få svar på huvudfrågan vilka 
möjligheter respektive nackdelar tillfällig användning kan resultera i förhållande till 
att skapa inkluderande och tillgängliga miljöer. För att svara på den underordnade 
frågeställningen vilka kvalitéer och nackdelar kan identifieras längs gatan relaterat till 
tillgänglighet och promenadvänliga miljöer genomfördes en egen observationsanalys 
av Östra Ågatan i Uppsala. 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju olika personer som 
företräder respektive intressen som presenteras närmare nedan. För att få tag på 
lämpliga personer använde jag mig av så kallad snöbollseffekt, genom att kontakta 
organisationen, beskriva mitt ärende för att därefter bli hänvisad till kvalificerad 
person (Ahrne & Svensson, 2016). På grund av avstånd eller tidsbrist hos 
respondenten genomfördes tre av intervjuerna via telefon. Resterande intervjuer 
genomfördes på plats med hjälp av ljudinspelning för att underlätta analysen. 
Intervjuerna genomfördes och efterföljdes direkt av transkribering. Samtliga 
intervjuer och transkribering genomfördes under två veckor. Analysen av 
transkriberingen påbörjades omgående och resultatet kunde jämföras mellan de olika 
respondenterna.  

Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor eftersom de kan ge en bred och 
nyanserad bild av ämnet. Semistrukturerade frågor utgår från i förväg bestämda 
frågor med möjligheten att lägga till följdfrågor under intervjun. Intervjufrågorna 
ställdes upp som öppna frågor i syfte att kunna samla in ett brett underlag från 
respondenterna. Exempelvis en inledande i förväg bestämd fråga kan ge ett svar som 
kräver en följdfråga för att fånga in relevant information. Intervjuer utfördes för att 
samla in information om ämnet, men för att kunna ställa frågor som ger informativa 
svar är det viktigt att vara påläst innan intervjuer utförs samt för att kunna använda 
teorier och ramverk från litteraturen. Även den kunskap som samlas in från de första 
intervjuerna kan komma att användas i resterande intervjuer, med beaktning att inte 
lämna ut olämplig information (Ahrne & Svensson, 2016). Analysen genomgår tre 
faser, primär tolkning är det första sinnesintrycket som fås under intervjun, 
sekundär tolkning sker under transkriberingen av ljudupptagningen till skrift för att 
kunna definiera och analysera materialet. Under tertiär tolkning analyseras 
materialet utifrån ett teoretiskt perspektiv för att därefter sorteras, reduceras och 
argumenteras (Ahrne & Svensson, 2016). Den tertiära tolkningen redovisas som 
kodning efter samtliga intervjuer under resultatavsnittet och diskussionen om 
resultatet förs under diskussionsavsnittet.    
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3.1.1 Intervju med tjänstemän 

Två tjänstemän valdes ut eftersom de är projektledare för utveckling av 
sommargågator i Stockholms stad respektive utvecklingen av sommargator i Malmö 
stad. Malmö stad har vidgat konceptet av sommargator till att inkludera gågator och 
gångfartsområden. Tjänsteman i Uppsala kommun valdes ut eftersom personen har 
arbetat med utveckling av gågatan och å-rummet i Uppsala. Erfarenheter och 
kunskaper samlades in med betoning på att jämföra olikheter och likheter från 
respektive kommuns arbetssätt relaterat till social hållbarhet inom offentliga miljöer.   

3.1.2 Intervju med riksförbund 

Eftersom arbetets syfte är att ta reda på hur tillfällig användning kan skapa 
inkluderande och tillgängliga miljöer är det viktigt att ta reda på hur gågator kan 
uppfattas från flera olika perspektiv. Därför bokades två intervjuer in med 
företrädare för handikappades riksförbund (DHR) och med synskadades riksförbund 
(SRF) för att ta del av och samla in deras kunskaper och erfarenheter.  

3.1.3 Intervju med företrädare för stadsutveckling  

Intervju med två personer från Citysamverkan i Uppsala valdes ut eftersom de har i 
intresse att utveckla stadskärnan och skapa liv och rörelse, dels med kommersiella 
intressen men även med andra aktörer. Citysamverkan är ett aktiebolag som 
samarbetar med kommunen och med näringsidkare för att utveckla stadskärnan.  

3.2 Observationsanalys 

Den underordnade frågeställningen innebär att undersöka Östra Ågatans kvalitéer 
och nackdelar i nuvarande form och hur de skulle kunna utnyttjas vid en temporär 
användning i form av sommargågata. Eftersom studien är tidsbegränsad kommer det 
inte vara möjligt att utföra studien under sommarmånaderna eller att införa en 
testperiod, däri ligger utmaningen att ta fram underlag baserade på platsens 
kvalitéer. Människors rörelsemönster går inte att spegla från en observation som 
utförs i mars jämfört med en som utförs i juli så underlaget om platsen får inte vara 
avhängig av temperatur och väder. Människors rörelsemönster förändras beroende 
på väderförhållanden. Enligt Gehl (2010) ökar människors promenadhastighet med 
35 % under vintermånaderna. Däremot kan fysiska kvalitéer och nackdelar 
identifieras genom en observationsanalys av gatan. 

Metoden som använts som underlag för att så långt det är möjligt mäta en gatas 
kvalitéer objektivt är hämtad från Reid Ewing och Susan Handys (2009) studie om 
promenadvänliga gator. Metoden mäter en gatas gångvänlighet, dvs. en gatas 
framkomlighet och inbjudan till att promenera, för att kunna objektivt och 
konsekvent mäta kvalitéer utefter att förklara gångbeteende, användning av offentlig 
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plats och andra möjliga resultat. En gatas fysiska egenskaper tillsammans med fem 
viktiga perceptuella kvalitéer undersöks för att kunna ge ett underlag på hur 
promenadvänlig en gata är. Metoden utförs på en avgränsad plats tillsammans med 
en illustrerad fältundersökningsmanual (Ewing, Clemente, Handy, Brownson & 
Winston, 2005). De fem perceptuella kvalitéerna beskrivs ingående nedan (Ewing & 
Handy, 2009).  

Metoden mäter visuell bild, inhägnad, mänsklig skala, transparens och komplexitet. 
På varje kategori bedömdes mellan fem till åtta underkategorier till ett värde för att 
därefter föras in i en matris. Exempel är hur många sittplatser det finns eller 
arkitektonisk variation på gatans byggnader. Matrisen är konstruerad efter att räkna 
objekt eller mäta avstånd för att därefter fylla i det insamlade värdet (y) för varje 
kategori och dess underkategorier. Varje insamlat värde multipliceras därefter med 
konstanter, som är unika för respektive underkategori. Det sammanlagda värdet på 
variablerna från varje underkategori adderades därefter med en konstant (z) för att 
beräkna det slutgiltiga värdet för hela kategorin (se tabell 1). Det slutgiltiga värdet 
för respektive kategori placeras på en poängskala mellan 1 till 5 som bedömer gatans 
kvalité för gående. Matrisen med konstant och multiplikatorer kommer från 
statistiska modeller som beräknats i studien av Ewing och Handy (2009).   

TABELL 1. EXEMPEL PÅ MATRISENS EKVATION FRÅN KATEGORIN VISUELL BILD. OBS MATRISEN REDOVISAR INTE 

SAMTLIGA UNDERKATEGORIER.  

Mätning av urbana designkvalitéer       
      Insamlat Multiplikator (multiplikator) x  
Steg     värde   (insamlat värde) 
Visuell bild           
1, Antal torg, parker och gårdar  y 0,41  
2, Antal landmärken    y 0,72  
3, Antal historiska byggnader  y 0,97   
      Addera konstant + z 
      Poäng visuell bild    

 

De fem perceptuella kvalitéerna (Ewing & Handy, 2009) är: 

• Visuell bild (imageability). En plats som har utmärkande kvalitéer i form av 
fysiska element och dess arrangemang fångar in människors uppmärksamhet, 
berör och skapar ett intryck som finns kvar i människors sinnen.  

• Inhägnad omgivning (enclosure). Ett område eller en gata som upplevs 
som delvis sluten hjälper till att definiera platsen, den blir lättare att avgränsa 
och kognitivt uppfatta. Inhägnad innebär hur gatan blir definierad av 
omgivande byggnaders höjd, väggar och träd.  
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• Mänsklig skala (human scale). Den mänskliga skalan utgår från fysiska 
elements storlek, texturer och attraktion som matchar den mänskliga 
preferensen för vad som uppfattas som attraktivt i gatumiljön utefter en 
promenadhastighet. Detaljer på byggnader, gatans struktur, och gatans 
sittmöjligheter och naturinslag påverkar uppfattningen av den mänskliga 
skalan.  

• Transparens (transparency). Transparens förhåller sig till vilken nivå 
människor kan se eller uppfatta vad som ligger längre fram eller vad som tar 
vid när gatan eller torget upphör samt till vilken nivå mänsklig aktivitet 
förekommer. En överblickbar plats skapar en känsla av kontroll av vad som 
försiggår på platsen och hur tillgänglig den är.  

• Komplexitet (complexity). En plats som är riklig visuellt på olika inslag 
räknas som komplex varav variationer på den fysiska miljön, antal byggnader 
och dess utformning samt variation på arkitektur och ornament är viktiga 
inslag. Även landskapets element, gatans möblering, skyltar och mänsklig 
aktivitet bidrar till gatans komplexitet.  

Analysen delades upp i tre delar och utfördes under tre dagar eftersom varje 
kategori och dess underkategorier innebar att gå längs gatan upprepade gånger och 
samla in data. Anteckningar om resultatet sammanställdes samma dag som analysens 
olika delar utfördes.  
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4 Resultat 

Analysen av de genomförda intervjuerna resulterade i flera olika kategorier att ta 
hänsyn till vid användning av tillfälligt platsskapande som sommargågator. De olika 
intressegrupperna framhäver olika faktorer att ta hänsyn till vid användning av 
sommargågator samt gällande inkluderande och tillgängliga platser. Resultatdelen 
delas upp i två delar: först resultat om sommargågator generellt och sedan 
intervjuresultat kopplat till fallstudien av Östra Ågatan tillsammans med 
observationsanalysens resultat.  

4.1 Erfarenheter av sommargågator 

Elin Einarsson, som är landskapsarkitekt och projektledare för konceptet 
Sommargator i Malmö stad, berättar att metoden med tillfällig användning användes 
för att med enkla medel och dialog med gatans verksamheter omvandla Friisgatan i 
Malmö till en trevligare plats att vara på genom att reglera om den till en 
sommargata (personlig kommunikation, 15 april 2019). Friisgatan är tillfälligt 
reglerad till gågata mellan april till oktober till förmån för folklivet och den 
fotgängarvänliga miljön skapas genom att tillföra växtlighet och möblering. 
Omvandling av en vanlig gata till en vistelsevänlig miljö kräver 
gestaltningsomhändertagning gällande hur miljön utnyttjas och hur möbler placeras 
(E. Einarsson, personlig kommunikation, 15 april 2019). Theodor Bratt är 
projektledare för konceptet Levande Stockholm i Stockholms stad och beskriver att 
kontrasten med tillfällig användning förstärker den säsongseffektiva användningen 
och lyfter fram att det är ett uppskattat inslag att förstärka användningen till förmån 
för folkliv under sommarhalvåret (personlig kommunikation, 17 april 2019). En 
fördel med tillfällig användning är att gatans utrymme kan användas mer effektivt 
när olika behov förändras under året.  Exempelvis minskar parkeringsbehovet under 
sommaren i Stockholm och flera människor vill vara utomhus jämfört med under 
vintermånaderna (T. Bratt, personlig kommunikation, 17 april 2019). Verktyget 
tillfällig användning är ett sätt att optimera platsen, antingen genom att en plats kan 
lyftas ännu mer eller att förutsättningarna för en plats kan förändras med hjälp av 
verktyget. Bratt anger att användningen anpassas efter den specifika platsens behov 
och beroende på vad som efterfrågas (personlig kommunikation, 17 april 2019). 
Gator som ligger centralare i innerstaden har en attraktion med uteserveringar 
medan gator som ligger i ytterområden fokuserar på platsbildning med aktivitet, 
exempelvis för elever som har sommarlov. Einarsson berättar att Malmö stad 
arbetar med två nya sommargator inför sommaren 2019 där den ena gatan ligger i 
ett socialt utsatt område och därmed har ett annat socialt fokus med att göra gatan 
trevligare och tryggare. Konceptet som Malmö stad använder sig av kallas för 
sommargata eftersom de tillfälliga regleringarna skiljer sig mellan gågata och 
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gångfartsområde. Sommargatan är ett samarbete med fastighetsägaren för att 
aktivera gatan med olika aktiviteter och att engagera boende och allmänheten i 
området (E. Einarsson, personlig kommunikation, 15 april 2019).  

Fördelar som både Elin Einarsson och Theodor Bratt ser med tillfällig användning är 
att projekten går snabbt att utveckla och förändra samt att resultatet går att se 
snabbt. Att det är flexibelt och anpassningsbart är en fördel om förutsättningarna 
ändras jämfört med permanenta installationer (personlig kommunikation, 15 & 17 
april 2019).  

4.1.1 Långsiktig förändring 

Elin Einarsson (personlig kommunikation, 15 april 2019) beskriver att en av 
grundorsakerna med att arbeta med sommargator var att utveckla stråket mellan 
Folkets park och Triangeln. Bakom konceptet med sommargata ligger en långsiktig 
plan att förbättra kommunikationen mellan dessa två viktiga punkter i Malmös 
innerstad. Folkets park är en välanvänd och aktiv park med många malmöbor där 
olika arrangemang hålls med många olika etniska grupper. Det är en viktig del i att 
bygga ihop parken med centrum och i den större helheten att bygga ihop Malmö (E. 
Einarsson, personlig kommunikation, 15 april 2019). Projektet med sommargata är 
en utveckling under tid vilket ger en djup kunskap om hur den specifika gatan 
fungerar, dess dynamik och samspelet med omkringliggande infrastruktur. Friisgatan 
kommer att byggas om till en gågata om några år och då ger projektet med 
sommargata mycket kunskap och en möjlighet att påverka den permanenta 
ombyggnationen (E. Einarsson, personlig kommunikation, 15 april 2019). Även 
Bratt meddelar att tillfällig användning har använts som ett verktyg för att utveckla 
senare permanenta förändringar. Verktyget används för att testa utformningen av en 
plats, utvärdera resultatet, införa ändringar och därefter bygga om platsen 
permanent. Bratt ser det som ett sätt att fortsätta utveckla metoden framåt och att 
använda det som ett verktyg i planeringen (personlig kommunikation, 17 april 
2019). Bratt uppger att sommargågatorna bidrar till att skapa en identitetsmarkör 
för området, att det finns en förväntning att de ska komma tillbaka och att det även 
är något som lyfts fram i mäklarannonser som attraktivt för området (personlig 
kommunikation, 17 april 2019).  

4.1.2 Förutsättningar 

Theodor Bratt uppger att när lämpliga sommargågator väljs ut är det efter gator som 
har högre gångflöde än motorflöde. Fördelningen behöver visa att det finns 
förutsättningar för en annan användning av gaturummet och av framkomlighetsskäl 
är lämpligt att låta fotgängare använda hela ytan (personlig kommunikation, 17 april 
2019). Framförallt behöver det finnas ett folkliv på platsen med restauranger, caféer 
och möjlighet att kunna nyttja gatan som ett offentligt rum genom att möblera det 



 

 
20 

(T. Bratt, personlig kommunikation, 17 april 2019). Einarsson uppger att 
sommargator kan vara på olika sätt. På centrala gator som Friisgatan finns det ett 
större tryck på uteserveringar som vill ha mer plats medan det på andra platser finns  
en annan efterfrågan. Ytan behövs lika mycket för att kunna möjliggöra för andra 
saker som exempelvis aktiviteter eller allmänna sittplatser (personlig 
kommunikation, 15 april 2019).  

4.1.3 Samspelet när en gata regleras om 

När tillfälliga förändringar införs av gatans användning uppstår det en del förvirring 
bland medborgarna. Både Malmö stad och Stockholms stad uppger att gågata- 
regleringen ger en viss osäkerhet eftersom flera människor uppfattar det som att 
trafik är helt förbjuden även fast regleringen uppger att fordon med angöringsbehov 
längs gatan är tillåten, inklusive transport av sjuka eller rörelsehindrade till adress 
vid gågatan. Theodor Bratt uppger att det ligger en begränsning i att alla inte vet vad 
en gågata-reglering innebär, att många tror att det är en bilfrizon, och då kan 
konflikter uppstå (personlig kommunikation, 17 april 2019). Räddningstjänst och 
tjänsteutövning av polis måste kunna ta sig fram längs gatan oavsett reglering. Både 
Stockholms stad och Malmö stad tillåter cykeltrafik längs gågatan men hastigheten 
ska anpassas efter fotgängaren. Bratt uppger att platsens förutsättningar för 
fotgängare är viktigt. Finns det mycket fotgängare brukar samspelet bli bättre 
eftersom fotgängare tar platsen i anspråk och det blir naturligt att övriga trafikslag 
anpassar sin hastighet (personlig kommunikation, 17 april 2019). Liknande uppger 
Elin Einarsson att om det förekommer biltrafik håller sig fotgängare åt sidorna, men 
vid färre bilar som färdas förändrar fotgängare sitt beteende och använder hela gatan 
(personlig kommunikation, 15 april 2019). Första året vid ett införande av 
sommargågata kan det uppstå konflikter och begreppsförvirring kring den ändrade 
regleringen men efter något år brukar beteenden ha etablerats och människor har 
vant sig vid att det blir en temporär förändring. Det är viktigt att kommunen skapar 
en trafikmiljö som förmedlar att miljön är på de gåendes villkor och som gör att 
cyklister och motorfordon anpassar sin hastighet, uppger Bratt (personlig 
kommunikation, 17 april 2019).   

4.1.4 Information och medborgares synpunkter 

Malmö stad använder sig av speciella skyltar som informerar om vad som gäller längs 
en sommargata, t.ex. att cyklar får användas på sommargatan men de ska anpassa sin 
hastighet efter fotgängaren (E. Einarsson, personlig kommunikation, 15 april 2019). 
Även Stockholms stad använder sig av extra informationsskyltning om vad som 
gäller på en sommargågata (T. Bratt, personlig kommunikation, 17 april 2019). 
Stockholms stad skickade ut information om sommargågator till berörda längs 
sommargågatorna. En utvärdering som Stockholms stad genomfört för ett urval av 
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gatorna visade att 87 % av respondenterna hade fått information om omreglering 
innan sommargågatan infördes. Utvärderingen visade även ett högt betyg gällande 
trivsel på sommargågatorna från boende, fastighetsägare och företagare (se figur 3). 
För de flesta gator önskades det mer grönska och mindre plats för cyklister.   

 
FIGUR 3. UTVÄRDERING SOMMARGÅGATOR. KÄLLA: STOCKHOLMS STAD, 2019, OPUBLICERAD. 

 

Det finns även en större möjlighet att anpassa utformningen efter medborgarnas 
synpunkter eftersom ingenting är helt fastställt. Einarsson berättade att de fått in 
mycket önskemål från medborgare och verksamheter som har gjort att de har 
kunnat utveckla konceptet tillsammans med gatans verksamheter och besökare 
(personlig kommunikation, 15 april 2019). 

4.1.5 Nackdelar  

Det som har fungerat mindre bra med Stockholms gågator är att driftunderhållet har 
försvårats eftersom det är svårt att komma åt överallt (T. Bratt, personlig 
kommunikation, 17 april 2019). Konsekvensen kan bli att standarden för 
renhållningen inte uppnås. Einarsson uppger att Friisgatan hade problem med 
olovlig körning under det första året som sommargata. Den olovliga körningen 
begränsade fotgängarnas utrymme samt möjligheten till aktiviteter, eftersom känslan 
av trygghet påverkades negativt om bilar körde på området (personlig 
kommunikation, 15 april 2019). Friisgatans trafiksituation blev betydligt bättre efter 
att flera informationsskyltar sattes upp samt att polisen var på plats på området. Det 
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visar att det kan behövas flera åtgärder för att förändra invanda beteenden vid en 
tillfällig omreglering.  

4.2 Tillgänglighet till den fysiska miljön 

Jimmy Pettersson är intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund (SRF) 
och arbetar med tillgängligheten till den fysiska miljön. Pettersson beskriver hur 
människor har olika behov och använder en miljö på olika sätt utifrån olika 
förutsättningar. Det går inte att göra på ett sätt och lösa det för alla, det behöver 
finnas olika alternativ som gör att miljön kan användas på ett likvärdigt sätt. För att 
samtliga ska kunna vara delaktiga är det nödvändigt att alternativen ska fungera att 
använda självständigt så att personen inte behöver påkalla hjälp eller ta en omväg för 
att kunna vara delaktig, det skapar en otillgänglig miljö (personlig kommunikation, 
26 april 2019).  

Lars-Göran Wadén är tillgänglighetsrådgivare inom förbundsstyrelsen på 
Handikappades riksförbund (DHR). Wadén uppmärksammar att bredda 
tillgänglighetstänket är viktigt för att inte stanna vid funktionsanpassning. Begreppet 
behöver utvecklas eftersom det även ökar tillgängligheten för andra grupper, 
exempelvis föräldrar med barnvagn och äldre med rullator (personlig 
kommunikation, 24 april 2019). Genom att bredda perspektivet till universell 
design, istället för funktionsanpassning, blir det även lättare att motivera politiska 
beslut kring att göra förbättringar (personlig kommunikation, 24 april 2019). 

Wadén lyfter även fram att tillfällig användning kan öka inkluderingen och 
tillgängligheten om det placeras ut flera sittplatser. Även offentliga toaletter är 
viktigt att det finns för att inkludera fler grupper, eftersom det är nödvändigt att 
kunna gå undan för personer med mag- och tarmsjukdomar eller om en behöver ta 
en insulinspruta. Genom att se till behoven hos flera olika grupper kan tillfällig 
användning öka det stöd som efterfrågas så att platserna kan inkludera flera grupper 
(personlig kommunikation, 24 april 2019). Att utforma möbler efter att inkludera 
fler människor är en möjlighet att arbeta utifrån tillgänglighet. Elin Einarsson 
berättar om ett specialdesignat picknikbord som Malmö stad har beställt som är 
utformat så att en rullstol eller en barnvagn får plats i mitten av bordet, att personer 
som har behov av lite extra utrymme inte behöver sitta ute vid kanten utan får vara 
med i mitten av gemenskapen (personlig kommunikation, 15 april 2019).  

Jimmy Pettersson lyfter fram att tillfällig användning i form av sommargågator kan 
förbättra situationen för personer med synnedsättning eftersom trafiken tas bort 
(personlig kommunikation, 26 april 2019). Den upplevda tryggheten förbättras i 
och med att det blir en lugnare miljö och det är lättare att höra och uppfatta ljud 
omkring sig (J. Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 2019).     
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Orienterbarheten hos personer med synnedsättning påverkas mest när det har skett 
fysiska ändringar men personerna inte vet på vilket sätt miljön har ändrats (J. 
Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 2019). Pettersson lyfter fram tre 
viktiga grundförutsättningar för att miljön ska fungera bra: miljön måste vara 
förståelig, fysiskt vettig och information om hur det är tänkt ska finnas. Miljön 
behöver vara genomtänkt för hur personer ska orientera sig och den ska fungera 
funktionellt.  

4.2.1 Helhetssyn för att undvika otillgängliga miljöer  

Jimmy Pettersson berättar att temporära förändringar alltid ställer till det på ett plan 
eftersom förutsättningarna ändras men ju mer information som sprids innan och 
under projektet desto lättare har människor att anpassa sig till förändringen 
(personlig kommunikation, 26 april 2019). Viktigt är att övriga principer kring 
kommunens möbleringszoner inte frångås under den tillfälliga användningen. För att 
konceptet med olika regleringar under året ska fungera behöver det vara tydligt att 
det är avstängt för bilar så att människor kan känna sig trygga i att gå mitt i gatan och 
inte vara rädda att de hamnar i vägen för en bil. Pettersson föreslår att med hjälp av 
gestaltning förstärka att miljön upplevs som trygg och använda möbleringen 
strategiskt så den blockerar för bilar och leder in till rätt stråk för den med 
synnedsättning (personlig kommunikation, 26 april 2019).   

Wadén upplever att när det byggs nya tillfälliga uteserveringar på en trottoar är det 
vanligt att det tillförs extra avfasade trottoarkanter för att kunna ta sig ned från 
trottoaren och runt. Flera uteserveringar eller möblemang gör emellertid att det blir 
trängre att ta sig fram och det kan vara svårare att orientera sig och få en överblick 
över framkomligheten (personlig kommunikation, 24 april 2019). Personer med 
synnedsättning kan behöva ha med sig en person som stöd för att lära sig den nya 
miljön och förstå den för att själv kunna ta sig fram (L.-G. Wadén, personlig 
kommunikation, 24 april 2019). Extra viktigt är att uteserveringar avskärmas med 
tydliga markeringar längs med marken att det är kännbart med en käpp, eftersom 
känselkäppen hålls lågt. Avskärmas de enbart med ett hängande rep eller att det bara 
är utställda bord och stolar är risken att en person med synnedsättning går rakt in i 
serveringen, uppger både Pettersson och Wadén (personlig kommunikation, 24 & 
26 april 2019). 

Jimmy Pettersson tillägger att om användningen av trottoaren förändras, om 
trottoarkanter fasas ner eller att en uteservering byggs på trottoaren är det viktigt att 
det kompletteras med taktila stråk. Antingen lämnas trottoaren med kant fri eller så 
ska det finnas ett taktilt stråk, annars blir det jättesvårt att ta sig fram som synskadad 
(personlig kommunikation, 26 april 2019). Det är lätt hänt att en åtgärd för att 
förbättra för funktionshindrade indirekt försvårar för synskadade om det inte 
kompletteras med taktila stråk eftersom trottoarkanter är viktiga för orienteringen.  
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Människor hanterar tillfälliga förändringar i gatumiljön på olika sätt, men en grupp 
kan specifikt drabbas negativt av tillfällig användning. För personer med kognitiva 
nedsättningar som har problem med orienteringsförmågan och personer med 
psykisk funktionsnedsättning som har behov av dagliga rutiner kan en tillfällig 
förändring få stora konsekvenser. Om personerna är vana att gå en viss väg som 
sedan förändras kan de bli förvirrade och rädda och i slutändan leda till att de 
isolerar sig för att de inte vågar gå ut (L.-G. Wadén, personlig kommunikation, 24 
april 2019). 

Tillfällig möblering placeras ut för att markera att det händer något med gatan och 
fungerar även hastighetsdämpande samt för att förstärka att bilar inte ska köra in i 
området. Samtidigt måste räddningstjänst och polis kunna ta sig fram på området. 
Pettersson rekommenderar att även den tillfälliga möbleringen följer kommunens 
övriga riktlinjer för möbleringszoner och speciellt lämnar stråk för orientering fria 
(personlig kommunikation, 26 april 2019). Balansen mellan framkomlighet för olika 
grupper och hastighetsdämpning behöver ses över så att det inte försämrar för någon 
grupp samtidigt som framkomlighet för räddningsfordon säkerställs. 

Wadén lyfter ett problem som kan uppkomma av att flera tillstånd utfärdas till 
exempelvis uteserveringar eller andra aktiviteter som tar gatan i anspråk. 
Kommunerna har tydliga krav på hur utformningen ska se ut för att den ska vara 
tillgänglighetsanpassad men det är sällan någon uppföljning på att kravet efterlevs 
(personlig kommunikation, 24 april 2019). Problem uppstår hos vem 
tillsynsansvaret bör ligga och vad som faktiskt händer om kravet bryts mot. Idag har 
polisen ansvaret och ingen påföljd ges om aktörer bryter mot kraven (L.-G. Wadén, 
personlig kommunikation, 24 april 2019).  

4.2.2 Information måste kommuniceras  

I både intervjuerna med DHR och SRF beskrevs det hur viktig informationen är och 
att kommunerna kommunicerar innan och under projektet. Tillfälliga förändringar 
behöver inte uppfattas som begränsade om de har fått information om planeringen, 
hur det är tänkt att de ska kunna ta sig fram och om de behöver göra någon ändring i 
deras rörelsemönster när gatan tillfälligt regleras om. Information ger trygghet och 
vetskap att om det blir förändringar så kommer det att förmedlas (personlig 
kommunikation, 24 & 26 april 2019). 

Informationen behöver nås ut på rätt sätt eftersom SRF:s medlemmar inte läser 
traditionella tidningar och en del inte använder internet (J. Pettersson, personlig 
kommunikation, 24 april 2019). Många vänder sig till Regionens syncentral när de 
behöver information om vilka nya sträckor de kan använda sig av. Pettersson påtalar 
att det är viktigt att informationen kommer ut med hur det är tänkt när det är klart 
eftersom det är mycket positivt som görs men att det är lätt att missa det eftersom 
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det inte framgår hur det är tänkt (personlig kommunikation, 26 april 2019). Risken 
ligger i att förbättrande insatser kan försvinna i bristande information.  

4.2.3 Exkluderande ytor 

Miljöer kan omedvetet bli exkluderande om utformningen inte är genomtänkt för 
personer med synnedsättning (J. Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 
2019). Kan inte personerna ta sig fram själva eller att de inte vågar välja den vägen, 
då skapas en miljö som exkluderar delar av den gruppen. Det skapas mönster som 
gör att vissa miljöer medvetet undviks eftersom de är svåra att orientera sig i eller 
att de upplevs otrygga (J. Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 2019). 
Miljöer kan upplevas uteslutande när offentliga platser anläggs där det är svårt eller 
inte går att ta sig fram till t.ex. enbart trappor eller trottoar som saknar avfasning. 
Avfasningar bör återkomma kontinuerligt för att personer inte ska behöva ta 
omvägar i stadsrummet (L.-G. Wadén, personlig kommunikation, 24 april 2019). 
Om en gata ska aktiveras med olika möbelzoner som en sommargågata behöver de 
kompletteras med avfasad trottoarkant för att kunna förflytta sig mellan de olika 
zonerna.  

4.2.4 Kommersiella ytors påverkan på offentliga miljöer 

Pettersson och Wadén beskriver delaktighetsperspektivet, att personer ska kunna 
vara delaktig utan att behöva köpa någonting, och ur hälsoaspekt t.ex. äldre som är i 
stort behov av offentliga sittplatser för att kunna vila (personlig kommunikation, 24 
& 26 april 2019). Det är viktigt att det finns miljöer som bjuder in människor att 
vara delaktiga i miljön oberoende av ekonomiska medel. Vissa ytor är utformade så 
att det är otydligt om de är offentliga eller kommersiella (J. Pettersson, personlig 
kommunikation, 24 april 2019). 

Både Elin Einarsson och Theodor Bratt lyfter fram att balansen mellan 
uteserveringar och allmänna sittplatser är avgörande för att inte skapa en miljö som 
kan uppfattas som exkluderande. Det behöver finnas valmöjlighet kring vilket sätt 
människor kan vara delaktiga i miljön. Människor attraheras av folkliv, så det är 
viktigt att bygga upp en bra fördelning mellan uteserveringar, allmänna sittplatser 
och aktiviteter som är lämpliga för olika preferenser (E. Einarsson, personlig 
kommunikation, 15 april 2019, T. Bratt, personlig kommunikation, 17 april 2019).   

4.2.5 Rätten att ta sig fram självständigt 

Wadén och Pettersson anger att utifrån tillgänglighetsfrågan underlättar det för 
många att ta sig fram självständigt om det är separerade gång- och cykelbanor. Det 
ökar trafiksäkerheten och skapar en trygghet att personerna vet att de håller sig på 
gångsidan (personlig kommunikation, 24 & 26 april 2019). Gångfartsområden är 
också regleringar som skapar problem eftersom de är öppna ytor där inga naturliga 
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linjer följer gatan. Personer med synnedsättning förhåller sig till linjer för att 
säkerställa att de håller sig åt sidan eller är mitt ute i gatan (J. Pettersson, personlig 
kommunikation, 26 april 2019). Gångfartsområden upplevs osäkra eller kan bli 
farliga när det inte är tydligt vem som har företräde eller hur gatan är indelad i olika 
fält. Det behöver finnas en utarbetad princip för hur synskadade ska orientera sig i 
den offentliga miljön inom kommunen. En princip som anger på vilka platser det 
finns bänkar, gatuskyltning och hur möbleringszoner placeras i gaturummet (J. 
Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 2019). Möjligheten att kunna ta sig 
fram självständigt på gator och torg förstärks när det finns en princip som kan följas. 
Gällande sommargågator behöver den principen följas att det finns fria stråk att 
kunna ta sig fram längs och att principen följs på var möblemang kan förväntas finnas 
(J. Pettersson, personlig kommunikation, 26 april 2019). 

4.3 Förutsättningar i Uppsala 

Observationsanalysen har identifierat kvalitéer längs Östra Ågatan och vilka 
utmaningar som finns. Intervjuerna tillför kunskap om gatan samt en kontext att 
förhålla sig till lokalt om gatan skulle omvandlas till en sommargågata.  

Karin Åkerblom är processledare för stadsutveckling på Uppsala kommun och 
jobbar med innerstadsstrategin i Uppsala. Åkerblom berättar att Uppsala kommun 
har arbetat med tillfällig användning i form av platsskapande, t.ex. en tillfällig scen 
på Fyristorg och utomhusbio i Gränbyparken som har varit lyckade projekt, men det 
som saknas är flera aktörer som är med och driver projekten (personlig 
kommunikation, 25 april 2019). Åkerblom beskriver att etableringsfasen är viktig 
och att det är en långsam förändringsprocess att få andra aktörer att skapa initiativ 
och aktivera platser (personlig kommunikation, 25 april 2019). Uppsala kommun 
behöver vara med under etableringsfasen och leda processen framåt för att 
underlätta för nya aktörer att medverka och komma igång. Det är viktigt att det 
ligger en långsiktighet bakom projekten så att de fungerar kontinuerligt och att det 
inte blir för mycket test över projektet. Det ska vara tydligt att under 
sommarmånaderna är det en annan användning än den vanliga och att den tillfälliga 
regleringen upphör på hösten (K. Åkerblom, personlig kommunikation, 25 april 
2019). Lisa Thörn och Carolina Berg på Citysamverkan (personlig kommunikation, 
6 maj 2019) tillfogar att det är viktigt vid tillfällig användning att en dialog förs 
mellan fastighetsägare och lokala aktörer om vad som kommer att hända och vad det 
innebär för dem som redan är på platsen. Kommunikation är jätteviktig att den förs 
och att det finns någon att vända sig till om frågor uppstår och som även informerar 
om vilka ökade möjligheter den tillfälliga användningen blir för de befintliga 
aktörerna. Arrangörer behöver ligga steget före och informera innan oro eller 
konflikter uppstår (Citysamverkan, personlig kommunikation, 6 maj 2019) 
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Lisa Thörn (personlig kommunikation, 6 maj 2019) beskriver att den längre 
tillfälliga användningen är spännande och ritar om kartan till hur offentliga miljöer 
kan användas. I enkelheten skapas det spänning och aktivitet som en konsument vill 
ha, det där lilla extra (L. Thörn, personlig kommunikation, 6 maj 2019). För att det 
ska fungera behöver också byråkratin vara mer tillåtande. Det har blivit flexiblare 
med tillståndsgivningen i Uppsala. Nu finns det två restauranger i Uppsala som har 
en del av sin uteservering på motsatt sida av gatan för att kunna ta del av solen eller 
utsikt mot Fyrisån. Det är positivt att det blivit mer flexibelt, att det ges större 
möjligheter för restaurangägare att använda platsen (L. Thörn, personlig 
kommunikation, 6 maj 2019).  

Carolina Berg anser inte att Uppsala behöver fler gågator, snarare att de 
gångfartsområden som finns förbättras och att det förtydligas att det är på 
fotgängarens villkor, med platsskapande och möblering (personlig kommunikation, 
6 maj 2019). Det är viktigt att staden fungerar och upprätthåller en balans för 
framkomlighet mellan boende, logistik och fotgängare. Thörn tillägger att Uppsala 
har en mindre stadskärna och att det inte går att titta på Stockholm eftersom de har 
flera områden och en annan infrastruktur (personlig kommunikation, 6 maj 2019). 
En sommargågata är ett spännande inslag men även torg och parker kan användas för 
att skapa spännande aktivitet. Det är viktigt att ett tryggt och aktivt stadsliv ligger 
till grund för en aktivering av en plats. Caféet som ligger vid den avgränsade delen 
av Östra Ågatan stänger kl. 18.00 och då förändras utgångspunkten för en livlig gata 
(L. Thörn, personlig kommunikation, 6 maj 2019).  

I intervjuerna med Karin Åkerblom från Uppsala kommun och Citysamverkan lyfts 
det fram vilka kvalitéer årummet i Uppsala har och att platsen har en naturlig 
dragningskraft eftersom den är aktiverad på olika sätt längs med hela ån. Årummet 
har en stor variation med gröna slänter, urbana stadsrum, olika möbleringar och 
nära till centrum. Uppsala kommun har arbetat strategiskt med att öppna upp 
tillgängligheten till årummet med t.ex. att anlägga bryggor och tillföra belysning. 
Åkerblom tror att en gågata längs Östra Ågatan skulle kunna höja upplevelsen av 
årummet men att Uppsalas infrastruktur är komplicerad och svår att lösa (personlig 
kommunikation, 25 april 2019). Uppsala har även politiskt prioriterat cyklarnas 
framkomlighet och asfalterat en cykelbana över Östra Ågatans gatstensbeläggning. 
Berg påtalar att cykelställen ibland tar för stor yta av årummet men att det är främst 
ytor som är svåra att använda till något annat (personlig kommunikation, 6 maj 
2019). Ån är Uppsalas attraktion och finns det engagemang att skapa något nära ån 
då måste cykelställen kunna flyttas. Arbetet med tillgängligheten till ån har utförts 
strategiskt genom att förstärka den sidan som har sol med mycket sittplatser och 
grönska. Den andra sidan som har mycket skugga används optimalt som enklare att 
förflytta sig längs (L. Thörn, personlig kommunikation, 6 maj 2019). Åkerblom tror 
inte på att aktivera för mycket med olika funktionsindelningar utan att arbeta mer 
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subtilt med informella möbleringar som inte blir ödsliga när de inte används och att 
låta människor upptäcka vad de kan använda platsen till (personlig kommunikation, 
25 april 2019).  

4.3.1 Östra Ågatans infrastruktur 

Karin Åkerblom beskriver Östra Ågatans fältindelning med trottoar, cykelfält och 
körfält som att det är positivt att gatan har ett eget cykelfält som smalnar av körfältet 
istället för att ha en delad gång- och cykelbana. Det är bättre om cyklar och bilar 
blandas än att fotgängare och cyklister blandas (personlig kommunikation, 25 april 
2019). Tidigare var körfältet och cykelfältet belagt med gatsten men cykelfältet har 
asfalterats för cyklisternas framkomlighet. Uppsalas cykelinfrastruktur är välgjord 
men när cykelfältet blev asfalterat bidrar det till att cyklisterna kommer upp i högre 
hastigheter och det kan upplevas som en barriär längs gatan, mellan trottoaren och 
ån. Åkerblom anser att gågator ska vara tydligt reglerade och inte tillåta cykling. 
Om en sommargågata ska tillåta cykling på fotgängarens villkor ser Åkerblom helst 
att det ska finns ett cykelfält för att skapa ordning och inte ha cyklar över hela ytan 
som gör att det blir rörigt (personlig kommunikation, 25 april 2019). Thörn tror att 
en gågata behöver den fysiska strukturen med plan markbeläggning. Är det 
nivåskillnader blir det en speciellt utformad gata som inte ger känslan av att det är en 
gågata (personlig kommunikation, 6 maj 2019). 

Lisa Thörn beskriver problematiken med att tunga transporter och cyklar finns på 
Uppsalas gågata trots förbud. Information behöver kommuniceras att markvärmen 
förstörs av tunga lastbilar och cyklister riskerar att orsaka olyckor (personlig 
kommunikation, 6 maj 2019). Carolina Berg beskriver att cyklar en person på en 
gågata drar den personer även med sig fler cyklister som tror att det är okej att cykla 
längs gågatan. Barn som springer tvärs över gatan riskerar att bli påkörda och det 
tvingar människor att ha en annan uppsikt för cyklister, när de egentligen ska kunna 
gå lugnt och tryggt på en gågata. Information kan behöva anpassas till målgruppen 
och förklaras på flera sätt, påtalar Lisa Thörn (personlig kommunikation, 6 maj 
2019). 

4.3.2 Tillgänglighet 

Carolina Berg beskriver trygghet som en grundförutsättning för tillgänglighet, att 
platsen måste vara väl belyst och att det finns något på platsen som gör att 
människor vill vara där överhuvudtaget (personlig kommunikation, 6 maj 2019). Att 
få butikers verksamheter ut på gatan ökar också tryggheten eftersom mer liv 
kommer ut på gatan, utan att det måste innebära hinder i gatumiljön. Det är viktigt 
att se över offentliga platser så att inte en viss grupp tar platsen i anspråk. Platserna 
ska vara utformade för att passa alla men utan att en grupp tar fäste vid platsen. Lisa 
Thörn tillägger att livet mellan husen är jätteviktigt, att stadskärnan har ett utbud 
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med offentliga platser och med liv och rörelse runtomkring (personlig 
kommunikation, 6 maj 2019). Samspelet med butiker, restauranger, frisörsalonger 
och bibliotek ger en mångfald som skapar stadslivet. Det ger en trygghetskänsla 
samtidigt som det är socialt. När det finns människor runtomkring blir stadslivet 
intressant. Åkerblom beskriver att det är balans mellan att ha en levande stad och att 
programmera ytor för mycket (personlig kommunikation, 25 april 2019). Blir det 
för mycket indelningar och ritningar på vad som får finnas förloras det livfulla som 
en stad erbjuder.  

4.3.3 Icke-kommersiella mötesplatser 

Lisa Thörn på Citysamverkan beskriver hur viktigt det är med icke-kommersiella 
mötesplatser eftersom de skapar ett folkliv. Människor ska kunna vistas i en stad 
oavsett om de är besökare eller bor där, handlar eller bara vill sitta ner och ta en 
paus. Det är viktigt att platser skapas där folklivet får ta plats, på flera platser i en 
stad (personlig kommunikation, 6 maj 2019).  

Årummet är till stor del en icke-kommersiell yta som är öppen för alla grupper att 
besöka och uppehålla sig vid. Åkerblom värnar om det icke-kommersiella rummet 
men ser kommersiella hubbar även som en metod som ger folkliv och som påverkar 
åt vilket håll stadslivet drar åt (personlig kommunikation, 25 april 2019). Genom att 
tillåta en kiosk att använda en plats blir det en medveten strategi för att expandera 
stadslivet åt det hållet. Kommersiella platser är viktiga inslag för att styra stadens 
utveckling men med betoningen på att det ska vara ett stadsrum och inte ett 
kommersiellt rum (K. Åkerblom, personlig kommunikation, 25 april 2019).  

4.3.4 En möjlighet att involvera medborgarna 

En medborgardriven stadsutveckling kräver god hantering, annars finns risk att 
starka grupper för fram sina särintressen som inte speglar medborgarnas åsikter (K. 
Åkerblom, personlig kommunikation, 25 april 2019). En sommargågata som 
efterfrågas att komma tillbaka är ett bra sätt att arbeta med medborgardriven 
stadsutveckling. Åkerblom ser även en möjlighet att arbeta med barnperspektivet i 
utformningen av sommargågator (personlig kommunikation, 25 april 2019). Lisa 
Thörn lyfter fram att det är viktigt att lyssna på vad medborgarna vill ha och önskar 
eftersom det är de som ska nyttja platsen (personlig kommunikation, 6 maj 2019). 
Att se till att det finns rimliga förutsättningar för medborgaren att påverka och att 
konkret kunna visa vad som är möjligt vid en dialog genom att ha en specifik plats att 
utgå från och sätta upp ramar för vad som är möjligt att göra är viktigt (L. Thörn, 
personlig kommunikation, 6 maj 2019).  
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4.4 Observationsanalysens resultat 

Nedan beskrivs resultatet av Östra Ågatan efter respektive kategori: 

4.4.1 Visuell bild 

Östra Ågatan fick poäng 5 av 5 i visuell bild. Längs ån har trädplanteringar använts 
för att skapa parkkänsla med tydlig avgränsning mot gatan. En öppen yta där en 
konstinstallation finns skapar en karaktär av att platsen är något mer än en gata. Den 
visuella bilden av platsen skapas av det djupa å-rummet som rinner längs med Östra 
Ågatan samt av att Uppsalas domkyrka och Uppsala slott kan beskådas längs sträckan 
– tre tydliga landmärken som förstärker platsens identitet. Gatan kantas av äldre 
byggnader som samtliga är byggda innan 1930-talet, i varierat arkitektoniskt uttryck 
och med en varierad färgskala. Analysen lyfter fram att för att en gata ska vara 
intressant att gå längs är det viktigt att former inte upprepas. En fördel är om 
byggnader inte är rektangulära utan att de har avvikande former som skapar ett 
avbrott (Ewing & Handy, 2009). En stor fördel för Östra Ågatan är att byggnaderna 
har intressanta uttryck med varierande fasader med flera arkitektoniska element (se 
figur 4). Det är även ett konstant flöde av människor som går eller uppehåller sig 
längs gatan samt att ljudnivån är relativt låg med tanke på att gatan ligger centralt i 
Uppsala. Eftersom bilar åker med låg hastighet längs gatan blir inte ljudkvalitén 
försämrad av trafikbuller utan det går att urskilja fåglars läte. Vid 
observationstillfället påverkades gatan däremot av buller från renovering något 
kvarter bort. På det sättet är gatan utsatt av buller från omkringliggande fastigheter.  

FIGUR 4. VYER FRÅN ÖSTRA ÅGATAN, TRAPPGAVEL, BURSPRÅK OCH DOMKYRKANS TORN BLIR IMAGINÄRA 

INSLAG. FOTOGRAFI (A) ÄR TAGET I EN VÄSTLIG RIKTNING MOT FYRISÅN. FOTOGRAFI (B) ÄR TAGET I EN 

NORDVÄSTLIG RIKTNING.  

(a) (b
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4.4.2 Inhägnad 

Kategorin för inhägnad resulterade i 2 av 5 poäng. Den lägre poängen avgjordes 
främst av att gatan endast har byggnader på den östra sidan av gatan. Byggnaderna 
längs gatan har en enhetlig höjd och samtliga angränsar direkt mot gatan vilket 
förstärker känslan av inhägnad, samt att det endast är en gränd som avbryter den 
kontinuerliga väggen av fasader. En nackdel är att det inte finns byggnader som 
skapar ett slutet gaturum på den västra sidan av gatan. Äldre träd med stora 
trädkronor som kantar sidan som vetter längs ån hjälper till att skapa ett slutet 
gaturum. Känslan av det slutna gaturummet påverkas av säsongen (se figur 5 som 
redovisar skillnad mellan hur stor del av himlen som syns när trädkronorna är 
utslagna samt hur slutet gaturummet upplevs jämfört med innan lövsprickning). 
Människan behöver en känsla av inhägnad för att känna sig bekväm som fotgängare.  
Byggnaders väggar avskärmar och förstärker överblickbarheten framåt (Ewing & 
Handy, 2009). Det förstärker känslan av att ha ryggen fri från faror och 
uppmärksamheten kan riktas framåt (Speck, 2012). Träd är en annan faktor som 
förstärker känslan av inhägnad med sina trädkronor samtidigt som de reducerar höga 
temperaturer, absorberar regnvatten och skyddar mot vind (Ewing & Handy, 2009; 
Speck, 2012). Den avgränsade delen av gatan som studerats svänger naturligt för att 
följa ån och ligger terrängmässigt på en lägre nivå än omkringliggande gator vilket 
innebär att det finns få långa siktlinjer. Det är endast på den södra delen av den 
avgränsade gatan som det finns en längre siktlinje ner mot Islandsbron.  

FIGUR 5. TRÄDKRONOR FÖRSTÄRKER INHÄGNAD. FOTOGRAFI (A) TAGEN 13 APRIL OCH FOTOGRAFI (B) 30 MAJ. 

(b) (a) 



 

 
32 

4.4.3 Mänsklig skala 

Kategorin för mänsklig skala resulterade i 5 av 5 poäng eftersom det finns åtskilliga 
element som engagerar fotgängare längs gatan. Skyltar som informerar om butiker 
och aktiviteter som bjuder in påverkar positivt upplevelsen av gatan, samt 
uteserveringar som genererar folksamlingar (Ewing & Handy, 2009). Den första 
delen av gatan innehar tre olika uteserveringar och flera byggnader har stora 
skyltfönster. Resterande del av gatan har färre verksamheter och i en av 
byggnadernas bottenvåning är det svårt att urskilja om det är företag eller bostad 
som byggnaden används till (se figur 6). Positivt för att skapa ett intresse av att gå 
längs gatan är varierande fasader trots avsaknad av stora skyltfönster. Byggnaderna är 
i 4 till 5 våningar vilket skapar en höjd som människan kan relatera till. En viktig 
faktor för att avgöra om gatan är gestaltad efter fotgängare eller efter andra 
funktioner är att räkna antal gatumöbleringar, belysning, cykelställ och blomkrukor 
samt liknande (Ewing & Handy, 2009). Gatan är väl utformad med en stor variation 
av element som är anpassade efter den mänskliga skalan, men med en ojämn 
fördelning eftersom caféernas uteservering räknas in, vilket gör att den nordvästra 
delen av gatan är kraftigt mer aktiverad än den andra.  

 
FIGUR 6. FOTOGRAFI (A) ILLUSTRERAR DEN DEL AV GATAN SOM ÄR AKTIVERAD JÄMFÖRT MED FOTOGRAFI (B) 

SOM HAR MINDRE AKTIVITET I BOTTENVÅNINGARNA OCH LÄNGS GATAN.  

 

(a) (b) 
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4.4.4 Transparens 

Kategorin för transparens resulterade i poäng 4 av 5. Ett antal byggnader som är 
utrustade med stora skyltfönster bidrar till transparens, att fotgängaren får en 
uppfattning om vad som sker inuti byggnaderna och skapar en översyn. 
Uppskattningen visar att gatans bottenvåningar ger en sammanlagd transparens på ca 
70%. En byggnad som inte har skyltfönster drar ner transparensen men byggnaden 
anses fortfarande vara aktiv eftersom fönstren visar att byggnaden används. Det kan 
härledas till Jane Jacobs (2005, s. 57) teori om ögon på gatan som signalerar att det 
är människor som bor i byggnaden. En fördel som ger god transparens är att 
samtliga byggnader ligger tätt intill gatan vilket skapar en enhetlig överblick och 
ingen skymd sikt. Att gatan svänger skapar ett intressant gaturum och miljö men 
försämrar för gatans transparens eftersom det inte blir långa siktlinjer. Det kan vara 
svårt att få en uppfattning om vad som händer längre fram och hur framkomligheten 
ser ut. Under observationen noterades att cykelställen delvis försämrar sikten och 
tar en stor del av den breda trottoaren i anspråk (se figur 7).   

 
FIGUR 7. FOTOGRAFI (A) ILLUSTRERAR ATT TRANSPARENS LÄNGS GATAN FÖRSÄMRAS AV CYKELSTÄLL OCH ATT 

GATAN SVÄNGER. FOTOGRAFI (B) ILLUSTRERAR ATT STORA SKYLTFÖNSTER GER EN INBLICK I 

BOTTENVÅNINGARNA.  

  

(a) (b) 
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4.4.5 Komplexitet 

Kategorin för komplexitet resulterade i 5 av 5 poäng. Komplexiteten kan liknas med 
att ett kvarter som endast har en enda stor byggnad anses mindre komplex än ett 
kvarter med flera olika byggnader. Omgivningen speglar komplexiteten vid gatan, 
även fast andra byggnader inte direkt angränsar till den avgränsade gatan bidrar de 
till komplexiteten (Ewing & Handy, 2009). Den studerade gatan har flera 
intressanta byggnader som syns utanför studieområdet, t.ex. Uppsala domkyrkan 
och Uppsala slott. som bidrar till komplexiteten. Även byggnaderna på andra sidan 
ån är arkitektoniskt intressanta och med oregelbundna former som skapar visuella 
uttryck. Gatans egna byggnader har varierande färger och nyanser som tillsammans 
med accentfärger och skyltars inslag skapar en bred variation och minimalt med 
upprepning. Gatans tydliga fältindelning väcker intresse för gaturummet (se figur 8). 
Fastighetsindelningen är småskalig och skapar variation mot gatan. Det finns tre 
olika konstinstallationer längs gatan som är diskreta och smakfullt placerade men 
samtidigt bidrar till att gatan inte är förutsägbar.  

 
FIGUR 8. FOTOGRAFI (A) ILLUSTRERAR ATT DOMKYRKANS TORN SKYMTAS FRÅN ÖSTRA ÅGATAN. FOTOGRAFI (B) 

ILLUSTRERAR GATANS VARIATIONSRIKEDOM.  

 

4.4.6 Sammanslaget resultat av observationsanalysen 

Den samlade poängen som analysen resulterade i är 4 av 5. Gatan fick poäng 5 av 5 i 
kategorin för visuell bild, mänsklig skala och komplexitet. Kategorierna som fick 
lägre poäng var inhägnad som fick poäng 2 av 5 och transparens som fick 4 av 5. 

(a) (b) 
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5 Diskussion 

Studiens genomförda undersökning av möjligheter och nackdelar med att anordna 
tillfälliga platser som exempelvis sommargågator diskuteras i det här avsnittet under 
rubrik 5.1. De kvalitativa intervjuerna resulterade i ytterligare råd för att förbättra 
den fysiska tillgängligheten som presenteras under rubrik 5.2. Under rubrik 5.3 
diskuteras studiens metodval.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Varför arbeta med en sommargågata längs Östra Ågatan? 

Intervjuerna bekräftar litteraturen angående att tillfällig användning kan vara en 
metod som kan ge en positiv förändring av en plats. I Stockholm har det bidragit till 
att förstärka en identitet över ett område och i Malmö binder det ihop och 
förstärker ett viktigt stråk. Genomgående visar metoden med tillfällig användning 
att den kan förändra en situation till det bättre. Det som går att läsa mellan raderna 
är att det ofta är något som behöver förändras eller att det ligger en långsiktig tanke 
bakom projekten. Sommargågatornas mål är att erbjuda mer plats till fotgängaren 
och skapa en mötesplats för medborgarna. För att projekten ska ge den förväntade 
effekten behöver det vara tydligt vilket syfte omregleringen har. 

Gällande förslaget att anordna en sommargågata längs Östra Ågatan är den främsta 
konflikten att lösa omdirigering av trafiken. Karin Åkerblom påtalar att Uppsala 
innerstad har ett komplicerat gatunät och ställer sig frågan hur mycket staden skulle 
vinna på att stänga av ytterligare en gata (personlig kommunikation, 25 april 2019). 
Uppsala har en medeltida stadskärna med ett småskaligt gatunät. Lisa Thörn och 
Carolina Berg på Citysamverkan påtalar samma problem med gatustrukturen samt 
att gatan inte har förutsättning på kvällarna för att dra till sig folkliv eftersom det 
inte finns någon restaurang som har öppet under kvällar (personlig kommunikation, 
6 maj 2019). Uteserveringar är viktiga inslag för att platsen ska vara aktiverad under 
kvällen och hålla kvar folklivet. Observationsanalysens resultat under avsnitt 4.4.3 
visade även att gatan är ojämnt fördelad med verksamheter som skapar aktivitet. 
Jane Jacobs (2005, s. 58) skriver att en av grundförutsättningarna för att skapa 
trygga gaturum är att det finns ett omfattande utbud av inrättningar som skapar ett 
skäl till att använda gatan samt att det offentliga rummet har ögon på sig. Resultatet 
från intervjuerna kopplat till fallstudien visar att en sommargågata kan vara ett 
uppskattat inslag men att:  

• Det råder osäkerhet kring platsens lämplighet eftersom det är en snabb 
huvudcykelled längs gatan och tillgängligheten begränsas pga. 
fältindelningarna. Observationsanalysen identifierade under avsnitt 
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4.4.4 att många cykelställ tar upp en stor del av trottoarens yta och 
begränsar möjligheten för annan aktivitet.  

• En avvägning måste göras kring trafiksituationen och hur stort 
problemet är med trafik längs gatan jämfört med konsekvenser av att 
stänga av gatan för bilars framkomlighet.  

• Det är en utmaning med att aktivera gatan på kvällen efter att caféer 
har stängt.  

Stora Torget och Gamla Torget är två platser som har nämnts som förslag, av Karin 
Åkerblom och av Citysamverkan, som har en annan förutsättning med restauranger. 
Åkerblom beskriver även att Uppsala har starka politiska prioriteringar för 
cykeltrafik (personlig kommunikation, 25 april 2019). Ett helhetsgrepp kring 
Uppsalas gatustruktur behöver ses över för att ta fram ett syfte med att reglera om 
till en gågata och aktivt besluta om Uppsala ska prioritera fotgängare eller cyklister. 
Med det sagt finns det flera sätt att lösa trafiksituationen; som Jan Gehl skriver: ”Det 
är inte en naturlig lag att motorfordon ska ha access överallt” (2010, s. 94). 
Alexander Ståhle (2016, s. 28) beskriver att forskare, politiker och planerare har 
prioriterat bilens framkomlighet framför människan. Det är som att professionen 
arbetar efter en princip som hävdar att bilen ska ha åtkomst från punkt A till punkt 
B, vilket skapar systemeffekter av avstånd istället för närhet (Ståhle, 2016, s. 29). 
Gehl framhäver att många äldre städer etablerades efter att fotgängare skulle 
förflytta sig och är idag därmed framstående som inte tillåter för mycket biltrafik i 
innerstäder (2010, s.12). Analyser som mäter gångflöde resulterar i att många fler 
går och uppehåller sig i staden när större utrymme ges till fotgängare (Gehl, 2010, 
s. 13). Gehl beskriver hur ändrade förutsättningar till förmån för fotgängare kan helt 
förändra mönstret av hur en gata används. Mer plats och utrymme till fotgängare ger 
en markant ökning av gatulivet (Gehl, 2010, s. 17). Att göra miljöer bekväma för 
bilar gör att fler bilar lockas, medan om miljön gör bilanvändning mindre bekvämt 
kommer behovet av bil att minskas samtidigt (Jacobs, 2005, s. 383). Jacobs (2005, 
s. 51) påtalar att en stads gator har fler syften än att ge plats åt fordonstrafik och att 
trottoarerna har fler syften än för fotgängare att förflytta sig. Om Uppsalas innerstad 
ska utvecklas i en mer socialt hållbar riktning och aktivt prioritera fotgängaren 
behöver Östra Ågatans markanvändning förändras för att skapa förutsättningar för 
nya användningar i bottenvåningarna och möjliggöra för att aktivt använda gatans 
utrymme. 

Elin Einarsson beskriver att fördelen med att använda sig av tillfällig användning är 
att med enkla medel förbättra en plats. För att åtgärda problemen som beskrivs ovan 
behöver ett underlag identifiera vilka möjligheter som kan förbättras och på vilket 
sätt möjligheterna kan hanteras. Lydon och Garcia (2015, s. 172) som har skrivit 
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boken Tactical urbanism, presenterar flera olika tekniker och processer att använda 
vid utmaningar i stadsrummet. De har upprättat en 5-stegsplan för att strukturera 
processen med tillfällig användning genom att först förstå kontexten av problemet, 
därefter tänka kreativt kring insikter och lösningar, och till sist utföra rationella 
analyser av olika lösningar som kan passa in i problemets kontext.  

• Förstå – vilka planeras det för, vilka är det som använder platsen? 

• Definiera – grundorsaker till problem som behöver åtgärdas samt 
identifiera en plats med möjligheter. 

• Idéer – Undersök och utveckla på vilka sätt problemet kan hanteras. 

• Prototyp – planering av ett projekt som åtgärdar problemen och som 
kan utföras snabbt och ekonomiskt. 

• Test – utför projektet och utvärdera resultatet. 

Genom att utgå från 5-stegsmodellens tre första punkter täcker det in medborgaren 
som använder platsen och orsak till att utföra den tillfälliga användningen. Östra 
Ågatan är välbesökt, har ett strategiskt läge och används av många fotgängare samt 
cyklister. Aktivering av platsen och fotgängares utrymme begränsas av fältindelning 
och fordon. En tillfällig användning skulle skapa en mötesplats till förmån för gatuliv 
och förstärka fotgängares prioritet i innerstaden. Att stänga av en gata för biltrafik 
och istället omvandla markanvändningen till förmån för fotgängare är ett symboliskt 
sätt att visa att staden prioriterar fotgängare. 

5.1.2 Framkomlighet på en sommargågata 

Både Uppsala kommun och Citysamverkan arbetar för att minska cyklingen på 
Uppsalas gågata. Kan problemen med cykling förvärras om en tillfällig gågata tillåter 
cykling, eller är det en möjlighet att förstärka budskapet? 

En sommargågata skulle öka tillgängligheten till årummet i Uppsala men en 
grundtanke med tillfällig användning är att den fysiska strukturen inte ska behöva 
byggas om för att kunna optimera användningen av gatan under sommarmånaderna. 
Observationsanalysen under avsnitt 4.4.5 identifierade Östra Ågatans tydliga 
fältindelningar med trottoar, cykelbana och körfält. Fältindelningen kan försvåra för 
människor att ändra beteendet när den fysiska strukturen är kvar och uppmuntrar 
till t.ex. cykling längs cykelbanan (se figur 8 som illustrerar fältindelningen). Risken 
finns att förvirring uppstår kring syftet med platsen och hur människor får använda 
platsen. Som Karin Åkerblom påtalade kan det asfalterade cykelfältet som är 
placerat i mitten av gatan upplevas som en barriär och då är risken att fotgängares 
rörelsemönster begränsas över hela gatan. Det behöver säkerställas att en 
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sommargågata är trygg för fotgängaren och att hela gatan är till för fotgängaren. 
Detta kan lösas med noggrann gestaltning som resulterar i hastighetsdämpande 
effekter och signalerar att det är på fotgängarens villkor. Ett förslag är att använda 
sig av kommunikation som även bidrar till att ändra beteende och som förstärker att 
det är tillfälliga regler, t.ex. ”HÄR får du cykla på en gågata”. Malmös koncept med 
sommargata är möjligtvis att föredra eftersom de inte hänvisar till specifikt gågata 
utan det kan gälla gångfartsområde. Detta kan undvika begreppsförvirring gällande 
tillåten cykling på gatan. Eftersom Uppsala kommun är tydliga med att på en gågata 
tillåts inte cykling kan en otydlighet och förvirring uppstå om regleringen för en 
sommargågata däremot skulle tillåta cykling. Risken finns att attityden sprider sig 
över till den permanenta gågatan och flera uppfattar det som att det är tillåtet att 
cykla även där. Att använda sig av gångfartsområde är ett lämpligare förslag gällande 
Östra Ågatan eftersom det är ett befintligt cykelfält och cykling ska vara tillåten.  

Carolina Berg på Citysamverkan beskriver hur ett beteende kan locka flera till 
liknande beteende. Exempelvis, cyklar en person på en gågata kommer flera andra 
att också cykla på gågatan. Jan Gehl beskriver en liknande effekt: där det finns andra 
människor, oavsett om det är en offentlig plats eller privat, attraherar det andra 
människor (2010, s. 23). Jane Jacobs har samma åsikt om att människor attraheras 
av andra människor, de dras till platser där det är mycket aktivitet. Människor som 
observerar andra människor finns bevisligt i städer överallt (2005, s. 59).  

Ett problem som uppmärksammades under observationsanalysen var, precis som 
DHR och SRF påtalat, att uteserveringen på Östra Ågatan breder ut sig mer än 
tillståndet tillåter. Utanför ingången till caféet och längs uteserveringen blir det 
väldigt trångt. Människor placerar stolar längre ut på trottoaren och det är svårt att 
ta sig fram. Personer med rullstol, rullator eller barnvagn får göra upprepade stopp 
för att kunna ta sig fram. På andra sidan uteserveringen ligger cykelvägen och 
därefter bilvägen vilket gör att utrymmet är begränsat. Därför är det viktigt att 
komplettera uteserveringen med fasta avgränsningar så att gångbanan garanterar 
framkomlighet.  

5.1.3 Sommargågator som ökar tillgänglighet och inkludering 

Grundkonceptet till sommargågator är att omvandla en plats till fotgängarens 
förmån och skapa en inbjudande plats för medborgaren. För att platsen ska vara 
tillgänglig behöver utformningen anpassas efter att fungera för olika grupper och 
inte stänger ute någon grupp. Genom att se över tillgänglighetsanpassningen kan 
hinder upptäckas och hela gatan ses över för att optimera användningen. I 
observationsanalysen framkom det att Östra Ågatan saknade en variation på 
sittplatser. Genom att placera ut flera sittplatser som är anpassade efter olika 
gruppers behov kan Östra Ågatans bli mer inkluderande och tillgänglig. Att 
underlätta för en grupp att ta sig fram underlättar även för andra grupper, 
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exempelvis att avfasade kanter till trottoarer finns eller att tillfälliga ramper 
tillkommer. Likväl som fria stråk underlättar för personer med synnedsättning 
hjälper de andra grupper som behöver ta sig fram smidigt. Samtidigt går det inte att 
anpassa en plats för alla samtidigt (Leclerq, 2018). Att ha som mål att inkludera alla 
olika grupper är emellertid omöjligt eftersom förbättringar för en grupp kan 
innebära en försämring för en annan grupp. Jimmy Pettersson beskriver exempelvis 
hur grundläggande trottoarkanter är för synskadades orientering. När trottoarkanter 
avfasas eller jämnas ut för att förbättra för rörelsehindrade blir det indirekt en 
försämring för synskadade (personlig kommunikation, 26 april 2019). Fysiskt 
nedsatt är inget som en människa är, utan blir i relation till den omgivande miljön 
(Heylighen et al., 2017). Men att arbeta med inkluderande design täcker in flera 
grupper och har som mål att underlätta framkomlighet och göra städer säkrare. 
DHR och SRF förespråkade en breddning av konceptet tillgänglighet till att även 
inkludera flera grupper, för att bryta ner bilden av funktionsanpassade miljöer. 
Människor går igenom livet med olika slags nedsättningar som kan vara permanenta, 
temporära eller utifrån en viss situation, t.ex. bärande på ett barn, nedsatt syn eller 
skadat ben. En åldrande befolkning ställer dessutom högre krav på den offentliga 
miljön, att den är säker och att det finns utrymme för att förflytta sig. Litteraturen 
bekräftar att förmågan att tolka komplicerade situationer skiljer sig mellan olika 
grupper. Det kan vara svårt att tolka och uppfatta medtrafikanters avsikter eller 
samspelet på gatan om personerna inte ser eller har svårt att förstå situationen 
(Holmberg et al., 2008, s. 71). 

Att sommargågator fortsätter att vara inkluderande är viktigt att beakta, med 
möbleringszoner och vilken användning som tar platsen i anspråk. Bodnar (2015) 
beskriver att en ökad kommersialisering av offentliga platser ökar privatiseringen av 
platsen och utmanar gränserna mellan privata och offentliga konstellationer. Bishop 
och Williams (2012) liknar tillfällig användning med dilemmat att ett område 
gentrifieras. Gentrifikation innebär att ett område med bred variation och lägre 
hyror attraherar en annan socioekonomisk grupp p.g.a. områdets variationsrikedom 
och låga hyror. Den nyinflyttade gruppen med starkare ekonomiskt kapital förändrar 
sammansättningen hos den befintliga gruppen och höjer hyrorna (Bishop & 
Williams, 2012). Det kommer nya fastighetsägare och nya investeringar som tilltalar 
den nya socioekonomiska gruppen medan den tidigare gruppen inte har råd att 
stanna kvar. Bishop och Williams (2012) hänvisar till Jane Jacobs som uttalade sig 
om att nyckeln till kreativa stadsmiljöer ofta blir ett offer av sin egen framgång, där 
nyckeln är en variation med rumslig, social och ekonomisk mångfald. Schaller och 
Guinand (2018) beskriver att det finns tendenser till att tillfälliga platser kan 
användas för att driva upp priser på markområden, genom att utlösa ett 
händelseförlopp som ökar investeringar. Schaller och Guinand (2018) menar att 
platser som arrangeras tillfälligt behöver kritiskt granskas för att bedöma vad de 
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bakomliggande orsakerna är till arrangemanget och evaluera konsekvenser av 
utvecklingen. Även fast tillfällig användning är ett enkelt sätt att ändra en plats kan 
konsekvenserna bli stora om inte utvecklingen granskas och det ligger en långsiktig 
plan bakom hur området ska utvecklas. Om utgångspunkten för sommargågator är 
att de ska vara inkluderande platser för medborgarna är det viktigt att vara vaksam 
på ökad privatisering eller en förändrad målgrupp så att inte utgångspunkten 
försvinner. Alexander Ståhle (2016) beskriver anledningen till att vissa evenemang 
dör ut så här: ”Att Vattenfestivalen tynade bort beror sannolikt på att den fick en 
alltför kommersiell prägel och därför tappade i popularitet. Ett evenemang på 
offentlig plats måste vara öppet och mångsidigt. Domineras det alltför tydligt av 
enskilda intressen och verksamheter förlorar det sin mening” (s. 87).  

5.2 Ytterligare råd för tillgänglighet 

Utifrån de intervjuer som genomförts med DHR och SRF har rekommendationer 
för fysisk tillgänglighet sammanställts i en punktlista nedan.  Rekommendationerna 
som kommit fram är viktiga att ta hänsyn till vid tillfällig användning. Dessa råd kan 
med fördel även användas när det gäller permanenta ombyggnationer eftersom det 
också är en förändring av gatans användning.  

• Tillgänglighetsanpassade allmänna sittplatser måste vara korrekt utformade 
för att människor ska kunna utnyttja sittplatserna. De behöver vara inställda 
till en lämplig höjd, med rygg- och armstöd samt att det är fritt under 
bänken för att personen ska kunna ta stöd på rätt sätt när den vill resa på sig. 
Offentliga torg och gator blir mer inkluderande om de utformas med flera 
olika sittplatser eftersom en del personer har ett större behov att få vila.  

• Bredda tillgänglighetstänket genom att arbeta för att göra det så bra som 
möjligt för alla. Se inte bara till personer i rullstol utan se även pensionären 
med rullator och förälder med barnvagn som inkluderade i den grupp som 
har behov av tillgänglighetsanpassning. Se till att så många grupper som 
möjligt kan vara en del i samhället. 

• Trottoarkanter fungerar bättre i en vintermiljö jämfört med taktila stråk i en 
vintermiljö. Taktila stråk som blir täckta med snö och is är svårare att 
orientera sig efter jämfört med en högre trottoarkant. Många andra grupper 
använder avfasade kanter vid t.ex. ett övergångsställe, men trottoarkanten 
måste finnas för att kunna ta ut riktningen.  

• Ge entreprenören information om varför åtgärden genomförs och vad syftet 
är. Entreprenören behöver ha kunskap om hur orienteringsplattor fungerar 
och sedan behöver information förmedlas om vad som är tanken med det 
taktila stråket, vart det leder, och om det finns avstickare. 
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• Information ska nå ut till allmänheten om vad vissa saker är bra för, varför 
vissa stråk ska hållas rena eller varför uteserveringar behöver vara inhägnade 
för att de ska fungera bättre. Att stråket behöver prioriteras framför 
uteserveringens lokalisering för att undvika avbrott i rörelsemönstret. Det är 
en missuppfattning att synskadade har varit emot uteserveringar. Det handlar 
endast om utformning och placering, de vill självklart också kunna använda 
platsen.  

• Taktila ledytor ska inte läggas i miljöer som kan vara osäkra. Finns det 
korsande trafik kan det behövas ett traditionellt övergångsställe för att 
uppmärksamma att det kan komma trafik. Det är viktigt att det inte blir en 
falsk trygghet beroende på hur ledstråket utformas eller om det blir 
ändringar på gatan.  

• Komplettera med tillgänglighetsanpassning när något byggs om. Individuella 
behov avgör om det är lättare att ta sig upp för en ramp eller om det är 
lättare att gå uppför trappor med räcke som stöd.  

5.3 Metodernas tillförlitlighet - Det finns ingen objektiv 
observatör 

Observationsanalysen är framtagen för att så långt det är möjligt kunna bedöma en 
miljö objektivt och att analysen ska kunna upprepas utan att allt för mycket 
subjektivitet påverkar resultatet. En stor del av metoden går ut på att räkna olika 
element i miljön, observera variation och utstickande arkitektur. Vissa delar innebär 
att uppskatta hur stor del av byggnaders fasad som utges av fönster, hur mycket av 
himlen som syns samt uppskatta siktlinjer. Dessa är svåra bedömningar och kan 
variera från person till person. Trots att metoden är strukturerad är det viktigt att ha 
med sig att när en observation utförs kan observatörens värderingar och världssyn 
speglas i resultatet eftersom observationen utgår från observatörens intressen och 
kunskap (Goldsmith & Elizabeth, 2010). Med andra ord är det lättare att känna igen 
och uppmärksamma mönster som resonerar med ens egen kunskapsbank. Goldsmith 
och Elizabeth (2010) liknar en observation med att gå en vandring med en geolog 
eller med en fågelskådare, där respektive kommer att peka ut och uppmärksamma 
utifrån sina egna intressen. Liknande kan ett observationsresultat speglas av om 
utföraren är en trafikplanerare, en sociolog eller en arkitekt då de kommer att 
analysera och identifiera olika saker och perspektiv (Goldsmith & Elizabeth, 2010). 
Detta gäller även de kvalitativa intervjuerna som genomförts. Trots att 
semistrukturerade frågor användes finns det en risk att intervjuaren tolkar resultatet 
utifrån sin subjektiva uppfattning om personen.  
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I anteckningarna från intervjuer återfinns vissa uttalanden baserat på känslan från 
intervjun och hur personen pratade. Under efterbearbetning av ljudinspelningen 
efter någon dag gav det en annan uppfattning av uttalandet. Tvärt emot vad 
litteraturen säger inom analys av intervjuer, att de ska transkriberas och kodas så fort 
som möjligt efter, kan det vara en fördel att också skapa en distans till materialet för 
att sedan gå igenom det igen, då med mindre subjektiva uppfattningar.  

Observationsanalysen mäter en gatas gåvänlighet vilket resulterade i ett högt betyg 
för Östra Ågatan. Bedömningen visade att det är många olika faktorer som påverkar 
om platsen anses vara välkomnande för människor att vistas och promenera på. 
Metoden är begränsad såvida att den inte tar hänsyn till hur tillgänglig platsen är för 
olika grupper, vilket noterades när antal bänkar och sittmöjligheter skulle räknas. 
Östra Ågatan har många informella möbleringar men få som är 
tillgänglighetsanpassade med rygg- och armstöd och som är fria under bänken för att 
kunna resa sig på ett stabilt sätt. Informella sittplatser är en bra funktion för att en 
plats inte ska uppfattas som ödslig om det inte är några andra människor på platsen 
(K. Åkerblom, personlig kommunikation, 25 april, 2019). En underkategori skulle 
med fördel kunna tilläggas som anger framkomlighet för personer med fysisk 
nedsättning. Carolina Berg på Citysamverkan påtalar att belysning är en 
grundförutsättning för att människor ska känna trygghet och överhuvudtaget välja att 
ta den vägen, vilket inte metoden analyserar, t.ex. hur belysningen är placerad, utan 
endast hur många belysningskällor som finns på platsen. Östra Ågatan har belysning 
längs gångstråket närmast ån men har glest med belysning längs gatan och 
gångstråket närmast husfasaderna. I två av kategorierna ska utföraren gå längs gatan 
fyra gånger och räkna hur många människor som passerar eller sitter längs gatan för 
att få en uppfattning av hur livlig och besökt gatan är. Det är inga restriktioner hur 
dessa observationer ska utföras, men det hade blivit ett mer nyanserat resultat om de 
förslagsvis utfördes under olika tider, t.ex. vardag och helgdag under förmiddag och 
eftermiddag. 

I urvalet av respondenter avgjorde kontaktpersonerna inom de olika 
organisationerna vilka som var lämpliga respondenter för studiens ämne. 
Bedömningen av respondenternas relevans avgjordes av personernas erfarenhet och 
vad de kunde tillföra till studien. Tre telefonintervjuer genomfördes som kan skilja 
sig mot fysiska möten. Telefonintervjuer blir mer formella och det är svårare att 
fånga in nyanser och föreställningar från intervjupersonen och en större vikt läggs på 
att lämna utrymme till personen så den hinner tänka efter (Ahrne & Svensson, 
2016). Urval av respondenter bestämdes efter tre olika intressegrupper: kommunala 
projekt med tillfällig användning, intressegrupper för tillgänglighetsfrågor och lokal 
kunskap om Uppsala. Alternativt hade en omfördelning av intressegrupper gett ett 
annat resultat. Exempelvis vänder sig personer med synskador till Regionen för att 
ta del av information relaterat till tillgänglighet.   
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De kvalitativa intervjuerna gav ett brett kunskapsunderlag men skulle kunna ha 
förstärkts med att ytterligare ta in medborgares åsikter kring sommargågator. 
Uppsatsens syfte var inte att undersöka vad medborgare tycker om sommargågator 
eller vad de vill ha annorlunda, men eftersom medborgare är målgruppen som ska 
använda platserna hade det varit ett bra underlag att fråga vad de anser är tillgängligt 
och otillgängligt med platserna. Grupper som drabbas tydligast av otillgängliga 
platser valdes ut för kunskapsinhämtning men även en nyanserad bild av hur 
otillgänglighet kan uppfattas från medborgarna hade varit intressant att undersöka.  

Litteraturen som bidragit till teoriavsnittet är främst utländsk litteratur som härrör 
från ursprungslandets kontext. Det skiljer sig mellan olika länder hur det statliga och 
kommunala styret är uppbyggt. Studien har inte undersökt dessa skillnader eller 
jämfört hur det förhåller sig till en svensk kontext. Dessutom utgår många exempel 
som litteraturen tar upp från städer som har en stor geografisk yta och högre 
invånarantal än vad som är jämförbart med svenska städer. Alternativt hade 
teoriavsnittet kunnat utökats med litteratur som utgår från det svenska 
planeringssystemet och presenterat svenska exempel på tillfällig användning. 
Däremot är det av intresse för studien att undersöka konsekvenser av metoden 
tillfällig användning och hur metoden utvecklats under en längre tid. Eftersom det 
finns få svenska studier i ämnet valdes därför internationell litteratur ut som hanterat 
ämnet under en längre tid.  

I framtiden skulle det vara intressant att undersöka hur användningen av 
sommargator och tillfällig platsbildning kan användas i socialt utsatta områden. 
Projekt är på gång i Malmö för att aktivera platser för att förändra bilden av området 
och för att öka folklivet. Tillfällig användning kan även fungera som ett komplement 
för kommuner att arbeta med, t.ex. barnperspektivet.  
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6 Slutsats  

 

Studiens undersökning av möjligheter och nackdelar för social hållbarhet med att 
anordna sommargågator visar att det finns olika alternativ för att arbeta med tillfällig 
användning som metod för att förändra en plats. Studiens övergripande mål med att 
undersöka på vilka sätt tillfällig användning kan öka den sociala hållbarheten utan att 
försämra för någon grupp resulterade i att det kräver en breddning av konceptet 
tillgänglighet. En viktig del i att skapa ett jämlikt samhälle är att människor med 
olika förutsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och att den fysiska miljön 
inte ska vara exkluderande för någon grupp. Offentliga miljöer kan bli mer 
inkluderande och fysiskt tillgängliga om flera grupper kan vara delaktiga i den 
offentliga miljön. Sommargågator kan bidra till social hållbarhet om balansen 
upprätthålls mellan kommersiella- och allmänna aktiviteter samt om 
tillgänglighetsbegreppet breddas för att inkludera flera grupper.   

Tillfällig användning med sommargågator kan vara ett bra sätt att aktivera en plats 
och skapa förutsättningar för en framtida omställning till social hållbarhet i 
stadskärnan med goda mötesplatser i den offentliga miljön. Sommargågator kan 
prövas parallellt med att mer övergripande mål utreds för gatunätets användningar 
och utformningar, t.ex. att koppla ihop olika delar i staden bättre eller att förstärka 
stråk. 

Sommargågator kan öka tillgängligheten eftersom mer plats finns till för fotgängaren 
och flera olika varianter på sittplatser finns till förfogande (Phillips et al., 2013, 
Heylighen et al., 2017). Ledstråk behöver ses över så att det finns antingen en 
trottoarsida fri från fysiska hinder eller att det finns taktila stråk som kan följas och 
som inte försvinner in under ett möblemang.  

Inkluderande offentliga platser kan förstärkas genom att aktivera en gata och placera 
ut inbjudande installationer, tillföra växtlighet och bekväma sittplatser. Även fast 
kommersiella ytor bidrar med ett folkliv är det viktigt att de inte tar över platsen 
eftersom de boende längs gatan kan påverkas negativt och platsen kan upplevas 
exkluderande (Leclerq, 2018, Gehl, 2010).  

Förutsättningen för socialt hållbar utveckling av Uppsalas stadskärna är en 
omställning av Uppsalas smala gator från transportsträckor för bilar och cyklar till 
attraktiva platser för möten och utevistelse. Den del av Östra Ågatan som undersöks 
i uppsatsen har ett mycket strategiskt läge i stadskärnan för möten och vistelse på 
allmän plats. Möjligheten med en ändrad attraktiv utformning som stödjer sociala 
funktioner för vistelse och möten är av stor betydelse för ökad social hållbarhet 
(Gehl, 2010, Ståhle, 2016, Bodnar, 2015, Szaton, 2018). Nackdelar med Östra 
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Ågatan är den asfalterade cykelvägen som gör att cyklister kommer upp i högre 
hastighet jämfört med beläggning med gatsten som fältet tidigare var utformad med. 
Cykelfältet är placerat i mitten av gatan vilket gör det svårt för fotgängare att korsa 
gatan och indirekt tillgängligheten till årummet. Gatan skulle behöva fler formella 
sittplatser anpassade för funktionshinder. Idag finns det många informella sittplatser 
som inte är användbara för äldre och rörelsehindrade eftersom de inte är anpassade 
för deras behov. Fler möbelalternativ behövs för att inkludera flera olika grupper. 
Många cykelställ tar den annars breda trottoaren i anspråk och försvårar för att 
placera ut möbelinstallationer. Vid en eventuell omreglering till sommargågata 
behöver därför den fysiska utformningen ses över grundligt så att tillgängligheten 
främjas.   
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