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Abstract 
Levande Stockholm is a concept that Stockholm City initiated in 2015. The purpose of the 
concept is to create vibrant and attractive urban spaces for the citizens. Developing the attractive 
city is a process that has become more common and important for cities, due to the ever-
increasing globalization. The Levande Stockholm concept is based on temporary urbanism to 
create attractive city spaces in the summer and has had a successful outcome. This study springs 
from this concept. During winter, there are different conditions that affect the city, its inhabitants 
and the interaction between the two. Therefore, this study investigates how to create conditions 
for attractive and vibrant urban spaces during winter through temporary urbanism. 

The research question is answered through a case study by collecting data from three different 
groups whom we chose to label as planners, external actors and citizens. The planners and external 
actors who were interviewed were chosen due to their experience of working with Levande 
Stockholm prior. A citizen's perspective has been examined through a survey to compare if their 
thoughts about attractive urban spaces in winter time are consistent with the views of planners 
and external actors. The theoretical framework consists of three comprehensive research fields 
from different disciplines; the vibrant city, temporary urbanism and urban planning in a cold climate. This 
creates a cross-disciplinary context that allows a depth and breadth in the study. 

The results show that temporary urbanism has the potential to create more vibrant and 
interesting urban spaces. Furthermore, our empirics show that most actors, public and private, 
agree that the municipality’s role is to enable the creation of vibrant spaces, while other actors 
should be the creators of the content within the urban space. Possible obstacles to developing 
vibrant city spaces during wintertime through temporary urbanism are rigid rules regarding snow 
clearance, concession fees and the fixed periods for outdoor seating. Vibrant and attractive urban 
spaces can be created by enabling actors to temporarily develop and utilize streets and urban 
spaces during winter. 
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Sammanfattning 
Levande Stockholm är ett koncept som Stockholms Stad initierade 2015. Syftet med det är att 
skapa levande och attraktiva stadsrum för medborgarna. Sökandet efter den attraktiva staden är 
en utveckling som blivit vanligare och viktigare för städer i och med den allt mer tilltagande 
globaliseringen. Konceptet Levande Stockholm baseras på temporär urbanism för att skapa 
attraktiva stadsrum under sommaren och har haft ett lyckat utfall. Det är från detta koncept 
studien tar ansats. Under vintern råder andra förhållanden som påverkar staden och människorna 
och samspelet mellan dem. Därför undersöker denna studie hur man kan skapa förutsättningar 
för attraktiva och levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism. 

Forskningsfrågan har besvarats genom att i en fallstudie samla in data från tre olika grupper som 
vi valt att benämna planerare, externa aktörer samt medborgare. De planerare samt externa 
aktörer som intervjuats har valts på grund av deras erfarenheter av att jobba med Levande 
Stockholm eller med att skapa attraktiva stadsrum. Ett medborgarperspektiv har undersökts 
genom en enkät för att jämföra om deras tankar om attraktiva stadsrum vintertid 
överensstämmer med åsikterna hos planerare samt externa aktörer. Det teoretiska ramverket 
består av tre övergripande forskningsfält från olika discipliner; den levande staden, temporär urbanism 
samt samhällsplanering i ett kallt klimat. Detta skapar en tvärdisciplinär kontext som skapar ett djup 
och en bredd i studien.  

Studiens resultat visar att den temporära urbanismen har potential att skapa fler levande och 
intressanta stadsrum. Vidare visar empirin att de flesta aktörer, offentliga och privata, är överens 
om att stadens roll är att skapa förutsättningar för levande stadsrum, medan övriga aktörer bör 
stå för innehåll. Möjliga hinder för att utveckla levande stadsrum vintertid genom temporär 
urbanism är rigida regler angående snöröjning, upplåtelsetaxa samt tidsperioden för uteservering. 
Genom att underlätta för aktörer att temporärt utveckla och utnyttja gatu- och stadsrum under 
vintern kan levande och attraktiva stadsrum skapas. 
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Begreppsförklaring  

Planerare 
Om planerare nämns i ett generellt sammanhang, så menar vi någon som på något sätt 
representerar offentlig verksamhet hos Stockholms Stad. När vi använt ordet planerare i 
uppsatsen så syftar vi på någon av de intervjupersoner som representerar Stockholms Stad. Vi har 
valt att även inbegripa politiker i detta begrepp.  

Externa aktörer 
Med externa aktörer syftar vi på aktörer som är med och har någon form av verksamhet på 
stadens gator och torg, men som inte har koppling till offentlig verksamhet. Exempelvis kan det 
vara en krögare som bedriver en uteservering eller en organisation som genomför ett event. 

Medborgare 
Syftar på användare av staden och innefattar både boende och besökare. 
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1. Inledning 

Begreppet attraktivitet förekommer allt mer inom samhällsplanering och stadsutveckling. 2000-
talets planering stödjer sig på andra vetenskapliga och ideologiska källor än tidigare. Denna nya 
form av planering har växt fram ur studier som rört attraktionskraften i olika städer (Global 
Utmaning, 2011).  

I dagens rörliga värld tävlar länder, regioner och städer för att locka till sig investeringar, kapital 
men även människor. Tidigare behövde inte städer marknadsföra sina olika kvalitéer för att få 
människor och kapital dit i syfte att skapa ekonomisk tillväxt, utan jobben i städerna var i sig 
själva människors drivkraft för att söka sig mot städer. Richard Floridas bok ‘The Rise of the 
Creative Class’ har haft en stor påverkan på diskussionen kring städers attraktivitet och vad städer 
bör göra för att locka till sig talangfulla människor så de kan bo och verka i just deras stad. Diane 
Perrons (2004) har även uppmärksammat detta fenomen, och menar att den internationella 
forskningen inom planering och stadsutveckling fokuserar på att skapa så attraktiva 
boendemiljöer som möjligt i städerna. Perrons menar, likt Florida, att den nutida människan har 
andra önskemål och krav på sin boendeplats än tidigare. I kombination med att verksamheter 
lättare än någonsin kan etablera sig på annan geografisk plats, så behöver städer profilera sig för 
att klara av den internationella konkurrensen (ibid).   

Stockholm tävlar själv på den internationella arenan för att locka till sig människor och 
investeringar. Den tidigare visionen för Stockholm, Vision 2030, hade som underrubrik ‘Ett 
Stockholm i världsklass’ (Stockholm Stad, 2007). Regional Utvecklingsplan För Stockholm 
(RUFS) (Stockholms Läns Landsting, 2010) har som visionsbild att bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Dessa visioner och planer visar att så kallad place-making är en viktig 
beståndsdel för att locka människor till Stockholm. Begreppet attraktivitet kan ta sig i uttryck på 
olika sätt, både i form av mjuka samt hårda värden.  

Stadsrummet är en föränderlig plats som påverkas av globala som lokala förändringar. Temporär 
urbanism är ett verktyg som medborgare men även planerare tagit till sig för att utnyttja platser 
tillfälligt och för att ge en plats en ny mening. I Stockholm har båda de politiska majoriteterna i 
stadshuset manifesterat attraktivitet i stadsrummet genom temporär urbanism i det offentliga 
utrymmet. Den borgerliga majoriteten 2010–2014 införde konceptet Open Street vars mening var 
att skapa levande mötesplatser i stan. Detta skedde genom att stänga delar av Götgatan för 
biltrafik och fylla den med aktiviteter. Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset efter valet 
2014 fortsatte inte med den satsningen, men utvecklade ett liknande koncept där gator stängdes 
av för trafik och blev omvandlade till sommargågator. Detta projekt startade 2015, och heter 
sedan sommaren 2016 Levande Stockholm.  

Syftet med båda dessa satsningar har varit att skapa mer attraktiva stadsrum under sommaren 
genom att omdefiniera gaturummet på bekostnad av bilar och parkeringsmöjligheter. När städer 
och stadsdelar ska profilera sig för att attrahera människor sker det oftast genom bilder som 
porträtterar staden under varmare årstider. I samrådsredogörelsen för den kommande 
översiktsplanen för Stockholm Stad är det endast en bild som visar staden under 
vinterförhållanden.  
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Då det är ett större fokus inom samhällsplaneringen på att framhålla attraktivitet och levande 
stadsrum under de varmare månaderna både i plandokument som översiktsplanen, samt under 
realiserade projekt som uttalat ska skapa attraktiva stadsrum, är det därför viktigt att undersöka 
vad attraktiva och levande stadsrum kan betyda under andra årstider och hur temporär urbanism 
kan vara en del i det skapandet.  

1.1 Bakgrund Levande Stockholm 
De första arbetena med att göra om gator till gågator under en begränsad period började 2013 
med ett koncept som hette Open Streets, där delar av Skånegatan och Götgatan stängdes av 
under två helger. Open Streets upprepades 2014 med skillnaden att det bara var delar av 
Götgatan och att det pågick under sju lördagar istället. Under Open Streets så låg stadens fokus 
mycket på att skapa innehåll, som exempelvis schack, olika danser och rullstolsbasket (Jondelius, 
2017). 

2015 var det en ny politisk majoritet i stadshuset och det borgerliga styret ersattes av en röd-grön-
rosa majoritet. Då ändrade man fokus till att det skulle vara en sommargågata, alltså en gågata 
under en längre period och att staden skulle ha mindre fokus på innehållet (ibid.). Året därpå 
myntades begreppet Levande Stockholm och konceptet kom med i Stockholm stads budget. 
Ambitionen med konceptet var att utnyttja de offentliga rummen, som gator och torg, på ett 
annat sätt än vad som gjorts tidigare. Stockholms trafikborgarråd, som varit med och tagit fram 
konceptet menar att ”Mycket av de offentliga rum som är just gator har ju historiskt sen 50-talet avlysts för 
bilar och deras verksamhet. Och vi vet ju att stockholmarna har mer kreativa idéer än så att använda 
utrymmena” (Helldén & Karlsson, 2017). 

Konceptet går ut på att vissa utvalda gator och platser i Stockholm görs om till gågator under en 
begränsad period och gatorna möbleras för att det ska vara inbjudande för människor att vistas 
på platsen. Vidare får krögare möjlighet att bygga uteserveringar på gatan för att bidra med 
aktiviteter. Tanken med Levande Stockholm är att det ska vara ett samarbete mellan kommunen 
och det lokala näringslivet, där staden ser till att gatan stängs av, skyltas om och att det finns 
offentliga möbler medan innehållet, som verksamheter och utformningen av gågatan, ska komma 
till på initiativ av privata aktörer. 

I den budget som gäller för Stockholm stad år 2017 kan man läsa att ”Arbetet med Levande 
Stockholm ska fortsatt utvecklas i hela staden tillsammans med näringslivet, stockholmare och stadsdelsnämnder 
för ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer.” (Stockholm stad 2016(a), s. 194). Samarbetet med 
näringslivet tycks spela en viktig roll i Levande Stockholm, då fokus med konceptet är att staden 
ska lösa det praktiska med att stänga av en gata medan näringslivet ska skapa innehållet på 
gågatan. 

1.2 Stockholm vintertid 
Det nämns i budgeten att ”trafiknämnden ska utarbeta en vinterstrategi, inom ramen för Levande 
Stockholm, i syfte att Stockholm ska bli en mer attraktiv vinterstad” (ibid). Men det står inget mer än det 
angående vinterstrategin, och i intervjun med trafikborgarrådet så verkar det inte heller från 
politiskt håll finnas någon tydlig bild av vad en vinterstrategi skulle innebära, men att man 
välkomnar kreativa idéer. I ett tjänsteutlåtande angående 2017 års arbete med levande Stockholm 
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går det att läsa följande: “Beträffande möjligheterna att utveckla Levande Stockholm till att också avse 
aktiviteter vintertid kommer kontoret i första hand utreda möjligheterna till samordning med det Stockholms Jul-
arbete som bedrivs runt om i staden.” (Stockholms Stad, 2016(b): 6) 

Stockholms-Jul som omnämns i citatet ovan är ett julbelysningsprojekt som bedrivs av 
Stockholms Stad, föreningen City i Samverkan samt fastighetsägarna i Stockholm City. Projektet 
har bland annat innefattat en ljuspromenad genom de centrala delarna av Stockholm, där det 
anlagts tre olika slingor med olika anhalter innehållandes ljusskupturer med vinter- och julmotiv 
(Stockholmsjul, 2017). Syftet med projektet är att stärka Stockholms identitet som vinterstad och 
att göra det till en mer attraktiv resedestination för turister kring julen (City i Samverkan, 2015).  

1.3 Syfte och problemformulering 
Många av de temporära aktiviteter och gatuliv som finns idag sker under de varmare månaderna 
på året. Aktiviteter som uppmuntrar människor att stanna upp och vistas i staden minskar under 
vintern när temperaturen sjunker och dagarna är mörkare, jämfört med sommaren. Syftet med 
studien är att sammanställa information om vad planerare och externa aktörer anser om 
temporära inslag vintertid och hur de tror förutsättningar kan skapas för att utveckla attraktiva 
och levande stadsrum vintertid. Vidare vill vi koppla detta till ett medborgarperspektiv då det i 
slutändan är de som nyttjar stadsrummet. Ämnet är angeläget att studera då mycket av 
planeringen i Stockholm idag utgår från varmare förhållanden, medan vintermånaderna inte får 
lika mycket uppmärksamhet, vilket resulterar i torftigare stadsmiljöer vintertid. Därför har 
följande frågeställningar valts:   

Huvudfråga: Hur kan man skapa förutsättningar för ett levande stadsliv/gatuliv vintertid genom 
temporär urbanism i Stockholm? 

Underfrågor: Vad finns det för hinder och motsättningar? Hur stämmer det överens med ett 
medborgarperspektiv? 

En bred frågeställning har valts för denna studie då den ska fungera som en förstudie med målet 
att utforska och kartlägga hur levande stadsrum vintertid i Stockholm kan te sig och hur temporär 
urbanism kan vara ett verktyg i stadsutvecklingen. En nackdel med en bred frågeställning är att 
det blir svårare att smalna av sökfältet när empiri insamlats, men vi anser att det ändå varit 
motiverat eftersom att forskningen kring temporär urbanism vintertid är väldigt begränsad. I vår 
förberedande litteraturgenomgång fann vi att litteraturen överlag handlar om att skapa levande 
stadsrum vintertid genom permanenta åtgärder. 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats tar ansats från projektet Levande Stockholm som Stockholms Stad drivit under 
sommarmånaderna 2015–2016, då det är det är ett konkret exempel på stadsutvecklingsprojekt 
med temporär urbanism som grund. Projektet har tagit plats i Stockholms innerstad, därför 
kommer även denna uppsats att ha fokus på samma förhållanden. Uppsatsen kommer därför inte 
utforska andra stadsförhållanden i exempelvis närförort eller förort. Vi kommer inte utarbeta 
några detaljerade planer eller visualiseringar över möjliga slutresultat, utan fokus kommer att vara 
på de mer generella förutsättningar som kan skapa ett levande stadsrum vintertid. Med 
förutsättningar för ett levande stadsrum vintertid så syftar vi på vad som kan övertyga och 
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inbjuda människor att stanna upp och vistas längre i stadsrummet under vintertid. De 
näringsidkare vi valt att inkludera i denna studie är avgränsat till att inkludera de som varit 
involverade tidigare i Levande Stockholm under sommarmånaderna då de har en förförståelse för 
projektet genom sin tidigare medverkan. Vi därtill valt att se på vilka förutsättningar det finns 
med utgångspunkt från hur staden ser ut idag och valt att se på faktorer som lagar, åsikter och 
attityder.  

1.5 Disposition 
Denna uppsats börjar med en inledning samt bakgrund om Levande Stockholm för att sätta den i 
en kontext. Vidare följer syfte och problemformulering samt avgränsning. Efter det kommer 
metodavsnittet som redogör den metodik som använts för att få fram den data som är till grund 
för uppsatsen. Efter det följer det teoretiska ramverk som använts uppsatsen. Det baseras på 
teorier kring den levande staden, temporär urbanism samt samhällsplanering i ett kallt klimat. Därefter 
kommer ett avsnitt om vilka erfarenheter samt vilket utfall Levande Stockholm har haft tidigare. 
Efterföljande avsnitt utforskar vad andra städer i Sverige och världen har gjort för att skapa 
attraktiva och levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism. Detta följs av en 
redogörelse av den data som insamlats, där planerare och offentliga aktörer, externa aktörer samt 
medborgare redogör vad de tycker om vintern samt vad de tror att förutsättningarna är för att 
skapa levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism. Efter det förs en diskussion, samt 
en analys kring hur de olika respondenternas åsikter stämmer överens och där de inte 
sammanfaller, samtidigt som det kopplas ihop med det teoretiska ramverket. Uppsatsen avlutas 
sedan med slutsats där forskningsfrågorna besvaras, och där rekommendationer till 
Trafikkontoret ges, samt med förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2. Metod 

För att ta reda på förutsättningarna för att skapa en attraktiv stadsmiljö vintertid behöver vi 
undersöka vad olika gruppers åsikter, tankar och önskningar. I denna uppsats kommer dessa 
grupper bestå av planerare, externa aktörer samt medborgare. Således kommer denna uppsats ha 
en fenomenologisk infallsvinkel. Detta passar uppsatsen syfte, då vi inte kommer fokusera på 
mätningar eller statistik, utan betona subjektivitet, tolkning, beskrivning och medverkan 
(Denscombe, 2009). Människor kan ha olika syn på vad de tycker är förutsättningar för en 
attraktiv stadsmiljö, och för att få ett djup i undersökningen krävs då en fenomenologisk ansats. I 
detta avsnitt kommer vi redovisa de metoder vi har använt när vi samlat in material och data till 
uppsatsen samt kritiskt reflektera över för- och nackdelar med de metoder vi valt. 

2.1 Fallstudie 
För att besvara uppsatsens frågeställning har en fallstudie gjorts. En fallstudie definieras av en 
intensiv analys av en enhet, exempelvis en grupp, ett samhälle eller en stad. Fallstudien framhäver 
i denna analys utvecklingsbetingade förhållanden i relation till miljön (Flyvbjerg, 2011). Genom 
att använda en fallstudie blir det en naturlig avgränsning rent geografiskt, vilket möjliggör till ett 
större djup på undersökningen (ibid). Utöver att gå på djupet så kan en fallstudie ge 
förutsättningar att förklara den komplexitet som kan finnas mellan sociala relationer och 
processer, och ger svar på hur och varför saker ser ut som de gör (Denscombe, 2009; Yin, 2007). 
En ytterligare styrka med att göra en fallstudie är att den inbjuder till att använda flera olika 
metoder, data och källor (ibid). Det är angeläget i denna studie då forskningsfrågan i sin natur kan 
anses vara högst subjektiv. Vi kunde även valt en mer generell ansats, och försökt svara på 
forskningsfrågan genom en jämförande undersökning om vad förutsättningarna är för en 
attraktiv vinterstad generellt i Sverige. Detta hade kunnat besvaras med exempelvis en bred 
surveyundersökning till medborgare eller planerare i olika städer. Risken med detta är att vi 
endast skulle skrapa på ytan, och möjligtvis inte fått reda på varför resultaten ser ut som de gör. 
Genom att använda en fallstudie får vi istället reda på det speciella snarare än det generella (ibid). 

Fallstudie som forskningsmetod har fått kritik för att den är beroende av en kontext, och därför 
inte lika värdefull som den teoretiska vetenskapen, som är oberoende av kontext och som söker 
förutsägande och universella teorier (ibid). Ytterligare kritik som kan föras fram mot fallstudien är 
gällande dess representativitet, och huruvida den inte är unik för just ett speciellt fall och de 
faktorer och omständigheter som spelat in där. Flyvbjerg (2011) menar att samhällsvetenskapen 
som sådan inte lyckats producera någon universell, förutsägande och kontextoberoende teori. 
Trots det menar han att det går att göra generaliseringar, utan att det behöver vara en universell 
teori (ibid). Även om varje fallstudie är unik, då de olika omständigheterna och faktorerna är för 
stunden unika, så kan en fallstudie ingå i en bredare kategori (Denscombe, 2009). 

Vi har valt Stockholms innerstad som fallstudie. Detta beror på två olika faktorer. Den första är 
de ovan nämnda positiva kvalitéer som fallstudie har som forskningsmetod. Den andra 
anledningen är att vi skriver denna uppsats på Trafikkontoret i Stockholm, som hade lagt ut en 
annons där de sökte uppsatsskrivare för att skriva om attraktiva vintermiljöer. Trafikkontoret har 
sedan tidigare projektet Levande Stockholm där de skapat attraktiva stadsmiljöer under 
sommarmånaderna genom att stänga av ett fåtal gator i innerstaden. Med denna bakgrund, känns 
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det naturligt att använda Stockholms innerstad som en fallstudie då denna uppsats kommer ta 
ansats från Levande Stockholm. Utöver det har de personer som varit involverade i projektet 
Levande Stockholm, i form av planerare och externa aktörer, varit verksamma i innerstaden, där 
projektet har realiserats. Därför blir det naturligt för oss att fortsätta inom samma ramverk. Det 
faktum att vi sitter på Trafikkontoret bredvid många personer som jobbat med Levande 
Stockholm, och som har annan expertkunskap gällande planering och stadsutveckling i 
Stockholm gör att en fallstudie passar som forskningsmetod då vi kan nyttja denna kunskap för 
att få fram en djupare och klarare bild, än om vi endast använt oss av deras kunskaper i form av 
exempelvis en survey där vi inte fått lika djupa svar. Att vi suttit på Trafikkontoret har underlättat 
för oss att ta kontakt med människor som jobbar här och passera vad som kallas gate keepers. 
Genom dessa personer så har vi blivit introducerade och fått kontakt med andra personer som 
annars vi kanske inte fått kontakt med (Valentine, 2005). Att vi skrev studien på Trafikkontoret 
gav oss en djupare förståelse över planeringen i Stockholm, och möjliggjorde en mer klartänkt 
analys, jämfört med om vi inte suttit på där. 

Funderingar och frågor gällande opartiskhet och jäv i uppsatsen kan uppstå då vi skrivit denna 
uppsats på Trafikkontoret, samt om ett ämne som de har förfrågat oss att skriva om. Under det 
första mötet vi hade med kontaktpersonerna från Trafikkontoret fick vi veta att vi hade fria tyglar 
gällande hur vi ville gå tillväga för att besvara forskningsfrågan. Det är i Trafikkontorets intresse 
att de av oss får en ojävig studie, då de är intresserade av slutresultatet. Ämnet i sig, attraktiva 
vintermiljöer, vill vi påstå inte är ett känsligt ämne att undersöka, och vi hade inget incitament för 
att på något sätt favorisera Trafikkontoret inom denna studie.  

2.2 Val av metod 
Denna uppsats har i första hand använt sig av kvalitativa intervjuer samt en enkät som empirisk 
grund. Detta har kompletterats vid behov av sekundära kvalitativa litterära källor, främst 
arbetsdokument från Trafikkontoret och Stockholms Stad. Genom att använda en 
metodkombination får vi fram en mer tillförlitlig bild av svaret på forskningsfrågan. Det ger även 
en mer fullständig bild jämfört med om endast ett tillvägagångssätt använts, då olika metoder kan 
komplettera varandra. Genom att använda kvalitativa intervjuer och en enkät så får vi ett djupare 
förståelse till vad som motiverar människor till deras tankar och resonemang (Denscombe, 2009). 
En metodkombination hjälper även till att föra en analys framåt, genom att bygga vidare 
informationen från de olika metoderna på varandra (ibid). 

2.3 Intervjuer 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer som huvudmetod i denna studie då syftet är att ta 
reda på hur man kan skapa förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö vintertid i Stockholm 
genom temporär urbanism. För att ta reda på det behöver vi ta reda på nyckelpersoners åsikter, 
uppfattningar och erfarenheter, vilket gör att intervju som metod är passande (Denscombe, 
2009). Vidare ger den kvalitativa intervjun möjligheter att utforska och förstå nyanserade 
beskrivningar av olika fenomen och olika aktörers världsbild (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 
valde att använda semistrukturerade intervjuer för denna studie. Detta gav oss en stor flexibilitet 
beträffande ordningsföljden på frågorna, och gav respondenterna utrymme att utveckla sina svar 
och argument som de ville. På så sätt gav det oss en möjlighet att få en bredare diskussion än vad 



 

 
 

7 

endast en surveyundersökning givit, då vi kunde återvända till tidigare frågor och resonemang för 
att grundligt gå igenom svaren (Valentine, 2005). 

Tillförlitlighet är dock ett problem som kan uppstå när kvalitativ intervju används som metod, då 
intervjuarens roll och kontexten kan ha en inverkan på den intervjuade och dennes svar. Vidare 
kan det argumenteras att den data som insamlas är unik, på grund av den specifika kontexten och 
de specifika individer som deltar. Detta kan göra det svårt att uppnå en vetenskaplig konsistens 
och objektivitet (Denscombe, 2009). Analys av data blir även mer komplicerad när kvalitativ 
intervju används, då den genererar icke-standardiserade svar, vilket kan förlänga och försvåra 
kodning av data (ibid). I denna studie genomfördes 14 intervjuer, där majoriteten hade enskilda 
intervjuguider vilket ledde till icke-standardiserade svar och därför en mer komplicerad 
kodningsprocess än om intervjuguiderna varit standardiserade.  

2.3.1 Urval till intervju 
I och med att denna studie tar ansats från projektet Levande Stockholm, samt att Trafikkontoret 
ska utreda frågan om hur man kan skapa attraktiva stadsmiljöer vintertid, kändes det naturligt för 
oss att intervjua personer som på något sätt varit involverade i projektet eller med erfarenhet från 
stadsutveckling. För att få en bred förståelse för hur man kan skapa förutsättningar för ett 
levande stadsliv vintertid, ansåg vi att vi behövde olika perspektiv. Följaktligen beslutade vi 
utöver att intervjua nyckelpersoner som varit involverade i projektet Levande Stockholm, även 
intervjua externa aktörer för att få en bild av deras perspektiv. 

Urvalet av intervjupersoner har gått olika till för planerare och externa aktörer. Urvalet av 
planerare är baserat på att personerna i fråga har varit involverade i projektet Levande Stockholm 
under tidigare år. De har genom sitt engagemang unik förstahandsinformation och personliga 
upplevelser av hur genomförandet av projektet fungerat och även en förförståelse om Levande 
Stockholm. Dessa personer har således varit selektivt valda, men det även lett till en så kallad 
snöbollseffekt, det vill säga att vi har blivit rekommenderade att prata med andra människor, eller 
att våra intervjupersoner ger oss kontakter till andra personer de trodde att vi skulle kunna vara 
intresserade att tala med (Valentine, 2005). Styrkan med detta förfaringssätt är att vi enklare fått 
folks förtroende för att genomföra en intervju då vi blivit rekommenderade av andra de känner 
sedan innan (ibid). Denna snöbollseffekt har också gett oss kontakter till externa aktörer, som 
varit involverade i antingen Levande Stockholm eller i liknande projekt. 

I Levande Stockholm projektet har flertalet kaféer och restauranger varit delaktiga, vilket bidragit 
till den framgång projektet haft. De har varit en central del i projektet genom att de tagit plats i 
gaturummet genom att bygga temporära uteserveringar där bilar tidigare stod parkerade. Vi har 
därför gjort bedömningen att deras erfarenheter och centrala roll i Levande Stockholm gör dem 
intressanta att intervjua, då kan bidra med kunskap om att vara med i processen i att skapa 
attraktiva och levande stadsrum genom temporära lösningar (Denscombe, 2009). De 
restaurangägare som blev intervjuade blev slumpartat utvalda, då vi ansåg att den enda 
nödvändiga kvalifikationen var att de varit med i Levande Stockholm. På så sätt var det först ett 
selektivt val, då de har insyn och förståelse i de frågor vi undersöker i denna studie, och sedan ett 
slumpartat då vi bedömde att vi inte skulle hinna med eller behövde intervjua alla restaurang- och 
caféägare. 



 

 
 

8 

Vi har även genomfört kompletterande intervjuer med nyckelpersoner i Alingsås respektive 
Linköpings kommun för bakgrundsmaterial, som inte ingår i vårt huvudsakliga empiriska 
material, men som kommer att bidra till diskussion och analys i studien. Vi bedömde det 
nödvändigt att intervjua dem då vi inte fann tillräckligt med information på annat håll bland 
skriftliga källor. Dessa två intervjupersoner valdes på grund av att de arbetar med de frågor vi var 
intresserade av och hade således expertkunskap om ämnet i fråga.  

2.3.2 Realisering av intervjuer 
Sammanlagt genomfördes 14 intervjuer för denna studie, varav tolv av dem var huvudintervjuer 
och två kompletterande bakgrundsintervjuer. Sex av de tolv huvudintervjuerna genomfördes med 
personer som jobbar som offentliga aktörer, exempelvis tjänstemän eller politiker. En av dessa 
sex, Sara Malm, jobbar som stöd åt Trafikkontoret som konsult från Trivector, men vi har valt att 
i denna studie låta henne representera rollen som offentlig aktör, då hon ingår i arbetsgruppen 
som arbetar med Levande Stockholm. De andra fem personerna arbetar antingen med frågor 
som direkt rör Levande Stockholm eller andra frågor som rör de offentliga utrymmena såsom 
tillstånd, kultur, snöröjning eller politik. 

Sex intervjuer genomfördes med externa aktörer. Dessa personerna hade antingen medverkat i 
Levande Stockholm i form av krögare eller så representerade de intressegrupper och företag som 
har påverkan på det offentliga rummet. Av de externa aktörerna var tre stycken krögare. De 
resterande tre externa aktörerna representerades av en från Fastighetsägarna Stockholm, en från 
samverkansgruppen City i Samverkan och en från arkitektfirman Utopia Arkitekter. Ytterligare 
två bakgrundsintervjuer genomfördes med personer som jobbat med frågor som rör 
attraktivitetsskapande strategier och åtgärder. 

Alla intervjuer förutom tre genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. De andra gjordes via 
telefon då antingen avståndet eller tid inte gjorde det möjligt att utföra intervjun tillsammans på 
plats med intervjupersonen. För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och trygga så 
tog alla intervjuer utom en plats på deras arbetsplatser, där de sedan innan är familjära. Detta 
minimerade även störande inslag som kan förekomma på en mer publik plats. För att i största 
möjliga mån minimera intervjuareffekten, den påverkan som intervjuaren kan ha på en 
intervjuperson, har vi försökt vara tillmötesgående, artiga, burit konventionella kläder samt 
förhållit oss neutralt till vad intervjupersonerna sa under intervjuerna (Denscombe, 2009).  

Det som intervjuerna hade gemensamt var att de började med att vi berättade om vår bakgrund 
samt om vår studie för att intervjupersonerna skulle komma in i de tankebanor som vårt projekt 
åsyftar undersöka. Sedan bad vi intervjupersonerna att berätta om deras uppgifter och om vad de 
gör för att lägga en grund för intervjun. Efter det använde vi oss sonderande frågor, för att 
utforska innehållet i svaren. De uppföljningsfrågor vi ställt var av en tolkande karaktär, för att på 
så sätt ge intervjupersonen utrymme att vidareutveckla sin argumentation eller omformulera sitt 
svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

2.3.3 Validering av intervjuer 
Matthew B. Miles och Michael A. Huberman (1994) framhåller att det inte finns helt tillförlitliga 
beslutsregler för hur validiteten ska fastslås i kvalitativ forskning. De menar dock att genom att 
analysera de källor som kan leda till en potentiell snedvridning, så kan man testa och bekräfta 
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forskningsresultat. Detta kan göras på flertalet olika sätt och i kombination med varandra, bland 
annat genom triangulering, kontroll av avvikande fall, uteslutning av falska samband, kontroll av 
alternativa förklaringar samt återskapande av forskningsresultat (ibid).  

Alla intervjupersonerna valdes på grund av deras bakgrund och deras erfarenheter inom sina 
respektive områden; offentlig aktör och extern aktör. De uppgifter och den information de 
lämnat kan således betraktas som trovärdiga. 

Alla intervjuer som genomfördes spelades även in, vilket möjliggjorde transkribering. Genom att 
transkribera intervjuerna kunde vi läsa igenom dem igen, istället för att endast förlita oss på vårt 
minne och anteckningar från intervjuerna. Inspelningar av intervju gör det möjligt att gå igenom 
riktigheten i data samt vad intervjupersonen faktiskt menade, ifall några oklarheter eller 
tveksamheter skulle uppstå (Denscombe, 2009).  

2.3.4 Intervjuanalys 
Det finns en rad olika tillvägagångssätt för att skapa mening av kvalitativa data (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I denna studie har vi använt olika ad-hoc tekniker för att analysera 
intervjuerna, och har på så sätt använt olika analytiska tekniker och begrepp för att få fram 
mening. Denna typ av eklektiska analys skiljer sig från mer systematiska analyser som 
samtalsanalys eller språkanalys (ibid). Det har gett oss möjligheten att gå igenom intervjuerna och 
införskaffa ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka till mer specifika avsnitt som kan ange en 
viss attityd eller ett visst yttrande och omvandla detta till en berättelse. Genom denna taktik har vi 
funnit förbindelser och strukturer, och sedan skapat en mening utav dem. Det har skett då vi har 
noterat teman och mönster i intervjuerna, och sedan ställt samman dessa. Det har gjort det 
enklare att skapa metaforer, vilket skapar en större integrering av den kvalitativa datan. Vidare har 
vi konstaterat relationer mellan olika variabler och slutligen skapat en logisk kedja av belägg för 
att generera ett logiskt och begreppsliga sammanhang (Miles & Huberman, 1994). Syftet är inte 
att analysera språkbruket eller vad den bakomliggande meningen skulle vara, och då passar denna 
form av intervjuanalys, då den i sin tur passar studiens frågeställning som i sin natur är 
utforskande. 

2.4 Enkät 
För att samla in åsikter ur ett medborgarperspektiv gjorde vi en enkät med frågor om vad som 
vad i gatu- och stadsmiljön som uppfattas som positivt respektive negativt i Stockholm under 
vintertid. Totalt svarade 147 personer på enkäten. Meningen med enkäten har således varit att ta 
fram ett medborgarperspektiv på hur staden upplevs vintertid och vad dess styrkor samt 
svagheter är samt vad de upplevs saknas. Vi valde att inte ställa frågor angående Levande 
Stockholm eller angående temporär urbanism. Denna avvägning gjordes då vi bedömde att 
gemene medborgare inte har hört talas om konceptet Levande Stockholm, samt att begreppet 
temporär urbanism inte är ett allmänt vedertaget begrepp. Vidare bedömde att vi skulle behövt ha 
djupare diskussioner än vad vår enkät medgav för att få meningsfulla svar angående den 
temporära urbanismens roll för att skapa attraktiva stadsrum. Syftet med att skapa en enkät var 
att nå ut till en större bredd respondenter än vad som hade varit möjligt att göra om vi istället valt 
att genomföra intervjuer med medborgare.  
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Enkäten har vi spridit via Facebook, där vi dels har bett intressegrupper kring stadsutveckling i 
Stockholm att svara på vår enkät men även delat den själva bland våra kontakter. Vi valde att dela 
enkäten i intressegrupper då vi förmodade att vi kunde få många svar där. Enkäten delades även 
under en veckas tid på intranätet på Trafikkontoret. Vi bedömde att det var en kanal där vi kunde 
få många svar, både då intranätet används frekvent av anställda på Trafikkontoret, samt att de 
kan antas ha ett intresse i dessa frågor. Vidare menar vi att valet att använda intranätet som kanal 
inte påverkar innehållet i svaren, då det är i egenskap av medborgare i Stockholm de svarade på 
enkäten, inte i egenskap av sin roll som anställd på Trafikkontoret. Detta framgick tydligt i 
introduktionen på enkäten. Eftersom det är medborgares åsikter som vi har varit intresserade av 
att studera, kändes det mer lämpligt att rikta sig mot människor som är intresserade av ämnet och 
som har en bestämd åsikt om frågorna i enkäten.  

Urvalet kan inte betraktas som representativt för hela Stockholm, eftersom att vi inte har använt 
oss av något slumpmässigt urval samt att enkäten inte fick tillräckligt med respondenter för att 
statistiskt säkerställa svaren. Vi kunde ha valt att göra en enklare enkät med större spridning och 
högre representativitet, men valde att samla in färre men mer omfattande svar då ämnet i sig är 
subjektivt och vi har varit intresserade av medborgarnas tankar och idéer kring dessa frågor. 
Målet i sig har inte varit att samla in ett statistiskt representativt urval, utan att få en antydan om 
vad medborgare upplever som attraktivt utan att behöva göra många tidskrävande intervjuer. 

På grund av frågornas subjektiva karaktär så valde vi att ha öppna frågor, där respondenten fick 
möjligheten att formulera sitt svar själv för att informationen som samlades in skulle vara mer 
nyanserad och omfattande (Denscombe, 2009).  

Kodningen av enkäten skedde med samma ad-hoc metod som intervjuerna. I svaren på frågorna 
har vi noterat teman och mönster, och efter det skapat mening. Detta gjordes genom att skapa ett 
visst antal kategorier i varje fråga, och därefter gruppera de enskilda svaren i respektive kategori. I 
vissa av frågorna bedömde vi att kategorierna var likvärdiga, medan i andra frågor så har vi skapat 
andra kategorier, då frågorna i sin natur är olika och har därefter genererat olika svar. De flesta 
svaren gick att applicera på flera kategorier, och därför har vi lagt svaren i flera olika kategorier. 

2.5 Dokument  
Vi har även gjort en dokumentöversikt över planer och projekt från Luleå kommun samt från 
Edmonton, Kanada. Detta har gjorts då de har tydliga strategier gällande vintern och 
stadsutformning, och har därför varit intressant att ha med som jämförelse i studien. 
Dokumenten är utgivna av kommun och stad, och har därmed bedömts som trovärdiga. 

2.6 Triangulering 
Genom att använda olika metoder och datakällor så har vi kunnat kontrollera, jämföra samt 
komplettera information genom triangulering. Ytterligare en fördel med detta verktyg är att det 
tillät oss att se saker och ting ur flera perspektiv och ur olika positioner. Detta ger en 
fullständigare bild av vår fallstudie samt ökar träffsäkerheten (ibid).    
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som studien stödjer sig på, vilket är taget från 
olika forskningsdiscipliner. Det består av tre övergripande vetenskapliga fält: den levande staden, 
temporär urbanism samt samhällsplanering i ett kallt klimat. Valet av detta ramverk berodde på 
forskningsfrågans karaktär, som i sin tur hade influerats av det förslag Trafikkontoret hade på 
uppsatsämne: Vad innebär ett levande stadsliv vintertid? Därför upplevde vi att ‘levande stadsliv’ var 
passande som teori, och har därefter valt ut teorier som vi bedömde ingick i det teoretiska 
ramverket för att skapa en övergripande teori kring ‘levande stadsliv’. 

Valet att använda temporär urbanism som en del av det teoretiska ramverket grundade sig 
återigen i till stor del på Trafikkontoret. Under uppstartsmötet för denna studie med tjänstemän 
från Trafikkontoret framgick det att de var intresserade av temporära lösningar i stadsrummet för 
att skapa mer levande och attraktiva stadsrum. Trafikkontoret ansvarar för projektet Levande 
Stockholm och meningen med det var att skapa levande och attraktiva stadsrum under 
sommaren, vilket uppnåddes genom temporär urbanism. Efter de goda resultaten från Levande 
Stockholm har politiker i stadshuset funderat på vad som kan göras för att skapa levande samt 
attraktiva stadsrum vintertid. Således bedömdes temporär urbanism vara en giltig samt nödvändig 
teori att införliva i studien, då idén till studien i sig självt är kommen ur ett 
stadsutvecklingsprojekt med temporär urbanism som fundament.  

Forskningsfrågan är riktad mot en tidsbestämd period, vintern, som föranleder särskild påverkan 
på staden, människorna och samspelet mellan dem. För att besvara forskningsfrågan om vad 
attraktiva stadsrum vintertid kan vara har en litteraturöversikt gjorts över ämnet, där en forskare, 
Norman Pressman, skrivit merparten av det befintliga utbudet inom ämnet. 

Tillsammans skapar teorierna en kontext för studien, vilket ger förutsättningar för en djupare 
samt bredare analys.  

3.1 Den levande staden 
I början av 1960-talet uppkom en ny disciplin inom stadsutformning, ledd av bland annat 
författare som Jane Jacobs, William H. Whyte och Jan Gehl, som betonade vikten av hur 
människor faktiskt upplever och använder offentliga platser (Wheeler & Beatley, 2014: 146) till 
skillnad från tidens rådande modernistiska ideal med experter som utformade stadsplaner utifrån 
tekniska premisser. Forskarna använde sig av metoder så som beteendeobservationer, 
tidsperiodiska fotografier och efterhandsutvärderingar för att tillhandahålla förankrad 
information som underlag för förbättringar i stadsutformning (ibid.).  

I det här teoriavsnittet kommer observationer av Jan Gehl och William H. Whyte att presenteras 
och sammanfattas för att visa på vad de anser är viktiga principer vid stadsutformning på en 
mänsklig skala. Många av deras observationer kan idag kännas självklara, men de visar på ett 
tydligt avsteg från modernismens planeringsideal där abstrakt arkitektur präglade stadsbyggandet 
snarare än noggranna observationer över hur människor faktiskt använder offentliga platser 
(ibid.).  
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Gehl (1987) har skrivit den inflytelserika boken Livet mellan husen där han delar in 
utomhusaktiviteter på offentliga platser i tre kategorier; nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter och 
sociala aktiviteter där varje aktivitet har olika krav på den fysiska miljön. 

• Nödvändiga aktiviteter är de aktiviteter vi mer eller mindre måste göra, som exempelvis att 
gå till jobbet, handla, vänta på bussen eller gå ärenden. Generellt tillhör vardagssysslor 
denna kategori och de flesta aktiviteter som innefattar gång ingår här. Den fysiska miljön 
har en liten påverkan på dessa aktiviteter då de är nödvändiga, och de sker under hela året 
i de flesta väder. 

• Frivilliga aktiviteter sker, i motsats till nödvändiga, när människor känner att de har lust, tid 
och om platsen gör det möjligt. Exempelvis kan det innebära en promenad för att få en 
nypa frisk luft, vara ute och sola eller bara sitta ner på en plats och njuta av livet. Dessa 
aktiviteter sker när väder och plats bjuder in till det och är mycket beroende av den 
fysiska miljön. 

• Sociala aktiviteter är beroende av närvaro av andra människor på offentliga platser. Det kan 
exempelvis vara gemensamma aktiviteter av olika slag, konversationer, barn som leker 
men består framför allt av passiv kontakt genom att se och höra andra människor. Gehl 
kallar sociala aktiviteter för resulterande eftersom att de oftast utvecklas från aktiviteter 
kopplade till de två andra kategorierna, exempelvis när människor befinner sig på samma 
plats, möts, passerar eller är inom synhåll för varandra. Sociala aktiviteter uppstår 
spontant som en direkt konsekvens av att människor är och rör sig på samma platser 
vilket innebär att de indirekt gynnas när nödvändiga och frivilliga aktiviteter har bättre 
förutsättningar att genomföras på offentliga platser. 
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Figur 1 - Exempel på frivilliga och nödvändiga aktiviteter. Gehl et al. 2013. 
Gehl menar på att det är viktigt med arkitektur och stadsutformning på en mänsklig skala för att 
skapa attraktiva platser. Han skriver att våra sinnen och förmåga att tolka intryck är anpassade för 
gånghastighet, vilket är ungefär fyra till fem km/h (Gehl, 2010). Arkitektur anpassad för rörelser i 
fem km/h utformas med små ytor, tät bebyggelse och kombinationen av detaljer, möjligheten att 
se andra människors ansikten och ta del av aktiviteter skapar en rik och intensiv upplevelse. I 
motsats till mänskligt anpassad arkitektur så har arkitektur anpassad för bilar som rör sig i ca 60 
km/h stora ytor, breda vägar och stora byggnader som ses på från längre avstånd där endast 
generella drag är uppfattade. Detaljer och mångfacetterade upplevelser försvinner med arkitektur 
anpassad för bilar, och det blir en ointressant och tröttsam upplevelse att som fotgängare vistas i 
sådana miljöer (ibid.). Städer anpassade för snabb trafik skapar inget incitament för människor att 
stanna på en plats eller röra sig långsamt eftersom att det inte finns tillräckligt med sinnesintryck 
som fångar uppmärksamhet eller skapar nyfikenhet. 

Det är en vanlig missuppfattning att det är antalet människor som går i staden som skapar ett 
levande stadsliv skriver Gehl (2010), och menar på att det lika viktigt att se på hur mycket tid 
människor spenderar på offentliga platser. Aktivitetsnivån på en plats är således summan av antal 
människor och den tid de spenderar på platsen. Många människor som rör sig snabbt genom en 
plats kan medföra ett betydligt mindre levande stadsliv än ett fåtal människor som stannar upp 
och spenderar tid på platsen. Gehl (2010: 71) ger ett exempel från Köpenhamn där gångtrafiken 
på Ströget är 35 % långsammare på sommaren än på vintern och därför bidrar samma antal 
människor till en ökning av aktivitetsnivån på 35 %. Generellt sett så är det mer aktiviteter på 
städers gator om det är bra väder, inte nödvändigtvis för att det är fler människor ute utom 
eftersom människor går långsammare och stannar upp mer för att bara sitta ner eller gå på kafé. 
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Gehl (2010) förklarar vidare att stationära 
aktiviteter kan beskrivas utifrån de två första 
aktivitetskategorierna, nödvändiga och 
frivilliga. De nödvändiga som att vänta på 
bussen eller vänta vid ett övergångsställe har 
låga krav på omgivningen. Frivilliga stopp 
som att sitta ner och följa stadens brus har 
höga krav, inte bara på omgivningen utan 
även på situationen och vädret.    

För att skapa attraktiva platser är det viktigt 
att skydda dem mot dåliga 
väderförhållanden (Gehl, 1987). Det kan 
betyda olika saker beroende på plats och 
land, genom skillnader i klimat och kultur. 
Gehl (1987: 177) beskriver en studie 
publicerad 1968 från Köpenhamn som 
mellan december och juli undersökt 
aktiviteten på gågator. Resultatet visade att 
antalet människor som promenerade 
dubblades och antalet människor som stod 
still tredubblades från december till juli och 
även att typen av aktiviteter förändrades. 
Människor stod oftare still för att äta, dricka 

och observera men även utställningar, gatuartister och andra evenemang, som varit nästintill 
obefintliga under vintern, hade en stor del i aktivitetsmönstret under sommarmånaderna. 
Aktiviteter som utfördes sittande var obefintliga under vintermånaderna men steg kraftigt när 
temperaturen kring de enskilda bänkarna steg till över 10ºC. Men sedan 1960-talet har attityder 
förändrats, tron att det aldrig skulle gå att ha uteserveringar för kaféer under vintern har förbytts 
och det finns idag kaféer som har uteserveringar 10–12 månader om året i Köpenhamn (Gehl, 
2010: 175). Oberoende av vilket klimat en stad ligger i så går det att påverka mikroklimat kring en 
specifik plats relativt lätt för att göra det behagligare att sitta ute (Gehl, 2010), exempelvis genom 
vindskydd, värmelampor eller kuddar och filtar.  

William Whyte (1980) har på liknande sätt som Gehl gjort studier på offentliga platser i New 
York för att se vad det är som lockar människor dit och gör platserna attraktiva. Även Whyte ser 
en koppling mellan att människor tenderar att flockas till vissa specifika platser medan andra, 
även offentliga platser belägna i områden med hög befolkningstäthet, tenderar att vara näst intill 
tomma. Whyte beskriver att myndigheterna i New York har gett incitament till byggbolag att 
bygga offentliga torg genom att i utbyte mot torgen låta dem bygga mer kommersiell yta än vad 
som vad som detaljplanen annars godkänt. Det har gett effekt och det har byggts många nya torg 
i New York, men problemet är enligt Whyte att det inte bara räcker med att skapa öppna ytor för 
att människor ska vilja vistas där. Därför har många torg endast blivit öppna ytor som inte 
används till något utom genomfart för gångtrafikanter. Vissa torg har däremot blivit populära 
ställen att samlas vid för att äta lunch, sola eller samtala även om det inte varit huvudsyftet med 

Figur 2 – Gatuaktivitet januari till juli. Gehl et al. 
2013 
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torget när det byggts. En av de slutsatser som Whyte drar är att de mest populära torgen är de 
som det finns platser att sitta på. Faktorer som estetik, form och storlek verkade inte ha någon 
större effekt på hur populärt ett torg var, utom den återkommande variabeln var sittplatser. 
Idealiskt så ska sittplatserna vara komfortabla, men än viktigare är att de är socialt komfortabla 
menar Whyte. Det innebär att det ska finnas en bred valfrihet som exempelvis att kunna sitta 
öppet, avskilt, i grupp, ensam, i solen, i skuggan och så vidare men inte att det nödvändigtvis 
måste vara bänkar. Kanter och avsatser är viktiga bidrag till sittplatser på offentliga platser, och 
Whyte (1980: 29) ger exempel på torget utanför Seagram building i New York vars avsatser, till 
arkitektens förvåning, blivit populära platser att sitta ned på.    

Även om Gehls och Whytes observationerna nu kan kännas självklara så betyder det inte att de 
har blivit inaktuella, utom snarare kan det ses som att de har fått genomslagskraft och går väl 
ihop med rådande ideal och därför känns självklara. Deras forskning kan användas som ett 
ramverk för skapande av attraktiva platser med tydligt avmarkerade faktorer som enligt 
observationerna skapar lust att besöka och stanna på platser. 

Att skapa attraktiva platser är dock inte helt problemfritt i och med att vad som uppfattas som 
attraktivt är subjektivt. Appelyard et al. (1981) menar på att stadens gator håller på att förändras 
mot ett medelklass-koncept där gatan ses som en fredad zon snarare än ett socialt centrum, vilket 
skapar mindre levande stadskärnor. Ett exempel från Stockholm är Skånegatan där musikbaren 
Snotty hotas av uppsägning på grund av att nyinflyttade grannar klagat på för hög ljudnivå. Även 
efter att åtgärder som extra ljudisolering och en tystare ljudanläggning så fortsatte det komma 
klagomål om skrålande och rökande gäster på gatan (Jennische, 2015). En av ägarna, Helena 
Åman uttrycker sig i en nyhetsartikel att “I princip skulle vi kunna sälja av ren utmattning, till någon som 
vill driva en lyxig bistro för alla nyinflyttade Östermalms-Söderbor som finns här nu” (ibid). 

En annan kritik mot strävan för att skapa attraktiva platser kan vara att det driver på gentrifiering, 
vilket i Nationalencyklopedin (2017) definieras som en “social förändringsprocess som består i att 
individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av 
individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter”. Det kan i slutändan leda till 
utträngning av den traditionellt dominerande klassen som tvingas flytta när de inte längre har råd 
med de stigande boendekostnaderna då områdets sociala status stigit (ibid.). Om staden höjer 
statusen på ett område genom att skapa fler attraktiva platser kan det driva på gentrifiering, vilket 
då kan leda till att ingreppen i slutändan blir till nackdel för lägre socioekonomiska grupper eller 
minoriteter snarare än att det blir mer attraktivt för dem. 

3.1.1 Gaturummet 
Den huvudsakliga aktiviteten på gator idag är transport, det vill säga att gatan i sig används som 
genomfartsled (Marshall, 2005). Gator har historiskt varit en samlingsplats för en rad olika 
aktiviteter förutom genomfart; möten, handel, uppträdanden och offentliga tal. Denna 
traditionella gata hade tre funktioner där dessa olika aktiviteter tog plats vilka var det offentliga 
rummet, fasaden av fastigheter, samt som genomfartsled (ibid). Modernismens funktionalistiska 
planering och arkitektur innebar att dessa traditionella gator upphörde, då gatans funktion främst 
blev designerad som genomfartsled. Marshall (2005) menar att modernismen lösgjorde formen 
mellan gator och byggnader, som tidigare var tätt sammanfogade. Modernismen tillät gator att 
skapa sin egen geometri, oberoende av byggnader, vilket ledde till att den traditionella gatan hade 
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förlorat sin ursprungliga mening. Gatudesign och stadsplanering som innan utformats av 
planerare och arkitekter blev inordnat i vägdesign, som baserades på trafikflöden och fordon, 
istället för offentliga rum och estetik (ibid). På så sätt transformerade modernismen gatan till en 
väg. 

Den funktionalistiska vägplaneringen skiljde ofta olika funktioner som gångtrafik och motortrafik 
åt, vilket gav upphov till en icke-mänsklig skala i vägnätet, och skapade icke-urbana platser 
(Jacobs, 1961; Hillier, 2007). Likt Gehl menar Hillier att en planering baserad på genomfartsleder 
leder till en dysfunktionell utformning, där bebyggelsen saknar liv, identitet och en urban känsla. 
Det skapar även en tydlig hierarki i staden, där trafikstrukturen står över själva staden, som blir 
fragmenterad i mindre delar, på bekostnad av fotgängare och kollektivtrafik. Med denna 
funktionalistiska hierarki med motortrafik högst upp så tillåts inte en blandning av funktioner på 
gatan, där tidigare genomfart blandades med andra urbana aktiviteter (Hillier, 2007). 

Ökad biltrafik på gator ger upphov till försämrad livskvalité i städer. Detta sker direkt i form av 
avgaser, oväsen, visuell påträngning, trängsel och olyckor. Biltrafik har även en indirekt 
försämring på livskvalitén i städer genom att det tar upp mycket plats i staden i form av vägar och 
parkering som annars skulle kunna använts till annat, samt agerar som barriärer mellan olika delar 
av staden (Wallström, 2007). Vidare står vägtransportsektorn för cirka 30 % av 
koldioxidutsläppen i Sverige (Trafikverket, 2017). Biltrafik har även indirekta ekonomiska 
kostnader från olyckor, trängsel och avgasutsläpp (Wallström, 2007). 

 
Figur 3 - Bilismens negativa effekter på livskvalitén i städer. Wallström, 2007: 11 
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Som motreaktion mot den funktionalistiska vägplaneringen och de icke-urbana platser som det 
genererar, har New Urbanism blivit en framhållen modell som kan lösa de problem som den 
modernistiska planeringen fört med sig (Marshall, 2005). Huvuddragen i New Urbanism är att 
bygga mer kompakt, tätt och med en blandning av funktioner, där vägen återigen ses som en gata, 
det vill säga att den innehar fler funktioner än bara genomfart (ibid). Detta stämmer överens med 
vad Appleyard et al. (1981) vilka menar att människor har olika förväntningar, som kan gå stick i 
stäv med varandra, från en urban gata; säkerhet, lugn och ro, bekvämlighet, att det är rent, att det 
är ett attraktivt yttre, parkeringsplats, integritet, gatuliv, grannskapskänsla och en känsla av 
territoriell kontroll. 

Mehta (2013) menar på att ett av de viktigaste målen med stadsutformning är att skapa miljöer 
som uppmuntrar socialt beteende. Han definierar sällskapliga gator som ”[…] a street that is open to 
the public, where people are present throughout the day and week, engaged – individually or in groups- in a variety 
of active or passive social behaviours that are predominantly stationary and sustained in nature” (Mehta, 2013: 
24). 

Efter egna observationer på hur människor använder gatuutrymmet menar Mehta (2013) att man 
kan dela in socialt beteende i tre delar för att lättare se vilken användning människor söker från 
gatan de besöker. Den första är passiv sällskaplighet där människor söker närvaro av andra 
människor men utan direkt verbal kontakt. Det kan exempelvis innebära att äta, dricka, läsa eller 
jobba i närheten av andra utan att delta aktivt i sociala aktiviteter. Det andra är flyktig sällskaplighet 
där människor deltar i ytliga konversationer med andra människor de stöter på eller annan ytlig 
kontakt som exempelvis att vinka till grannen. Andra aktiviteter eller speciella tillfällen, som 
exempel festivaler och dylikt, skapade tillfällen för flyktig sällskaplighet då besökare oftast deltar 
antingen aktivt eller passivt och förväntar sig vid sådana evenemang att interagera med andra. 
Den tredje är bestående sällskaplighet är när människor som redan känner varandra sen innan möts 
upp för att umgås. Det kan både vara mer intima möten som exempelvis par eller nära vänner 
men även bekantskaper som exempelvis möten med en grupp av vänner och bekanta. 

Mehta (2013) presenterar riktlinjer för att stödja ett mer socialt aktivt gatuliv på ett affärsstråk, 
där fokus främst ligger på att skapa möjligheter för sällskaplighet. Det kan uppnås om människor 
inbjuds till att stanna kvar på gaturummet genom att det finns aktiviteter och om gatuutrymmet 
upplevs som intressant och attraktivt. Exempelvis bör det finnas mer gatumöbler som människor 
kan sitta på eller barn kan leka kring, gångtrafikanter måste ges högsta prioritet och det bör vara 
inbjudande för ett tvärsnitt av befolkningen. 

3.2 Den temporära staden 
Under senare år har en till synes ny rörelse växt över städer i hela världen, där stadsbor har tagit 
på sig rollen att definiera och ge stadsrummen ny mening genom olika interventioner. Dessa 
ingripanden i stadsrummet går under flera olika namn: gerilla urbanism, temporär urbanism, 
taktisk urbanism, everyday urbanism, insurgent urbanism, och pop-up urbanism (Finn, 2014). 
Det som förenar de olika sorterna av urbanism är att de ofta är vad som kallas do-it-yourself 
urbanism (DIY), där boende uppmanas att själva göra det staden inte kan, vill eller hinner. Enligt 
Bishop och Williams (2012) så har många stadskontor i Europa och i Nordamerika problem med 
att implementera stadsomvandlingar och återupplivning av stadsområden i linje med deras 
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översiktsplaner. Detta har lett till andra planeringsvisioner, där temporära initiativ får utrymme då 
de kan utnyttja potentialen i ett stadsrum på en gång, istället för att vänta på ett längre 
utvecklingsprojekt som kan ta flera år på att bli färdigbyggt. Dessa DIY interventioner i 
stadsrummet är till för att förbättra det offentliga rummet genom små, spontana och inofficiella 
aktiva handlingar så som gerillaodlingar i parker eller på grönytor, och ”chair bombing”, det vill 
säga att ställa ut ett flertal stolar på en plats där man annars inte kan sitta ner (Finn, 2014) 
(Douglas, 2013). Att dessa nya former av urbanism har växt sig större under senare år kan 
förklaras av olika anledningar. 

Den polska sociologen Zygmunt Bauman menar att vi har gått in i en ny fas i idéhistoria gällande 
vår syn på världen, från den fas han kallar en fast eller solid modernitet, till en flytande/rörlig fas 
av modernitet (Bauman, 2004). Bauman argumenterar att vad han kallar solid modernitet är en 
produkt av renässansen, då kyrkans idéhistoriska monopol förkastades, och ett upplysningsideal 
trädde fram i dess plats. Den solida fasen utmärkte sig på så sätt att genom att ackumulera 
erfarenhet, fakta, kunskap och information så kunde man göra rationella beslut och skapa en 
bättre värld, en perfekt värld. Den enda förändringen som skulle ske i en sådan värld skulle vara 
för till det bättre, tills en perfekt eller fullständigt rationell värld skapats. Genom att vetenskapligt 
undersöka och undanröja osäkerheter, och genom ett införande av regler och byråkrati, så skulle 
den kaotiska värld vi annars känt till upplevas som rationell och strukturerad.  Efter det skulle 
bara förändring vara till det värre. Enligt Bauman så passade denna idévärld och dess strategier in 
i den tid då samhällsstrukturer var rigida och solida. 

Den solida moderniteten har även format städer genom den modernistiska arkitekturen och 
planeringen som i ett dilemma försökt både uppnå en rationell planering, samtidigt som den 
försökt återskapa den komplexa pluralitet som människorna i staden genererar genom sina aktiva 
handlingar och sociala aktiviteter (Kaliski, 1999). Den modernistiska urbanismen försökte 
separera människan och användningen av en plats, samtidigt som den försökte återskapa det 
komplexa sociala livet som uppstår i städer genom en övergripande uppifrån-ned planering. 
Dessa försök har dock oftast skapat homogena och livlösa områden (Bishop & Williams, 2012). 
Kaliski (1999) menar att den solida modernitetens stadsplanerare och arkitekter trodde att man 
kunde lösa de komplexa problem som fanns i en stad med rationella lösningar. Kaliski menar 
vidare att dagens stadsplanerare och arkitekter måste inse att staden alltid utvecklas, och bör 
införliva samhällets samtidighet och mångfald, dess kortvarighet och dess skrammel och oljud i 
stadsplaneringen, då dessa egenskaper är mänskliga egenskaper. Margaret Crawford et al. (2005) 
menar att ett mer mänskligt stadsrum kan skapas genom att skapa ett familjärt stadsrum, i vad 
hon kallar everyday urbanism. Detta kan exempelvis vara olika ekonomiska eller kulturella inslag i 
mindre skala på trottoaren eller i offentliga rum (ibid). 

Den flytande eller rörliga fasen av modernitet trädde vi in i för ca. 40–50 år sedan (Bauman, 2004: 
4). Användningen av ordet flytande är i den mening att en flytande vätska kan byta form och 
skepnad snabbt, och Bauman menar att när vi talar om samhällen är detta en stor förändring 
jämfört med den solida moderniteten. I den flytande och rörliga tiden lever vi i ett tillstånd av 
konstant förändring. Människorna och våra samhällen måste kontinuerligt förändras och utveckla 
nya sätta att förhålla sig till förändringen och denna nya modernitet och dess förhållningssätt i 
den bryter totalt mot den tidigare solida moderniteten. Repetition av gamla rutiner, gamla 
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sedvänjor och bruk samt ackumulation av kunskap och information och användningen av den 
var inställningen och förhållningssätten under den solida moderniteten. Dessa tankegångar och 
ståndpunkter är istället kontraproduktivt i en snabbt föränderlig värld.   

I Dana Cuff och Roger Shermans bok Fast-Forward Urbanism: Rethinking Architecture’s Engagement 
with the City (2011) så stödjer Jonathan Crary Zygmunt Bauman i hans tes om att vi gått från den 
solida modernitetsfasen, till en ny fas av rörlig modernitet. Han menar dock att Andra 
Världskriget var katalysator för denna förändring: 

” World War II was above all an operation of modernization: how it was the necessary crucible for the obliteration 
of outdated territories, languages, filiations, of any boundaries or forms that impeded the installation of cybernetics 
as the model for the remaking of the world as pure instrumentality” (Cuff & Sherman, 2011:36).  

Den nya flytande moderniteten har lett till en större och växande osäkerhet gällande ekonomi och 
politik. Peter Bishop och Lesley Williams (2012) menar att denna rörlighet ökade ännu mer efter 
Sovjets fall i början av 1990-talet. När det inte längre fanns ett annat alternativ till det liberala och 
demokratiska marknadsekonomiska samhällsskicket, så hade den liberala demokratin monopol på 
idén om det mest lämpade samhällsskicket. Just detta skift i början av 1990-talet är något som 
Francis Fukuyama beskrivit sin bok The end of History and the last man (2006). Sedan inträdet av den 
flytande modernitetens fas så har ekonomiska cyklerna gått snabbare och produkter och tjänster 
har allt kortare användningscykler (Bishop & Williams, 2012). Bishop och Williams menar vidare 
att byggnader som byggs idag, byggs än mer än någonsin för att uppfylla ett specifikt 
marknadskrav, för att sedan bli övergiven när förhållanden och omständigheterna ändras. Om en 
plats inte genererar avkastning så kan den stängas ned. Kapitalet i den rörliga tid vi befinner oss i 
är väldigt flexibelt att flytta i jämförelse med att byta plats, och på så sätt så blir det en konflikt 
mellan behoven av den avancerade och accelererande marknadsekonomin och den immobila 
realiteten av fastigheter (ibid). 

I och med den inneboende obeständiga karaktären hos den flytande moderniteten tvingas 
individer att vara flexibla och formbara. Detta då de nödgas ta risker och förändra sin taktik 
hastigt då förutsättningarna plötsligt förändras, och förutsätts ta chanser där de finns (Bishop & 
Williams, 2012). Då den moderna marknadsekonomin har börjat erfara kortare 
användningscykler eller livscykler, så har det också påverkat och förändrat arbetsmarknaden.  Då 
det samtida ekonomiska systemet har blivit allt mer kortsiktigt, så har det förändrat synen på 
arbete. Detta då den nya ekonomiska realiteten har försvårat för dagens generation att ha samma 
slags traditionella karriärer med fast, säker anställning över lång tid som tidigare generationer 
innehaft (ibid; Oswalt et al., 2013). Dagens informationssamhälle har andra krav på företag och 
individer än vad den solida moderniteten hade. Teknologiska framsteg de senaste 25 åren i form 
av telefoni och internet gör att den nutida människan ständigt är uppkopplad och extra mottagbar 
för ny information som kan användas för att ändra ett beteende eller taktik för att passa den 
ständigt föränderliga världen. Från den traditionella arbetsstrukturen inriktad på långsiktighet, så 
har en projektrelaterad arbetsstruktur uppstått (Oswalt et al., 2013). Oswalt et al. (2013) menar att 
i dagens informationssamhälle är det de personer som är snabba på att ta till sig information och 
prova på nya djärva idéer som kommer lyckas, och att brist på någon slags institutionalisering inte 
är något hinder för att lyckas, utan tvärtom en förutsättning för att göra det. Som exempel för 
denna nya trend kan bland annat ses i Storbritannien, där antalet människor som jobbade med 
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frilans steg med 20% mellan 1998–2008 (Kitching & Smallbone, 2008), samt i Sverige där antalet 
egenanställda ökat i snitt med 47% per år mellan 2011–2015 (Nandorf, 2017). 

Den flytande moderniteten har kommit att i grunden förändra dagens samhälle. Som en följd av 
de allt kortare livscyklerna så har allt mer temporära lösningar uppstått. Inte för att de är 
temporära i brist på en mer grundlig lösning, utan för att frågorna, problemen eller efterfrågan i 
sin natur är flyktiga och temporära. Bishop (2012) menar att följderna av den nya ekonomin, den 
temporära ekonomin, förutom en omstrukturering av gamla arbetsstrukturer är att den även 
tvingar fram en temporär urbanism. Stan Allen i Cuffs och Shermans bok Fast-Forward Urbanism: 
Rethinking Architecture’s Engagement with the City (2011) menar att städer är de platser där det både 
produceras och konsumeras nya teknologier mest intensivt. Därför menar han att den samtida 
urbanismen måste kunna bemöta stadens komplexitet då de ekonomiska, sociala, tekniska och 
politiska förutsättningarna fortsätter förändras i en snabbare takt än någonsin. På grund av 
komplexiteten så kan det inte rås på av endast en arkitektonisk förändring menar han, utan en 
mer nyanserad teori behövs vilken kan ge svar på strukturer, organisation, effekter och 
information (ibid). 

Robert Temel menar i hans och Florian Haydns bok Temporary Urban Spaces: Concepts for the Use of 
City Spaces (2006) att temporär urbanism kan utnyttja den diskrepans som kan uppstå mellan 
immobila fastigheter och den accelererande kapitalismen som fordrar allt snabbare avkastning i 
allt kortare cykler. Enligt Temel så lösgör temporär användning av mark eller en byggnad från att 
vara ett permanent produktionsmedel i ett visst avseende till att istället utnyttja en plats under 
perioder som annars är overksamma, eller för att till och med använda temporär användning som 
princip då den samtida marknaden konstant kräver nya tjänster och produkter (ibid). Rudolf 
Kohoutek och Christa Kamleithner i Temel och Haydns (2006) bok menar att temporär 
användning av en plats också kan tolkas som en respons på den inneboende oförmågan för 
fastighetsmarknaden att möta all eller viss efterfrågan: ”there are numerous activities within the whole 
spectrum of urban uses, for which the private real estate market has only inadequate supply” (Kohoutek & 
Kamleithner, 2006: 29–30). 

Temporära aktiviteter i stadens rum är inte nya. Temporära marknader på gator och torg har 
funnits under en lång tid i vår stadsbild (Bishop & Williams, 2012). Den flytande moderniteten 
och det samtida informationssamhället har gjort att detta fenomen har ökat och fått nya uttryck. 
Ett uttryck som blivit vanligare inom konsumtion men även inom stadsplanering är pop-up. 
Begreppet är en reaktion på en allt mer rörlig värld, och har kommit att användas som ett prefix 
för en designerad temporär aktivitet eller plats. Den temporära naturen av dessa aktiviteter, vare 
sig det är en park, affär eller bar, är helt elementärt för själva begreppet, eftersom det är det som 
har fångat den förgängliga tidsanda som den flytande moderniteten representerar. 

I en allt mer digitaliserad och tekniskt intensiv samtid där människan kräver omedelbar respons, 
har marknaden upptäckt ett större efterfrågan på produkter, tjänster och upplevelser i realtid 
(ibid) (Kohoutek & Kamleithner, 2013). Bishop och Williams (2012) argumenterar att denna 
efterfrågan har tillkommit då samtiden blivit allt mer febril i och med informationssamhällets 
effekter på människan. Det temporära har då blivit ett sätt att leva i nuet. En ytterligare förklaring 
till uppkomsten av pop-up, är att det är en reaktion mot överflöd i samhället. I dagens samhälle är 
det ett allt mindre behov av att konstant säkra de basala nödvändigheterna, då levnadsstandarden 
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är så pass hög att den stora majoriteten med goda marginaler klarar av att säkra de basala 
behoven i dagens samhälle. Utöver det finns det en överproduktion av varor, vilket har effekten 
att statusen av dem sjunker då flertalet människor kan nyttja dem (ibid). På grund av detta har 
konsumtion av upplevelser och spänning blivit allt vanligare att konsumera då de är unika just i 
stunden. Tidigare i konsumtionssamhället definierade produkter vem man var, men 
massproduktionen av varor har sänkt statusen ju fler som kan ha råd med en produkt. Nu 
definieras människan i konsumtionssamhället alltmer av de tjänster och upplevelser den 
konsumerar. Det temporära har således blivit en exklusivitet i dagens samhälle, som människor 
vill definiera sig med då det står för spontanitet, flexibilitet och kreativitet; ledord för att klara sig 
i den flytande moderniteten (ibid: 68). 

Den temporära urbanismen kan ta sig olika uttryck på olika sätt. Det kan vara ta sig i uttryck i 
form av konsumtion, i form av kultur eller som en del av det urbana rummet. Ordet pop-up är ett 
vanligt prefix för att beskriva aktiviteten i fråga. När det gäller konsumtionsrelaterade 
verksamheter inom temporär urbanism är pop-up café, pop-up restaurang, pop-up bar, pop-up 
klubb, pop-up affär och pop-up marknad vanliga företeelser (Bishop & Williams, 2012). Några av 
de egenskaper som lockar människor dit är att de temporära konsumtionsverksamheterna liknar 
det som kan locka med internet, jämfört med traditionella media; det är omedelbart, det är 
temporärt samt så behövs det inte ett stort kapital för att starta det, vilket öppnar upp för andra 
människor som inte är kapitalstarka (ibid). 

Enligt Mark J. Stern och Susan C. Seifert (2007) så har synen på kultur förändrats. De menar att 
samhället gått från en passiv kultur, där vi iakttog på exempelvis opera eller balett, till en aktiv 
kultur där människan förväntas ta del aktivt av ett uppträdande eller föreställning. Den passiva 
kulturen kräver oftast förutbestämda byggnader, exempelvis stora offentliga byggnader eller 
teatrar och operor, vilket institutionaliserar den kulturen (Bishop & Williams, 2012). Den aktiva 
kulturen kan istället använda staden som sin scen och utställningsyta, vilket förändrar sättet konst 
konsumeras. Giovanni la Varra (2003) menar att det urbana rummet förändrar funktion och 
betydelse genom temporär urbanism, och att det i sig är en implicit kritik mot det 
funktionalistiska stadsrummet. Genom temporära informella handlingar eller aktiviteter på en 
plats, så ges den en ny mening och funktion (Bishop & Williams, 2012). 

Oswalt, Overmeyer och Misselwitz (2013: 35–51) argumenterar för att det finns olika varianter av 
hur temporär urbanism kan ske: 

Stand in - Denna form av temporär urbanism använder den lucka som kan uppstå mellan den 
senaste användningen av en plats och den nästa. 

Free flow - Denna typ av temporär urbanism byter plats så fort ett tillfälle uppstår. Genom att 
göra det så kan aktiviteten också uppdateras. Exempel på detta kan vara en svartklubb. 

Impulse - En temporär användning av ett område kan ge en bestående effekt eller impuls, vilket 
fortsätter i en ny beskaffenhet efter det temporära är slut. 

Consolidation - Temporär användning av en plats blir etablerad och övergår till en långsiktig 
användning av platsen och blir officiellt sanktionerad.  
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Co-existence - En temporär användning kan fortsätta i mindre skala trots att en annan 
permanent användning av platsen tillkommit. 

Pioneer - En dittills oanvänd plats börjar användas temporärt, och aktiviteterna börjar anta mer 
permanenta strukturer ju längre tiden går. Kulturhuset Cyklopen i Högdalen i Stockholm är ett 
exempel på denna form av urbanism. 

Subversion - Strategisk temporär användning av en plats med en uttalad mening att förändra 
eller störa. Exempelvis större protester, likt vid Tahrir torget i Kario. 

Displacement - En permanent användning eller plats förflyttas temporärt tills det kan återvända 
till den ursprungliga platsen. Den temporära flytten kan då agera återupplivande för 
verksamheten.   

Med inträdet i den flytande moderniteten har synen på staden förändrats. Den modernistiska 
arkitekturen och planeringen skulle ge rationella svar som skulle effektivt lösa samhällsproblem, 
men Cuff och Sherman (2011) menar att arkitekter och planerare måste omvärdera sin relation till 
staden. Staden ger fler möjligheter i det samtida samhället när det ensidigt funktionalistiska 
synsättet är ersatt med en post-modernistiskt tankesätt. Detta skapar möjligheten att skapa nya 
temporära möjligheter, aktiviteter och meningar om stadsrummet. Den temporära urbanismen 
kan således vara ett verktyg för staden att skapa nya flexibla möjligheter i en föränderlig värld.   

Finn (2014) ställer sig kritisk till en oreglerad DIY urbanism där temporär urbanism oftast ingår. 
Även om de inslag som temporär urbanism kan ha i det lokala sammanhanget så kan de äventyra 
med de långsiktiga planerna och urbana designstrategier. DIY temporär urbanism kan åtgärda 
problem som den officiella planeringen inte kan eller hinner med, men den kan samtidigt i någon 
mening vara ortodox eller till och med odemokratisk, eftersom den kan undvika formella 
processer såsom delaktighet. Det är dessa processer som planerare utgår från, vilka är byggda på 
konsensus och att skapa säkra offentliga platser, rättvisa, effektivitet, koordination av olika system 
och tjänster inom staden. Detta ska ske samtidigt som kortsiktiga behov ska balanseras med 
visioner av planer som går flera år eller decennier in i framtiden (ibid). 

Finn (2014) menar vidare att DIY urbanism i slutändan väcker vissa frågor. Varför behövs ens 
planerare, arkitekter och stadsutvecklare om invånare eller företag kan lösa de utmaningar och 
problem städer har idag? Detta kan utmynna i en neoliberal agenda, där samhällsplanering och 
stadsutveckling istället styrs av marknadskrafter istället för invånarnas demokratiska vilja (Mayer, 
2007). Hos fastighetsägare eller markägare kan det finnas en oro att övergången från det 
temporära till en mer permanent lösning kan leda till att de går från att vara lokala förebilder till 
att bli föraktade av allmänheten (Bishop & Williams, 2012). Detta kan ske ifall det skulle ske 
protester vid övergången och avhysningen samt ifall den sker handgripligen (ibid). Ytterligare ett 
problem som temporär urbanism kan ge upphov till är att bidra till en ökad gentrifiering i 
socioekonomiskt svagare områden (Finn, 2014; Bishop & Williams, 2012). 

De potentiella problem som kan uppstå kan dock minimeras om den officiella planeringen tar till 
den kreativitet som finns hos medborgarna (Finn, 2014). Detta har blivit en allt mer vanlig 
strategi bland konsulter inom samhällsbyggnad, som ser det som ett verktyg med många positiva 
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aspekter, bland annat genom att komma närmare gräsrotsrörelsen hos medborgarna. Temporär 
urbanism ses också ha potential att användas som ett verktyg mot segregation i städer (Elmertoft, 
2017).  

3.3 Att leva i en stad med ett kallt klimat 
Sverige är indelat i fyra olika klimatzoner, vilka är indelade i Köppens klassifikation av klimatet. 
Den största delen av Sverige, från Gävle och norrut, är i klimatzon Dfc, vilket står för kall vinter, 
helårsregn samt svala somrar (Kottek et al., 2006). I inlandet i Norrland finns även en polar 
klimatzon, ET, som står för polart klimat. Stockholm ligger i en mer tempererad klimatzon, Dfb, 
vilket betyder att vi har kall vinter, helårsregn samt varma somrar (ibid). Olika årstider för med sig 
olika kvalitéer och förutsättningar som på så sätt förändrar landskapet och staden. Detta i sin tur 
förutsätter en samhällsplanering som tar denna förändring i beaktning. 

En vinterstad kan definieras som en stad där klimatet under en längre tid är under noll grader 
Celsius samt att det snöar och vattnet fryser. Utöver det så är det under denna period även 
begränsad med dagsljus, då solen inte går lika högt eller lång tid på himlen (Pressman, 1988). 
Stockholm kan definieras som en vinterstad, både då det förekommer snö och is under 
vintermånaderna, samt att det är mindre dagsljus jämfört med de andra månaderna på året. 

3.3.1 Inverkan på människan 
Vintern har en rad olika effekter på människan och staden. Förutom att landskapet i sig förändras 
med snö och is på gatorna och husen, så förändrar det hur människan upplever staden. Snö och 
is på gator kan vara till besvär för framkomligheten på stadens gator och rum, vilken i sin tur kan 
leda till ökad stress och rädsla (Pressman, 1988). 

Vintern kan ha effekten att människor vill vara ute mindre, vilket kan påverka människor negativt 
i psykologiska termer. Detta kan ske av olika anledningar. Vintern för med en ökad stress, och 
även fara, då resor och framkomlighet kan bli svårare och farligare. Fordon kan vara svårare att 
starta under vintern eller inte startar alls och får svårare att ta sig fram om det är halt och snö på 
gatorna. Risken för att krocka eller köra av banan ökar även under vintermånaderna. Samtidigt 
som vissa nya möjligheter till rekreation kommer till, exempelvis att åka skridskor och skidor, så 
minskas möjliga antalet aktiviteter och nöjen under vintern. Detta kan göra att människor känner 
sig begränsade under vintern, och blir ofrivilligt kvarhållna hemma, snarare än att vara ute i 
staden. Under vintern blir landskapet och vardagen mer monoton då det inte är någon grönska i 
staden, och det även är mindre ljud och lukter i staden (Pressman, 1991). 

Det minskade solljuset ökar även stressen hos människan, då vår dygnsrytm störs. Detta leder till 
att människan behöver vila mer samt att man blir mindre aktiv under vintermånaderna. De 
sjunkande temperaturerna bidrar även till att människor lättare blir sjuka. Detta sker då kroppen 
behöver anstränga sig mer för att hålla sig varm, vilket sker på bekostnad av immunsystemet. Det 
gör att människor lättare blir förkylda och får virus under vintermånaderna, än under andra 
månader (ibid). 

Under vintermånaderna är människor inte utomhus och nyttjar stadsrummet lika mycket som de 
andra månaderna på året. Dock medför snöfall två effekter under vintern. Ett kraftigt snöfall kan 
uppbåda en munter stämning bland de människor som brukar det offentliga rummet, något som 



 

 
 

24 

inte erfaras lika ofta under exempelvis regnfall under hösten eller sommaren. Snö har även den 
effekt att människor tar en större frihet att definiera stadsrummet efter sin egen vilja, och 
använda på olika sätt utan att känna samma begränsningar som under andra årstider (ibid). 

Vidare menar Pressman (1991) att solljus och svag vind är de två faktorer som spelar in mest 
gällande komfort och trevnad utomhus, vilket även Nikolopoulou et al. (2001) menar. Kyla spelar 
inte lika stor roll och är drägligt så länge människan i fråga är lämpligt klädd. 

3.3.2 Samhällsplanering i ett kallt klimat 
Det finns en rad olika strategier på olika nivåer att implementera för att skapa en stad bättre 
anpassad för vintern och de effekter den har på staden och dess invånare. För att skapa en stad 
med god anpassning för vintern på ett övergripande plan så behöver stadens design vara i nära 
kontakt med naturen, och det ska vara möjligt att nyttja stadens rum året om. Detta kan ske 
genom att skapa mikroklimat i de offentliga rummen. Det behöver också skapas förutsättningar 
för delaktighet i stadsrummet samt främja en vinterkultur (Pressman, 1996). Ett förekommande 
problem när det gäller att planera och formgiva offentliga platser är när planerare och arkitekter 
importerar arkitekturella vokabulär utan att anpassa det efter de lokala förutsättningarna, vare sig 
det gäller klimat eller kultur (Nikolopoulou et al., 2001). Därför är det viktigt för planerare och 
arkitekter att erkänna och acceptera att vintern för med sig olika olägenheter, och att dessa 
olägenheter vidkänns i planeringsprocessen (Pressman, 1996). 

Nikolopoulou et al. (2001) menar att skapandet av mikroklimat kan ha stora effekter på städer. 
Ifall ursprungskällan till obehaget eller besväret, exempelvis kyla eller vind, kan kontrolleras i en 
mindre miljö, så kan det öka andra aktiviteter som gång, cykling, kollektivtrafik eller stillasittande 
aktiviteter utomhus. Områden som lyckas med att kontrollera och förbättra den mikroklimatiska 
miljön kan locka dit människor, vilket i sin tur kan ha positiva sidoeffekter för företag och 
boende i området. 

Utsmyckning av staden och dess rum och är en viktig del i att skapa en attraktiv vinterstad. 
Visuella stimuli kan genereras genom en mer delaktig sinnesnärvaro i det urbana rummet och 
skapar på så sätt mer liv i stadsrummet (Pressman, 1996). Om staden ligger i ett tillräckligt kallt 
klimat kan is och snö användas för att dekorera staden i visuellt och dekorativt fångande 
förfaranden. Genom att använda olika färger på byggnader och på offentlig utsmyckning så går 
det att skapa säsongsbaserade kontraster i stadsrummet. Varma, klara och ljusa färger som rött, 
orange och gul kan användas under vintern då de syns bäst i dagsljus samt ger störst kontrast till 
snö. Andra inslag som kan öka de visuella intrycken i stadsrummet är fontäner, skulpturer, 
väggmålningar, flaggor och skyltning (ibid; Kuismanen, 2005). 

Genom mikro-klimatisk planering kan utomhussäsongen i länder med ett kallt klimat förlänga 
hösten med tre veckor och tidigarelägga våren med tre veckor (Culjat & Erskine, 1988; Pressman, 
1988). Dessa mikro-klimatiska anordningar kan skapas genom en rad olika förfaranden och 
anordningar, antingen i sig själva eller genom en blandning av flera. Vind och blåst bör minimeras 
genom vindskydd, och dessa platser som utformas bör göra det för att få maximalt med sol under 
alla årstider. Således behövs skuggan från byggnader minimeras. Vidare så bör urban design 
undvika att kalla luftfickor bildas i stadsrummet, och använda värmeabsorberande material under 
den kallare perioden på året och värmereflekterande material under sommaren (Pressman, 1988). 
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Naturliga element som växter och träd kan också ha en inverkan i stadsrummet. Lövträd fyller två 
positiva funktioner under året; på sommaren kan de ge skugga och på vintern släpper de igenom 
solljus. Barrträd kan också bidra positivt i stadsrummet. Under vintern så bidrar de med färg, då 
de inte fäller som lövträden gör under vintern. De kan även agera som vindbarriärer i staden året 
om de är placerade tillsammans (ibid). 

Norman Pressman menar i sin bok ‘Northern cityscape- linking design to climate’ (1995), att om 
en stad med kallt klimat vill generera heltäckande lösningar för att skapa en attraktiv stad 
vintertid, så måste de täcka flera områden som påverkar bebyggelsemönster och 
samhällsutveckling; de sociala, politiska, kulturella och ekonomiska strukturerna. Vidare menar 
han att lösningar inom dessa områden bör implementeras på fyra skalor; regional nivå, stadsnivå, 
grannskapsnivå samt på byggnadsnivå (ibid: 209–211). På stads- och grannskapsnivå är det av 
yttersta vikt att gator och det offentliga rummet blir interagerat med vad han kallar ‘urban tissue’ 
(Pressman, 1995:151), och inte blir en överbliven del av planeringen. Dessa måste istället vara en 
oskiljaktig del av den urbana strukturen, och bli kopplade till viktiga funktioner i staden, samt 
inneha något slags symbolvärde som ger dem en identitet. 

Då det mänskliga beteendet förändras när det blir kallare väder, så förändras även det offentliga 
livet och andra institutionella normer. Därför menar Pressman att: “Winter utilization of cities might 
benefit from different approaches to policy formulation than summer usage of the same cities and their facilities” 
(Pressman, 1995: 212). 

För att skapa en attraktivare och mer levande vinterstad så behöver man tänka helt nytt när man 
tänker på vintern, och försöka komma bort från de negativa tankar som annars kan förknippas 
med vintermånaderna, och istället introducera positiva tankegångar (ibid). Pressman (1995) menar 
även att städer bör skapa lösningar som är effektiva och enkla att återanvända och att bygga om, 
samt att i störst möjliga omfattning använda det man redan har, vare sig det gäller mark eller 
anläggningar. Dagarna bör även utnyttjas bättre, då de är kortare under vintermånaderna. Detta 
kan bland annat göras genom att omvärdera tidsanvändningen under dagarna. 

Pressman menar att en det behövs en generell vinter-orienterad drift och skötsel av infrastruktur 
om man ska skapa en attraktiv vinterstad. Detta kan ske exempelvis genom att säkerhetsställa en 
bekväm och åtkomlig kollektivtrafik, exempelvis genom uppvärmda busskurer. I offentliga rum 
behöver städer se till att det finns platser som kan dra till sig människor, såsom träd, fontäner och 
sittplatser där människor kan sitta och prata, ta det lugnt och så vidare. Pressman betonar att 
sådana platser bör vara skyddade från vind, samt exponerade i solen. Dessa två faktorer är enligt 
honom viktiga anledningar till att vissa platser drar till sig folk och andra inte, under vintern. 
Arkitektur och design behöver också anpassas på så sätt att den är i linje med ‘vinterns 
sinnesstämning’ (ibid: 213). En åtgärd är att utforma offentliga platser så att det kan anpassas för 
både inomhus- och utomhusaktiviteter. 

Attraktiva vinterstäder behöver enligt Pressman (1995) även aktiva stadskärnor som främjar 
medborgerliga insatser och aktiviteter, där människor enkelt kan ta sig fram till fots för att enkelt 
kunna företa sina dagliga jobb och ärenden. Det behövs även informella mötesplatser både 
inomhus och utomhus. Förutom de insatser som gagnar det vardagliga livet så menar Pressman 
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att det också behövs större evenemang som vinterfestivaler och karnevaler som firar årstiden, för 
att på så sätt förmedla en positiv bild av den kallare tiden på året. 

3.4 Teorisyntes 
Detta ramverk möjliggör för oss att sätta studien i en tvärdisciplinär kontext vilket genererar ett 
större djup samt en bredd. De tre forskningsfälten är relevanta då de låter oss analysera studien ur 
de förhållanden och förutsättningar som fallstudien samt forskningsfrågan har. Studien tar ansats 
från ett stadsutvecklingsprojekt med temporär urbanism som grund, vars syfte är att skapa 
levande stadsrum. Det unika med denna fallstudie är att undersöka förutsättningarna för liknande 
resultat vintertid.  

Forskning inom det teoretiska fältet den levande staden har varit en motreaktion mot den 
modernistiska planeringen som dominerat under större delen av 1900-talet. Den betonar en 
planering baserat på hur människan faktiskt använder stadsrummet, snarare än det rationella 
idealet under modernismen. Den temporära urbanismen är en effekt av att människan gått in i 
den flytande moderniteten, där det beständiga, formella och permanenta inte passar in eller ger 
lösningar i en obeständig värld. Istället bejakas idéer som är flexibla, spontana och kreativa. Detta 
har olika effekter på staden genom att de gemensamma utrymmena blir mer informella och kan 
ges ny mening. Vinterförhållanden har en inverkan på staden och dess invånare samt samspelet 
mellan dem. Mörkret och kylan gör de offentliga rummen mer ogästvänliga vilket leder till att 
människan nyttjar rummen på andra sätt. Genom att ha ett mer bejakande förhållningssätt till 
vintern är det möjligt att utnyttja dess egenskaper och minska de olägenheter som den medför.  
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4. Utfall och erfarenheter från Levande Stockholm 

I detta avsnitt kommer vi presentera de åsikter och tankar som de planerare och de externa 
aktörer vi har intervjuat har uttryckt angående Levande Stockholm som har genomförts under 
tidigare år på sommaren. Första delen kommer ta upp planerarnas synvinkel och den andra delen 
de externa aktörernas.  

4.1 Stadens synvinkel 
Första året som levande Stockholm genomfördes så beskriver trafikborgarrådet Helldén att det 
var en del synpunkter vid Swedenborgsgatan angående trafik- och parkeringssituationen som 
uppstod i och med att gatorna stängdes av och parkeringsplatserna försvann, men även att vissa 
kringboende störde sig på att folk rörde sig omkring i området.  Men vid nästa utförande, 
sommaren efter, så menar trafikborgarrådet på att responsen var mer positiv, även från de 
boende i områdena. I övrigt uppfattade trafikborgarrådet och borgarrådssekreteraren att det 
mestadels har varit positiva synpunkter på levande Stockholm, och att reaktionerna snarare har 
handlat om varför det är temporärt snarare än att det permanent är gågator (Helldén & Karlsson, 
2017). 

Detta bekräftas också i ett tjänsteutlåtande från Trafikkontoret där tjänstemännen beskriver att 
“Levande Stockholm 2016 har i huvudsak uppfattats positivt.” (Stockholms stad 2016(c)). Det 
konstateras att Trafikkontorets upplåtelseenhet upplevt att det varit problem med utformningen 
av avgränsningar för uteserveringar under Levande Stockholm då detta inte har gjorts enligt de 
krav som staden ställt, men att det i övrigt fungerat bra. Socialförvaltningen upplever att det 
fungerat väl och miljöförvaltningen har endast tagit emot klagomål om höga bullernivåer vid en 
av platserna, Nytorget. Det nämns även att de entreprenörer som fått i uppdrag att städa gatan 
efter projektets genomförande vittnat om att flera näringsidkare som haft uteservering under 
projektet inte har ställt undan sina etableringar i tid. Det innebar att gatan inte kunde städas helt 
och hållet då det stod möbler på gatan som blockerade för de entreprenörer som skulle städa 
(ibid.). 

Det beskrivs också i tjänsteutlåtandet att Trafikkontoret önskar att det finns ett mer varierat 
innehåll på gågatorna inför nästkommande sommargågator, då det 2016 endast tillstyrkte två 
upplåtelser utöver uteserveringar. Trafikkontoret önskar att kulturförvaltningen ska vägas in i 
framtida Levande Stockholm (ibid.). 

4.2 Lokala aktörers synvinkel 
Erik Mellqvist, ägare av Mellqvist Kaffebar på Rörstrandsgatan deltog i Levande Stockholm 2016, 
det första året som Rörstrandsgatan var med i projektet. Mellqvist anser att Levande Stockholm 
hade en positiv inverkan på stadsbilden och på människorna i staden. Till en början när Mellqvist 
fick höra om projektet upplevde han att det skulle vara svårt att genomföra. Informationen 
mellan honom och staden upplevdes ibland som rörig, bland annat när det gällde regler för 
utformning. Mellqvist har dock förståelse för att det blev lite rörigt, då det var så pass nytt för alla 
parter. 
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Mellqvist menar att gatan fick en helt annan bild när den stängts av för biltrafik och gaturummet 
fyllts med annat innehåll: “Effekten blev att det blev en, en vänligare inställning här, det var liksom ‘men 
titta, oj får man göra så här, vad kul, vad skönt’ ”. (Mellqvist, 2017). Gatan fick en “jättehärlig” (ibid) 
känsla, och Mellqvist Kaffebar investerade mycket pengar och tid för att det skulle bli fint på 
deras uteservering på gatan, som gav 50 nya uteplatser under sommaren. Förutom att ge gatan en 
ny innebörd och nytt innehåll, så gav det ett positivt ekonomiskt utfall för Mellqvist som ökade 
sin vinst med 200.000 kr varje månad under Levande Stockholm projektet. 

En viktig del av framgången för projektet var att det var livfullt men aldrig stökigt för de boende 
på gatan. I vanliga fall utgör biltrafiken på Rörstrandsgatan en källa för oljud, men i och med att 
restaurangerna stänger uteserveringarna vid 22, blev resultatet en lugn gata på kvällarna: “Ja det 
tror jag var jag var jätteavgörande att det var tyst. Det tror jag folk uppskattade, livfullt med och härligt med 
restauranger, men det var tyst. Sen finns det ju inte några ställen, det är ju ingen nattklubb någonstans, ställena 
(Restaurangerna, förf. anmärkning) stänger efter tid och håller sig efter det.” (ibid). 

Mellqvist upplever att kontrasterna var stora när projektet väl var slut “Jag var här på kvällen och 
tittade in i det där området, då var det så där mysigt. Och sedan på morgonen när jag kom, då var bilarna där 
och allting borta, då var det så här slut på det mysiga.” (ibid). 

Jesper Konstantinov är driftschef på Urban Deli vid Nytorget på Södermalm och har varit den 
som drivit projektet Levande Stockholm från deras sida. Överlag är de väldigt positiva till 
gågatan, och upplever att både lokala gäster samt turister har uppskattat det mycket. 
Konstantinov hörde talas om Levande Stockholm, och tog kontakt med Stockholm Stad innan 
de själva hann ta kontakt med honom, men anser att staden efter det var väldigt drivande i 
processen. 

En av de större utmaningarna för Urban Deli var tidsramen, då de inte kunde göra några 
investeringar innan de fått det slutgiltiga tillståndet från Stockholm Stad. Detta ledde till att de 
inte kunde leverera den produkt de hade tänkt sig från början, men är överlag ändå nöjda. Urban 
Deli upplevde att många grannar och boende i området uppskattade gågatan, men några fann det 
störande då de tyckte att de inte kunde få lugn och ro om de ville ha öppet fönster. De arbetade 
aktivt med att få ner ljudnivån, bland annat genom att ta bort ett pingisbord de hade ställt upp på 
gatan. 

Urban Deli på Nytorget fick en ökad omsättning under Levande Stockholm, men Konstantinov 
menar att alla investeringar och kostnader har varit så omfattande att de har svårt att “räkna hem 
det här” (Konstantinov, 2017) under de två år som Levande Stockholm pågått. 

Konstantinov anser Levande Stockholms positiva utfall beror på är att man gjorde något positivt 
av en yta där det annars inte hände någonting. Han menar att detta bidrog till att skapa liv, rörelse 
och stämning på platsen: “Promenadstråk och trottoarer och ytor att gå på och färdas förbi, det har vi väldigt 
mycket av, mer än nog skulle jag vilja säga. Men sociala ytor, ute på gator och torg, det har vi inte så himla 
mycket av.” (ibid). 

Petrus Jakobsson är ägare av Bageri Petrus på Swedenborgsgatan, och har varit delaktig i Levande 
Stockholm sen det startade sommaren 2015. Jakobsson anser att det generellt har fungerat bra 
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under de två åren. Den enda anmärkningen Jakobsson har gentemot staden var att det var inte 
var bra styrt det första året gällande beslutsfattandet från stadens sida. Den drog ut på tiden vilket 
gjorde att Petrus Bageri endast kunde delta den sista månaden med inhyrda möbler. Till det andra 
året blev det bättre, och han upplevde att anmälningsprocessen var enkel och smidig, till och med 
enklare än den tillståndsprocess som behövs för den reguljära uteserveringen de har på 
trottoaren. Jakobsson menar att det dock kan utvecklas mer genom att ha en slags kvartersfestival 
över en dag: “Jag känner ju direkt typ Mariatorgets dag eller nån sådan där grej. Alla verksamheter har haft 
förut ganska mycket forum men vi har inte gjort något, även fast man är vän med dem flesta så är det ganska 
svårt att få ihop saker och ting på ideella medel, vi pratar om att anställa någon och göra ett lite samlingsgrej, 
något sånt hade vart kul när det ändå är avstängt. Det skulle bli lite mer blockparty, fast bara kvarteret, när det 
ändå är gågata.” (Jakobsson, 2017). 

Ett problem som har uppstått båda åren är människor som inte respekterat att det är gågata, och 
använt den för biltrafik. Jakobsson upplever att de personer som gjort det har gjort det för att 
markera att de inte gillar projektet, då de anser att bilister blir diskriminerade. Detta blir även en 
potentiell fara ur ett trygghetsperspektiv “Som småbarnsförälder så kan man ändå tänka sig att mina 
barn kan köra sparkcykel fram och tillbaka här, för det är en gågata. Men det blir ändå en fara när folk skiter i 
det.” (ibid). 

Jakobsson tror att framgången med Levande Stockholm beror på att stockholmarna har en 
längtan att vara lite mer kontinentala (ibid). Han menar att medborgare tycker det är kul när det är 
något nytt och annorlunda, samt att många vill ha mer kontakt med människorna på gatan, och 
att Levande Stockholm projektet gjort det enklare då bilar försvunnit. 
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5. Vinterstrategi - Vad har gjorts innan? Exempel från andra 
städer. 

Nedan kommer tre exempel från andra städer i Sverige som under höst och vinter bedrivit 
lyckade projekt under vintertid i formen av temporär urbanism. Vi har även valt att ta med ett 
exempel från Edmonton i Kanada som har gjort ett genomgripande arbete för att även 
vinterförhållanden ska tas i beaktning när staden planeras och utformas. Exemplet från Kanada 
behandlar mer permanenta lösningar, som hur byggnader och gator bör utformas för att skapa ett 
behagligare vinterklimat, men vi har valt att ändå ta med det då vi anser att det kan användas som 
ett underlag om man ska placera temporära installationer i staden under vinter. Exempelvis kan 
mikroklimat i staden påverka förutsättningarna för att ett temporärt inslag i staden ska bli lyckat. 

5.1 Linköping 
Linköping kommun har under flera år haft ett projekt vars syfte har varit att lysa upp staden med 
intressanta ljusinstallationer. Projektet hette från början Novemberljus och var ett 
trygghetsprojekt i Linköping. Avdelningen 
drift och underhåll hos Linköpings 
kommun jobbar mycket med 
trygghetsfrågor som “[…] från början var 
väldigt mycket kopplade till utemiljön. Belysning, 
otäcka buskage som skymde sikten och skymde 
belysning och så vidare” (Johansson, 2017).  
Novemberljus startade därför att 
kommunen ville skapa ”en trevlig och upplyst 
miljö under vintertid” (Johansson, 2017), och 
har sedan utvecklats till det som idag heter 
Vinterljus. 

Enligt Johansson så har projektet tagit sig en vändning och även börjat handla om folkhälsa, 
genom att människor får en anledning att gå ut och promenera under vinterhalvåret längs de 
slingor som anlagts för att koppla ihop ljusinstallationerna, och upplevelser som skapar stolthet 
genom att invånare gärna går en promenad och visar upp Vinterljus för vänner och bekanta som 
är på besök. Avdelningen har haft en slogan, ’trygg, snygg och säker’, som vinterljus varit influerat 
av tillsammans med folkhälsa. 

En del av installationerna i vinterljus har byggt på interaktioner av besökande, där användarna är 
med och påverkar. Det har bland annat varit stationer där besökare kunnat rita eller ta en bild 
som sedan visats på en vägg, en scen där människors rörelser har synkroniserats med ljus samt 
även ett arrangemang kopplat till ljus där människor har kunnat dela med sig av historier. 

Arbetet med ljus har lett till att man har fått väga av lite mot trygghetsarbetet utomhus i 
Linköping, eftersom att man varit tvungen att släcka ner för att ljudinstallationerna ska synas. 
Störande ljus har även tagits i beaktning när vandringsslingorna som konstverken finns längst 
med har dragits. Johansson menar på att det är lätt att man vill koncentrera mycket av projektet 
till de centrala delarna av staden, men problemet där är att det redan är väldigt ljust vilket gör att 

Bild 1 - Ljusinstallation i Vinterljus. Källa: 
Linköping kommun 2013 
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effekterna från installationerna riskerar att inte bli så effektfulla som avsetts. Slingorna har dragits 
lite olika varje år och det har varit viktigt att behålla en temporär känsla för att projektet ska 
kännas exklusivt tror Johansson. Om det hade varit permanent så hade en del av 
attraktionskraften försvunnit jämfört med att det är temporärt och att människor har någonting 
att se fram emot till nästa år. 

I och med en stor satsning på 
julbelysning i år så har inte vinterljus 
genomförts. Johansson tror att det 
skulle vara svårt att ha två stora 
ljusprojekt under samma vinter, att 
det skulle bli för tätt in på varandra. 
Vinterljus har därför ”tagit ett par års 
semester, så jag vet inte riktigt hur det ser 
ut framöver och vad man tänker sig” 
(Johansson, 2017). 

Även om Vinterljus har tagit ett 
uppehåll så tror Johansson att en av 

de viktigaste förutsättningarna för att konceptet har lyckats är att det har varit återkommande, att 
det har haft en kontinuitet. Men den återkommande karaktären har även orsakat problem med att 
invånarnas förväntningar på projektet blir högre, men att det inte går att toppa varje år. ”Jag tror 
man har sådana förväntningar, och då kan det ju vara svårt samtidigt som jag tror att det är viktigt att man haft 
en här kontinuiteten med det, att man faktiskt har någonting att se fram emot varje vinter” (Johansson, 2017). 

5.2 Alingsås 
Ljusevenemanget Lights in Alingsås startade som ett småskaligt projekt av några få 
ljusintresserade ljusdesigners och studenter som experimenterade med olika ljussättningar i 
utomhusmiljö. När det startade hette det inte Lights in Alingsås, men kommunen tyckte detta var 
ett spännande projekt och bestämde sig för att involvera sig samt satsa större på projektet. Året 
därpå skickade kommunen in en ansökan till dåvarande ELDA, Electricity Lightning Designers 
Association, i syfte att starta ett samarbete med dem för att bli en work-shop stad med fokus på 
ljussättning i utomhusmiljöer. Målsättningen var att bygga Alingsås varumärke. 

Sedan starten har grundkonceptet varit detsamma i Alingsås, men den ständiga förändringen har 
varit en central del i Lights in Alingsås: “Det man kan säga om det här projektet är att man börjar nästan 
en ny resa vare år. Själva grundkonceptet är detsamma, att vi bygger upp en workshop och alla de här bitarna. 
Men varje år har vi ett nytt tema, vi har nya designers och vi har nya studenter som kommer hit vilket innebär att 
man får sätta igång bollen på ett nytt spår varje år. Och det är faktiskt tjusningen med det här projektet skulle 
jag vilja säga” (Larsson, 2017). 

Lights in Alingsås bygger på stor del på det samarbete de har med universitet och högskolor i 
Sverige och i världen, bland annat KTH, Jönköpings universitet, Buskeruds universitet i Norge, 
Wismar universitet i Tyskland samt ytterligare universitet i Israel och Sydamerika. Skolorna själva 
bestämmer vilka elever inom ljusdesign som får åka för att vara med i Lights in Alingsås. 

Bild 2 - Ljusinstallation som främjar social interaktion i 
Vinterljus. Källa: Linköpings kommun 2013 
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Larsson menar att projektet har utvecklats under 
åren, och har fått nya meningar och effekter. I 
början var det bara över en eller två dagar, men 
ljusinsättningarna togs emot väl av Alingsåsborna, 
och de lät ljusinsättningarna hänga uppe över en 
längre tid, först över en helg, sedan en vecka och nu 
fem veckor som det är närvarande. Kommunen 
ändrade målsättningarna över tid, då de insåg att det 
var ett populärt inslag i staden, och att skapa en 
attraktiv plats för de boende under oktober månad 
är en av målsättningarna. 

Att hela tiden utvecklas och inte bli för bekväm är 
väldigt viktigt menar Larsson. Både för själva upplevelsen, men även på grund av den tekniska 
utvecklingen. Alingsås vill erbjuda ljusstudenterna och de ljusdesigners som kommer från hela 
världen det bästa, och därför är det viktigt att följa branschutvecklingen. När Lights in Alingsås 
startade var ljusen relativt enkla, men på senare år är det digitalt ljus vilket kräver programmering 
för att styras. År 2014 tillsattes även ljud i samband med ljusinsättningarna, vilket var en del i 
branschutvecklingen. 

Lights in Alingsås har medfört flera 
positiva synergier till staden. Det har 
skapat ett stort professionellt nätverk 
över hela världen bland ljusdesigners, 
vilket skapat ett mervärde för Alingsås 
då det är utgångspunkten för detta 
nätverk. Larsson menar att Lights in 
Alingsås skapar en arena genom ljusen, 
där olika aktiviteter tar plats. Det har en 
positiv lokal effekt för företag. Många 
lokala företag passar på att ordna 
aktiviteter av olika slag i staden, och 
restauranger och kaféer “[…] blomstrar 
under den här perioden” (Larsson, 2017). 

Bland annat arrangeras olika arrangemang som kulturnatten, konserter i kyrkor samt Running 
Lights, ett motionslopp. Kommunen har även noterat ett bredare intresse från större företag 
utifrån som vill vara med i projektet på olika sätt, samt en ökad turism från nationellt och 
internationellt håll. 

Ett nära samarbete med lokala aktörer har varit en avgörande förutsättning för att projektet har 
fungerat. Kommunen har fått låna all utrustning gratis av sponsorer, vilket har möjliggjort 
projektet ekonomiskt. Vidare menar Larsson att det är ett fåtal otroligt drivna människor bakom 
projektet, vilket har varit en del projektets framgång. Samtidigt menar hon att det kan vara 
riskabelt att något är uppbyggt av eldsjälar, då det märks det tydligt av om någon försvinner. Det 

Bild 3 - Upplyst träd, Lights in Alingsås. 
Källa: Patrik Gunnar Helin 2014 

Bild 4 - Ljus vid vatten, Lights in Alingsås. Källa: 
Robert Persson 2014 
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internationella samarbetet har också varit grundläggande för att det skulle kunna bli en 
professionell workshop.  

5.3 Luleå 
Luleå är beläget precis söder om polcirkeln och har vinter nästan halva året, från november till 
april (Luleå kommun, 2013 (a)). Luleå kommun tog 2008 fram Vision 2050, där kommunens och 
stadens möjligheter och utmaningar visar hur de kan skapa ett hållbart och attraktivt Luleå (Luleå 
kommun, 2008). Den långa vintern är en realitet och ses som både en styrka och som en 
identitetsskapande faktor: “Snö och is ger ljus i vinterns mörker. De vidsträckta isarna och de snöbeklädda 
skogarna ger ett unikt friluftsliv och nya, tillfälliga mötesplatser. Vårt subarktiska klimat gör oss till ett exotiskt 
besöksmål, där snö och is formar landskapet i en ständig förnyelse. Vi är vida kända för vår förmåga att utveckla 
och skapa spänning med kontrasten mellan ljuset och mörkret och att ta vara på polarskymningens ljusspel.” 
(Luleå kommun, 2008: 9). 

Köpmantorget i Luleå är idag den enda platsen som är avsedd och uppförd att fungera som ett 
torg i staden, och utöver det finns det två andra platser, Södra Hamnplan och Nytorget, som 
fungerar som centrumytor i Luleå (Adolfsson, 2014). Under vintern expanderar centrumytorna i 
Luleå då de inneliggande fjärdarna fryser. Dessa ytor skapar tillfälliga stadsrum, och blir en central 
del i det offentliga stadsrummet i Luleå. Isarna är populära bland befolkningen, och används som 
vinterpark men även till olika aktiviteter och transport som skotertrafik. Genom att ploga upp 
isen skapas promenadstråk som förbinder och förkortar vägen mellan olika bostadsområden och 
centrum. Det skapas även isbanor som Luleåborna kan utnyttja för olika vinteraktiviteter som 
skidåkning och skridskoåkning (ibid; Luleå kommun, 2013 (b)). För att locka människor till att 
nyttja stadsrummet vintertid tror kommunen att det behövs möjligheter för lek och andra 
aktiviteter (Adolfsson 2014). För att uppmuntra det sätter Luleå Stassteater [sic!] upp julspel 
utomhus, och kommunen anordnar Luleå on Ice, där föreningar, handlare och andra aktörer 
erbjuder vinteraktiviteter av olika slag, bland annat ett ishinderbanelopp samt Yukigassen vilket är 
SM i snöbollskrig (Fihlén, 2013; Luleå kommun, 2017). 

Stadsrummet dekoreras 
med belysning under 
vinterhalvåret, och 
anpassas efter olika 
högtider; under julen är 
det julklappsträd med 
tomtefamilj och under 
påsk en hönsfamilj.  

Luleå anpassar även 
parkerna i staden efter 

vintern då de 
förvandlas till 

vinterparker. Dessa utsmyckas med marschaller och med isskulpturer för att öka attraktiviteten 
och för att ge det offentliga rummet en ny skrud. Sedan 1984 har Luleå traditionen att bygga ett 
stort snödjur i stadsparken där barn kan leka. Detta snödjur har blivit en identitetsskapande 

Bild 5 - Isbanan i Luleå. Källa: Upplev Luleå 2013 
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faktor i Luleå som vinterstad, och har blivit en turistattraktion i staden (ibid; Luleå kommun, 
2016 (a)). 

Vartannat år under senhösten så anordnar Luleå en ljusfestival för att lysa upp i mörkret. Målen 
med det är att få ut människor om kvällarna under denna mörka tid, vilket även är viktigt ur ett 
trygghetsperspektiv då fler människor rör sig på gatorna och i de offentliga utrymmena (Fihlén, 
2013). Utöver det är meningen också att medborgarna får vara med i skapandet av staden, vilket 
de gör genom att rösta på en ljusinstallation som blir permanent efter varje festival (Adolfsson, 
2014). Flera av installationerna är också aktivitetsbaserade, vilket lägger till ytterligare en 
dimension av projektet och ökar interaktionen med staden samt främjar folkhälsan hos 
Luleåborna (Luleå kommun, 2016 (b)).  

5.4 Edmonton 
Staden Edmonton i Kanada har tagit fram ett dokument med riktlinjer för hur staden kan 
utformas för att vara bättre anpassad för vintermånaderna. Dokumentet är riktat mot arkitekter, 
planerare, ingenjörer och byggherrar och tanken är att det ska fungera som ett ramverk vid 
planering och byggande för att utomhusmiljöerna i staden ska vara attraktiva även under 
vinterhalvåret (Edmonton, u.d). Dokumentet utgår från fem designprinciper för vintertid: 

1. Inkludera utformningsstrategier för att hindra vind och för att undvika att förstärka den 
genom fallströmmar. 

2. Maximera solexponering genom design och positionering. 

3. Använd färg för att liva upp vinterlandskapet. 

4. Skapa visuellt intressanta objekt med ljus, samtidigt som intensitet, spridning, kontraster 
och färger tas i beaktning. 

5. Designa och förse staden med infrastruktur som stödjer vinteraktiviteter och förbättrar 
komfort och tillgänglighet i kallt väder. 

Vinterstrategin har utmynnat i en implementeringsplan som godkändes 2013, där en lista med 
tydliga mål, tidsramar, intressenter och uppskattade kostnader redogörs (Edmonton, 2013). De 
mål som vinterstrategin har riktar sig mot att göra staden mer användarvänlig och levande på 
vintern, genom insatser för att bland annat skapa utomhusaktiviteter och mildra blåst och kyla 
under vinterhalvåret. Förhoppningen är att säsongen som människor vill vara utomhus ska 
förlängas och att gatorna ska bli mer levande och att det ska vara säsong för uteserveringar och 
utomhusaktiviteter under hela året (Edmonton, 2013). 
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Bild 6 - Skiss över förslag för utformning i Edmonton. Källa: Edmonton u.d 

De åtgärder som presenteras i dokumentet sållades fram genom en workshop där medborgare 
och tjänstemän från myndigheterna i Edmonton fick vara med och rangordna förslag på åtgärder. 
Arbetsinsatsen och påverkan av en åtgärd bedömdes genom en matris och delade sen in i 
fundamentala åtgärder och snabba lösningar. Fundamentala åtgärder som verkligen leder till ett 
beteendemässigt skifte och har ett längre tidsspann medan snabba lösningar är åtgärder som är 
lätta att genomföra och har uppenbara direkta fördelar (Edmonton, 2013).   

Som ekonomisk motivering för att satsa på vinterdesign så menar man på att det förstärker både 
ekonomiska och sociala värden, bland annat genom att affärer och restauranger kan dra nytta av 
större människoflöden och att människor kommer ut och kan umgås utomhus mer under 
vintern. Man vill förstärka de möjligheter som vintern har, som exempelvis snö och behagliga 
vinterdagar, genom att väga in ett vinterperspektiv när man planerar framtida investeringar i 
Edmonton (Edmonton, u.d). Att se till hela året när man investerar i staden ger en högre 
avkastning, eftersom att staden har en lång vinter och att det finns många möjligheter att designa 
staden för att bättre passa vintersäsongen (ibid). 
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6. Empiri - Tre olika perspektiv 

I följande avsnitt presenteras empiri från vad planerare och offentliga aktörer, externa aktörer 
samt medborgare anser vintern samt om förutsättningarna att skapa attraktiva stadsrum vintertid 
genom temporär urbanism. Detta görs för att få en övergripande förståelse över de tre grupperna 
vilket skapar ett underlag för analys.   

6.1 Planerare 

6.1.1 Erik Jondelius, projektledare Levande Stockholm 
Erik Jondelius, en av två projektledare för Levande Stockholm, tror inte på iden att ha gågator 
under vinterhalvåret i samma tappning som Levande Stockholm (det vill säga med mestadels 
restauranger). Han tror inte att de skulle locka ut människor på gatorna på samma sätt som de gör 
på sommaren, när det är varmt och ljust ute. “Det skulle bara bli öde, tänker jag. Vintertid iallafall. 
Visst kan man sätta upp infravärme, man kan sitta på en uteservering en stund, men jag tror inte det. Folk 
jobbar mest och det är mörkt och man vill gå hem och vara inomhus.” (Jondelius, 2017). 

Under Levande Stockholm har det varit svårt att locka andra aktörer än krögare att delta menar 
Jondelius. En möjlig orsak till det är att svenskar är vana vid att det är offentliga aktörer som 
utformar och skapar aktivitet på offentliga utrymmen, till skillnad från exempelvis USA där 
systemet bygger mer på individen och människor är mer vana vid volontärande. Som exempel på 
det tar Jondelius upp pop-up parken Pallis, och menar på att systemet inte var byggt för att det 
kunde finnas en privat aktör som ville ta mark av staden i anspråk och skapa något icke-
kommersiellt. Men han tror att Sverige är på väg mot att det blir vanligare med privata aktörer 
som på eget initiativ skapar mervärden i staden genom ett slags volontärarbete. 

Jondelius menar på att den främsta utmaningen för att skapa attraktiva stadsrum vintertid är att 
vädret under vintern inte är lika tilltalande, och att man där bör fokusera på att göra andra saker 
på vintern än vad man tänker sig på sommaren. Exempelvis att det ska vara betoning på 
aktiviteter snarare än uteserveringar och att tidsramen kanske ska vara kortare, någon helg snarare 
än flera veckor i sträck. “Vintern är kanske mer aktivitet [...] det finns ju många aktiviteter på sommaren 
också, men eftersom uteserveringarna kanske går bort på vintern så kanske man ska göra grejer bara på 
helgdagar. Köra Levande Stockholm på alla adventshelger eller något, och ha aktivitet och kanske en kombination 
av belysning.” (ibid.). Mörkret tror Jondelius även kan vara en styrka då det skapar förutsättningar 
för att göra intressanta belysningsprojekt i staden, något som inte blir lika effektfullt under 
sommaren när det är ljust på kvällarna. En erfarenhet som Jondelius tror att man kan ta med sig 
från sommargågatorna är att besluten om dessa har kommit tätt inpå de datum när de ska börja, 
vilket har medfört att det inte har funnits lika mycket tid för planering som Jondelius hade 
önskat.  

6.1.2 Sara Malm, projektstöd Trafikkontoret 
Sara Malm, som i egenskap av konsult har varit med och jobbat som projektledarstöd åt Levande 
Stockholm är inte heller övertygad om tanken på att ha stillasittande aktiviteter utomhus under 
vintern. “Eftersom att Levande Stockholm har lutat så starkt mot vistelse, och vi har det klimatet som vi har 
[…] jag vet inte hur man skulle kunna få till en miljö som inbjöd till vistelse utomhus på ett sätt som går att ha i 
stor skala.” (Malm, 2017). Malm beskriver att hon tror att människor vill ha attraktiva 



 

 
 

37 

vistelsemiljöer även under vintern, men att årstiden vinter i sig inte har någon egenskap som gör 
vistelsemiljöerna utomhus mer attraktiva. Hon tror att “man snarare ska satsa på aktivitet utomhus än 
vistelse utomhus, för man fryser när man står still” (ibid.), och då även fundera på vilka målgrupper som 
kan tänka sig att göra aktiviteter utomhus även när det är kallt som exempelvis barn som leker i 
snön. 

En lärdom som Malm tror att man kan ta med sig från Levande Stockholm är att man bör 
försöka hitta samverkansformer mellan näringslivet och det offentliga, och gradvis försöka röra 
sig mot en situation där näringslivsverksamheter kontaktar staden för att presentera vad de vill 
göra på en offentlig plats snarare än att staden presenterar en offentlig plats som näringslivet kan 
använda. “För då kan staden fokusera på det som staden är duktig på, som att dra upp riktlinjer och schyssta 
avvägningar så att alla får lika goda möjligheter. Man behöver kanske inte lägga jättemycket gemensamma 
resurser på att göra saker som andra aktörer kanske lika gärna kan göra.” (ibid.). För att ett projekt med 
målet att skapa mer attraktiva stadsrum vintertid ska lyckas så tror Malm att en viktig 
förutsättning är att man börjar i en mindre skala och att man gör det i samverkan med någon 
inomhusaktivitet, som exempelvis ett museum, så att det finns möjlighet att gå in och värma sig. 
Eller som tidigare nämnt att man satsar på aktivitet snarare än vistelse utomhus för att människor 
troligen inte är så intresserade av att vara still när det är kallt ute.  

6.1.3 Nils Blom, markupplåtare Trafikkontoret 
Nils Blom jobbar som markupplåtare hos Trafikkontoret på Stockholms Stad. På frågan om vad 
han tror att förutsättningarna är för att skapa aktiviteter utomhus vintertid svarar han att mycket 
är upp till expertkunskaper som han skickar ut förfrågan till. Exempelvis kan det vara 
landskapsarkitekter som ska godkänna gestaltning eller att driftavdelningen ska godkänna att 
installationen inte ska störa gatudriften. Men Blom menar på att en stor del av de ansökningar om 
markupplåtelse oftast går att lösa. “Jag kan säga så här, vi avstyrker väldigt få ansökningar. Man brukar 
kunna lösa mycket. Samtidigt, såklart, vad är den politiska viljan?” (Blom, 2017). Blom menar på att den 
ena delen av frågan om förutsättningar för levande stadsliv vintertid ligger i tillståndstekniska 
detaljer och den andra i politisk vilja, då Stockholms Stad är en politiskt styrd organisation. 

6.1.4 Anna Rygård, strateg stadsutveckling Kulturförvaltningen 
Anna Rygård jobbar på en kulturstrategisk stab på kulturförvaltningen hos Stockholms Stad. 
Rygård tror att konstnärliga iscensättningar med ljus är ett underutnyttjat område när det kommer 
till att göra utsmyckningar i staden. Hon menar på att mörkret under vintern kan vara en styrka, 
då effekten av en ljusinstallation blir mycket högre än under de ljusa sommarmånaderna. Hon 
betonar dock att hon inte tror att det skulle fungera med kulturaktiviteter som kräver att 
människor stannar upp en längre tid, som exempelvis filmvisningar, men att projiceringar på 
fasader och dylikt skulle bli effektfullt. 

Rygård tror även att det skulle gå att addera kultur till olika redan befintliga vinteraktiviteter för 
att göra det mer kulturellt inriktat och därigenom skapa spännande upplevelser. Som exempel ger 
Rygård att till skridskoåkningen i Kungsträdgården skulle det gå att addera någon form av 
scenkonst eller spelningar med skridskoåkning till, och göra en tillställning av det. Rygård tror att 
konsten kan vara med att skapa ett utbud som ger upplevelser åt både stockholmare och 
besökare, men att konsten även kan vara en viktig länk mellan medborgare och stadsrum genom 
medskapandeprocesser. 
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På frågan om det skulle vara möjligt att smycka ut staden med snö eller isskulpturer, som i och 
med Stockholms klimat riskerar att smälta under vintern, så tror Rygård ändå att det skulle vara 
möjligt att finansiera. Hon jämför att det går att söka kulturstöd för en spelning, som ju också tar 
slut relativt fort samt att det inte behöver vara ett hinder att det är temporära konstverk. Hon 
menar på att “Tidsperspektiven kan ju variera, det är bara att man har det som en förutsättning när man går 
in i det”. (Rygård, 2017) 

6.1.5 Ninni Taberman, driftingenjör Trafikkontoret 
Ninni Taberman jobbar på Trafikkontoret hos Stockholms Stad och är ansvarig för barmark- och 
vinterväghållning. Under sommaren när Levande Stockholm har varit igång så beskriver 
Taberman att vägunderhållet inte har ändrats särskilt mycket under den perioden, men att de 
entreprenörer som städar gatan fick lite andra förutsättningar. Det krävdes exempelvis lite mer 
plockstädning och det var inte lika lätt att städa gatan med sopmaskin i och med att det fanns fler 
hinder på gatorna. Detta kunde dock lösas inom befintligt kontrakt genom extra tillägg mot att 
det fanns fler hinder än normalt. Dock så tror Taberman inte att det skulle gå att göra på samma 
sätt under vintern med snöröjning. Eftersom entreprenörerna har en viss tid på sig att röja undan 
snön kommer tidskrävande manuellt arbete för att skotta runt hindren göra att de inte kommer 
bli klara i utsatt tid. Taberman menar att “[...] det är ju känsligare under vintern, för ingen dör av lite 
skräp men du kan faktiskt dö av att halka”. (Taberman, 2017). 

På frågan om det skulle vara möjligt att lämna över ansvar för snöröjning till en annan aktör 
under ett tillfälligt arrangemang liknande Levande Stockholm, så svarar Taberman att hon inte är 
säker, men att hon inte tror det. Dels tror hon att det skulle bli ett problem med ansvarsfrågan 
om det inte skulle skötas tillfredsställande då Stockholms Stad ytterst är ansvarig för att gatan 
snöröjs, men även att de som har upplåtelse kanske inte skulle ha samma beredskap som de 
entreprenörer som kommunen anlitat. Taberman beskriver att entreprenörerna även är ute och 
ronderar på natten och kan sätta igång med snöröjning och halkbekämpning direkt, men hon tror 
inte att näringsidkare med upplåtelse skulle vara det och att det då finns en risk för människor 
som lämnar sina hem på morgonen kan halka och skada sig. 

6.1.6 Daniel Helldén och Thomas Karlsson, Trafikborgarråd och borgarrådssekreterare 
Daniel Helldén är trafikborgarråd för Stockholms Stad och för intervjun ackompanjerades han av 
Thomas Karlson som är borgarrådssekreterare. Helldén efterlyser fler smarta och kreativa idéer 
om vad man kan göra för att skapa fler attraktiva offentliga platser vintertid, och menar ” […] det 
är ju enklare när det är soligt och varmt, men många gånger så tror jag att vi har glömt bort det offentliga rummet 
vintertid.” (Helldén & Karlsson, 2017). De främsta egenskaperna som Helldén och Karlsson ser 
med vintern som årstid är att det är kallt och mörkt, vilket de tror skulle kunna användas som en 
fördel när man försöker skapa attraktiva stadsrum. Mörkret menar de på kan förstärka effekten 
av ljusinstallationer och kylan ger förutsättningar för att skapa konst på offentliga platser med 
hjälp av is eller snö antingen skapade av konstnärer eller av stockholmare själva. 

De tror att man med fördel kan hämta inspiration från andra städer och att kunna vara kreativ: 
”Det är en stor värld, man kan dammsuga. Det finns flera idéer att samla in, utveckla och arbeta med.” 
(Helldén & Karlsson, 2017). Och finns det bra idéer så menar Helldén och Karlsson att 
politikerna främst kan bistå genom att de uppmuntrar och ställer sig positiva till att det skapas 
mer attraktiva stadsrum vintertid, att politiken visar tydliga signaler om att det är önskvärt. 
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Karlsson nämner att det säkert skulle gå att tillföra lite budgetmedel för de ska gå att genomföra, 
men understryker att man från deras sida helst ser att det är näringslivet och det privata som 
skapar och genomför de här idéerna medan staden tillhandahåller gatuutrymmet, liknande som 
hur Levande Stockholm har genomförts.  

6.2 Lokala aktörer 

6.2.1 Petrus Jakobsson, ägare Petrus bageri 
Petrus Jakobsson är ägare av Bageri Petrus, och menar att det är större utmaningar att skapa 
levande och attraktiva stadsrum under vintern gentemot sommartid. Detta beror på den inverkan 
vädret har på människor enligt honom: “man tänker nu att vintertid ska vara så här fint och snö, men 
med grått och rusk, då vill så kort tid som möjligt folk vara ute, så att man vill förflytta sig från a till b på 
absolut snabbast tid. Man tar inga omvägar eller drar bena efter sig.” (Jakobsson, 2017). 

Jakobsson menar vidare att det skulle vara roligt att utnyttja de dagar när det faktiskt är snö: “Det 
är klart några vintriga dagar hade det varit magiskt att ha skidtävlingar utanför, och alla skulle ställa upp med 
det dem säljer. Något sådan hade varit helt fantastiskt” (ibid). Han menar dock att då vädret är svårt att 
förutspå, så kan det vara svårt att göra i ordning ett event på så kort tid i samstämmighet med 
andra på gatan. Han uppfattar att det blir en geografisk förändring av kunder under sommaren 
jämfört med vintern. Under vintern är det mer lokalt betonat då folk som arbetar eller jobbar i 
närheten som kommer, samt de som är stamkunder trots geografiskt avstånd. Under sommaren 
menar Jakobsson att folk åker längre för att komma förbi hans bageri. 

En uteservering vintertid på gatan likt Levande Stockholm är inte något som Jakobsson i 
dagsläget tror på, men möjligtvis på trottoaren. Ett problem som uteserveringar kan orsaka under 
vinterhalvåret är att plogbilar inte kan komma fram. Jakobsson påpekar att de i dagsläget redan 
skottar mycket själva, och att det inte skulle vara ett problem i framtiden. 

Jakobsson anser att förutsättningarna för att skapa levande stadsrum vintertid är väderberoende. 
Det krävs bra väder för att folk ska vilja vara utomhus, och hjälpmedel som kan underlätta det 
för folk att vara utomhus som infravärme och utetält kräver stora investeringar från hans sida. 

6.2.2 Erik Mellqvist, ägare Mellqvist Kaffebar 
Erik Mellqvist, ägare vid Mellqvist Kaffebar, anser att vädret till för stor del tillåts styra 
regelverket för den offentliga miljön. Han menar att vintern inte alltid betyder att det är snö hela 
tiden, men att denna föreställning fortfarande råder och på så sätt skapar en fyrkantig inramning 
av en årstid som kan ta sig i uttryck på många olika sätt: “Det är besvärligt, de sista 3–4 åren har det 
inte varit speciellt mycket snö, förutom de gånger när det kommit dundermycket snö” “Det kan ju vara 15 grader 
varmt i mitten av november. Allt har ju blivit förskjutet numera.” (Mellqvist, 2017).  

I dagsläget räcker tillstånden för uteserveringen sommartid mellan den 1 april till den 15 oktober. 
Mellqvist tycker det är för tidigt att stänga säsongen den 15 oktober endast på grund av risken att 
det kan komma snöfall, och att det väldigt sällan gör det så tidigt. Han riktar också kritik mot 
entreprenaden som plogar och menar att de inte dyker upp när det väl kommer kraftiga snöfall. 
Han uppger även att hans verksamhet samt grannrestaurangen själva skottar, plogar och sopar på 
trottoaren när det kommer snö. 
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I år fick Mellqvist inte tillstånd för någon uteservering vintertid, och detta var det första året som 
hans verksamhet inte har fått det. Att ha en uteservering vintertid menar han skapar ett mervärde 
på gatan för människorna som rör sig på den: “Det är...alltså ansiktet utåt, det är att få en, det snyggaste 
man ser där ute om man har en fin skylt, man har blommor, man arrangerar som vi gör med värme, du har en 
svetsbyggd bänk, vi har fårfällar från Ikea, som stjäls iallafall då var tionde minut, men vi bygger något som ska 
se mysigt ut som ska få folk att stanna upp” (ibid). Utan några inslag i gatumiljön så menar Mellqvist 
att trottoaren endast används för transport och människor “följer det (trottoaren, författarens 
anm.) som ett lämmeltåg” (ibid). 

Mellqvist anser att en större grad av flexibilitet borde skapas för tillstånden för uteserveringen. 
Hans café har folk som sitter ute på sin uteservering i oktober trots att det kan vara lite kallare 
utomhus, men om det blir en “vargavinter” (ibid) så sitter det inga kunder ute och “Då kan man ju 
plocka bort det lite grann, för det är klart folk ska komma fram” (ibid). Genom att öka flexibiliteten för 
tillstånden och plogningen så menar Mellqvist att gatulivet kan stärkas. Om det är inte alltför 
mycket snö så anser han att de kan skotta och sanda själva på trottoaren utanför sitt café, utan att 
plogbilen ska behöva komma. Den skulle istället kunna komma om det är stora mängder snöfall. 
Men även detta borde inte hindra möjligheterna att ha uteservering på vintern menar Mellqvist, 
utan föreslår en vägghängd servering som kan fällas upp om plogbilen skulle behöva komma 
förbi. Han menar dock att det är viktigt med ordning och reda i gatumiljön, och föreslår att om 
näringsidkare vill ha en utökad uteservering på vintern så kan staden skriva in krav på 
näringsidkaren att skotta, sanda och hålla rent utanför. På detta sätt menar Mellqvist att staden 
sparar tid då en del av ansvaret läggs över på näringsidkare med verksamheter på gatuplan. 

Ytterligare en möjlighet är att bredda trottoaren på gatans bekostnad. Det skulle ge större 
möjligheter att utöka verksamheten på vintern med exempelvis en inglasad uteservering eller ett 
orangeri vilket skapar ett mervärde på gatan enligt Mellqvist. 

Överlag så menar Mellqvist att det viktigaste för att skapa mer levande stadsrum vintertid att 
staden provar på nya koncept och lösningar, även om det kanske är oprövat förut: “Släppa in lite 
mer, skjuta från höften, jag tycker det är kul med det där ‘men gud får man göra sådär?’. Det är det som är 
effekten… Men under ordnade förhållanden” (ibid). 

6.2.3 Jesper Konstantinov, driftschef Urban Deli Nytorget 
Jesper Konstantinov är driftledare vid Urban Deli vid Nytorget, och har varit med från det första 
Levande Stockholm. Han menar att alla utomhusytor i Stockholm dör under vintern då de måste 
anpassas för snöröjning, men att det finns utvecklingspotential för att skapa levande och 
attraktiva stadsrum vintertid. Sommarsäsongen mellan den 1 april och den 15 oktober är enligt 
honom för kort, och att en förlängning av säsongen bör utredas, då en förlängning av säsongen 
skulle ge incitament för entreprenörer att investera i den infrastrukturen: “Om man gjorde det 
(Förlänga sommaruteserveringssäsongen, författarens anm.), då börjar man som entreprenör att 
investera i t.ex. kanske mer värmare, kanske lite mer vindskydd osv. Då börjar man få en infrastruktur som 
man kan nyttja på vintern.” (Konstantinov, 2017). Han menar vidare att tiderna som är anpassade 
för den nämnda uteserveringsperioden inte bara är för kort, men också för rigid, då det är 
anpassat för att det kan komma snö under den andra perioden 16 oktober till den 31 mars. 
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Då trottoarer behöver vara öppna för snöröjning så går det inte att bedriva verksamhet där enligt 
Konstantinov. Urban Deli på Nytorget har dock ett hängande tak vilket gör att det inte kommer 
snö på hela trottoaren, och han menar att de skulle kunna sörja för snöröjningen på resten av 
trottoaren “ [...] och då tycker man att vi borde kunna nyttja den delen (Som det hängande taket täcker, 
författarens anm.), för uteservering eller göra någonting mer levande under vintern, förutsatt att vi ansvarar för 
snöröjning på resten av trottoaren om den blir för smal på att åka med en snöröjningsbil, eller vad det nu må 
vara.” (Konstantinov, 2017). 

Konstantinov menar att detta skulle kunna öppna upp för flera olika saker, både kommersiella i 
form av mer plats för uteservering, men även icke-kommersiella, eller en blandning av de två. 
Dock så behöver det finnas en kommersiell aspekt om det skulle stå för och investera i en allmän, 
icke-kommersiell plats/yta. Han menar att det skulle kunna vara så att en krögare får ha 
uteservering året runt förutsatt att det även finns en icke-kommersiell aspekt i det, eller att en 
krögare skulle kunna ha uteservering året runt utan en icke-kommersiell plats på villkoret att de 
tar på sig ansvaret att snöröja närliggande trottoarer. 

Det icke-kommersiella är enligt Konstantinov en viktig del av deras marknadsföring. Tidigare 
strategier har innefattat temaveckor och andra aktiviteter som inte genererat några större intäkter, 
men har bidragit till att bygga en stämning och en atmosfär på Urban Deli. Han menar vidare att 
det är viktigt att det är mer än en verksamhet som försöker sälja så mycket som möjligt, för att ge 
dem som besöker Urban Deli något mer än möjligheten än att köpa någonting från dem. 
Utmaningen för dem ligger i att de tvingas betala för att nyttja yta för allmänna, icke-
kommersiella ändamål. Om det skulle vara möjligt att till väldigt lågt pris eller gratis utnyttja 
allmän yta för icke-kommersiell verksamhet som är öppet för allmänheten, så skulle det även 
kunna främja tiden de skulle ha råd att ha uteservering på säsongen enligt Konstantinov, kanske 
året runt. Ett demonstrerande exempel menar han skulle möjligtvis kunna vara att Urban Deli 
skulle göra en konstutställning tillsammans med lokala aktörer konstnärer på trottoaren mittemot. 
Detta skulle skapa ett mer levande stadsrum: “[...]medans vintertid då det är som mörkast och tråkigast 
ute, och finns minst att göra, det är kanske då man borde ha lite mer utställningar kombinerat med 
ljusinstallationer. Det vore ashäftigt att gå i vintermörkret kl. 14 en eftermiddag på söder, så kommer man till en 
snyggt upplyst utställning med fotografier eller konst […]”. 

En ökad flexibilitet gällande priset för kostnaden per kvadratmeter på uteserveringen är något 
som skulle kunna öka incitamenten för att ha uteservering på vintern. I dagsläget är det samma 
pris året runt, men Konstantinov menar att det skulle vara rimligare med en prisnivå anpassad 
efter de fyra årstiderna. 

6.2.4 Johan Ohlsson, projektledare City i Samverkan 
Johan Ohlsson jobbar som projektledare på City i Samverkan, där han bland annat koordinerar 
projektet Stockholmsjul. Initiativtagare till projektet är Fastighetsägarna, och syftet med 
Stockholmsjul är att “[...]stärka Stockholm som varumärke både nationellt och internationellt, det syftar till 
att öka antalet besök, det syftar till att stärka både detaljhandeln men även hotellbeläggningen.” Detta sker 
genom attraktivitetsskapande åtgärder i form av dekoration och utsmyckning av ljusinställningar 
under julen. Genom utsmyckningar på gator i city så är det meningen att skapa attraktivare 
stadsrum. De första åren var hela projektet finansierat av Fastighetsägarna, vilket räckte till att 
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utsmycka åtta gator. Från 2011 är Trafikkontoret med och finansierar hälften av projektet, vilket 
ledde till att 30 gator kunde smyckas med ljus. Idag är det 35 gator och torg som är utsmyckade. 

Ohlsson menar dock att de åtgärder de gör inte är reklam, utan just utsmyckning av staden: “Vi 
är väldigt noga med att det vi gör inte är reklam, utan det vi gör är konst och dekoration. Vi smyckar Stockholm. 
Vi ger tillbaka värme och omtanke och vi har ingen ambition att skrika ut företagsnamn överallt utan det här är 
ren dekoration. Men vi ser att gör man på det här sättet så bidrar det till lojalare besökare, mer frekventa 
besökare.” (Ohlsson, 2017). De undersökningar City i Samverkan själva utfört under tiden när 
belysningen är uppe visar att 90% tycker den är attraktiv eller mycket attraktiv (ibid). Ytterligare 
effekter de erfarit är att det blivit tryggare på deras platser som blivit upplysta, samt att den 
upplevda tryggheten har ökat. 

Ohlsson menar att en attraktiv vinterstad kännetecknas av ett attraktivt innehåll i fastigheterna, en 
god och ren miljö, god arkitektur samt händelser i staden. Att sammankoppla dessa aspekter är 
viktigt, men innehållet är viktigare menar han. För att nå dit behövs tydliga visioner och 
samarbete enligt Ohlsson, och genom detta samarbete skapas den attraktiva staden. Utmaningen 
enligt Ohlsson ligger i att få alla att komma överens om gemensamma visioner och mål om hur 
en attraktiv och levande vinterstad kan skapas. Risken är annars: “att för få springer på olika puckar 
och gör för små saker i sin egen låda.”(ibid). Han menar att kommun och fastighetsägare behöver gå 
hand i hand för att utveckla den attraktiva staden tillsammans “Kommunen som både myndighetsutövare 
och markägare på det offentliga, och fastighetsägarna som har väggarna och innehållet i det. Och det är dem två 
komponenterna som skapar den attraktiva staden.” (ibid). Denna modell skapar positiva synergier enligt 
Ohlsson, som menar att både kommun, fastighetsägare samt invånare tjänar på det: “Och här har 
kommunen sett en möjlighet, en krona in blir ju tre ut. Så det är ett sätt att växla in pengarna. Fastighetsägarna 
får mer för pengarna, kommunen får mer för pengarna och invånarna får betydligt mycket mer ljus för pengarna. 
Det är en modell som är hållbar.” (ibid). 

Han menar att det dock till syvende och sist är politiken som bestämmer riktningen, och att det 
är den som behöver vara den samlande faktorn för att tillsammans med andra intressenter som 
exempelvis fastighetsägare och andra organisationer tillsammans skapa en tydlig, gemensam 
vision, och därefter en handlingsplan med tillhörande budget. Om de tillsammans kan definiera 
vad, hur och varför så kan Stockholm blir en attraktiv vinterstad.  

I framtida projekt menar Ohlsson att en vidareutveckling av Stockholm som attraktiv vinterstad 
kan fortsätta. Detta kan ske genom att aktivera gator och torg genom olika händelser, följaktligen 
något mer än endast utsmyckning. Detta menar han skulle kunna ske på samma basis som 
Stockholmsjul, det vill säga med ett samarbete mellan kommun och näringsliv. 

6.2.5 Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm  
Billy McCormac är VD på Fastighetsägarna Stockholm, och har varit involverad i skapandet av 
Pallis, en temporär park på Södermalm sommaren 2015. Han har även tagit fram en handbok i 
medborgardriven stadsutveckling tillsammans med Trafikkontoret och White arkitekter. Att 
bygga Pallis är inte en del av deras uppdrag menar McCormac, men syftet var att se till att det 
finns bättre förutsättningar för de som vill skapa ett bättre stadsliv. Detta gjordes genom Pallis, 
vilket var ett tryck- och stresstest av processen för att på privat initiativ skapa icke-kommersiella 
miljöer i stadsrummet. Kartläggningen av de problem och brister som dök upp ledde till att 
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handboken skapades, för att på så sätt förenkla processerna för icke-offentliga aktörer att skapa 
attraktiva och levande stadsrum. 

McCormac anser att det är människorna som skapar ett levande, attraktivt stadsliv genom 
strömningar av människor och ett folkliv. Om en plats inte är formad för människor och det inte 
finns någonting, då är det svårt att skapa ett levande stadsrum enligt McCormac: “[...]det är ju inga 
människor som hänger vid den där t-korsningen där vid biograf Victoria (Där Pallis skulle komma att stå, 
författarens anm.). Det är ju liksom bara plastpåsar som virvlar runt eller bilar som vänder. Där är ju inget 
stadsliv, men så fort man lägger ut en gräsmatta, smäller upp lite stolar och lite annat och tar bort bilarna, 
plötsligt dras folk till dom här områdena. Och då uppstår stadsliv.” (McCormac, 2017). 

För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum menar McCormac dock att det behövs ett 
naturligt, lokalt engagemang från alla i närområdet att bidra till det stadsliv som de önskar. Han 
anser att det är viktigt att vara en del av den lokala gemenskapen. Det skapar förutsättningar att få 
ett större engagemang när stadsutvecklingsprojekt likt Pallis ska tas vid. För att skapa en lokal 
gemenskap och ett lokalt engagemang så är kommunikationen av stor betydelse enligt 
McCormac: “Kommunikationen kring ett område är minst lika viktigt som grejerna man sätter där.” (ibid). I 
Pallis-projektet så tog organisatörerna kontakt med boende, folk som jobbar i området, 
butiksägare och fastighetsägare om idéerna, vilket ledde till att människor involverade sig i 
projektet. Under det första året med Levande Stockholm föregicks det inte av tillräckligt med 
information enligt McCormac, vilket ledde till viss förvirring samt inte samma nivå av 
engagemang bland de lokala företagarna i området. Året därpå föregicks Levande Stockholm av 
mycket information, vilket skapade en förväntan menar McCormac. 

När det gäller projekt likt Pallis och Levande Stockholm menar McCormac att stadens roll inte är 
att fylla rummet med innehåll, utan endast att organisera och se till att saker och ting fungerar. 
Innehållet menar han ska fyllas av medborgare, företagare, organisationer samt fastighetsägare. 
När det gäller vintertid menar han att stadens roll är att hålla is och snö borta och skapa en trygg 
plats. 

Han tror att externa aktörer som krögare har en roll i att skapa attraktiva stadsrum vintertid, då 
det i slutändan handlar om att tjäna pengar. Dock behöver investeringen motsvara en ökad 
omsättning. Vädret kan dock ha en stor inverkan på vad för slags saker och händelser då vintern i 
Stockholm kan ta sig i uttryck på flera olika sätt. Att få folk att vara utomhus tror han generellt 
kan vara svårt då det inte finns någon värme. Han menar därför att om man skulle skapa mer yta 
utomhus, så skulle fler vilja vara ute. Detta skulle kunna ske på olika sätt, exempelvis genom en 
brasa eller värmare och på så sätt skapa “[...]en mysfaktor ute[...]Jag tror det skulle utmana att alla 
stannar hemma i sex månader” (ibid). I och med att vädret kan skifta snabbt under de olika årstiderna 
menar han att det kan vara vanskligt att ha regelverk låst vid de olika årstiderna, och tycker att det 
snarare bör vara ett flexibelt regelverk som gör det möjligt att “fylla olika ytor med ett innehåll 
oberoende av årstiden.”(ibid). Staden bör således anpassa sig efter de rådande förutsättningarna, och 
ha en beredskap att sätta in olika åtgärder. 

Levande Stockholm har växt under de två år det pågått, och McCormac är av den åsikten att det 
har varit positivt då människor och företagare får prova sig fram: “[...]det också kommer bli lättare att 
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få med allmänheten att ta till sig detta, att det inte går från 0–100 på ett år. Att man bygger ut det successivt, att 
det inte är någon som märker att man tagit över halva stan[...]” (ibid). 

6.2.6 Jesper Lövqvist, konceptutvecklare Utopia Arkitekter   
Jesper Lövqvist arbetar på arkitektfirman Utopia Arkitekter, och har bland annat tagit fram ett 
förslag om en grön, icke-kommersiell inomhuspark på S:t Eriksplan. Han menar att upprinnelsen 
till att Utopia tog fram denna idé var att de ansåg att det var en brist på sådana miljöer. Det är en 
del av stadens roll att slå vakt om icke-kommersiella platser i staden och dess rum menar han, och 
tycker att utvecklingen har gått åt fel håll de senaste decennierna, det vill säga att stadsrummet i 
allt större omfattning har kommersialiserats. Öppenheten i en stad är viktig, vilket är en 
förutsättning för att det blir en blandning av folk i staden menar han: “Att man inte behöver pröjsa 
50 spänn för en latte för att få tillträde till en miljö och sådär.” (Lövqvist, 2017). 

Lövqvist menar att en attraktiv vinterstad måste vara riktad mot medborgarna i första hand 
snarare än näringsidkarna. Genom detta medborgarfokus så skapas en attraktiv stad: “Höja graden 
av användbarhet liksom, det tycker jag är viktigt. Så att det känns som att det går att vistas där, det går att göra 
saker där, det går att mötas där, det går att uppleva saker där. Det tycker jag är sådant som gör en stad 
attraktiv.” (ibid). Vidare menar han att ett tydligare intressentperspektiv är nödvändigt när stadens 
offentliga rum formges. Medborgarnas önskemål bör komma till uttryck lika mycket som att 
skapa förutsättningar för näringsidkarna, som han menar kommer anpassa sig efter 
förutsättningarna: “På något sätt är det ju att näringsidkare kommer ju kunna anpassa sig väldigt smidigt 
efter vad vi skapar för någonting som är mer tydligt tillvänt primärt medborgarna.” (ibid). 

Vintern kan vara svår att förutspå, då det kan vara antingen en grå vinter med grus och damm på 
gatorna eller en vit vinter med sprakande snö över staden. Lövqvist menar dock att det däms upp 
ett behov hos människor under den här tiden då de blir mer begränsade till hemmet: “Man hade 
kunnat få mycket folk dit som vill göra saker och vill komma utanför hemmets fyra väggar. Och det är en positiv 
möjlighet i det negativa så att säga.” (ibid). Han tror generellt att människor inte är rädda för kylan i 
Sverige, men kombinationen med mörkret gör det svårare. Under vintermånaderna sitter 
människor på arbetet eller är i skolan under dagen, och sociala aktiviteter får således oftast ske 
efter arbetet, när det är mörkt. Där finns det ett behov att fylla menar Lövqvist: “Så både innan och 
efter dagens arbete vintertid så är det ju mörkt, då tror jag att man behöver fler välupplysta och tempererade 
miljöer.”(ibid). 

Att skapa fler icke-kommersiella mötesplatser utomhus vintertid är viktigt menar Lövqvist. I 
dagsläget finns det ett fåtal icke-kommersiella mötesplatser inomhus, men utomhus är det brist på 
det: “Att man inte från stadens sida ser till att göra mer av det, om det nu är nollgradigt, sex månader om året 
höll jag på att säga eller mindre, och mörkt och kallt och sådär.”(ibid). Ett problem som kan uppstå om 
sådana mötesplatser ska skapas är finansiering. Detta tror Lövqvist att staden kan lösa genom ett 
partnerskap tillsammans med kommersiella aktörer. Att åstadkomma ett brett samarbete är 
nyckeln för att skapa attraktiva, icke-kommersiella stadsrum vintertid. Han tror att politiken i 
Stockholms Stad behöver ta initiativ och bjuda in medborgare, kommersiella aktörer, arkitekter 
och planerare för att tillsammans komma överens och bilda ett gemensamt mål. 

Innehållet är viktigare är utformning när attraktiva stadsrum vintertid skapas enligt Lövqvist. Han 
menar att det är en stor efterfrågan från pedagogiska och kulturella verksamheter på lokaler i 
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staden. En sådan yta menar han skulle kunna fyllas med exempelvis med temporära aktiviteter 
som teater eller utställningar samt permanenta verksamheter såsom en skulpturpark. 

6.3 Medborgare 
Enkäten vi skickade ut besvarades av totalt 147 personer. Åldersfördelningen visar på att en stor 
majoritet av de som svarat är mellan 21 och 40 år gamla, vilket får tas i beaktning när man tolkar 
de svar som kommer presenteras nedan. Den något skeva åldersfördelningen kan möjligtvis bero 
på att vi spridit enkäten via Facebook, där framför allt äldre personer inte är lika representerade, 
samt internt på Trafikkontoret där personer under 20 eller äldre personer i pensionsålder inte 
heller är lika representerade. Könsfördelningen har däremot varit jämn, det har varit nästa lika 
många svar från kvinnor respektive män. 

 
Figur 5 - Respondenternas åldersfördelning 

 
 
Majoriteten av respondenterna tycker att Stockholm i dagsläget ligger i mitten av skalan när de 
tillfrågades om de tycker att det är en attraktiv vinterstad.  

 

Figur 6 - Svar från respondenter angående hur attraktiv Stockholm är som vinterstad idag 

  

Figur 4 – Respondenternas kön 
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Nedan kommer ett axplock av de svar som inkommit i enkäten presenterats. Alla svaren i 
enkäten har placerats i en eller flera kategorier beroende på vilka ämnen som svaren tar upp. Ett 
svar som tar upp flera ämnen har således placerats i flera kategorier, varför antalet svar placerade i 
kategori överstiger antalet svar på frågan i sig. I slutet av det här avsnittet kommer en 
sammanfattning av enkäten där huvuddragen i svaren summeras, så att materialet blir mer 
lättöverskådligt. 

Enkäten bestod av fem frågor med öppet svarsalternativ, där respondenten själv kunde välja hur 
omfattande svar hen ville skriva. I tre av frågorna har kategorierna omgivning, belysning, 
aktiviteter, mikroklimat, idrott och tillgänglighet använts, och i två av frågorna har kategorierna 
stationär aktivitet utomhus, rörlig aktivitet utomhus, tillgänglighet samt nej/vet ej använts. Nedan 
kommer en lista på hur vi har definierat kategorierna och hur vi har bedömt att svaren passar in i 
respektive kategori. 

Omgivning - I denna kategori har vi valt att placera svar som nämner stadsmiljöer, som gator, 
fasader och torg men även svar som nämner natur, som vatten, träd och snö. Beroende på om 
frågan handlade om vad respondenten gillar respektive inte gillar så har svaren i kategorin handlat 
om vad respondenten tycker är fint eller fult. 

Belysning - Här placerades alla svar som nämnde antingen belysning eller naturligt ljus, samt 
avsaknad av den. Exempelvis kan det vara att svar som menar på att det är trevligt med en viss 
belysning eller svar som menar på att det är för lite belysning.  

Aktiviteter - Här valde vi att placera alla svar som nämner aktiviteter som inte passade in i 
kategorin idrott, exempelvis att gå på restaurang, café, spelning eller vistas i en park. Beroende på 
frågans natur, om de varit vad respondenten gillar eller inte gillar, så har svaren handlat om 
aktiviteter som respondenterna gillar eller aktiviteter som de saknar. 

Mikroklimat - I denna kategori har vi placerat svar som beskriver begränsade ytor där klimatet 
skiljer sig mot omnejden. Exempelvis kan det vara platser som är blåsiga och kalla, men även 
värmelampor som gör klimatet behagligare på en begränsad plats.  

Idrott - I den här kategorin har vi lagt in svar rörande aktiviteter som går att koppla till idrott av 
olika slag, exempelvis att åka skridskor, åka skidor, cykla eller springa.  

Tillgänglighet - Här valde vi att lägga in svar som rör respondenternas upplevda förmåga att 
röra sig i staden och utnyttja gatuutrymmet. Exempelvis är det svar som handlade om snöröjning, 
halkbekämpning och om vad och vilka delar av staden som går respektive inte går att utnyttja 
under de olika årstiderna. 

Rörlig aktivitet utomhus - Här har vi valt att placera in svar som beskriver aktiviteter utomhus 
där antingen rörelse är en viktig del av aktiviteten, som exempelvis att bada eller gå runt på en 
marknad, eller svar som beskriver aktiviteter där man rör sig mellan olika platser, som exempelvis 
att cykla eller att promenera. 

Stationär aktivitet utomhus - I denna kategori valde vi att placera svar som handlade om 
aktiviteter utomhus som är beroende av att man stannar på en plats över en viss tid, men även att 
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aktiviteten i sig inte innebar något större mått av rörelse. Exempelvis kan det vara att äta på en 
uteservering, sitta i solen eller bara hänga på en plats. 

Nej/vet ej - Här placerade vi svar som gav ett kortfattat nekande svar och svar som inte 
uttryckte någon åsikt. 

Vad tycker du är trevligt med stadsmiljön under vintern? 

Totalt fick vi in 141 svar på frågan, vilka vi sedan delade in i sex kategorier; omgivning, belysning, 
aktiviteter, mikroklimat, idrott och tillgänglighet. 

I kategorin, omgivning, passade 53 svar in. Av dem var det ett flertal svar som uppskattade 
Stockholms närhet till vatten och natur, men även att viss arkitekturen i staden är vacker. Positiva 
egenskaper med vintern, som snö och is nämns av flera svar som något som förskönar 
stadsbilden. Färgrika fasader som kontrast till det gråa vädret under vinter lyfts också fram av två 
svar. 

”Stockholms stadsnära natur blir väldigt fin, att kunna se ut över havet och se is på vissa ställen. Att promenera 
på Djurgården är väldigt vackert så års om vintern när det är snöig och så” 

”Dom gamla byggnadernas färgrika fasader som ger färg åt det gråa trista vädret” 

”Trevligt med snön mot de färgglada husen, belysningen, sjöfåglar och isen på vattnet” 

”Vackra miljöer med vatten, frost, snö och platser att promenera” 

”Man ser husen som annars täcks av träd. Snön (om den kommer) myser upp på ett helt annat sätt” 

I kategorin belysning passade 51 svar in. Där var det många som nämnde julbelysningen som 
något positivt men även kreativt utformad belysning. Många uttryckte uppskattning över att 
staden lyses upp under den mörkaste perioden av året. 

”Julbelysningen som hänger längst större gator. Älgarna på Nybrokajen.” 

”Mycket julbelysningar som gör den mörka årstiden mer dräglig.” 

”I de fall där belysningen används på ett kreativt sätt för att skapa en trevligare stadsbild, viket även kan leda till 
en förbättrad känsla av trygghet.” 

”Vackert när man sätter upp belysning. Särskilt kreativ sådan.” 

I kategorin aktiviteter passade 22 svar in. Många av svaren nämnde att det är trevligt att sitta 
inomhus på café, restaurang eller en bar. Även liv och rörelse nämndes som en trivselskapande 
faktor vintertid. 

”Levande stadsliv, t.ex. det stora utbudet av restauranger och butiker som stimulerar naturliga mötesplatser.” 

”Alla små härliga caféer och barer – dock krävs det ju att en kan betala för sig för att få tillgång till dessa.” 
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”Finns aktiviteter centralt, mycket människor på barer och dylikt.” 

”Tycker det är trevligt runt jul när folk är ute och rör på sig.” 

I kategorin mikroklimat passade 5 svar in. Det var inte många som svarade att det fanns bra 
mikroklimat utomhus, endast ett svar nämnde värmelampor på uteserveringar. Fyra svar nämnde 
att det finns platser som man kan värma sig på inomhus, som på caféer eller i tunnelbanan. 

I kategorin idrott passade 46 svar in. Där var det många som nämnde att de uppskattar de 
skridskobanor som anläggs, men även möjlighet till att åka långfärdsskidor i staden.  
Hammarbybacken och möjligheten till utförsåkning nämndes också som ett positivt inslag. 

”Att man kan åka skridskor nästan alla dygnets timmar antingen i Kungsan, på Zinken eller i Vasaparken 
helt gratis. Att man kan åka längdskidor på Gärdet.” 

”Möjligheten till vintersport i stan (skidspår på Gärdet och Stadion, skridskor på Östermalms IP och i Kungsan, 
Hammarbybacken …).” 

”Närheten till vatten som förhoppningsvis blir is och ger möjligheter till skridskoåkning. De många möjligheterna 
att åka skidor vid sådant väderläge, trots att man är så nära storstaden.” 

”Att man kan åka skridskor och skidor inne i stan i vackra miljöer med vatten, frost, snö och platser att 
promenera. Platser att åka skridskor i parker och på offentliga platser.” 

”Att det finns möjlighet att hyra skridskor i Vasaparken och Kungsträdgården. Platser jag uppskattar enormt 
under vintertid.” 

I kategorin tillgänglighet passade endast tre svar där respondenterna tyckte att det var lätt att ta 
sig fram även under vintern. 

”Oavsett väder kan man ta sig ut överallt. Snöröjet funkar bra.” 

Vad tycker du är mindre trevligt under vintertid? 

Totalt fick vi in 146 svar på frågan, vilka vi sedan delade in i sex kategorier; omgivning, belysning, 
aktiviteter, mikroklimat, idrott och tillgänglighet. 

I kategorin omgivning passade 62 svar in. Många uppfattade utomhusmiljöerna som slaskiga, 
gråa eller smutsiga. 

”Slasket och allt skräp som ligger samt dom gråa betongbyggnaderna som ger ett deprimerat intryck.” 

”Allt är grått och slaskigt, inget som piggar upp.” 

”Att alla miljöer offentliga rum upplevs gråa, nedsmutsning av bilar. Det är färre som är ute och då blir miljöerna 
mer ödsliga.” 

”Smutsiga folktomma gator, brist på vinteraktiviteter och välkomnande utomhusplatser där folk kan samlas och 
’titta på folk’” 
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”Is, slask och skräp, det blir väldigt grått och tråkigt jämfört med hur grönt och fint det är på sommarhalvåret.” 

I kategorin belysning passade 20 svar in. Respondenterna menade på att det är mörkt och för 
lite belysning. 

”Färre folk ute, många mörka ställen, stora snöhögar och isiga gator.” 

”Grå sörja, mörkt, färglöst under milda vintrar.” 

I kategorin aktiviteter passade 17 svar in. Respondenterna menade på att de upplevde att uteliv 
och aktiviteter försvann under vintern och att vintern har med sig en negativ effekt av att det 
vistas färre människor på offentliga platser. 

”Mörkret, tomma uteserveringar, inget musikliv utomhus.” 

”Alla hus med "sluten bottenvåning" där det inte finns något att se och där det blåser” 

”Att staden lägger ned, trafiken slutar fungera och stadens aktiviteter blir mindre attraktiva.” 

”Det är för lite fester och evenemang.” 

I kategorin mikroklimat passade 19 svar in. Respondenterna menar på att kylan och kalla vindar 
är en faktor som gör staden mindre trevlig under vintern. 

”Kan vara kallt, rått och vindigt att gå längs vissa bredare gator, större torg etc.” 

”Slasket, mörkret, temperaturen. Tiden efter nyår fram till mitten av april är bara en enda lång väntan på 
våren.” 

”I och med att det är kallt är det mindre trevligt att vistas utomhus i allmänhet.” 

Inga svar kunde placeras in i kategorin idrott. 

I kategorin tillgänglighet passade 62 svar in, och där var det många som upplever att 
snöröjningen har fungerat dåligt på framförallt gång- och cykelbanor. Slask och halka upplevs 
också som ett problem, menar många av de som svarade på enkäten. 

”Smutsiga snöhögar som lämnas av snösvängen, oplogade/osandade gångvägar, dålig belysning, dålig avrinning på 
vissa gator när det är slask.” 

”Slask. Snö & ishögar på trottoarer, gångbanor, gångvägar & övergångsställen.” 

”Fremkommeligheten, og trafikk. Gatene blir smalere pga snømengder og fortau blir lagringsplass av store mengder 
måket snø, hvilket gjør det vanskeligere å gå/sykle i by-sentrum. Benker og sitteplasser i parker og gater blir 
mindre tilgjengelige. Vinteren har en effekt av at man blir mindre ute.”  

Vad kan du göra på sommaren som du inte kan göra på vintern i Stockholm? 
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Totalt fick vi in 141 svar på frågan, vilka vi sedan delade in i fyra kategorier; rörlig aktivitet 
utomhus, stationär aktivitet utomhus, tillgänglighet samt vet ej/nej. 

I kategorin rörlig aktivitet utomhus var det 60 svar som passade in. Respondenterna svarade 
främst att de upplevde att de inte de inte hade samma möjligheter att bada, promenera, cykla och 
göra andra rekreationsaktiviteter utomhus. 

”Cykla, fika utomhus, picknick utomhusfestival.” 

”Promenera i parker, träffas på torg och uteserveringar, aktiviteter som Bondens marknad, Parkteatern mm.” 

”Kvällspromenader i närhet till vattenområden (mörkt/otryggt). Uteserveringar. Fullbokade sporthallar.” 

I kategorin stationär aktivitet utomhus var det 66 svar som passade in. Respondenterna svarade 
främst att de inte hade samma möjlighet att vistas ute en längre tid på samma plats, som 
exempelvis sitta i en park eller på uteservering. 

”Sitta utomhus i solen, sommargågator, pop-up parker.” 

”Vistas ute under längre stunder, sitta i en park. Fler naturliga mötesplatser.” 

”Hänga på stan, lättillgänglig mat och dryck, utomhusevent och aktiviteter.” 

I kategorin tillgänglighet var det 42 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att 
vägunderlag, klimat och väder gjorde att de upplevde att de inte kunde vistas utomhus i samma 
utsträckning som på sommaren. 

”Du har ett helt liv utomhus som klimatet omöjliggör vintertid, allt från bara hänga i en park till bada osv.” 

”Tillgången till att vara ute, ta sig fram med cykel/till fots, uteserveringar.” 

 ”Röra mig fritt utan att risk för att ramla och bryta benen/bli blöt om fötterna.” 

1 svar delades in i kategorin vet ej/nej. 

Är det något som du önskar att du kunde göra vintertid, som du annars gör på 
sommaren? 

Totalt fick vi in 121 svar på frågan, vilka vi sedan delade in i fyra kategorier; rörlig aktivitet 
utomhus, stationär aktivitet utomhus, tillgänglighet samt vet ej/nej 

I kategorin rörlig aktivitet utomhus var det 40 svar som passade in. Respondenterna svarade 
främst att omständigheterna under vintern gjorde att de upplevde att de saknade möjlighet att 
cykla, jogga och promenera. Vissa saknade även möjlighet till vinterbad på centrala platser. 

 ”Flanera runt och kunna få lite värme utan att behöva gå in i butiker för att värma mig 

 ”Gärna kunna gå runt på stan till olika butiker, istället för att ta tunnelbanan/buss.” 
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 ”Springa, cykla, vara på uteserveringar, gå på marknader.” 

I kategorin stationär aktivitet utomhus var det 35 svar som passade in. Respondenterna svarade 
främst att de upplevde att de saknade möjlighet till att sitta ute i exempelvis parker eller på 
uteserveringar där de kan fika eller sola.  

”Sitta på uteserveringar, ha lite fler bilfria gator.” 

”Få ljusterapi i form av solljus. Se växtlighet och blommor istället för grå asfalt.” 

”Sitta på en trottoarservering och äta eller ta ett glas vin eller öl.” 

I kategorin tillgänglighet var det 25 svar som passade in. Respondenternas svarade främst att 
väder och vägunderlag gjorde att de upplevde staden som mindre tillgänglig. 

”Vistas mer i utomhusmiljö trots sämre väder.” 

 ”Vara ute längre utan att alltid konsumera, exempelvis leka, sporta, grilla medhavd korv i stadsmiljö.” 

4 svar delades in i kategorin vet ej/nej. 

Vad tror du man kan göra för att skapa en trevligare stad under vintern? 

Totalt fick vi in 138 svar på frågan, vilka vi sedan delade in i sex kategorier; omgivning, belysning, 
aktiviteter, mikroklimat, idrott och tillgänglighet. 

I kategorin omgivning var det 28 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de 
tror att mer grönska och att göra offentliga platser mer inbjudande under vintern kan skapa en 
trevligare stad. 

”Minska biltrafik, skapa grönare miljöer med växter som tål kyla.” 

”Göra mötesplatserna mer inbjudande, på sommaren planerar man blommor det kanske går att göra något 
liknande på vintern.” 

I kategorin belysning var det 42 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de tror 
att mer och intressantare belysning kan öka trivseln i staden under vintern. 

”Lysa upp. Vända mörkret till något mysigt.” 

”Belysa olika områden som går att använda för att utöva områden som går att sporta på. tex Riddarfjärden samt 
det större parkerna.” 

”Det är den mörkaste årstiden och jag tror att evenemang med exempelvis ljusshower kan locka ut folk.” 

I kategorin aktiviteter var det 46 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de tror 
att fler aktiviteter på offentliga utrymmen, både generellt och aktiviteter som är anpassade för 
vintern, kan stärka Stockholm som vinterstad.    
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”Växthusmiljöer(som Bergianska), isolerade sittytor där man inte fryser om rumpan :) fler kaféer med varm 
dryck i anslutning till vinteraktiviteter (som i Kungsan t.ex. där de säljer varm choklad)”  

”Uteserveringar, längre öppettider på kvällen i butiker, fler aktiviteter (typ festival, löplopp, m.m.), hålla 
cykelbanor rena från snö.” 

”Gatukonst, markander, ljusshower, loppisar, uteserveringar som serverar glögg eller varm choklad och erbjuder 
filtar och brasor, klubbar som kör mer after-ski-tema, spela pingis på en gågata, åka längdskidor (istället för 
rullskidor) i innerstan, utflykts-tips.” 

 ”Planera och möjliggör aktiviteter kopplat till de stora parker, grön- och vattenområden som Stockholm har. 
Gärna både offentligt drivna samt privata. Tydlig kommunikation kring vad som händer/möjliggörs (skidspår, 
belysta promenadspår, event) måste också finnas.” 

I kategorin mikroklimat var det 24 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de 
tror att olika värmekällor, som öppna eldar eller värmestugor, men även skydd mot väder och 
vind kan göra att människor trivs bättre ute på vintern. 

”Skapa varma mötesplatser ute! Tillför värme till de platser folk umgås på sommaren Typ bastu så man kan 
vinterbada lättare, ha mysiga bänkar med plädar, kanske ha några områden med uppvärmd mark och bänk och 
en glasskiosk. Ha värmelampor uppe på torg. Helt enkelt att genomföra de event och händelser man kan ha på 
sommaren men tillsätta värme. Tror mycket hänger på om folk är varma om fötterna eller inte.” 

”Mer arrangerade ytor där man kan både vara ute och värma sig inne.” 

”Kanske skapa "värmeoaser" där människor kan samlas och vara utomhus även vintertid, behöver ev inte bara 
erbjuda värme utan kanske också vindskydd osv.”  

”Skapa "varma", vindskyddade platser för rekreation, lek, sport i stadsmiljön. Ha exempelvis food trucks i dessa 
miljöer.” 

I kategorin idrott var det 19 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de tror att 
ökade satsningar på vintersport i staden kan bidra till att den upplevs som trevligare under 
vintern. 

”Utnyttja grönområden bättre, t.ex. mer events, skidspår, skridskobanor. Inte minst förbättrade mer väl upplysta 
promenadstråk.” 

I kategorin tillgänglighet var det 44 svar som passade in. Respondenterna svarade främst att de 
tror att en bättre snöröjning och halkbekämpning kan göra staden trevligare under vintern. 

”En mer tillgänglig stad, genom bättre vinterunderhåll och bättre belysning bland annat.”  

”Effektivare framför allt isröjning. Isen är ett gissel som gör att man minimerar tid utomhus.” 

6.3.1 Sammanfattning av enkät 
Det som respondenterna i huvudsak tyckte var bra med stadsmiljön i Stockholm under vintern 
var närheten till vatten och natur, vilket ett flertal svar lyfte fram som en styrka. De 
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idrottsmöjligheter som finns i staden under vintern, med skridskor och skidor men även stadens 
julbelysning lyftes fram som ett positiv inslag under vintern. Det som respondenterna tyckte var 
mindre trevligt i stadsmiljön under vintern är att omgivningen upplevs som slaskig, smutsig och 
grå, men även att halka gör att de upplever att det är svårare att röra sig i staden. Det 
respondenterna upplevde att de främst inte kunde göra under vintern, som skulle vara möjligt 
under sommaren, kretsade mycket kring olika aktiviteter utomhus och att kunna stanna upp 
utomhus utan att frysa. Det var även de saker som respondenterna saknade under vintern. 

De förslag som respondenterna lämnade för att skapa en trevligare stad under vintern kretsade 
mest kring mer arbete med intressant belysning, att det skulle finnas fler saker att göra i staden 
och en effektivare halkbekämpning.  

 
 

Tabell 1 - Samfattning av svar från enkät 

 
 
 

Tabell 2 - Sammanfattning av svar från enkät 
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7. Analys och Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras vad förutsättningarna är för en levande vinterstad genom temporär 
urbanism, hur detta relateras till de svar som inkommit till vår enkät och vad för olika hinder och 
motsättningar som finns. I den första delen har vi valt att analysera huvudfrågan samt 
medborgarperspektivet då de med fördel diskuteras och besvaras tillsammans. I den efterföljande 
diskuterar vi vad för hinder och motsättningar som påträffats.  

7.1 Förutsättningarna för en levande vinterstad genom temporär urbanism i 
Stockholm och sambandet till medborgarperspektivet. 
Både Sara Malm och Erik Jondelius nämner aktivitet som en viktig beståndsdel för att skapa 
attraktiva stadsrum, de menar båda på att det måste finnas rätt sorts aktivitet på vintern om man 
ska locka ut folk. Om man ser på de tre kategorierna av aktivitet som Gehl skriver om, nödvändig, 
frivillig och social så är det främst de frivilliga aktiviteterna som skapar ett levande stadsrum. 
Jondelius nämner att han inte tror att det går att ha gågator på samma sätt som man haft under 
Levande Stockholm under vintern, eftersom att folk jobbar mer och i högre utsträckning bara vill 
gå hem. Det stämmer överens med Gehls studie över Köpenhamn, där han jämförde aktivitet 
under vinter- och sommarmånaderna och fann att det ungefär är lika stort flöde av människor 
som rör sig på gatorna, men att människorna spenderar mycket kortare tid ute. Eftersom frivilliga 
aktiviteter ställer högre krav på den fysiska miljön faller det sig naturligt att de blir färre om 
vintern när klimatet utomhus inte är lika inbjudande som under sommaren. 

Flertalet av de externa aktörerna uttrycker att människors beteende förändras under 
vintermånaderna, och näringsidkarna i restaurang- och cafébranschen kan notera den skillnaden i 
sina verksamheter. Under vintern menar de att det finns som minst att göra då det är mörkt och 
inte lika livfullt ute. Detta leder till att människor förkortar den tid de behöver vara ute till ett 
minimum. Det blir en förskjutning från frivilliga aktiviteter till nödvändiga aktiviteter. Detta 
manifesteras genom att färre rör sig till restauranger och caféer under vintermånaderna, och att 
en mer lokal kundkrets framträder. Den motsatta effekten sker när vädret blir mer tillåtande, då 
krögarna märker av att folk sitter ute mer på uteserveringarna. Dessa förlopp överensstämmer 
med de kriterier Gehl (1980) ställer upp för frivilliga aktiviteter; aktiviteter som sker när 
människor har tid, lust samt om platsen och vädret bjuder in till det. Samtliga av de tre 
näringsidkarna i restaurang- och cafébranschen menar att vädret har en stor påverkan på 
förutsättningarna för att skapa levande stadsrum vintertid. Även Billy McCormac samt Jesper 
Lövqvist är av uppfattningen att vädret under vintern påverkar människors vilja att spendera tid 
utomhus. 

Jesper Lövqvist menar att en attraktiv vinterstad måste vara riktad mot medborgarna i första 
hand, snarare än näringsidkarna i staden. Vidare menar han att höja graden av användarbarhet är 
viktigt för att skapa en attraktiv stad, på så sätt att medborgarna kan utnyttja stadsrummen för 
göra och uppleva saker, samt för möten. Under vintern blir människor mer begränsade till 
hemmet, och Lövqvist menar att det däms upp ett behov under den tiden på grund av brist på 
stimulering. Under vinterdagarna är människorna på jobbet eller i skolan under dagen, och sociala 
aktiviteter får därför ta plats efter skol- och arbetsdagen när det är mörkt. Här menar Lövqvist att 
det finns ett behov att fylla genom väl upplysta miljöer, som således kan stimulera sinnena under 
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olika tider på dagen. Vad det gäller att göra platsen mer inbjudande har flera av de intervjuade 
planerarna nämnt ljusarrangemang som en underutnyttjad potential under den mörka 
vinterperioden i Stockholm. Även av medborgarna som svarade på vår enkät nämnde arbetet 
med julbelysning i Stockholm var något som de uppskattade och att det tillförde positiva värden 
till stadsmiljön under vintern. Fler ljusarrangemang, exempelvis liknande de som utförts i 
Linköping eller Alingsås skulle kunna vara med och skapa trivsammare platser som bjuder in till 
frivilliga aktiviteter hos medborgare, och därmed ett rikare gatuliv. 

Enkäten visade på att de idrottsaktiviteter som arrangerats i staden, med främst skridsko- och 
skidåkning har varit uppskattade inslag under vintern. Det skulle kunna vara en möjlighet att 
kombinera idrottsaktivitet med kultur, som Anna Rygård föreslår, för att skapa attraktiva platser i 
staden där vinterns kvaliteter tas tillvara genom att exempelvis kombinera skridskoåkning med 
scenkonst i vintertema. Stern och Seifert (2007) menar, som tidigare nämnt, att vi går från den 
passiva kulturen, där människor samlas på institutioner för att skåda kulturutövare, mot den 
aktiva kulturen där människan förväntas att aktivt ta del av uppträdandet eller föreställningen. 
Den passiva kulturen kräver förutbestämda byggnader medan den aktiva är mer flexibel och 
använda staden som scen, vilket gör att det skulle vara lätt att skapa kultur i form av scenkonst 
kring exempelvis en spolad isbana i en park. Rygård nämner även att det skulle kunna finnas 
möjligheter för medborgardeltagande i konst och kulturskapande i staden, vilket även det knyter 
nära an till den aktiva kulturen som Stern och Seifert skriver om, där människor kan få vara med 
och skapa konsten snarare än att bara åka in till en plats för att beskåda den. 

Konst skulle även det kunna bidra till att höja kvaliteten på offentliga platser. Det kallare klimatet 
under vintern kan möjliggöra att man skapar tillfälliga installationer baserade på snö och is, vilket 
skulle framhäva de positiva aspekterna under vintern. Där kan man dra lärdom av det arbete med 
vinterparker som utförs i Luleå, där man tar till vara på vinterns kvaliteter snarare än att snö och 
is bara ses som ett gissel. Som Sara Malm även föreslår bör man tänka på vilka målgrupper som 
kan tänkas vilja utnyttja olika arrangemang kopplade till vintern. Ett bra exempel från Luleå kan 
vara isskulpturen i formen av ett djur, som de satt upp varje vinter sen 1984, där barn kan leka 
vilket har blivit ett slags kännetecken för Luleå som vinterstad. 

Jesper Konstantinov anser att utomhusytorna i Stockholm dör under vintern då de måste 
anpassas för snöröjning. McCormac är även av uppfattningen att de sociala ytorna utomhus 
försvinner under vintern, och han menar att det behöver skapas mer ytor att kunna umgås 
utomhus under vintern. Genom att skapa en mysfaktor utomhus så kan människor lockas att 
stanna upp på en plats. Detta går i linje med Pressmans (1996) tankar om att skapa 
förutsättningar för att främja en delaktighet i stadsrummet. 

Den temporära karaktären under Levande Stockholm verkar ha haft en positiv inverkan på 
konceptet. Jondelius samt Mellqvist tror att medborgarna tyckt om att det funnits en viss 
överraskningseffekt när gatan har gjorts om till gågata och de parkerade bilarna har försvunnit, att 
har det blivit en markant skillnad i hur gatuutrymmet används. Denna överraskningseffekt kan 
kopplas till temporär urbanism, och den moderna människans höga krav på förnyelse i den 
flytande moderniteten. 
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Flera av de vi intervjuade som har varit med och arbetat med Levande Stockholm framhöll 
samverkan mellan det privata och offentliga som en viktig del av konceptet. 
Borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson framhåller att man helst ser att det är privata aktörer 
som kommer med kreativa förslag på vad som kan göras på offentliga platser under vintern för 
att göra dem mer attraktiva, medan staden kan tillhandahålla marken. Även Sara Malm menar på 
att det är bättre att staden drar upp riktlinjer och gör avvägningar, men att det är önskvärt att 
näringslivet ska komma med idéer om vad som ska finnas på platsen. 

Konstantinov och Mellqvist tror inte enbart att vädret har en potentiell negativ inverkan på 
människan, men att det även har en för stor påverkan på lagstiftningen. I dagsläget gäller 
sommarsäsongen för uteservering mellan den 1 april till den 15 oktober, vilket de menar är för 
rigid, då den är anpassad för att det kan komma snö under den perioden. Att förlänga den 
säsongen skulle ge näringsidkare likt dem själva initiativ att investera i den infrastruktur som 
behövs för att skapa ett mikroklimat, exempelvis vindskydd och infravärme. McCormac är också 
av uppfattningen att regelverk fixerat vid årstider minskar förutsättningarna för att skapa en 
levande stad. Istället bör staden anpassa sig efter rådande förutsättningar, och modifiera 
regelverket så det är än mer flexibelt. Detta skulle kunna medföra att platser som annars inte 
utnyttjas till en större grad eller är overksamma, kan nyttjas genom temporär användning och på 
så sätt ge ett mervärde, antingen i form av intäkter om det är kommersiella aktörer inblandade, 
eller andra värden för det offentliga rummet och medborgarna om det är icke-kommersiella 
aktörer inblandade. Flexibla möjligheter likt dessa menar Cuff och Sherman (2011) skapar nya 
möjligheter, aktiviteter och meningar om stadsrummet, vilket är ett användbart verktyg i en 
föränderlig värld. McCormac menar dock att det inte är staden själv som ska utnyttja denna 
flexibilitet, utan endast stå för möjligheterna. Innehållet ska istället fyllas av medborgare, företag, 
organisationer och fastighetsägare menar han. Detta borde göras på en lokal nivå enligt 
McCormac, då han tror att det behövs ett naturligt och lokalt engagemang från de boende och 
verksamma i närområdet för att det ska bli ett levande stadsrum så som dem önskar. 

Mellqvist, Jakobsson och Konstantinov skottar snö och is vid sina verksamheter vintertid, även 
om de inte har någon uteservering under vintern. Detta görs för att värna om sina kunder och de 
boende i området. Att fortsätta med det i framtiden ser de inte som något problem. Mellqvist 
samt Konstantinov ser möjligheter att utveckla ett mer levande stadsrum genom att ge 
näringsidkare likt dem själva större möjligheter att forma gatulivet. Mellqvist menar att om 
näringsidkare vill ha en utökad uteservering under vintern så kan staden komma med krav på 
verksamheten att skotta, sanda och hålla rent utanför. Genom detta förfarande skulle staden även 
spara tid då en del av ansvaret att hålla gaturummet skulle förläggas på verksamheter i gatuplan. 
Konstantinov anser att detta skulle vara ett tillvägagångssätt som skulle skapa ett mer levande 
stadsrum vintertid samtidigt som det skulle ge näringsidkarna incitament då de skulle få 
möjligheten att utöka sin verksamhet under en period. Han ser även möjligheter att skapa 
allmänna icke-kommersiella ytor byggt på samma idé om snöröjningen. Om en kommersiell 
verksamhet står för investeringen i en icke-kommersiell plats som är öppen för allmänheten, samt 
snöröjer runt denna plats så ska det ge verksamheten möjlighet att ha uteservering året runt. 
Detta skulle främja en återgång till vad Marshall (2005) kallar den traditionella gatan, som var en 
historisk samlingsplats för aktiviteter, handel, möten, uppträdanden samt genomfart. Jakobsson 
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anser även han att attraktivitetsskapande åtgärder i stadsrummet bör ske i samstämmighet med 
andra på gatan, för att underlätta ett naturligt och lokalt engagemang. 

Att samarbeta tillsammans med verksamheter såsom restauranger och caféer för att skapa levande 
stadsrum vintertid kan vara ett potentiellt verktyg. Genom förordningar och bestämmelser har 
staden möjligheten att styra utvecklingen av stadsrummet utan att för den delen själva stå för 
innehållet. Detta kan ske genom att ge kommersiella verksamheter incitament att skapa icke-
kommersiella ytor för allmänheten. Avsikten med ett sådant verktyg skulle då vara att skapa ett 
mer levande stadsrum utan att det uppstår några ekonomiska kostnader för staden, samtidigt som 
den icke-kommersiella ytan skulle demokratisera stadsrummet och att den kommersiella 
verksamheten skulle få avkastning på de investeringar som gjorts genom exempelvis större 
uteserveringar eller möjligheten att ha uteservering under längre tid. Dessa ytor, både icke-
kommersiella samt kommersiella skulle främja gatulivet genom både aktivitet och en höjning av 
sinnesintryck, men även genom att ge stadsrummet fler funktioner än för passage och transport 
(Mehta, 2013). Överlag är samtliga intervjupersoner överens om att stadens roll inte är att fylla 
stadsrummet med aktiviteter, utan att det ska ske på initiativ av medborgare, näringsliv, 
verksamheter och organisationer. Staden ska dock se till att det är möjligt att aktiviteter i 
stadsrummet kan ske.  

Bättre förutsättningar för att skapa levande stadsrum kan skapas genom att tillåta stadsutveckling 
till viss mån tillkomma mer ur ett ‘nedifrån-upp’ perspektiv, snarare än ett ‘uppifrån-ner’ 
perspektiv. Ett uppifrån-ner perspektiv är också en möjlig väg att gå för att skapa levande 
stadsrum vintertid genom temporär urbanism, men det är sannolikt inte en lika snabb och 
effektiv process, än om medborgare eller kommersiella verksamheter i sina närområden själva 
kan forma ett levande stadsrum. Ett nedifrån-upp perspektiv skulle sannolikt generera en större 
geografisk spridning av temporära åtgärder i stadsrummet då medborgare och kommersiella 
verksamheter sannolikt i första hand skulle försöka skapa mer attraktiva och levande stadsrum 
där de bor och verkar. Ett uppifrån-ner perspektiv, likt Open Streets på Götgatan samt City i 
Samverkans Stockholmsjul som båda varit geografiskt centralt placerade på större gator, kan 
potentiellt bli geografiskt koncentrerat i de mer centrala delarna i Stockholm, snarare än på gator 
och i stadsrum där det skulle finnas en större potential samt behov och önskningar i mindre 
centrala områden. 

Ohlsson och Lövqvist efterfrågar att staden ska agera som en samlande kraft för att tillsammans 
med medborgare, näringsliv och organisationer komma fram till en gemensam vision eller 
åtgärdsplan för att skapa levande stadsrum vintertid. Även Nils Blom menar att det krävs en 
politisk vilja för att visa vägen. Ett uppifrån-ner perspektiv med staden som utgångspunkt för att 
skapa levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism behöver dock inte nödvändigtvis 
vara ett hinder för att även låta ett nedifrån-upp perspektiv på temporär urbanism vintertid växa 
fram. 

I sin helhet kan temporär urbanism vara ett passande verktyg för att infria de önskningar som 
medborgarna gav uttryck för i enkäten. Gällande vad respondenterna i enkäten tyckte var trevligt 
under vintern så var omgivning, belysning och idrott de vanligaste svaren. Där kan temporär 
urbanism vara ett effektivt verktyg för att förstärka dessa företeelser, vilket även planerarna samt 
de externa aktörerna nämner. I frågan om vad respondenterna tycker var mindre trevligt är det 
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kategorierna omgivning samt tillgänglighet som sticker ut, och även här kan temporär urbanism 
vara ett verktyg för att skapa fler attraktiva omgivningar. Dock så blir det svårt att förbättra 
tillgänglighet generellt i staden genom temporär urbanism, eftersom den temporära urbanismen i 
sin natur sker på avgränsade områden i en mindre skala, samt att tillgänglighetsstrategier behöver 
mer övergripande mål och styrning. 

Under sommaren menar respondenterna att de har större möjligheter till rörlig aktivitet samt 
stationär aktivitet utomhus, samt att det är bättre tillgänglighet. Tillgängligheten är som ovan 
nämnt är sannolikt inte ett problem som är lämpat att lösa med temporär urbanism. Däremot kan 
det skapas mer attraktiva utomhusmiljöer under vintern för att främja både stationär samt rörlig 
aktivitet. Ljusfestivalen Novemberljus i Linköping samt Stockholmjul är goda exempel på hur 
man kan skapa tilltalande miljöer utomhus, vilket kan locka ut människor i staden snarare än att 
endast utnyttja stadsrummet för transport. Temporär urbanism har även potentialen att 
underlätta möjligheterna för stationär aktivitet genom att skapa mötesplatser i staden, både 
kommersiella och icke-kommersiella. 

När det gäller vad respondenterna tror kan skapa en trevligare stad under vintern så menar det att 
aktiviteter, belysning samt tillgänglighet är det viktigaste. Belysning samt aktiviteter är något som 
den temporära urbanismen har potential att uppfylla, vilket Luleå, Alingsås samt Linköping redan 
gör i dagsläget genom sina respektive projekt. Både externa aktörer samt planerare menar att det 
skulle vara en möjlighet för att skapa attraktiva och levande stadsrum. Mer färg i staden skulle 
också relativt lätt kunna skapas genom fler konstnärliga och intressant ljusinstallationer, liknande 
de arbeten som genomförts i Linköping och Alingsås vilket skulle kunna göra stadsrummet mer 
attraktivt. Med konst och ljus som lätt kan sättas upp kan man skapa fler temporära installationer 
med koppling till vintern. Enkäten visade på att flera respondenter redan idag uppskattar de 
julljus som sätts upp i staden varje år och även de ljusskulpturer som sätts upp i samband med 
Stockholms Jul vilket arrangeras av City i Samverkan. 

7.2 Hinder och motsättningar 
En utmaning som måste beaktas när det gäller attraktiva gaturum vintertid är halkan som snö och 
is skapar under vintern. Många respondenter i enkäten menade på att halka gör att de känner att 
staden inte är lika tillgänglig under vintern, då det är svårare att ta sig fram. Att ställa ut konstverk 
eller offentliga möbler kan göra det svårare att snöröja då de maskiner som stadens entreprenörer 
använder vid snöröjning inte kan ta sig fram. Ninni Taberman menar på att om det finns hinder 
för de maskiner som används så måste man istället skotta för hand, vilket skulle innebära stora 
merkostnader och att arbetet förmodligen inte skulle hinna bli klart till utsatt tid. Det är ett 
problem då hala gator i staden potentiellt kan leda till att människor skadar sig eller i värsta fall 
kan dö. Som nämnt ovan så menar krögarna på att de redan idag skottar snö utanför sina 
verksamheter själva, och att de kan tänka sig att även göra det om de skulle ha uteserveringar 
vintertid i framtiden. Dock tror Taberman att krögare inte skulle ha samma beredskap under 
exempelvis nattetid som de entreprenörer som staden nu anlitar för snöröjning, vilket skulle 
kunna leda till att de delar som krögarna skulle ha plogat är oplogade under tidig morgon med 
risk för att människor som ska lämna sina trappuppgångar kan halka och skada sig. 
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Alla externa aktörer utom Johan Ohlsson nämner vädret som en faktor som kan ha en negativ 
inverkan på människorna i staden och således på stadslivet. Kyla, mörker, kala träd och buskar 
påverkar det mänskliga beteendet och således det offentliga rummet (Pressman, 1995). Detta 
stämmer överens med svaren i enkäten där många menar att staden saknar färg och visuellt 
tilltalande intryck. Snö och is påverkar också staden genom att den behöver skottas och plogas 
bort. I och med att ett av kommunens uppdrag är att säkerhetsställa att de allmänna ytorna i 
staden är framkomliga under vintern så kan det försvåra möjligheterna för en plats att anskaffa 
förutsättningar för att bli en än mer social yta då plogbilar kräver fri gång för att kunna bedriva 
sin funktion och uppnå sina mål. Erik Mellqvist menar att bieffekten blir att utan inslag i gatu- 
och stadsmiljön så används gator och trottoarer endast för transport, vilket leder till att 
människor inte stannar upp för att använda den som en social yta och företa andra än de 
nödvändiga aktiviteterna. Mellqvists observation angående nödvändigheten att ha inslag i 
stadsmiljön stämmer väl överens med Gehls (2010) tankar rörande omständigheten att ett stort 
antal människor på en offentlig plats inte behöver betyda att en plats är levande. Tvärtom medför 
ett stort antal människor som rör sig snabbt genom en plats ett mindre levande stadsliv än om ett 
fåtal människor stannar upp och spenderar tid på platsen. 

En potentiell utveckling med ett nedifrån-upp perspektiv på temporär stadsutveckling är att det 
inte skulle generera en lika enhetlig karaktär i stadsrummet som ett uppifrån-ner perspektiv skulle 
göra. Detta behöver dock inte vara en effekt i negativ bemärkelse, utan kan även vara en positiv 
tillgång då den samtida urbanismen enligt Cuff (2011) behöver möta stadens komplexitet 
snabbare än tidigare. 

Flertalet av intervjupersonerna både från offentlig sida samt privat sida menar att näringslivet kan 
och bör ha en roll i att skapa innehåll i stadsrummet. Konstantinov menar att de som 
kommersiell aktör även kan bidra till icke-kommersiella ytor som är öppna för allmänheten, men 
det är tänkbart att det kan leda till en större kommersialisering av det offentliga rummet. Svar ur 
medborgarenkäten visar att det finns de som välkomnar mer kommersialisering i offentliga rum 
vintertid, medan andra inte bejakar en sådan utveckling. Överlag var svaren för frågan om är vad 
som upplevs som negativt från enkäten främst kring frågor som gällde omgivningen samt 
tillgänglighet, och inte kring brist på kommersiella aktiviteter. Dock på frågan gällande vad som 
kan tänkas göras för att skapa en trevligare stad under vintern så var det en stor del av svaren 
som efterfrågade mer möjligheter till aktiviteter, där både kommersiella samt icke-kommersiella 
aktiviteter är inräknade, exempelvis caféer, festivaler och marknader. 

En annan skillnad mellan årstiderna som måste tas i beaktning är att människor är mer lediga 
under sommaren och därför har mer tid att vistas utomhus på offentliga platser. För vintertid kan 
det därför vara smart att satsa på evenemang som är kortare än vad exempelvis sommargågatorna 
har varit och att ha dessa evenemang under de perioder som fler är lediga och kan delta, 
exempelvis under helger eller runt högtider som jul och nyår. Exempelvis kan man skapa ett 
tillfälligt evenemang kopplat till en aktivitet och plats, och sen bjuda in lokala entreprenörer för 
att vara med och flytta ut delar av sin verksamhet på gatan. En möjlig motivation för att få med 
sig lokala entreprenörer kan vara att det finns möjlighet för högre omsättning om evenemanget 
drar till sig många besökare, som fallet har varit under Levande Stockholm. Möjligtvis kan även 
privata aktörer vara med och bidra med icke-kommersiellt innehåll till ett potentiellt evenemang, 
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något som Konstantinov menat på att Urban Deli varit beredda att göra under Levande 
Stockholm. 

Lövqvist menar vidare att det är viktigt att skapa fler icke-kommersiella mötesplatser utomhus, 
där temporära aktiviteter i sin tur kan ta plats. Där menar han att staden har en viktig samlande 
roll, och anser att staden bör hitta gemensamma mål tillsammans med medborgare, näringsidkare, 
arkitekter och planerare. Finansiering medger han skulle kunna vara ett problem, men tror att det 
skulle kunna ordnas genom ett partnerskap med kommersiella aktörer. Detta stämmer väl 
överens med Konstantinov samt Mellqvists syn på hur kommersiella aktörer kan ta ansvar över 
frågor och utföranden som staden tidigare gjorde för att skapa attraktiva och levande stadsrum. 

Regler och förordningar hämmar att en naturlig och lokal temporär urbanism får ta plats i 
stadsrummet. Plogning av stadsrummet, en rigid fixering vid årstider gällande uteservering samt 
att det är samma prissättning under alla årstider är tre exempel på det.  
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8. Slutsatser och rekommendationer 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi har dragit ur vår analys och diskussion 
samt de rekommendationer vi har till Trafikkontoret att beakta. Avslutningsvis diskuterar vi de 
problem som vi stött på under studien och presenterar förslag för vidare forskning. 

8.1 Slutsats 
Syftet med studien har varit att sammanställa information om vad planerare och externa aktörer 
anser om temporära inslag vintertid och hur de tror förutsättningar kan skapas för att utveckla 
attraktiva och levande stadsrum vintertid. Genom vår analys har vi kunnat dra följande slutsatser 
från vår fallstudie om Stockholm. 

Då vintern har en påverkan på människan och det offentliga rummet i vissa negativa bemärkelser 
som bidrar till att människor rör sig mindre utomhus i stadsrummet kan temporär urbanism ha 
potential att skapa mer levande stadsrum vintertid. Genom att främja skapande av sociala ytor, 
det vill säga ytor som kan användas till mer än endast passage och transport, kan temporär 
urbanism utnyttja dessa ytor för att skapa ett mer levande och attraktivt stadsrum. De 
motsättningar och hinder som kan uppstå för att uppnå detta kan vara i form av rigida regler som 
förhindrar en flexibilitet när det gäller uteserveringar, samt plogning av gatu- och stadsrummen. 
Plogning och skottning av stadsrummen har en avsocialiserande effekt på stadsrummet då 
plogbilar fordrar fri passage för att kunna utöva sitt arbete. Det har en hämmande effekt på 
gatulivet, då ytorna till mindre uträckning ges möjlighet att vara en social yta där människor kan 
stanna upp, och på möjligheten att använda ytan till temporär urbanism vilket skulle ge 
stadsrummet en annan mening än för endast passage. Den temporära urbanismen kan fylla olika 
funktioner, från att höja sinnesnärvaron genom exempelvis ljus eller konst, till att vara en 
katalysator i stadsrummet i form av en lekplats eller en plats äta och dricka något. 

De externa aktörer som har intervjuats efterfrågar mer flexibla regler för uteserveringar och ett 
mer flexibelt synsätt på de säsonger som finns för uteserveringar. Snarare än att det finns satta 
datum när uteserveringen måste plockas ner så ser de hellre att det är situationsanpassat och att 
man tar bort dem när det väl börjar snöa och möblerna står i vägen för snöröjningen. De menar 
att de tvingas flytta in onödigt tidigt som situationen är idag i och med det oftast är en lång period 
mellan datumet då uteserveringen måste stänga och då snön faktiskt kommer. Det finns potential 
att utnyttja vinterns egenskaper mer än vad som görs idag. Kylan och snön möjliggör temporära 
installationer med snö och is och mörkret har en potential att förstärka ljusinstallationer som kan 
liva upp stadsmiljön under vintern och göra den mer attraktiv att vistas i. 

Det finns en bred konsensus om att näringsidkare har en roll i att skapa attraktiva i stadsrum. En 
kombination av att det offentliga skapar möjligheter till olika evenemang genom att upplåta mark 
och att privata aktörer fyller utrymmet med innehåll verkar vara lyckat. Staden kan visa vägen och 
säkerställa att allmänhetens intressen tillvaratas men näringslivet kan också bistå med både 
kommersiella och icke-kommersiella verksamheter. 

Staden behöver i slutändan bestämma om den vill låta en mer naturlig nedifrån-upp temporär 
urbanism växa fram genom medborgare och lokalt näringsliv, eller om staden istället ska vara en 
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samlande kraft för att nå en gemensam vision tillsammans med näringsidkare, organisationer och 
medborgare. Risken med att skapa en bred vision och ett brett samarbete är att det blir 
koncentrerat på centrala ytor, och att det blir de större aktörernas perspektiv som får mest 
inflytande. 

De flesta av de önskemål som uttrycktes av medborgarna i enkäten angående staden under 
vintertid kan förstärkas eller förbättras med temporär urbanism. Genom tillfälliga ingrepp i 
stadsmiljön går det att skapa fler tilltalande och attraktiva miljöer vilket skapar förutsättningar för 
ett rikare gatuliv även när det råder vinterklimat. Ett undantag dock är tillgänglighet, som var ett 
återkommande ämne i enkäten, vilket verkar vara ett problem som är mindre lämpligt att bemöta 
med temporär urbanism eftersom att snöröjning och halkbekämpning kräver ett mer omfattande 
och övergripande arbete. 

8.2 Rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras de rekommendationer, som vi reducerat ner från de mer övergripande 
analyserna i studien, till Trafikkontoret.  

• För att skapa levande stadsrum vintertid bör staden fortsätta med ett liknande upplägg 
som Levande Stockholm under sommaren där staden upplåter mark där sedan aktörer 
och organisationer står för innehåll. 

• Staden bör se över möjligheterna att dela ansvar för snöröjning med aktörer för att 
möjliggöra att de kan utnyttja gatu- och stadsrummet även vintertid för att skapa mer 
levande stadsmiljöer. 

• Skapa incitament för aktörer att utnyttja gatu- och stadsrummet vintertid genom 
temporär urbanism för att skapa kommersiella och icke-kommersiella ytor. Detta kan ske 
exempelvis genom lägre taxa under vintern för att kompensera ett lägre kundunderlag 
eller genom skapandet av allmänna icke-kommersiella ytor. 

• Se över möjligheterna för mer flexibla start- och slutdatum för uteservering. Det bör i 
större utsträckning följa väder än ett bestämt datum för att bättre utnyttja säsongen.  

• Uppmuntra utnyttjandet av de möjligheter vintern ger. Mörkret skapar exempelvis 
förutsättningar för ljusinstallationer och kyla för konst med snö och is samt vintersport. 

8.3 Kritik och problem 
Ett problem som vi upplevt under arbetets gång var att frågeställningen har varit bred. Detta har 
medfört att det stundvis gjort det besvärligt att göra nedslag i empirin och behålla en röd tråd 
genom hela studien. Detta problem har avhjälpts genom justeringar av både huvud- och 
underfrågor. De har smalnats av till en viss grad dock utan att studiens ursprungliga ändamål 
försummats.  

Den snöbollseffekt gällande kontakter till nya intervjupersoner som vi fått under samtal med 
tjänstemän på Trafikkontoret samt under de intervjuer som gjorts har varit till stor hjälp. Det 
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finns däremot en risk att det gett oss ett smalare perspektiv än om vi mer aktivt sökt efter 
potentiella intervjupersoner med en mer varierande bakgrund.  

Genom att kontrollera spridningen av enkäten hade ett jämnare urval kunnat uppnåtts, 
framförallt gällande åldersfördelningen hos respondenterna. Vi hade även kunnat utföra en 
bortfallsanalys för att tydligare se om det är någon viss grupp människor vars åsikter vi inte fångat 
upp i enkäten.  

8.4 Vidare forskning 
Denna studie har fokuserat på levande stadsrum i innerstaden i Stockholm, då vi utgått från 
tidigare stadsutvecklingsprojekt som också tagit plats där. Detta har varit fallet då det funnits en 
kritisk massa av boende samt stadsliv i form av kommersiella aktörer och aktiviteter. Vidare 
forskning i ämnet kring levande och attraktiva stadsrum vintertid skulle kunna beröra vad 
förutsättningarna är för att skapa levande stadsrum vintertid i ytterstaden och i förorterna, samt 
att sätta det i relation till hur de boendes samt näringsidkarens preferenser och önskningar ser ut. 

Det verktyg som studerats inom denna studie är temporär urbanism, vilket fått mycket 
uppmärksamhet inom planeringsdebatten det senaste decenniet över världen. Flertalet av 
intervjupersonerna menar att det kan användas i större utsträckning genom bland annat utökad 
uteservering. En potentiell utveckling är att det temporära blir ett allt mer permanent inslag i 
stadsrummet. Det skulle därför vara angeläget att, och inte endast i ett vinterperspektiv men 
generellt, att undersöka vad som sker när det temporära blir permanent och hur det potentiellt 
förändrar synen både på begreppet temporär urbanism samt vår syn på staden. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguider 
Intervju med Anna Rygård, kulturförvaltningen Stockholm Stad 4/4–2017 

1. Berätta lite om vad ni jobbar med på din avdelning. 

2. Hur kan konsten hjälpa till att skapa mer attraktiva rum vintertid? 

3. Vad har vintern för egenskaper som kan utnyttjas? 

4. Är det något som utesluts av vintern? 

5. Har det gjorts några konstutsmyckningar som har riktats mot vintern tidigare? 

6. Vad finns det för svårigheter att utsmycka offentliga rum vintertid? 

7. Vad tror du om snö- och isskulpturer? Hade det varit en möjlighet?  

8. Vad är förutsättningarna för att skapa attraktiva stadsrum vintertid ur ditt perspektiv? 

Intervjuguide Billy McCormac 1/3–2017 

1. Berätta om ditt arbete 

2. Vad är ett levande stadsliv för dig? 

3. Du var med och anordnade Pallis. Vad var den största utmaningen/hindren? 

4. Tror du att det hade varit möjligt att göra någonting liknande vintertid? 

5. Vilken roll kan externa aktörer spela på vintern när det offentliga rummet blir kalt, kallt 
och mörkt tror du? Vad skulle näringslivet kunna göra för att skapa fler attraktiva 
stadsrum under vintern? 

6. Vad för slags intressenter skulle kunna ta del av det (kopplat till fråga 5)? 

7. Vad har vintern för egenskaper som skulle kunna utnyttjas av privata aktörer för att skapa 
ett mer levande stadsrum? 

8. Vad tror du förutsättningarna skulle vara för att lycka på vintern? Kan man ta några  
lärdomar från Levande Stockholm/Pallis? 

Intervju med Johan Ohlsson på City i Samverkan 28/3–2017 

1. Vad tycker du kännetecknar en attraktiv vinterstad? 

2. Vad är er roll i att skapa en attraktiv vinterstad? 
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3. Berätta om StockholmsJul. Hur började det? Vad är målsättningarna? 

4. Berätta om ljusarbetet. Hur har StockholmsJul tagits emot? Vad tror du har bidragit till 
projektets framgång? 

5. Hur skötte staden sin roll? Tycker du det finns något mer de kunde gjort? 

6. Finns det något mer ni skulle velat göra för att skapa en attraktiv vinterstad? 

7. Vad finns det för utmaningar och möjligheter för att skapa levande stadsrum vintertid? 

8. Vad är förutsättningarna för att skapa levande stadsrum vintertid? 

Intervjuguide för Angelica Larsson, Alingsås 14/3–2017 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter 

2. Hur startade projektet? 

3. Vad var målsättningen? Har den förändrats under de 18 år ni hållit på? 

4. Kan du berätta lite mer om samarbetet med Ljushögskolan? 

5. Vad har fungerat bra respektive mindre bra under projekten? 

6. Har ni sett några synergier från projektet? 

7. Vad har de viktigaste förutsättningarna varit för att det har fungerat? 

Intervjuguide för Daniel Helldén och Thomas Karlsson 13/3–2017 

1. Hur började idén bakom levande Stockholm? 

2. Vad är målsättningarna med projektet? Varför var det önskvärt? 

3. Vad upplevde du som positivt med Levande Stockholm? Var något mindre positivt? 

4. Det finns en ambition att genomföra någonting liknande under vintern. Vad tror du att 
det skulle kunna innebära? Vilka verksamheter tror du skulle kunna ingå i ett sådant 
projekt? 

5. Varför är det viktigt att skapa en mer attraktiv vinterstad? 

6. Vilka egenskaper tror du vintern har som kan utnyttjas? Vilka utmaningar respektive 
möjligheter ser du?  

7. Vad är förutsättningarna för att skapa en mer attraktiv vinterstad?  
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Intervjuguide för Mellqvist kaffebar 27/3–2017 

1. Berätta kort om din verksamhet. 

2. Vad är ett levande stadsliv för dig? 

3. Hur fick du reda på projektet Levande Stockholm? 

4. Vad tyckte du fungerade bra respektive mindre bra under projektet? 

5. Hur skötte staden sin roll? Tycker du att det fanns något mer dem kunde gjort, eller  
du i din roll? 

6. Vad tror du bidrog till projektets framgång? 

7. Tror du att det fungerat att göra något liknande vintertid? Vad hade varit utmaningarna 
isåfall? 

8. Ser du några skillnader hos dina kunder och i din verksamhet mellan sommaren och 
vintern? Vad? 

9. Vad tror du att förutsättningarna är för att skapa levande stadsliv vintertid? 

Intervjuguide för Nils Blom 2/3–2017 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter 

2. Hur går generellt en tillståndsprocess till? 

3. Hur fungerar taxesystemet för upplåtelse av offentlig mark under tillfälliga arrangemang? 

4. Hur skiljer sig premisserna för kommersiell och ideell verksamhet när det gäller att få 
tillstånd för ett temporärt arrangemang? 

5. Hur fungerade det med tillstånd under Levande Stockholm? 

6. Hur var intresset gällande tillstånd under Levande Stockholm? 

7. Har du varit involverad i Jul i Stockholm (ljuspromenad) eller Julmarknaderna som City i 
Samverkan arrangerat? 

8. Är det några andra premisser gällande tillstånd på vintern, exempelvis gällande snöröjning 
etc? 

9. Ur ditt perspektiv som tillståndshandläggare, vad tror du förutsättningarna är för att skapa 
mer aktiviteter på offentlig plats under vintertid? 
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Intervjuguide för Ninni Taberman 21/2–2017 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur ser ert uppdrag ut, generellt för avdelningen? 

3. Vilken roll hade er avdelning under levande Stockholm? 

4. Angående snöröjning, vad är kommunen förbundna att göra? 

5. Hur prioriteras snöröjning? (Finns det en hierarki?) 

6. Gör det att överlåta ansvar för avgränsade områden till platsbunden aktivitet? Exempelvis 
om det är en temporär aktivitet vid en plats. 

7. Vad är de största utmaningarna för underhåll av gator vintertid? 

8. Vilka utmaningar ser du med att driva ett projekt liknande levande Stockholm vintertid? 

Intervjuguide för Sara Malm 3/3–2017 och Erik Jondelius 8/3–2017 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur har du varit involverad i Levande Stockholm? 

3. Är det någon intressent som har varit extra positiv/negativ till levande Stockholm? 

4. Har det varit några målkonflikter mellan intressenterna? 

5. Vilken roll spelade olika aktiviteter som uteserveringar för Levande Stockholm? 

6. Hur mycket tror du att den temporära karaktären bidrog till projektets framgång? 

7. Vad tror du att medborgarna tyckte vart attraktivt med Levande Stockholm? 

8. Vad tror du har varit det främsta nyckeln/förutsättningen till att Levande Stockholm gick 
bra? 

9. Hur tror du att medborgarnas preferenser skiftar med årstiderna? 

10. Om något liknande skulle göras på vintern, vad skulle den främsta utmaningen vara? 

11. Vad skulle kunna vara en styrka? 

12. Vad tror du förutsättningarna skulle vara för att lyckas? Skiljer sig dem från 
sommarmånaderna? 

13. Skulle man kunna ta med sig några lärdomar och erfarenheter från Levande Stockholm 
till liknande projekt vintertid?  
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Intervju med Jesper Lövkvist, Utopia Arkitekter. 30/3–2017 

1. Vad tycker du kännetecknar en attraktiv vinterstad? 

2. Vilka utmaningar och möjligheter finns under vintern? Finns det några styrkor att ta 
tillvara? 

3. Varför är det viktigt med icke-kommersiellla mötesplatser? Hur upplever du att det ser ut 
idag? 

4. Vad är den största utmaningen att skapa attraktiva, icke-kommersiella mötesplatser 
vintertid? 

5. Vilka aktörer skulle kunna vara involverade? 

6. Är utformning viktigare än innehåll när man skapar attraktiva stadsrum vintertid? Vad är 
arkitektens roll?  

7. Är det nödvändigt att skapa en inomhusmiljö för att det ska bli attraktiv under vintern? 

8. Vad är förutsättningarna för att skapa för att skapa attraktiva stadsrum vintertid? 

Intervju med Petrus Jakobsson, Petrus Bageri 11/4–17 

1. Berätta kort om din verksamhet 

2. Vad är ett levande stadsliv för dig? 

3. Hur fick du reda på projektet Levande Stockholm? 

4. Vad tyckte du fungerade bra respektive mindre bra under projektet? 

5. Hur skötte staden sin roll? Tycker du att det fanns något mer dem kunde gjort, eller 
du i din roll? 

6. Vad tror du bidrog till projektets framgång? 

7. Tror du att det fungerat att göra något liknande vintertid? Vad hade varit utmaningarna 
isåfall? 

8. Ser du några skillnader hos dina kunder och i din verksamhet mellan sommaren och 
vintern? Vad? 

9. Vad tror du att förutsättningarna är för att skapa levande stadsliv vintertid? 
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Intervjuguide för Jesper Konstantinov 4/4–2017  

1. Vad är ett levande stadsliv för dig? 

2. Hur fick du reda på projektet Levande Stockholm? 

3. Vad tyckte du fungerade bra respektive mindre bra under projektet? 

4. Hur skötte staden sin roll? Tycker du att det fanns något mer dem kunde gjort, eller 
du i din roll? 

5. Vad tror du bidrog till projektets framgång? 

6. Tror du att det fungerat att göra något liknande vintertid? Vad hade varit utmaningarna 
isåfall? 

7. Ser du några skillnader hos dina kunder och i din verksamhet mellan sommaren och 
vintern? Vad? 

8. Vad tror du att förutsättningarna är för att skapa levande stadsliv vintertid? 

Intervjuguide med Liselott Johansson Linköping Vinterljus 8/3–2017 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter 

2. Hur startade projektet Vinterljus? 

3. Vad var målsättningen? Har den förändrats under de 10 år ni hållit på? 

4. Vad har fungerat bra respektive mindre bra under projekten? 

5. Hur har ni samarbetat med andra aktörer i staden? Hur har deras roll sett ut? Har de haft 
någon vinning på det? 

6. Vad har de viktigaste förutsättningarna varit för att det har fungerat? 

  



 

 
 

76 

10.2 Enkätformulär 
Frågor om levande stadsliv vintertid 

Hej! 

Vi är studenter på KTH och läser vårt sista år på mastersprogrammet Sustainable Urban Planning 
& Design, vårt examensarbete handlar om hur man kan skapa attraktiva och levande stadsrum 
vintertid i Stockholm. Tanken med det här formuläret är att samla in åsikter från medborgare om 
vad de tycker om Stockholm som vinterstad idag, vad som kan förbättras och vad som saknas.  

Vi skulle vara tacksamma om du ville ta dig tid att svara på frågorna, det hade hjälpt oss i väldigt 
mycket i vårt arbete! 

Sam Hirsch & Hannes Appelgren 

Om du har några frågor om vårt projekt så kan du maila oss på sam.hirsch@extern.stockholm.se 
eller hannes.appelgren@extern.stockhom.se 

Kön 

Man, Kvinna, Annat 

Ålde r  

15 – 20, 21 – 30, 31–40, 41 – 50, 51–60, 61 – 70, 71+ 

På en skala 1–5, där 1 är lägst och 5 högst, tycker du att Stockholm är en attraktiv 
vinterstad? 

Vad tycker du är trevligt med stadsmiljön i Stockholm under vintern? 

Vad tycker du är mindre trevligt med stadsmiljön i Stockholm under vintertid?  

Vad kan du göra på sommaren som du inte kan göra på vintern i Stockholm? 

Är det något som du önskar att du kunde göra vintertid, som du annars gör på 
sommaren? 

Vad tror du man kan göra för att skapa en trevligare stad under vintern? 
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