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SAMMANFATTNING 
 
 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka föreställningar om det offentliga rummet; 
både generella föreställningar som inte är platsbundna, men även de föreställningar som 
finns om Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. Syftet har även varit att 
undersöka hur dessa föreställningar materialiseras i det fysiska rummet.  
 
Björns trädgård är tillsammans med Medborgarplatsen en av Stockholms mest 
befolkade platser, och på den lilla ytan som utgör Björns trädgård finns en uteservering, 
parklek, skejtpark och moské samlade runt en stor gräsmatta. I och med dess många 
funktioner, läge och puls kan Björns trädgård ses om en typisk plats för möten och 
stadsliv, men har trots detta ett dåligt rykte. Frågorna som drivit arbetet med uppsatsen 
är kopplade till föreställningarna om det offentliga rummet, och hur platsen Björns 
trädgård kan förstås utifrån begreppet territorialitet. Hur föreställningarna rumsliggörs, 
det vill säga hänger ihop med territorialiteten har även undersökts. 
 
Empirin består av kommunala dokument och handlingar, observationsstudier och 
intervjumaterial. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det 
teoretiska ramverk som legat till grund för uppsatsen är poststrukturalismen och 
Mattias Kärrholms begrepp Territorialitet. Områdesöversikten inleds med en 
redogörelse av Harveys och Lefebvres rumsbegrepp, och övriga delar i kapitlet 
behandlar offentliga rum ur olika perspektiv.  
 
Fallstudien har visat att de generella föreställningarna om vad ett offentligt rum är och 
bör vara, inte nödvändigtvis stämmer överens med de platsspecifika för Björns trädgård, 
samt att föreställningarna beror mycket av vem avsändaren är. De territoriella 
strategierna på platsen är inte överlagrade, vilket innebär att grupper med olika 
intressen brukar rummet sida vid sida istället för att dela på samma yta eller inta 
varandras territorier. Studien har även visat att föreställningarna om rummet framför 
allt materialiseras i form av territoriella strategier, vilket innebär att myndigheter får 
större kontroll och inflytande över rummet och hur det används. Appropriering kan ske 
där den strategiska territorialiteten är som svagast, vilket innebär större risk för att dessa 
ytor används på ett sätt som inte är passande eller ”attraktivt” enligt rådande normer.  
 
 
  



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

SAMMANFATTNING

INLEDNING

OMRÅDESÖVERSIKT

TEORETISKT RAMVERK

FORSKNINGSDESIGN & METOD

FÖRESTÄLLNINGAR OM RUM

AVSLUTNING

KÄLLFÖRTECKNING

BILAGOR

 



 5 

 

 

 

del 1. 
INLEDNING 

 
 
  



 6 

 
 
 
 
 
De offentliga rummen och en stads gator är kanske det som starkast förknippas med 
stadsliv. I rummen mellan husen befinner vi oss alla regelbundet, och vi har olika 
relation till dessa rum beroende på bakgrund, intressen och tidigare erfarenheter. 
Utvecklingen av det offentliga livet i städer påverkas av den generella 
urbaniseringsprocessen som pågår i en allt snabbare takt. 2000-talet anses vara stadens 
sekel och 2008 skedde den historiska övergång då mer än 50 procent av världens 
befolkning bodde i städer, i jämförelse med 10 procent för 100 år sedan (Kihato 
2010:3).   
 
Enligt FN (Kihato 2010:8) finns indikationer på att mer än 75 procent av befolkningen 
kommer bo i städer år 2050, vilket innebär att den urbana utvecklingen står inför stora 
utmaningar och omdaningar. Städers befolkningssammansättning ändras till att bli mer 
skiftande och gränserna mellan städer, samhällen och individer blir allt mer upplösta.  
 
En heterogen befolkningssammansättning med skillnader i klass, etnicitet, religion, 
sexualitet och kön innebär en källa till kreativitet och innovation men även konflikt och 
motsättningar (Kihato 2010:9). Många västerländska städer har utvecklats till att bli 
mer fragmenterade och segregerade, vilket gör att stadsrummen fyller en ny funktion 
för integration och möten – i alla fall i teorin. I praktiken påverkar polariseringen av 
staden inte bara befolkningssammansättning och bostadsrättspriser, utan även synen på 
stadsrummet. Soppkök Stockholm som varje månad delar ut mat och kläder till 
behövande vid Björns trädgård fick i maj 2014 avslag på det tillstånd som söktes för 
verksamheten. Motiveringen var att de skulle dra till sig fel sorts människor, och att 
man ville undvika en ”freakshow” på stadens centrala torg (DN 19/5 2014). Med detta 
som bakgrund uppdagas frågan om segregeringen även har börjat innefatta de offentliga 
rummen.  
 
Hur fungerar egentligen samvaron i offentliga rum i praktiken, och vilka är de som drar 
det kortaste strået vid upprustningar av stadsrummen? Vilka är det egentligen tänkt att 
man ska möta i staden? 
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka föreställningar om det offentliga rummet, och 
förstå hur dessa föreställningar samverkar samt materialiseras i den fysiska miljön. Mer 
precist ämnar uppsatsen till att kartlägga användningen av platsen Björns Trädgård och 
undersöka strategier för samvaro mellan olika brukargrupper, för att sedan försöka 
koppla bruket och den fysiska strukturen till föreställningar om det offentliga rummet i 
allmänhet och om Björns trädgård i synnerhet.  
 

Problemformulering och frågeställningar 
 
Björns trädgård är en av de mest centrala mötesplatserna i Stockholm, och på denna 
lilla yta finns uteserveringar, en parklek med skejtpark och en moské samlade runt en 
stor gräsmatta som approprieras på olika sätt beroende på dygnets timmar. Den 
krogtäta miljön runtomkring ger upphov till konflikter mellan brukargrupper och deras 
intressen, då alla verkar ha olika föreställningar om vad ett offentligt rum är och vad det 
bör vara. De frågeställningar som den här uppsatsen söker svar på är följande: 
 
Vad finns det för föreställningar om det offentliga rummet i allmänhet och Björns trädgård i 
synnerhet från kommunens och från brukarnas sida? Vilka motstridigheter och likheter kan 
ses mellan dessa föreställningar? 
 
Hur kan Björns trädgård förstås med hjälp av begreppet territorialitet? Råder det konflikt 
eller samexistens mellan olika brukargrupper? 
 
På vilket sätt hänger föreställningarna om det offentliga rummet och Björns trädgård ihop 
med platsens territorialitet?  
 

Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsas geografiskt genom att endast handla om det offentliga rum som 
utgör Björns trädgård på Södermalm i Stockholm, tillsammans med några semi-
offentliga ytor och verksamheter i eller i direkt anslutning till platsen – nämligen 
krogen Babylon, Parkleken och Moskén. Områdesöversikten har avgränsats med hjälp 
av uppsatsens syfte problemformulering och frågeställningar, och avgränsningen av 
empirin redogörs i kapitlet forskningsdesign och metod. 
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Ovan: Karta över Björns trädgård (Stockholms stad, bearbetad av författaren). Nedan: 
Björns trädgårds lokalisering på Södermalm (Foto: Eniro) 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition 
 
Uppsatsens disposition är uppdelad i sex huvuddelar. I denna del som är den inledande 
beskrivs utgångspunkterna för arbetet; det vill säga syftet, problemformuleringen, 
frågeställningarna och avgränsningen. Nästa del utgörs av en områdesöversikt som ger 
en bakgrund till ämnet och legitimerar problemformuleringen. I efterföljande del 
presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, och följs åt av ett kapitel som beskriver 
uppsatsens forskningsdesign och de metoder som använts för att samla in och bearbeta 
det empiriska materialet. Efterföljande avsnitt behandlar själva fallstudien, och här 
presenteras resultaten av denna. Uppsatsens sista del inleds med en diskussion som 
sedan mynnar ut i slutsatserna där forskningsfrågorna besvaras, och avslutas med egna 
reflektioner och tankar om vidare studier. 
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Det här avsnittet syftar till att ge en översikt över det forskningsfält som knyter an till 
uppsatsens syfte och problemformulering. Det ska ge en bakgrundsförståelse för 
fallstudien och sätta den i ett sammanhang. Områdesöversikten redogör för olika 
namnkunniga forskares infallsvinklar inom några utvalda teman som är centrala för 
studien, inledningsvis genom att belysa rumsbegreppets komplexitet. 

Rumsbegreppet 
Trots att plats- och rumsbegreppen kan verka självklara när de nämns i vardagligt tal, är 
de två av de mest diffusa, svårdefinierbara begreppen inom humaniora och 
samhällsvetenskaperna (Hubbard, i Atkinson 2005:41). De tillhör kategorin ”fuzzy 
concepts”, eller luddiga begrepp, som ofta döljer mer än vad de förklarar. Postmoderna 
och poststrukturalistiska teorier understryker språkets instabilitet vid försök som görs 
för att definiera plats och rum, och avvisar därför universella definitioner. Många 
ansatser har gjorts för att skilja begreppen åt, med en föreställning om att båda är 
relaterade men ändå från varandra skilda begrepp med olika innebörder. Gränserna för 
plats och rum är tillfälliga, som temporärt skapas av kulturella system och är därför 
öppna för tolkning och avkodning (Atkinson 2005:46).  
 
Rum innebär ibland de föränderliga rum vi människor lever i, och ibland de rum som 
konstrueras av geometrin. Plats kan också stå för något stabilt, men även något ytterst 
flyktigt och tillfälligt. I vardagligt tal likställs ofta begreppen med termer som miljö, 
region, läge/lokalisering, område och landskap. Som vetenskapliga begrepp definieras 
plats och rum av sammanhangen för deras användning (Olsson & Wikström 2012:12). 
Madanipour menar att det finns filosofiska uppdelningar mellan det absoluta och 
relationella rummet, mellan det mentala och det levda rummet, mellan det fysiska och 
sociala, mellan abstrakta och differentiella samt förhållandet mellan rum och massa, 
rum och tid (Madanipour 1998:190). Den stora bredden av perspektiv från vilka det 
går att studera rum utifrån, kan ge upphov till missförstånd och konflikt. Madanipour 
menar att dessa missförstånd och konflikter kan undvikas om man i urbana studier 
fokuserar på processer som utvecklar den fysiska miljön. Genom att analysera 
skärningspunkten mellan den rumsliga produktionen och vardagslivets praktiker, gå det 
att komma fram till en dynamisk förståelse av rum grundat i det materiella rummet och 
dess sociala och psykologiska kontexter och egenskaper. 
 
Harvey diskuterar också detta flexibla förhållningssätt till definitionen av rum (Harvey 
2009:13). Eftersom att det inte finns något entydigt svar på frågan ”Vad är rum?”, finns 
inte heller någon mening med att försöka definiera detta innan ett urbant fenomen ska 
analyseras. Däremot är det av vikt att diskutera begreppet, för att sedan låta det 
anpassas till det specifika fallet under analysprocessens gång istället för innan. 
 
Lefebvre utvecklar sina tankar om rummets roll i reproduktionen av samhällets sociala 
relationer och produktionsförhållanden i verket The production of space, och radar upp 
en rad komplexa rumsbegrepp, där det mentala rummet, det sociala rummet och det 
fysiska rummet är centrala. Det mentala rummet skulle kunna beskrivas som den 
rationella logikens område, där teoretiska modeller och abstraktioner snarare återspeglar 
ideal än reella verkligheter. I detta område ingår den västerländska 
vetenskapstraditionen med betoning på logiska vetenskaper som matematik och fysik, 



 11 

men även mer positivistiskt inriktad sociologi. Abstraktioner konstrueras i det mentala 
rummet för att förklara verkligheten, men ska ses som just representanter för den 
verklighet de vill förklara snarare än att själva vara denna verklighet. För det finns en 
social verklighet bortom abstraktionerna menar Lefebvre, och detta kallar han för det 
sociala rummet. Det är ett praktiskt-socialt rum, på det sättet att det berör det 
fysiska/materiella rummet på ett annat sätt än vad det mentala rummet gör. Det sociala 
rummet hänger ihop med det mentala på det vis att det är i det sociala rummet som 
produktionen av det mentala rummet och dess abstraktioner sker. Det fysiska rummet 
är det som kan uppfattas och mätas. Det existerar empiriskt och är således ett resultat av 
mänsklig aktivitet. Lefebvre ansåg rummet i allmänhet vara den politiska kampens 
plats, men också dess medium. Han utvecklade en tankemodell, som en konceptuell 
bild för att förklara den rumsliga produktionens beståndsdelar med momenten rumsliga 
praktiker, representationer av rum och rum av representationer. Hela triaden ingår i det 
rum Lefebvre kallar för det sociala rummet (Lefebvre (1991) i Franzén 2004:54).  
 
Rumsliga praktiker materialiserar det sociala rummet på alla nivåer, men inkluderar även 
de rum som redan materialiserats. På stadsnivå kan det röra sig om vardagliga 
aktiviteter och ting, men även fysisk infrastruktur i form av vägar eller flygresor. På 
individnivå är det förnimmelsen, eller varseblivningen (”the percieved”) som sker genom 
kroppen (Lefebvre (1991) i Franzén 2004:55). Det är de rumsliga praktiker som syftar 
till vad kroppen gör och upplever, exempelvis avstånd, former, texturer och 
temperaturer. De föreställda rummen (”the concieved”) hamnar i stället inom momentet 
representationer av rum. Det är rum så som de representeras i tanke, förmedlade i bild, 
tal och skrift. Exempel på representationer av rum är det som går att hitta i olika 
offentliga institutioners dokument eller handlingar, och karaktäriseras av en 
teknokratisk syn som skapas av exempelvis vetenskapsmän (Lefevbre (1991) i Olsson 
2008:58). Eftersom att representation av rum är abstraktioner kan inte detta moment 
ringa in hela det sociala rummet. Representationerna rymmer ofta ideal eller 
förställningar om framtiden, vilket innebär att momentet även har intentioner om att 
forma och producera rummet enligt dessa föreställningar eller representationer. Rum av 
representationer är de levda rummen (”lived”), det vill säga de rum som erfars av 
invånarna eller brukarna (Lefebvre (1991) i Olsson 2008:59).  Det är subjektens rum 
där föreställningar och rumsliga praktiker vävs ihop, men här sker förmedlingen genom 
icke-verbal kommunikation via symboler eller koder. Denna uppdelning ska ses som 
analytisk och inte som olika rumstyper, för i det verkliga rummet, det vill säga det 
sociala rummet i dess helhet ingår alla tre moment (Lefevbre (1991) i Olsson 2008:60, 
Franzén 2004:54). 
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Fig. 1, Matris över Lefebvres rumsliga produktion vars alla delar ingår i det sociala rummet 
(Elden 2002:30) 
 
 
Hos Harvey (2011:22) är rumsbegreppen det absoluta, det relativa och det relationella 
rummet centrala. Det absoluta rummet är fast och orörligt med en oföränderlig 
struktur där enskilda objekt är tydligt urskiljbara och händelser och processer 
lättbeskrivliga. Det absoluta rummet är det rum som lättast kan undersökas med 
standardiserad mätning och beräkning. Jag tolkar denna rumskategori som det som 
inom arkitekturen ofta kallas för det fysiska, materiella rummet. Det relativa rummet är 
processens och rörelsens rum, och är därför heller inte oberoende av tiden (Harvey 
2011:24). Många personer kan befinna sig på samma plats i förhållande till mig, och 
jag kan befinna mig på samma plats som många andra i förhållande till någon annan. 
Det går alltså att upprätta helt olika kartor över relativa platser genom att mäta avstånd 
i till exempel tid eller transportmedel, och därför är heller inte det relativa rummet 
beständigt eftersom att utvecklingen inom transport och kommunikation har omdanat 
de tidsrumsliga förhållandena (Harvey 2011:26). Det finns fler än en geometri eftersom 
att den rumsliga strukturen beror på vem som relativiserar vad.  
 
Vidare innebär det relationella rumsbegreppet en föreställning om att krafter skapar sin 
egen tid och sitt eget rum (Harvey 2011:27). Det skiljer sig från det relativa synsättet 
eftersom att materia och krafter inte tänks befinna sig eller påverka tidrummet. Tid och 
rum integreras alltså i materia och krafter, och det blir omöjligt att skilja mellan tid och 
rum – de sammansmälter i ett tidrum. En händelse eller ett skeende kan inte förstås 
enbart utifrån vad som existerar vid en viss tidpunkt, utan snarare ses som en 
flödesform där det förflutna, samtiden och framtiden integreras. Harvey (2011:28) 
förtydligar detta genom att beskriva ett möte i ett rum med en samling människor, där 
alla bär med sig många olika erfarenheter och minnen som är direkt kopplade till deras 
förbindelser med världen, liksom olika förhoppningar och förväntningar om framtiden. 
Enligt det relationella synsättet flödar därför olika influenser åt olika håll och påverkar 
tidrummet.  
  

RRumslig 
praktik 

Percieved Fysiskt Materialism 

RRepresentation 
av rum 

Concieved Mentalt Idealism 

RRum av 
representation 

Lived Socialt Materialism & 
idealism 
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 DDet materie l la  

rummet 
(Det uplevda 
rummet) 

RRummets 
representationer 
(Det förestä l lda 
rummet) 

RRepresentationernas 
rum 
(Det levda rummet) 

DDet absoluta 
rummet 

Väggar, broar, 
dörrar, trappor, 
golv, tak, byggnader, 
städer, berg, 
kontinenter, 
vattenmassor, 
territoriella 
avgränsningar, 
fysiska gränser och 
hinder, inhängnade 
bostadsområden osv. 

Ekonomiska kartor, 
euklidisk geometri, 
landskapsbeskrivningar, 
metaforer om 
instängdhet, öppna 
ytor, lokaliseringar, 
lägen och positioner 
 
Newton och Descartes 

Känslan av trygghet, 
känslan av säkerhet eller 
instängdhet i ett 
avgränsat område, 
känslan av makt genom 
ägarskap och dominans 
av ett område, rädsla för 
folk utanför den egna 
gruppen 

DDet re lat iva 
rummet 
(t idrummet) 

Flöden av energi, 
vatten, luft, varoro, 
folk, information, 
pengar, kapital, 
ökningar och 
minskningar i 
avståndsfriktionen 

Tematiska och 
topologiska kartor, 
icke-euklidisk geometri 
och topologi, 
perspektivritningar, 
metaforer om situerad 
kunskap, om rörelse, 
rörlighet, 
förskjutningar, 
acceleration, 
tidrumskompression 
och avståndsökningar 
 
Einstein och Riemann 

Oron över att inte 
hinna i tid till skolan, 
spänningen i att röra sig 
in i det okända, 
frustrationen i en 
trafikstockning, 
spänningar eller 
upprymdhet till följd av 
tidrumskompression, av 
fart, av rörelse 

DDet re lat ionel la  
rummet 
(t idrummet) 

Elektromagnetiska 
flöden och fält, 
sociala relationer, 
ansamlingar av 
föroreningar, 
potentiell energi, 
ljud, dofter och 
andra 
sinnesförnimmelser 
som bärs av vinden 

Surrealism, 
existentialism, 
psykogeografier, 
cyberrum, metaforer 
om inetrnalisering av 
kraft och makt, 
kaosteori, dialektik, 
interna relationer, 
kvantteori 
 
Leibniz, Whitehead, 
Deleuze, Benjamin 

Visioner, fantasier, 
önskningar, 
frustrationer, minnen, 
dömmar, skenbilder, 
psykiska tillstånd (t.ex. 
höljdskräck, torgskräck, 
klaustrofobi) 

 
Fig. 2, Matris över förhållandet mellan Harveys och Lefebvres rumsbegrepp (Harvey 
2009:132) 
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Rummet mellan husen 
 
Det finns många definitioner och sätt att behandla offentliga rum som begrepp, precis 
som med rum och platser beskrivet i föregående avsnitt. Begreppet offentlig kommer 
från tyskans öffentlich som betyder öppen och tillgänglig, men kom redan under 1700-
talet att innefatta betydelser av det allmänna och det gemensamma (Listerborn 
2002:19). Ett vanligt förhållningssätt är att betrakta offentliga rum som rum 
karaktäriserade av samvaron mellan främlingar. Att förstå offentliga rum som en sfär av 
mellanmänsklig sällskaplighet, innebär även att fokus hamnar på rum som är 
tillgängliga för många olika typer av människor och grupper. För att en plats ska vara 
tillgänglig för så många olika typer av människor som möjligt måste det också vara en 
plats som inbegriper varierade aktiviteter (Kärrholm 2007:19). 
 
Gehl (2011:44) går igenom den urbana utvecklingen i stora drag, och menar på att 
funktionalismen som hade sina rötter i den medicinska vetenskapen, fokuserade på 
hälsa och fysiologiskt lämplig arkitektur för att råda bot på trångboddhet och sanitära 
missförhållanden genom att planera för ljus, luft, ventilation och sol. Därmed sattes de 
sociala och psykologiska aspekterna av arkitekturen och stadsutformningen åt sidan. 
Detta bristande intresse i och med inriktningen på fysisk och materiell planering, är 
märkbar i utformningen av de offentliga miljöerna där gaturum och torg försvann från 
planeringen, ersatta av vägar och stigar separerade från varandra och oändliga 
gräsmattor (Gehl 2011:45).  
 
Begreppsparet privat och offentligt är naturligtvis starkt knutna till diskussionen om 
offentliga rum. Uppdelningen har ifrågasatts, bland annat av Kärrholm som diskuterar 
territorialitet istället för denna dikotomi för att ge en mer nyanserad och invecklad bild 
av hur bruk och maktstrukturer manifesteras i den byggda miljön (Kärrholm 
2004:238). Hur delar av en stad används och upplevs är nämligen mer komplicerat än 
vad en begreppslig uppdelning kan omfatta. Användningen av en plats och dess sociala 
sfär förändras under dygnets timmar (Listerborn 2002:20). Enligt Brill (1989 i Persson 
2001:156) innebär det offentliga livet 

 
(i) ett forum där den enskilde individens förväntningar och önskemål om 

lycka balanseras av regler om korrekta beteenden och ansvar för det 
allmänna 

(ii) en gruppaktivitet där människor såväl skapar makt som symboliserar 
makt; 

(iii) en skola för social inlärning där möjliga beteenden synliggörs; 
(iv) platser där främlingar möts på en gemensam arena 

 
Offentliga miljöer är platser som påverkar det offentliga livet. Deras karaktäristika är 
 

(i) att de används för gemensamma intressen och är möjliga att påverka 
(ii) att de är tillgängliga för alla och delade av olika typer av människor; 
(iii) att de är öppna för allmänt beskådande; 
(iv) att de är arenor för ett offentligt liv som inte behöver inriktas på vänner 

och familj 
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Mats Lieberg (1993:193) hävdar att det finns en diskurs om staden som kan 
sammanfattas med det goda stadslivet vars främsta företrädare är stadsteoretikern Jane 
Jacobs. Enligt detta synsätt innebär stadslivet frihet, omväxling och nya intryck. 
Offentligheten i staden ska ge alla möjlighet att mötas och visa upp sig, och stadens 
gator och torg blir då som en scen eller arena för kontakt och möten, både planerade 
och oplanerade (Jacobs 2005:81). En god stad enligt Jacobs är alltså den som bygger på 
vitaliteten som är typisk för koncentrerade (urbana) befolkningar (Jacobs 2005:230). 
Kärnan i denna vitalitet är en aktiv offentlig sfär. Det är detta som gör staden till en 
fantastisk och fascinerande plats, liksom en plats för nya intryck som kan skapa nya 
uttryck.  
 
Lefebvre delar flera idéer med Jacobs, de yrkar båda på en kreativ re-appropriering av 
staden som kan ställas i motsats till top-down planeringens deterministiska anda. 
Lefevbre gör en skarp distinktion mellan ”the planned city” (den planerade staden) och 
”the practiced city” (användningen av staden). Detta innebär en invändning mot att 
staden planeras av specialister, exempelvis planerare, som tappat kontakten med 
erfarenheten och den faktiska användningen av staden och planerar utifrån detta 
perspektiv (Hirt 2012:28). Olsson bekräftar det här förhållningsättet till staden när hon 
skriver att ”Städer har genom historien ofta framställts som de primära platserna för 
nyskapande, nytänkande och framåtskridande utveckling” (Olsson 2008:31). Hon menar 
att sinnebilden av staden utgjorts av blandningen och sammanblandningen av 
människor, kulturer, handelsvaror och idéer – och utgörs i viss del även idag. Men de 
diskurser som bottnar i detta, exempelvis om innovation, konkurrenskraft och 
utveckling representerar enbart vissa befolkningsgrupper, vissa typer av rum och en viss 
typ av stad. En annan berättelse är den som vittnar om polarisering, segregering och 
exkludering (Olsson 2008:31). 
 
Urbanteoretiker har alltså länge hävdat att den fysiska och sociala dynamiken i 
offentliga rum spelar en central roll i skapandet av offentligheten och den offentliga 
kulturen (jfr. exempelvis Jacobs 2005:81, Carr et al. 1993:334). En stads gator, torg 
och andra allmänna platser anses alltså vara symboler för kollektivt välbefinnande och 
möjligheter och för politisk debatt och möten. Även om detaljerna för detta 
förhållningssätt har skiftat råder det enighet om att det finns ett starkt band mellan 
stadens offentliga rum, medborgerlig kultur och politiskt deltagande. Ash Amin 
illustrerar detta förhållningsätt genom att citera Carr et al. (1993:334) 
 
When public spaces are successful ( . . . .) they will increase opportunities to participate in 
communal activity. This fellowship in the open nurtures the growth of public life, which is 
stunted by the social isolation of ghettos and suburbs. In the parks, plazas, markets, 
waterfronts, and natural areas of our cities, people from different cultural groups can come 
together in a supportive context of mutual enjoyment. As these experiences are repeated, 
public spaces become vessels to carry positive communal meanings (Carr et al. 1993:334 i 
Amin 2008:21). 
 
Amin (2008:22) frågar sig om detta antagande fortfarande är giltigt i en tidsålder av 
sprawl, multifunktionella offentliga rum och en spridning av arenor för det kulturella 
och politiska uttrycket.  Han menar att vi sedan länge rört oss bort från tiden då 
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stadens centrala offentliga utrymmen primärt var politiska och kulturella platser. Idag 
formas medborgerliga praktiker och offentlig kultur i allmänhet i andra flödesbanor, till 
exempel i böcker, media och internet och därför kan offentlighet inte enbart reduceras 
till det urbana eller knytas till en specifik mötesplats i staden (Amin 2008:23). Det 
offentliga (stads)rummet har alltså istället blivit en komponent i detta brokiga landskap, 
som ett uttryck för en samhällsutveckling snarare än ett nav där samhällsutvecklingen 
formas.  
 
Mötet med ”den andre” i det offentliga rummet är central inom urbanismens kanon, en 
nödvändighet för individen och för ett livfullt stadsliv. Amin (2008:24) ställer sig inte 
emot att karaktären av det offentliga rummet och det offentliga livet är starkt 
sammankopplat, men håller inte med föreställningen om att offentliga mötesplatsers 
sociologi likställs med hela det offentliga områdets tillstånd. Detta dels på grund av att 
det offentliga området, som tidigare nämnts, har spridits till fler arenor, men också på 
grund av att den interaktiva dynamiken mellan främlingar som ska mötas är långt ifrån 
förutsebar, särskilt vad gäller den kollektiva prägeln som särskiljs av förväntningar, 
beteenden och andra sociala praktiker. Hur de offentliga rummen fungerar i staden, 
behöver alltså inte vara en indikator på ett samhälles politiska tillstånd. 
 
Därför kan också försöken att skapa interaktion och mångfald i det offentliga rummet 
anses vara normativa. Vissa kommer att nyttja och gynnas av dessa försök, och kanske 
förändra sin syn på stad och stadsliv, medan andra inte kommer att göra det på grund 
av bakgrund, förväntan av det offentliga rummet och inställning till det allmänna 
(Amin 2008:25). Mitchell (2003 i Olsson 2008:99) anser att det går att urskilja två 
olika visioner om man ser till definitionen av offentligt rum. Den första innebär att det 
offentliga rummet ses som rum för städade sociala aktiviteter som rekreation, nöje och 
konsumtion företräds av myndigheter, fastighetsägare och många medborgares sida. 
Brukarna förväntas anpassa sig efter dessa föreställningar och rådande normer om 
korrekt beteende, vilka även är stark förankrade i det offentliga rummets utformning 
och de lagar och regler som styr användningen. Den motsatta visionen ligger nära 
Lefebvres beskrivning av föreställda rum, det vill säga som ett rum för fri interaktion 
och appropriering där människor kan föra fram sina politiska ståndpunkter och bruka 
rummet på andra sätt än som förordats, vilket leder till att en konfliktsituation kan 
uppstå mellan dessa två visioner. 
 

Konflikt, gränsdragning & kontroll 
 
Offentliga rum kan vara mer eller mindre tydligt definierade sett till allmän 
tillgänglighet. En form av social-rumslig exkludering är uppdelningen mellan offentliga 
och privata områden eller territorier (Madanipour 1998:193). Dessa gränser är 
markerade på olika sätt, skyddas och upprätthålls på olika sätt. Privatliv/avskildhet, 
privat egendom och privata rum är sammanflätade och avgränsas av olika typer objekt 
eller symboler, exempelvis genom subtila förändringar av färg eller struktur eller staket 
och grindar. De som är inne är berättigade att befinna sig där, medan andra exkluderas. 
Denna exkluderingsprocess stöds av den allmänna diskursen genom lagar och regler.  
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Det finns också en mental aspekt av tillgänglighet, nämligen vår uppfattning av rum, 
vilken kontrolleras på mer subtila sätt med hjälp av koder eller symboler. Det mentala 
rummet kontrolleras även av våra rädslor och vår uppfattning av aktiviteter på vissa 
platser. En tredje form av barriär för det rumsliga beteendet är den sociala kontrollen, 
som innebär allt från lagliga restriktioner i form av (fysiska) administrativa gränser, till 
exempel mellan nationer, till gränsen mellan det offentliga och privat som yttrar sig 
fysiskt i form av ett staket. En kombination av formaliserade lagar och regleringar, 
informella koder och symboler samt rädslor och önskningar kontrollerar vårt rumsliga 
beteende och påminner oss om olika begränsningar av tillträde och tillgänglighet. 
Madanipour kommer fram till att rum därför har en stor betydelse i inkluderings- och 
exkluderingsprocesserna i staden. Det är en indikator på de sociala förhållandena, men 
även ett verktyg för att påverka och skapa dessa relationer. Därför kan social 
exkludering inte studeras utan att även se till den rumsliga segregationen och 
exkluderingen (Madanipour 1998:191). 
 
Olsson (2008:230) hävdar att det som definieras som legitim användning eller 
accepterat beteende i det offentliga rummet inte är objektivt, även om offentliga rum 
ofta betraktas och framställs så. Det offentliga rummet speglar de rådande ojämlika 
maktförhållandena i samhället och har således en normativ dimension, både materiellt 
och socialt. Detta innebär att rådande normer inte bara manifesteras genom mentala 
föreställningar utan även genom själva det materiella rummet genom dess rumsliga 
organisering, och även genom utformning av detaljer. Inget offentligt rum kan därför 
sägas vara tillgängligt för alla, eftersom att det präglas av både sociala och materiella 
gränser, och kan därför inte heller betraktas som offentligt enbart för att de tillskrivs en 
offentlig användning (Mitchell i Olsson 2008:231). 
 
Bakom föreställningen om det offentliga rummets neutralitet döljer sig ett socialt rum 
som är approprierat av olika aktörer som i många fall dominerar det. Enligt Olsson 
(2008:100) är det många forskare som menar att det offentliga rummet har utvecklats 
till en ordnad plats som prioriterar medelklassens intressen, exempelvis konsumtion. 
Den mångfald som förespråkas inom urbanpolitiken handlar snarare om utformning 
eller estetisk variation än en heterogen blandning av befolkningsgrupper. 
Upprustningar av offentliga rum innebär ofta en strategi med vilken man genom en 
omgestaltning signalerar vilka individer och grupper som är välkomna och vilka som 
inte är det (Zukin (1995) i Olsson 2008:100).  
 
På platser där många olika människor med skilda intressen ska mötas uppstår det lätt 
konflikter och motsättningar som står i kontrast till diskursen om det homogena 
livfyllda stadsrummet. En behaglig och trivsam offentlig miljö hänger delvis ihop med 
skydd från fara och fysiskt hot orsakad av till exempel trafiken eller kriminalitet (Gehl 
2011:171). Gehl refererar till Jacobs som menar på att en social kontroll uppstår på 
platser där det rör sig mycket människor som genererar trygghet.  
 
Stadslivet är lockande för många människor, varför de väljer att övervinna sin rädsla för 
våldsbrott för att kunna delta i vad staden erbjuder. Inom urbansociologin har forskare 
pekat på baksidorna med trygghetsarbete, närmare bestämt den sanering och 
upprustning av stadsrum som på olika sätt medför att vissa grupper eller företeelser inte 
längre ges utrymme (Listerborn 2002:11). Trygghetsarbete kan med andra ord leda till 
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en viss grad av social exkludering. En oro uttrycks av vissa forskare över att det håller på 
att ske en upplösning av det offentliga rummet, som knyts till diskussioner om 
gentrifiering, gated communities och ”pacification by capppuccino” – ett uttryck myntat 
av Sharon Zukin (Zukin (1996) i Thörn 2007:70) som innebär att människor känner 
sig trygga för att de i det offentliga rummet hittar något de kan identifiera sig med. Om 
staden förstås som en plats av samvaro med främlingar, måste det även finnas en 
förståelse för att motvilja och rädsla för främlingar tar sig uttryck inom såväl 
lokalpolitiken som vardagslivet där likgiltighet och fientlighet mot olikhet yttrar sig i en 
önskan om att bara ha kontakt med en viss storts människor i stadslivet (Sandercock 
2000:203). 
 
Listerborn (2002:11) menar att diskussioner om rädsla och trygghet i stadsrummet 
innebär en fara eftersom att risken finns att två svaga grupper ställs mot varandra, det 
vill säga de marginaliserade och de som upplever otrygghet. Trygghet är alltså ett 
dubbelsidigt fenomen som skapar trygghet för en del men utesluter andra. 
 

Gentrifiering och exkludering 
 
Gentrifiering är ett skeende som förekommer i de flesta västerländska städer. Det 
innebär en omvandling som skapar rumsliga och sociala barriärer som separerar olika 
socioekonomiska befolkningsgrupper ifrån varandra. Socialt blandade stadsdelar 
försvinner genom att grupper med lägre socioekonomisk status trängs bort, samtidigt 
som tendenser till social homogenisering även kan märkas av i de offentliga rummen 
(Olsson 2008:43). En konsekvens av denna utveckling är att bristen på kontakt och 
möten mellan människor med olika grupptillhörigheter genererar skilda föreställningar 
om verkligheten och därmed ett större främlingskap. Det stärker även rädslan för och 
den negativa inställningen gentemot socialt marginaliserade grupper, eftersom att de 
sociala skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper ökat.  
 
Gentrifiering hänger ihop med den ökade konkurrensen mellan städer, regioner och 
kommuner (Holgersson & Thörn 2014:21, 42, 73). De innebär att ökat tryck på 
marknadsföring och positionering, som ofta beskrivs som ”city branding”. Parallellt 
med denna process har betydelsen av att skapa en social blandning i staden lyfts fram i 
politisk debatt, och områden som blir föremål för stadsförnyelse är ofta 
arbetarstadsdelar i eller i anslutning till stadskärnan. Syftet som uttrycks då är att skapa 
en mer attraktiv miljö och levande stadskultur med blandade funktioner, vilket 
framställs som positiva för alla invånare. Att befolkningssammansättningen skulle 
påverka de offentliga rummen i gentrifierade områden är heller inget som nämns. 
 
Tillgängligheten till de attraktiva stadsdelarnas offentliga rum begränsas för personer 
som hotar att göra dem mindre attraktiva, som till det yttre inte harmonierar med 
omgivningen (Olsson 2008:44). Vissa grupper får därför flytta till mer perifera delar av 
staden där de inte syns lika tydligt. Denna exkluderande tendens inom det offentliga 
rummet legitimeras av politiker och media genom att vissa grupper utpekas som ett hot 
för den övriga allmänhetens säkerhet, vilket gör att de exkluderande åtgärderna anses 
som logiska och nödvändiga. Det reella hot som exempelvis hemlösa utgör är kanske 
istället att deras närvaro förhindrar en positiv utveckling av den byggda miljöns 
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marknadsvärde. Olsson (2008:45) menar på att då det offentliga rummet anses vara för 
farligt för offentlig kultur tenderar också det offentliga rummets offentlighet att 
eroderas. 
 
Nutida västerländsk stadsutveckling, hand i hand med gentrifiering, kännetecknas även 
av en kommersialisering av stadens offentliga rum. Den uppenbara risken med detta är 
att det verkligt offentliga rummet krymper (Mitchell i Olsson 2008:45). När gränserna 
mellan privat och offentligt suddas ut eller blir otydliga, omformas de enligt en mer 
snävt definierad förståelse av deras offentlighet. Därmed krymper även möjligheten till 
att använda rummen för politiska yttringar eller icke-kommersiella aktiviteter, det vill 
säga använda dem som demokratiska rum. En del forskare menar att detta innebär the 
end of public space. Diskussionen om privatiseringen av stadsrummet handlar ofta om 
att grupper stängs ute från vissa arenor på grund av att de inte anses attraktiva för 
marknaden eller att de på andra sätt är normavvikande (Listerborn 2002:20). 
 
Frågan om social exkludering och integration handlar i hög grad om tillträde och 
tillgänglighet (Madanipour 1998:191). Det kan vara tillträde till beslutsfattande, 
resurser och gemensamma narrativ som möjliggör social integrering. Många av de här 
formerna för tillträde eller tillgänglighet har tydliga rumsliga manifestationer, eftersom 
att det är i olika typer av rum som olika typer av tillträden möjliggörs eller nekas. Runt 
omkring oss finns en samling av öppna, stängda eller kontrollerade rum. Detta kan 
yttra sig både genom den fysiska organisationen av olika rum, som socialt och 
symboliskt har använts för att begränsa rumsliga praktiker. 
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Poststrukturalistiskt perspektiv 
 
Att välja ett teoretiskt perspektiv handlar om med vilka ögon man ser på sitt material, 
till exempel om det är en avspegling av verkligheten eller om det är ett uttryck för hur 
olika synsätt, tolkningar och perspektiv formar och strukturerar den sociala 
verkligheten (Herz & Johansson 2013:18). Ett naturalistiskt förhållningssätt innebär en 
syn på att det människor säger eller gör ses som något autentiskt, sant och verkligt – en 
avspegling av verkligheten. Poststrukturalismen går emot denna syn och arbetar istället 
utifrån ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till sådana anspråk på sanning. 
 
Poststrukturalismen utgör en heterogen vetenskapsteoretisk och begreppslig inriktning 
inom humaniora och samhällsvetenskap (Herz & Johansson 2013:59). Även om det 
finns likartade rötter hos teoretiker och filosofer som kopplas till ett poststrukturellt 
förhållningssätt, krävs det av en forskare som antar en poststrukturalistisk position att 
utveckla, försvara och mejsla fram begrepp och förhållningssätt (Herz & Johansson 
2013:68). Detta innebär inte ett krav på renlärighet eller en jakt efter den äkta 
poststrukturalismen, utan att tvärtom införa reflexivitet och intellektuell varsamhet i 
begreppsanvändningen.  
 
Flera av grunderna inom posttänkandet, dit både poststrukturalismen och 
postmodernismen hör, innebär ett motstånd mot att bygga stora teorier och att över 
huvud taget nagla fast den sociala verkligheten i redan färdiga begreppsapparater (Herz 
& Johansson 2013:63). Det finns nämligen en inneboende motsättning mellan 
dekonstruktion och skapandet av begreppsapparater som kan användas för att analysera 
den sociala verkligheten. Många poststrukturalister arbetar genom att:  
 

• identifiera begreppskonstruktioner inom ett givet fält och tydliggöra dessa 
• visa hur dessa begrepp och betydelser är ordnade i hierarkiska kedjor av 

kategorier 
• invertera och dekonstruera dessa hierarkier 
• uppfinna nya begrepp som överskrider dikotomierna och som kan användas för 

att bryta upp ny konceptuell mark, se nya infallsvinklar och förändra den 
sociala verkligheten (Borradori, i Herz & Johansson 2013:105). 

 
Hos poststrukturalismen finns ett inneboende motstånd mot försök att låsa fast och 
kategorisera, namnge, lagra och packa den sociala verkligheten i färdiga boxar (Herz & 
Johansson 2013:46). Men trots den vanligt förekommande oviljan att tala i termer av 
struktur saknas inte detta perspektiv i poststrukturalistisk teori. De flesta teoretiker och 
tänkare förnekar inte strukturers uppkomst utan ser dem som konstruerade, rörliga och 
därmed även som föränderliga (Herz & Johansson 2013:70). Strukturer är det som ger 
form åt och länkar samman en rad individuella och sociala handlingar som får en 
utsträckning i tid och rum (Herz & Johansson 2013:65).  
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Territorialitet 
 
I den här uppsatsen har inga nya begrepp uppfunnits, utan istället har Kärrholms 
territorialitetsbegrepp använts inom den poststrukturella ansatsen. Detta avsnitt 
beskriver territorialitet så som Kärrholm definierar det i sin avhandling Arkitekturens 
territorialitet (2004) och i artikeln The Materiality of Territorial Production: A 
Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space 
(2007). Kärrholm argumenterar för att relationen mellan materialitet/rum och 
användning (historiskt sett formulerad som relationen mellan form och funktion) är 
grundläggande för urbana studier men även för studier av vardagslivet. Begreppet 
territorialitet är relevant för att det inhyser aspekter av materiell utformning och 
användning; territoriella uppdelningar och indelningar är något som alla är 
förpliktigade till att förhålla sig till (Kärrholm 2007:438). Territoriella bestämmelser 
påverkar våra beteendemönster och våra rörelser i det urbana landskapet, både på 
tydliga och mer subtila sätt. 
 
Begreppet territorium har en lång och inte helt okomplicerad historia (Kärrholm 
2007:5). Territorialitet är från början ett politiskt begrepp som senare genomgick en i 
sammanhanget viktig omvandling under 1700-talet när det började användas 
metaforiskt för att beskriva det rum som approprieras av fåglar genom sång. Den här 
beteendeinriktade uppfattningen om territorium är starkt knuten till begreppet revir, 
som utvecklades under 1900-talet. Mänsklig territorialitet beskrevs till en början med 
stor fokus på defensivt och aggressivt beteende, i likhet med den zoologiska 
territorialiteten.  Under 1970-talet utvecklades denna ansats genom att introducera en 
mjukare ”uppfattning av ägande” av platser och rum, det vill säga approprierade platser 
som inte nödvändigtvis försvaras.  
 
Territorialitet som begrepp har definierats av en rad forskare på följande vis. 
Territorialitet innebär att verka för att göra anspråk på och försvara ett territorium 
(Hall 1959 i Kärrholm 2007:6), och är ett beteende med en gränsreglerande mekanik 
som innebär personalisering eller produktion av en plats eller ett objekt (Altman 1975 i 
Kärrholm 2007:6). Det kan även vara en kommunikation eller förmedling av att detta 
är ”ägt” av en person eller en grupp, vilket innebär att individer definierar sitt spelrum 
av förpliktelser, liksom sin egen och andras identitet (Shils 1975 i Kärrholm 2007:6). 
Mänsklig territorialitet kan således förstås som en uppsättning beteenden och tankar en 
person eller grupp visar, baserat på ägande och makt över fysiska rum och platser (Bell 
et al. 1996 i Kärrholm 2007:6). 
 
Det finns en motsägelse i begreppet territorialitet, eftersom att ordningen och 
säkerheten som den borgar för inte är ett statiskt fenomen utan mobilt (Kärrholm 
2007:7).  Territorium skiftar ständigt, det omdanas och omrepresenteras på olika sätt 
menar Kärrholm. Territorialitet kan därför likställas med en typ av makt som har 
platsen och rummet som medium. Territorier produceras överallt, och på olika sätt i 
olika kontexter med olika medel. De kan vara fasta och bestående, ögonblickliga och 
kortlivade och omspänner ett brett spektra av fenomen som nationer, stadsdelar, en 
parkeringsplats eller någons favoritbänk. Territorium kan även vara överlappande i ett 
tidsrumsligt perspektiv (Kärrholm 2007:9). 
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För att undersöka hur territorier stabiliseras och upprätthålls presenterar Kärrholm fyra 
olika territoriella produktionsformer, som han kallar för territoriell strategi, taktik, 
appropriation och association. Territorier upprättas på olika sätt, i olika sammanhang 
och med olika styrka och medel och denna indelning gör det möjligt att studera vissa av 
de olika betydelser som begreppet fått i olika sammanhang. Klassificeringen är baserad 
på hur produktionen går till och vad för slags kontroll som mobiliseras, men 
distinktionerna är inte knivskarpa utan överlappar varandra ibland.  Territoriell strategi 
och taktik representerar medvetet planerade och målmedvetna försök att avgränsa ett 
territorium. Den utövade territoriella kontrollen är riktad mot territoriet och 
användningen av territoriet. Territoriell strategi presenterar ofta en mer indirekt 
kontroll som upprätthålls av regler eller ting, och är planerad på distans från det 
territorium som ska produceras. Strategierna kan ses som ett försök från en identifierbar 
aktör att upprätta normer och regler kring vad som är rätt användning av ett 
territorium, och behöver inte hävdas direkt på platsen utan kan produceras genom 
administrativa åtgärder såsom detaljplanering. Strategi sker alltså ofta genom 
myndighetsutövning i form av planering, men också genom privata aktörer som har 
rätt att utforma en plats efter egna önskemål.  
 
Territoriell taktik upprättas i en pågående situation och hävdas mer direkt och med en 
personlig anknytning mellan territoriet och den som upprättar det. För att skilja 
strategi och taktik åt beskriver Kärrholm en restaurangverksamhet med en uteservering. 
Genom att söka tillstånd för uteserveringen hamnar den inom kategorin territoriell 
strategi, medan mer spontant utsatta sittplatser utanför verksamheten innebär en 
territoriell taktik. Taktiken saknar medel för att professionalisera sina uppgifter eller sitt 
bruk. Territoriell association och appropriation representerar territoriella produktioner 
som inte planerats på ett målmedvetet sätt utan som snarare är en konsekvens av ett 
bruk. De kan dock innehålla planering och rationella beslut, men är inte fattade för att 
upprätta en territoriell ordning. Appropriation avser ett territorium som verkar genom 
en upprepad användning av en person eller grupp där territoriet kopplas till just dessa, 
men utan en avsiktlig markering om att det tillhör personen eller gruppen. Territoriell 
association avser territorier som också verkar genom en upprepad användning men där 
territoriet istället kopplas till ett visst sorts bruk, till exempel ”klätterträdet”. En särskild 
individ eller grupp kan trots detta kopplas samman med platsen, och utgör då en stark 
association (Kärrholm 2004:82-83). 
 
 
 
 OOpersonlig kontroll  PPersonlig kontroll  

RRiktad produktion Territoriell strategi Territoriell taktik 

PProduktion genom 
bruk 

Territoriell association Territoriell appropriation 

 
Fig. 3, Matris över de territoriella produktionsformerna (Kärrholm 2004:82) 
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Fallstudie 
 
Uppsatsens forskningsdesign är fallstudie, vilken har som avsikt att resultera i en 
djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter och processer som 
förekommer i ett särskilt fall genom att rikta sökarljuset på en särskild 
undersökningsenhet. Genom att göra en fallstudie går det alltså att studera relationer 
och processer på djupet och i detalj, till skillnad från vad som är möjligt att uppnå med 
exempelvis surveyundersökningar. Genom att koncentrera sig på ett fall kan man skaffa 
sig insikter som kan få vidare konsekvenser och målsättningen är att belysa det generella 
genom att titta på det enskilda (Denscombe 2009:59). Forskningsdesignen fallstudie 
innefattar inga förutbestämda metoder, utan ger forskaren frihet att använda en rad 
olika källor, data och forskningsmetoder i undersökningen (Denscombe 2009:61). Val 
av fall, material samt metoder för datainsamling och analys för den här studien beskrivs 
i följande avsnitt. 
 

Val av fall 
 
Fallet måste väljas utifrån relevans för det problem eller de frågor som ska undersökas 
(Denscombe 2009:64). I det här fallet har valet baserats på en personlig förförståelse av 
platsen Björns trädgård i Stockholm, som kan ses som både en typisk och avvikande 
undersökningsenhet. Typisk eftersom att det är en av de mest centrala mötesplatserna i 
staden, där flera olika brukargrupper finns samlade på en relativt liten yta vilket är 
vanligt hos centralt belägna offentliga rum i större städer. Avvikande eftersom att den 
skiljer sig från många av de offentliga rum inom stadsdelen Södermalm då den inte 
anses vara attraktiv och ofta beskrivs i negativa ordalag. Under det senaste året har 
namnet Björns trädgård dykt upp i media i samband med diskussionerna om 
exkluderande design i staden och gentrifiering. Ett uttalande från en medarbetare på 
trafikkontoret som uttryckte sin syn på utsatta människor har väckt starka reaktioner 
och en diskussion om vem staden, och då framförallt stadsrummen, egentligen tillhör 
(DN 2015-05-19).  
 

Material 
 
Innehållsanalysen av kommunala dokument och handlingar har avgränsats till att 
omfatta den kommuntäckande översiktsplanen för Stockholms stad och rapporten 
Mötesplatser i stockholmsregionen från landstingets regionplanekontor. Dessa dokument 
har valts för att undersöka de generella och övergripande föreställningarna om 
offentliga rum och mötesplatser. Utöver dessa två dokument har ärenden som berör 
den specifika platsen Björns trädgård analyserats. Intervjumaterialet har avgränsats till 
representanter för två tydliga brukargrupper på platsen. Två av respondenterna arbetar 
vid parkleken som fritidsledare och enhetschef, och den tredje är moskédirektör och 
imam vid Stockholms moské. Utöver detta har observationsstudien genererat material i 
form av observationsscheman, fältanteckningar samt diagram, kartor och fotografier. 
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Metoder för insamling av data 
 
Fallstudiens empiriska material har samlats in och bearbetats med olika metoder. De 
metoder som använts för insamling av data beskrivs nedan och är indelade i olika 
avsnitt efter val av metod, och metoden för analys av det empiriska materialet har varit 
kvalitativ innehållsanalys. För att samla in data i form av kommunala dokument och 
handlingar om den specifika platsen Björns trädgård har en sökning på just orden 
Björns trädgård gjorts i databasen Insyn Sverige där Stockholms stads diarieförda 
ärenden och beslut mellan 2002 och 2015 finns. Sökningen genererade 100 träffar, 
varav 10 var relevanta för studien eftersom att de berörde förändringsförslag för platsen, 
både från medborgarnas och politikernas sida. De som valts bort var främst 
bygglovsärenden för bostadsrätter i närheten av platsen, och ärenden angående 
parklekens drift.  
 

Observationsstudie 
 
Observation är en mycket påtaglig metod för insamling av data. Det är ett sätt att 
komma bort från att samla in information om vad människor säger att de gör, eller 
säger att de tänker. Genom att göra en systematisk observation och samla in data med 
observationsscheman minimeras de variationer som uppstår i data baserade på 
individuell perception av händelser och situationer (Denscombe 2009:274). I det här 
fallet har den systematiska observationen utgått från Gehls riktlinjer om platsanalys 
(Gehl & Svarre 2013), och ett observationsschema har gjorts som är anpassat efter 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Observationsstudiens resultat redovisas i 
tabellform och finns med som bilaga. Utifrån tabellen har ett diagram gjorts för att visa 
användningen av Björns trädgård tydligare, samt för att visa hur platsen förändras 
beroende på tidpunkt och dag (se sid. 35 & 60). 
 
Observationsstudien som gjorts kan även sägas vara deltagandeobservation, där 
observatören deltar i det dagliga livet hos det som ska studeras, antingen öppet i rollen 
som forskare eller dolt. Hen observerar det som händer i den ”naturliga miljön” och 
försöker med andra ord inte påverka, ändra eller kontrollera miljön och 
omständigheterna när studien utförs (Denscombe 2009:283). Denna metod gör det 
möjligt för forskaren att lägga större vikt vid djup än bredd i materialet, eftersom att 
den data som produceras reflekterar detaljerna, subtiliteterna, komplexiteten och de 
inbördes förhållandena i den sociala värld som undersöks (Denscombe 2009:284).  
 
Syftet med observationsstudien är att senare kunna jämföra det offentliga livet som 
pågår i Björns trädgård med den beskrivning som återges i det övriga empiriska 
materialet. Den här metoden ska återge en bild av det fysiska rummet och dess olika 
element, fasta likväl som rörliga. Observationsstudien har två övergripande delar, varav 
den första består av en inventering på platsen där fasta element och territoriella 
produktioner kartläggs. Därefter presenteras resultaten av observationer gjorda på 
platsen vid olika tidpunkter under en veckodag (onsdag), och en helgdag (lördag). 
 
Observationsstudien utgår från Jan Gehl och Birgitte Svarres verk How to study public 
life (Gehl & Svarre 2013). Första frågeställningen vid platsanalys är enligt denna metod 
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är ”Hur många?”, det vill säga ett kvantitativt fastställande (Gehl & Svarre 2013: 13). 
Det som närmare ska räknas är hur många som passerar och hur många som dröjer sig 
kvar. Nästa fråga är ”Vem?”, eftersom att den första frågan ringar in alla människor 
som rör sig på platsen, som har olika grupptillhörigheter och attribut, som till exempel 
ålder och kön. Dessa observationer baseras ofta på antaganden, vilket kan innebära att 
insamlad data kan bli oprecis.  Den tredje frågan är ”Var?”, alltså var människor rör sig 
eller stannar till i det offentliga rummet (Gehl & Svarre 2013: 15). Denna fråga ger 
även möjlighet till att koppla funktion till bruk. Nästa fråga lyder ”Vad”, och är till för 
att kartlägga vad för typ av aktiviteter som pågår inom området, exempelvis 
kommersiell aktivitet, gång och lek. Sista frågan är ”Hur länge?” – det vill säga hur 
länge människor dröjer sig kvar, vilket säger mycket om det offentliga rummets kvalitet 
och funktion (Gehl & Svarre 2013: 19). Tidsperspektivet är ofrånkomligt i en 
platsanalys, eftersom att den mänskliga aktiviteten i förhållande till det fysiska rummet 
involverar processer och händelsekedjor som är under ständig förändring. Det finns 
flertalet verktyg för att samla in och systematisera observationer. I den här studien har 
observationsscheman, fältanteckningar och ”mapping” - det vill säga kartläggning och 
fotografering använts (Gehl & Svarre 2013: 25).  
 
Observationsstudien har genomförts en onsdag och en lördag för att undersöka hur 
platsen förändras beroende på veckodag. Observationerna har gjorts vid samma 
klockslag de båda dagarna, klockan 10, 12.30, 16.30, 21.00 under en halvtimme vid 
varje tidpunkt, för att undersöka platsens dagscykel. Observationsstudien har utgått 
från Jan Gehls metoder, som sammanfattats med frågeställningarna: Hur används 
platsen? Av vilka används plasten? Hur kommer territorialitet till uttryck på platsen? Hur 
rör sig människor på platsen? Under observationsstudiens halvtimmar stod jag på tre 
olika platser några minuter vardera, och gick två varv runt platsen mellan dessa platser. 
Kartan nedan visar dessa observationsplatser och mitt rörelsemönster under studien.  
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Intervju 
 
Intervju är en väl lämpad metod om den information som ska samlas in rör komplexa 
och subtila fenomen, till exempel insikter om människors åsikter, uppfattningar, 
känslor och erfarenheter. Dessa behöver undersökas på djupet och i detalj, och är svåra 
att redovisa med några enstaka ord som i en enkätundersökning (Denscombe 
2009:232). Det finns flera typer av forskningsintervjuer, och i den här uppsatsen har 
semistrukturerade intervjuer använts som metod. I denna typ av intervju har forskaren 
förberett ämnen och frågor som ska behandlas och besvaras, men denne är flexibel vad 
gäller samtalets utveckling och ämnenas utveckling. Respondenten ges möjlighet att 
utveckla sina idéer och tankar och tala mer utförligt om det som intervjuaren tar upp. 
Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av öppna svar och en betoning på att den 
som blir intervjuad också får vara med och styra samtalet till viss grad (Denscombe 
2009:234). En stor del av Björns trädgårds yta används idag som parklek. Därför har 
det varit relevant genomföra en intervju med två personer som arbetar med parkleken 
och därmed vistas i Björns trädgård dagligen, nämligen enhetschefen för verksamheten 
och en fritidsledare. Stockholms moské är belägen i direkt anslutning till Björns 
trädgård, om än på en ganska gömd plats. När Ferdinand Bobergs gamla elverk gjordes 
om till moské år 2000 uteblev inte motståndet mot detta, och moskén får än idag utstå 
vandalisering och hot på regelbunden basis. En intervju med moskédirektören och 
imamen vid Stockholms moské har därför genomförts. Frågor som ställts och ämnen 
som behandlats vid de två intervjutillfällena finns redovisade som bilaga (se sid. 58-59). 

Metodtriangulering 
 
En metodkombination i ett och samma forskningsprojekt gör det möjligt att använda 
triangulering. Detta går ut på att betrakta forskningsämnet ur flera perspektiv som ett 
sätt att jämföra ämnet ur olika vinklar (Denscombe 2009:187). Begreppet härstammar 
från trigonometrin, och innebär att man exakt kan lokalisera en punkt om man 
betraktar den från två andra kända positioner. Inom samhällsvetenskaperna har inte 
triangulering samma bokstavliga innebörd, utan används i en mer metaforisk 
bemärkelse. Med metodologisk triangulering går det att jämföra fynden från en metod 
med fynden från en annan. Fördelarna med detta är att fynden kan bekräftas eller 
ifrågasättas genom en jämförelse av data som producerats med olika metoder, dessutom 
kan det som redan är känt kompletteras med något nytt från en annan metod. 
Triangulering kan även tillämpas inom en och samma metod, till exempel vid intervju 
där man jämför data från olika informanter, eller använder data som insamlats vid olika 
tidpunkter. Förutom träffsäkerheten är fördelen med triangulering även att en 
fullständigare bild kan ges av det som ska studeras (Denscombe 2009:188). I den här 
studien har data som samlats in och bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys, 
observationsstudie och intervju vävts samman och ställts mot varandra. Detta har varit 
behändigt med tanke på att det som ska studeras är ett ”rum”, som representeras och 
produceras på olika sätt beroende på källa och kontext (jfr. avsnitt plats och rum i 
områdesöversikten). 
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Metod för analys – kvalitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i ett 
dokument, och metoden följer i allmänhet en logisk och enkel procedur. Först görs ett 
urval av vad som ska studeras, därefter bryts texten ner i mindre enheter. Forskaren ska 
utarbeta relevanta kategorier för analysen av data, i form av nyckelord eller frågor som 
är kopplade till forskningstemat. Vid kvantitativ innehållsanalys räknas förekomsten av 
dessa nyckelord (Denscombe 2009:308). Vid en kvalitativ ansats struktureras analysen 
upp med hjälp av olika huvudkategorier och underkategorier som är kopplade till 
ämnet, som grundar sig på tidigare forskning och uppsatsens frågeställningar vilket gör 
att analysen får en systematik och därmed även (intersubjektiv)prövbarhet (Flick 
2014:429-430). I den här uppsatsen används metoden kvalitativ innehållsanalys för att 
bearbeta kommunala dokument, handlingar och ärenden, liksom intervjumaterial. För 
kvalitativ innehållsanalys ligger teori och tidigare forskning till grund för hur det 
empiriska materialet bearbetas, på så vis att det bearbetade materialet jämförs med 
tidigare forskning och mynnar ut i en diskussion om hur det förhåller sig till olika 
teoretiska perspektiv. Innehållsanalysen har anpassats efter de olika typer av empiriska 
material som använts i studien.  
 
För analys av översiktsplanen har nyckelord använts för sökning i själva brödtexten, och 
de träffar som varit relevanta har sedan brutits upp i mindre delar där nyckelordens 
förekomst har analyserats i sitt ursprungliga sammanhang. Nyckelorden för 
innehållsanalysen, det vill säga det begrepp som ska undersökas sett till frekvens, i vilket 
sammanhang de används och på vilket sätt, har varit offentlig och mötesplats. Ordet 
offentlig förekommer 37 gånger i översiktsplanen, varav 9 stycken förekomster är 
relevanta för den här studien. De träffar som valts bort är de som handlar om 
exempelvis offentlig service, och de som undersöks är de träffar som behandlar 
offentliga rum i en allmän kontext, eller ett sammanhang som rör innerstaden generellt 
eller Södermalm specifikt. Ordet mötesplats förekom endast 15 gånger i 
översiktsplanen, varav 6 stycken träffar varit relevanta. För att analysera rapporten 
Mötesplatser i stockholmsregionen har riktade frågor ställts till materialet eftersom att 
hela rapporten behandlar nyckelordet mötesplats. Frågor som ställts är: Hur beskrivs 
mötesplatser? Vad tillskrivs de för egenskaper? Vad finns det för visioner om mötesplatser? 
Samma princip har tillämpats vid analys av kommunala dokument och handlingar 
rörande den specifika platsen Björns trädgård, eftersom att det vid datainsamlingen 
redan gjorts en sökning på orden Björns trädgård som ju är ett offentligt rum. Till 
denna del av det empiriska materialet har följande övergripande frågor ställts: Hur 
beskrivs Björns trädgård som offentligt rum? Vilka attribut förknippas med platsen, hur 
beskrivs platsens egenskaper? Hur beskrivs och motiveras förändringsförslag? På vilket sätt 
diskuteras offentlighet i detta sammanhang? 
 

Metodkritik 
 
Fallstudie som forskningsdesign är känslig för kritik på den punkten som gäller 
generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Därför är det av stor vikt att vara öppen 
vad gäller redovisning av vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra 
av samma typ. En vanlig förutfattad mening om fallstudier är att de producerar mjuka 
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data, och beskylls ofta för att inte uppfylla de krav som ställs på samhällsforskning. 
Detta bygger på uppfattningen om att fallstudier fokuserar på processer snarare än 
mätbara resultat, och att fallstudier snarare bygger på kvalitativa data och tolkande 
metoder än kvantitativa data och statistiska förhållningssätt. Ett annat problem är att 
det är ibland är svårt att definiera fallets gränser på ett entydigt sätt, till exempel vid 
avgränsningen av data (Denscombe 2009:72). 
 
Nackdelarna med triangulering handlar om de uppoffringar som krävs för att skapa 
utrymme för olika metoder, vilket innebär att avstå från vissa aspekter på grund av 
begränsningar i tid och på arbetets omfattning. Dessutom krävs det mer av forskarens 
färdigheter då det tar tid att sätta sig in i och bemästra en metod. Konsekvensen blir att 
tid tas från datainsamling och analys, vilket kräver en begränsning av undersökningens 
omfång, minskar forskningsfrågornas omfattning eller reducerar den insamlade 
datavolymen. Analysen blir dessutom mer komplicerad vid triangulering. Inte nog med 
att mer än en typ av analys ska göras, fynden måste dessutom jämföras, kontrasteras och 
integreras på ett sätt som är mer krävande. Antagandet om att de alternativa 
perspektiven kommer att stödja varandra och att fynden bekräftas är heller ingen 
garanti på att det faktiskt kommer vara så. Detta kan ställa till problem om det rör sig 
om ett mindre arbete med en slutgiltig deadline, vilket innebär att fynden blir 
resultatlösa eller att forskningen blir betraktad som bristfällig eller ofärdig (Denscombe 
2009:189-190). 
 
Fallgroparna vid intervjuer är många. Det är en tidskrävande metod som kräver 
noggrann förberedelse, planering och framförhållning. Dessutom kan 
databearbetningen och analysen lätt bli tidskrävande i jämförelse med frågeformulär 
som redan är förkodade så att dataanalysen kan börja så fort insamlingen är gjord. 
Intervjumetoden producerar oftast icke-standardiserade svar, särskilt semistrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer som har ett relativt öppet format. Intervjuer är dessutom 
påverkade av intervjuarens och kontextens inverkan, vilket kan göra det svårt att uppnå 
objektivitet och påverkar därför tillförlitligheten av insamlad data. Intervjuareffekten 
innebär att människors utsagor påverkas av situationen de befinner sig i, och kan inte 
tolkas som sanningsenliga rakt av (Denscombe 2009:268-296). 
 
Deltagandeobservation som metod är också förenad med problematik kring 
tillförlitlighet av data. Metoden beror av forskarens ”jag” och användningen av 
fältanteckningar som data leder till en brist på verifierbar data, då det kan vara ytterst 
svårt att upprepa en studie för att kontrollera tillförlitligheten. Det kan vara svårt att 
generalisera utifrån undersökningen, vilket påverkar representativiteten i data, på grund 
av den centrala roll som forskarens ”jag” har med betoning på detaljerad undersökning 
av särskilda miljöer under särskilda omständigheter (Denscombe 2009:293). 
Innehållsanalysens huvudsakliga begränsning är att den tenderar att lyfta ut enheter och 
dess betydelse ur den ursprungliga kontexten. Dessutom har innehållsanalysen, framför 
allt den kvantitativa, svårt att hantera textens underförstådda meningar (Denscombe 
2009:308). 
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Björns trädgård ligger mitt i stadsdelen Södermalm i Stockholm och kan ses som en 
förlängning av Medborgarplatsen där den ligger avgränsad av Götgatan, Tjärhovsgatan 
och Björns Trädgårdsgränd. Parken är cirka 8000 kvadratmeter stor och fördelad i tre 
avdelningar kring den centrala huvudbyggnaden. En stor öppen, något nedsänkt 
gräsmatta i sydväst, parklekens område där även skejtparken ingår som utgör ungefär en 
tredjedel av parkens yta och olika terrasserade anläggningar upp mot berget mot 
Kapellgränd där moskén finns.  
 

 
Björns trädgård (Karta: Stockholms stadsbyggnadskontor, bearbetad av författaren) 

 
Platsen har genomgått många förändringar sedan den öppnades för allmänheten i 
början av 1900-talet, och är än idag en välbesökt och omnämnd plats, inte sällan i 
negativa ordalag. En sökning på Björns trädgård i Google ger flera träffar på förstasidan 
där det står om händelsen när en man hittades död förra året, och samma sökord på 
SvD och DNs hemsidor visar på en plats som snarare är omdebatterad än lovordad. 
Det går att hitta korta notiser om misshandel och våldsbrott, krönikor om kontrasten 
mellan det gentrifierade Södermalm och den fortfarande opolerade Medborgarplatsen. 
Lokaltidningarna skriver mest om trygghetsaspekter och krogliv, då Medborgarplatsen 
och kvarteren intill är ett av stadens mest krogtäta områden. 
 
Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av platsen, för att sedan redogöra för 
de föreställningar som finns om både Björns trädgård men även offentliga rum i 
allmänhet. Fallstudien har resulterat i tre centrala teman som berör föreställningarna; 
trygghet, den andre och slutligen mångfald, intensitet och värden och dessa behandlas i 
varsitt avsnitt efter bakgrundsbeskrivningen.  
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Bakgrund  
 
1934 fastställde namnberedningen i Stockholm namnet Björns trädgård, men historien 
bakom namnet och platsen börjar hundra år tidigare när en man vid namn Carl Gustaf 
Björn kom till Stockholm via Skanstull som då var den enda vägen söderifrån mot 
huvudstaden (Callert-Holmgren 1998:45). Götgatans sträckning var på den tiden i 
stort sett densamma som idag, men den var betydligt backigare och trängre då den gick 
över bergsknallar och grusåsar, kantad med en- och tvåvåningshus med insprängda 
trädgårdar och odlingar.  
 
Han började så småningom arbeta som trädgårdsdräng hos Sven Bergkvist som drev en 
handelsträdgård intill Götgatan, och verksamheten som så småningom ledde fram till 
Björns Trädgård inleddes (Callert-Holmgren & Höglund 1998:46). Sven Bergkvists 
handelsträdgård med adress Götgatan 43-47 i kvarteret Pelarbacken Större var en väl 
ansedd handelsträdgård med frilandsodling av rot- och grönsaker, frukt- och bärodling 
samt odling av blommor i kruka och för snitt. Redan 1766 lät dåvarande 
trädgårdsmästaren uppföra den byggnad som än idag står i centrum av Björns 
Trädgård, i början i endast en våning som så småningom blev två (Linberg 1985:28).  
 
Björn utvecklade verksamheten och skapade en omfattande trädgårdsrörelse, och fick 
vid sidan av även en rad förtroendeuppdrag inom politiken (Linberg 1985:29). 
Trädgården började då användas för månadsmöten och styrelsesammanträden. Det är 
Carl Gustafs son som trädgården är uppkallad efter, som hade smeknamnet ”Doktor 
Björn” för sina medicinstudier vid Uppsala universitet och sitt intresse för botanik. 
Efter en tid lades handelsträdgården därför ner och den stora tomten gjordes om till en 
botanisk trädgård med ett högt rött plank runtom (Callert-Holmgren & Höglund 
1998:48). Efter sin död kom ”Doktor Björn” att bli en av Stockholms största donatorer 
genom tiderna, och Stockholm stad fick sin del genom förvärvet av 
trädgårdsanläggningen med medel för underhåll. Den skulle användas för allmän 
trädgård för stockholmarna och till lekplats för Söders barn (Callert-Holmgren & 
Höglund 1998:49). I och med donationen hade Stockholm fått en öppen trädgård för 
allmänheten mitt i centrala Södermalm.  
 
Idag omfattar trädgården i stort sett samma areal som den hade vid donationen, men 
det är också i stort sett den enda likheten med trädgården så som den såg ut då. Det 
röda planket runt trädgården är borta, liksom en stor del av alla planteringar. Kvar 
finns en del gamla träd och den stora huvudbyggnaden mitt i parken. Karaktären på 
platsen har skiftat genom åren, från plaskdamm och lekplats till förfall och tillhåll för 
ljusskygga individer. En rad upprustningar har genomförts; lekplatsen är idag i gott 
skick och en skejtpark har tillkommit. Upprustning av gångvägar upp mot berget 
gjordes i samband med att tunnelbaneuppgången tillkom. 
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BBjörns trädgård förr.  Ovan: Plaskdamm i Björns trädgård 1937 (Foto: 
Gustaf W:son Cronquist). Nedan: Motiv från Björns trädgård med det nya 
hotellbygget Malmen i fonden 1951. Utställd på Stadsmuseets fotoutställning 
”Stockholm i närbild” 1952 (Fotograf: Hammer, K.)  
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BBjörns trädgård idag. Diagrammet ovan visar hur många människor som befinner sig i olika delar av Björns 
trädgård beroende på tid och dag. Ovan från höger: Tunnelbaneuppgången, vy från en av trapporna som leder upp 
mot moskén. Nedan från höger: del av parkleken och skejtparken, gräsmattan med Babylons uteservering i fonden 
(Foto: Anna Török) 
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Trygghet 
 
Att trygghet är ett begrepp starkt koppat till stadens offentlighet framkommer i 
områdesöversikten. Hur denna fråga hanteras och betraktas kan skilja sig åt beroende 
på vem avsändaren är. En sökning på ordet offentlig i Stockholms stads översiktsplan 
ger flera träffar som är kopplade till trygghet, både i brödtext och rubriker. Den första 
träffen vid sökning på nyckelordet offentlig behandlar offentliga stråk och miljöer, och 
nämns i ett avsnitt kallat Trygg och levande stadsmiljö värderas högt. Det står att en trygg 
miljö ska genomsyra all planering, eftersom att många, ”i synnerhet äldre och kvinnor” 
oroar sig för brott eller känner sig otrygga, vilket kan få konsekvenser för vardagslivet. 
Kommunen vill alltså genom översiktsplanen förmedla att de tar hand om och visar 
hänsyn till medborgarnas upplevelser och känslor, särskilt ”svaga” grupper som kvinnor 
och äldre. 
 
”... det kan till exempel handla om att man går omvägar, avstår från biobesök eller åker 
taxi sent på dygnet. Trygghetsarbetet handlar på många sätt om att stärka tryggheten i 
närområdet och skapa befolkade offentliga stråk och miljöer (…) Trygghetsskapande fysiska 
åtgärder och upprustningar har också genomförts i många delar av Stockholm, bland annat 
inom ramen för särskilda integrationssatsningar i ytterstaden” (Stockholms stad 2010: 16). 
 
Citatet visar på att Stockholms stad går i linje med Jacobs (2005:62) tankar om 
offentlighet och trygghet, som innebär att där det finns liv och rörelse finns även 
trygghet, men också att trygghetsbegreppet hänger ihop med det fysiska; att det med 
fysiska åtgärder som upprustningar är möjligt skapa en ökad känsla av trygghet hos 
medborgarna. Beskrivningen är i det här fallet ganska svepande och luddig, på vilket 
sätt det ska göras och vad denna strategi grundar sig på förklaras inte vidare. Att 
översiktsplanen är ett allmängiltigt och övergripande planeringsinstrument framgår 
tydligt av innehållsanalysen. Att inte behöva gå in på specifika fall och 
planeringsförutsättningar särskilt noga gör att precisering uteblir och även att 
kontroverser eller nyanser inte ryms.  
 
Integration nämns även i detta stycke, då en stor del av rädslan för brott brukar 
förklaras som en rädsla för okända människor och platser. Genom att mötas ska 
människor bli mer toleranta, vana vid olikheter och inte drabbas av irrationella känslor 
av rädsla som kanske bygger på fördomar. På samma sida som stycket, finns en 
hänvisning till Stockholms stads brottsförebyggande program, antagen av 
kommunfullmäktige 2009 (Stockholms stad 2010:16). 
 
”Morgondagens Medborgarplats” är resultatet av en medborgardialog utförd med 
metoden Open Space Technology1, anordnad av Södermalms stadsdelsförvaltning och 
trafikkontoret, med syftet att få olika intressenters syn på Medborgarplatsen i framtiden 
(Bilaga till tjänsteutlåtande DNR 1066-2010-3.1).  Dialogmötet besöktes av ett 70-tal 

                                                   
1 Open Space Tecnology är en metod för att hålla till exempel möten, konferenser, workshops 
och medborgardialoger. Metoden bygger på öppenhet och att ingen agenda är satt för mötet i 
förväg (Owen 2008:8). Upphovsmannen Owen (2008:15) menar att metoden är effektiv i fall 
där en homogen grupp människor ska behandla komplexa frågor som kan ge upphov till 
konflikter.  
2 Space syntax är ett sätt att studera städers fysiska struktur med hjälp av matematiska verktyg. 
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personer som själva fick bilda mindre diskussionsgrupper efter fritt valda infallsvinklar 
och ämnen. 
 
Initiativtagare till ämnet Trygghet och säkerhet kring Medborgarplatsen som redovisas i 
samrådsrapporten, var kanske inte helt förvånande Poliskontor Medborgarplatsen. 
Detta är en grupp som anser att man med fysiska medel ska råda bot på den otrygghet 
och de problem som anses finnas på platsen. De skriver att ”Vid djupare observation är 
Medborgarplatsen värre än vad man kan tro. Mycket missbruk, mycket buskar och grönt 
(Bakom Björns trädgård) och där samlas missbrukarna”. Det är inte bara missbrukare 
som står för denna otrygghet, utan även den krogtäta miljön ”... folk är för fulla”, vilket 
är ett problem för de boende. Stöket resulterar dessutom i en ”ofattbar nedskräpning” 
och offentlig urinering skriver Polisen. De fysiska förändringar som föreslås för ett 
tryggare och säkrare Medborgarplatsen är flytta/ta bort bänkar som missbrukare sitter 
på och klippa ur buskar, samt minska antalet krogar i området. Dessutom finns det 
problem med krogarnas köer och rökrutor där många hänger. Ljudnivån på krogarna 
skapar otrygg stämning, kanske borde man koppla in Arbetsmiljöverket för att få bukt 
på problemet anser polisen. En särskilt obehaglig plats är Björns Trädgårdsgränd med 
garagenedfarten. 
 
Utformningen av mötesplatser och en levande stadsmiljö beskrivs i översiktsplanen i 
samband med omvandlingen av Odenplan, där själva torget ”… bör kunna förstärkas 
med trygga öppna mötesplatser och en tydlig rumslig karaktär” (Stockholms stad 2010:49). 
Det här är det enda stycket i översiktsplanen som preciserar Stockholms stads 
intentioner med gestaltningen av ett offentligt rum som rustas upp eller görs om. 
Trygghet används i samma mening som öppna mötesplatser, öppna som kan tolkas som 
tillgängliga eller överskådliga, eller både och. Rumslig karaktär är svårare att förstå, men 
kanske innebär det att man med fysiska medel ska avgränsa torget så att det blir en 
definierad yta. På vilket sätt rumslig karaktär förhåller sig till trygghet är desto svårare 
att uttyda. 
 
Även Gatu- och fastighetskontoret stämmer in i föreställningen om att utformning och 
trygghet är besläktade, ”Miljön måste bli mer levande och trygg på kvällar och nätter 
genom bättre belysning och aktiviteter som gör att parken befolkas även på kvällarna”. En 
synpunkt från ett samråd visar på en mer kritisk hållning till utformning av parken och 
vilka som ska få vara där. Man påpekade att det är viktigt att grönska och utrustning 
inte går att gömma sig i så att det blir tillhåll. För att öka tryggheten i parken ska den 
även vara överblickbar och väl upplyst (Tjänsteutlåtande GFN 2003-02-18).  
 
Trygghet ur ett territoriellt perspektiv skulle också kunna ses som en försäkran om att 
det egna territoriet är skyddat från hot utifrån och att användningen av territoriet inte 
ger upphov till en konfliktsituation som är obehaglig eller kränkande. Med andra ord 
att de rättigheter som skapats i och med den territoriella stabiliseringen inte överträds. 
Stockholms moské har funnits vid Björns trädgård sedan år 2000, och utstår 
vandalisering och hot under regelbunden basis. Mahmoud Khalfi, moskédirektör och 
imam, berättar att detta är ett så pass stort problem att flertalet åtgärder vidtagits för att 
förbättra situationen. En ansökan om att sätta upp övervakningskameror har skickats 
till länsstyrelsen, planer finns på att bygga ett staket eller en mur runt byggnaden och 
ofta händer det att moskén vaktas genom att någon sover över. Khalfi menar att den 
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ökade polisnärvaron har gjort situationen något bättre, och att det känns tryggt att ha 
polisen nära till hands.  
 

 
Exempel på den strategiska territorialiteten vid Björns trädgård (Foto: Anna Török) 

Den andre 
 
Även gestaltningsfrågor togs upp under samrådet för ”Morgondagens Medborgarplats”. 
Friskolan Via Emilia, som huserar i malmgårdsbyggnaden mitt i parken, uttryckte sina 
åsikter inom ramen för ämnet ”Fantasifullare & vackrare Björns trädgård”. I förslagen 
låg fokus på både det rent estetiska men också funktionella med förslag om att göra den 
delen av Götgatan som delar av Medborgarplatsen från Björns trädgård till gågata och 
att ge mindre barn större möjligheter till aktiviteter. Även mötet med den andre går att 
urskilja i förslagens undertoner. De estetiska förslagen berör mosaikväggar som ”... 
väcker lusten och fantasin (...) att se sig själv och andra”. Vissa fasta element på platsen 
borde utformas på nya sätt; ”… roliga och annorlunda papperskorgar (...) göra pissoaren 
till ett spännande smycke istället för en vanlig pissoar” och ”Bättre och roligare/spännande 
belysning”.  
 
Men hur hänger då trygghetsdiskursen ihop med det gränsöverskridande mötet med 
den andre? Syftet med rapporten Mötesplatser i Stockholmsregionen är att undersöka 
vilken roll mötesplatser spelar för social sammanhållning i Stockholmsregionen. Redan 
de första sidorna vittnar om en tydlig föreställning om vad en mötesplats är. Förordet 
inleds med ”För sammanhållnings skull, och för att ta tillvara våra livschanser, behöver vi 
möta andra – både dem vi känner – och nya, annorlunda människor. Därför är det viktigt 
med mötesplatser som är tillåtande, öppna, trygga och som bjuder in istället för att stänga 
ute”.  
 
Regionplanedirektörer beskriver intrycken under en lunch i Kista galleria; ”… det var 
fascinerande att ”titta på folk” i detta myller av människor, vilka var alltifrån anställda på 
företagen till boende i området och ditresta shoppingkunder. Jag tror att det har stor 
betydelse att ha möjlighet att vara i samma miljö med andra, okända människor, som lever 
ett annat liv än jag själv. I många fall kan de ge början på något, en ny kontakt, en 
inspiration till förändring. I vart fall bidrar det till förståelse, till gemenskap istället för 
åtskillnad när vi träffas över alla gränser och olikheter” (SLL 2010:3). 
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Begreppet mötesplatser definieras alltså i rapporten som platser där människor möts 
och interagerar i någon form. ”Mötet och interaktionen med andra utgör för individen en 
dimension av livskvalitet och bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och 
platsens identitet” (SLL 2010:7).  
 
David, fritidsledare på Björns trädgårds parklek, skriver inte under på antagandet om 
att möta andra okända människor i offentliga rum utgör en dimension av livskvalitet 
eller är något eftersträvansvärt. Han menar att offentliga rum kan vara trivsamma och 
fungera jättebra som mötesplatser, men att ”de flesta av oss tycker det är skönare att 
komma undan (…) att inte vara så offentlig” (Lövgren 2015). Dessutom tycker han sig 
ha märkt efter att ha vistats i Björns trädgård dagligen i flera år att han känner de flesta 
som kommer hit. Han tror heller inte att denna gemenskap är unikt för bara Björns 
trädgård. Även om dessa uttalanden endast står för David själv, är det sannolikt att hans 
åsikter delas av flera och att detta är en situation som kan kännas igen även på andra 
platser i staden där offentligheten utgörs till en stor del av en lokal gemenskap till 
skillnad från en mötesplats för främlingar och mellan olika grupper. 
 
”En första ambition är att göra mötesplatser lika tillgängliga för människor oavsett var de 
bor genom att göra dem öppna och tillgängliga, och attraktiva för olika grupper” står det i 
landstinget rapport (SLL 2010:8). Kommunen har enligt rapporten tre olika roller 
kopplade till utvecklingen av mötesplatser; nämligen att skapa, möjliggöra och tillåta. 
Att skapa handlar om att lämna plats för offentliga verksamheter eller rum, vilket för 
med sig ett mandat att planera, besluta och sköta verksamheten. Att möjliggöra innebär 
att skapa incitament för att andra (privata) aktörer ska göra en investering som hamnar 
i kategorin offentlig verksamhet. Den tillåtande rollen kommer in i bilden när en plats 
approprieras av en grupp människor, som i efterhand bejakas från kommunalt håll.  
 
Utformningen av offentliga rum och kommunens roll i detta diskuteras i 
översiktsplanen under rubriken ”De offentliga miljöerna får en större betydelse för 
stadslivet”, där det står att ”… staden ska ha en generellt hög ambitionsnivå när det gäller 
utformningen och förvaltningen av gator, torg, parker och grönområden” (Stockholms stad 
2010:45). 
 
Här framgår att det finns två motpoler vad gäller utformning av offentliga platser från 
kommunens sida, låg ambitionsnivå och hög. Den låga ambitionsnivån innebär sämre 
offentliga platser, och den höga innebär bättre. Detta kan anses självklart, det finns nog 
få kommuner som anser att en låg ambitionsnivå ger goda resultat, oavsett vad det kan 
tänkas handla om. Däremot vittnar detta om en syn på att det är kommunen som har 
den avgörande rollen i att skapa offentlighet av hög kvalitet, och att det är just 
utformningen och förvaltningen som offentlighet och stadsliv hänger på. Generellt 
kopplas ordet möte ihop med stadsmässighet eller stadsutveckling i översiktsplanen. 
 
Att kommunen har låg ambitionsnivå vad gäller Medborgarplatsen och Björns 
trädgårds utformning framkommer från flera håll. Erik Malm (MP) lade en skrivelse 
om att rusta upp Björns trädgård 2014, där det framgår att han anser att mer behöver 
göras i detta avseende. Parken är i behov av en upprustning, och även 
tunnelbaneuppgången är kraftigt nedsliten ”… och byggnaden skulle knappast beskrivas 
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som något i världsklass”. Han vittnar om lukt av avföring i närheten till uppgången och 
pissoaren. Vidare tror han att det finns goda möjligheter att locka fler folk till platsen, 
men att parken innan dess måste ”… fräschas upp ordentligt” (Skrivelse DNR 476-
2014-1.2.1).  
 
Förvaltningen instämmer helt i att den nedslitna miljön kring tunnelbaneuppgången 
behöver rustas upp, och skriver att SL kommer att åtgärda byggnadernas skick. SL 
kommer även att vidta andra åtgärder för trygghet och trivsel; i form av spotlights som 
riktas nedåt på tre sidor av byggnaden och att taket på den mindre byggnaden kommer 
att förses med någon form av yta som gör att den inte kan användas som ”bord”.  En 
arbetsgrupp vid namn Söderandan har bildats med att arbeta för en förbättrad trygghet 
i parken, och består av representanter från stadsdelsförvaltningen, polisen, 
socialförvaltningen, trafikkontoret samt bostadsrättsföreningar och företagare i 
området. Arbetsgruppen har tagit fram en rad förslag på åtgärder som kan öka trygghet 
och trivsel i parken står det. Vidare står att blomkrukor har placerats ut, liksom ett 
schackspel i stort format med olikfärgade stenplattor där stora schackpjäser kan placeras 
(Tjänsteutlåtande DNR 476-2014-1.2.1).  
 

 
En av SLs uppskjutande byggnader med ditsatta räcken (Foto: Anna Török) 
 
I regionplanekontorets rapport diskuteras begreppet mötesplats som något inte helt 
entydigt. Mötesplatsen kan vara synonym med den offentliga platsen, eller vidgas till att 
omfatta även privata platser där människor möts. Alla platser där möten mellan 
människor sker kan även ingå i definitionen, till exempel en busshållplats (SLL 
2010:11). Det är inte helt otroligt att det är just därför regionplanekontoret väljer detta 
begrepp i rapportens titel. Ordet mötesplats inrymmer utan tvekan även de privata 
rummen i staden, något som kanske skulle vara mer omtvistat, eller kräva precisering, 
om det istället var tal om ”offentliga rum”. Ordet mötesplats har inte lika tydliga 
politiska konnotationer som offentliga rum eller offentlighet. 
 
En träff för nyckelordet möte finns under kapitlet Idrott, rekreation och attraktiva 
grönområden i översiktsplanen, där det även refereras till Stockholms parkprogram 
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antagen 2006. Stockholm är en grön stad, vilket bidrar starkt till stadens 
attraktionskraft, karaktär och skönhet enligt översiktsplanen.  
 
”I en växande storstad ökar betydelsen av attraktiva grönområden. I en tät stadsmiljö 
fungerar parker och grönområden ofta som ett andra vardagsrum för invånarna. Dessa 
miljöer ger möjlighet till avkoppling och möten, idrott och evenemang, natur- och 
kulturupplevelser. Där finns också viktiga platser för ungdomars uteliv och barns lek och 
utveckling.” 
 
Parkprogrammet utgår från en förtätningsprincip, med vilken man vill höja kvaliteten 
på grönytorna eftersom att de minskar i och med förtätningen av staden. ”Denna 
utveckling bygger på att de offentliga miljöerna har en hög kvalitet och ett rikt innehåll som 
attraherar stockholmare i olika åldrar med skilda intressen” (Stockholms stad 2010:18). 
Återigen ligger fokus på kvalitet och innehåll, eftersom att dessa ytor används som ett 
andra vardagsrum av många. Ordet vardagsrum har en personlig klang, en plats för 
möten och framförallt en plats som är anpassad och planerad efter denna funktion, en 
plats som inte bara ”är”.  
 
För vissa är Björns trädgård inte bara ett andra vardagsrum. Sedan 2012 delar 
organisationen Soppkök Stockholm ut mat och förnödenheter till behövande ungefär 
en gång i månaden vid Björns trädgård och Medborgarplatsen. Vid varje tillfälle måste 
tillstånd sökas hos polisen, och i maj 2014 blev det plötsligt avslag. Polisen hänvisar i 
avslaget till kommunen som avstyrkt bifall.  
 
”Till hemlöshet hör oftast blandmissbruk och psykisk sjukdom. Det är inte önskvärt ur 
stadens synpunkt att skapa träffpunkter för människor med särskild problematik på allmän 
plats och i synnerhet inte på stadens centrala torg”, skriver markupplåtaren Per Landin i 
beslutet från Trafikkontoret (DN 19/5 2014). Senare försvarar han avslaget med att 
”..det riskerar att bli en freakshow (…) man vill göra en insats och dela ut mat, men risken 
är att man förvandlar en plats till ett zoo” (Metro 19/5 2014). Trafikkontoret tog 
avstånd från uttalandena, och menade att de endast stod för en enskild medarbetare. 
Jakub Vávra, en av ägarna till krogen Babylon höll dock med Per Landins uttalande. 
”Platsen är oerhört utsatt med droghandel och stök med missbrukare. Platsen tål inte fler så 
kallade hjälpinsatser. Det blir oerhört stökigt varje gång. Det finns fler platser i staden som 
kan användas. Staden gör helt rätt!” skriver han i ett mejl till DN (19/5 2014). 
 
Flera förslag för Björns trädgård handlar explicit om att vissa individer inte borde få 
uppehålla sig på platsen för att de utgör en fara för allmänheten. Gatu- och 
fastighetskontoret gav en mer nyanserad bild av trygghetsomstörtande individer i ett 
genomförandebeslut angående upprustning och förnyelse av Björns trädgård 2003. Det 
står förvisso att parken är ”hårt belastad” av missbrukare, kriminella och emellanåt 
Hammarbyfans ”som firar vilt (…) ändå råder ett slags fredlig samexistens mellan 
vuxenvärlden och barnen. I det allmänna parkrummet gästspelar barnen, men i lekområdet 
vistas eller passerar vuxna på barnens villkor”. Dessutom utnyttjar olika barngrupper 
parkleken under olika tider på vardagarna, men på helger och lov leker barn i olika 
åldrar samtidigt i parken. Vid upprustning är det viktigt att ta hänsyn till ”... platsens 
unika läge i hjärtat av söder och dess oerhörda popularitet” (Tjänsteutlåtande GFN 2003-
02-18). 
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Hammarbyfans som samlats på gräsmattan i Björns trädgård innan en match; en territoriell 
appropriation (Foto: Alban Friberg) 
 
Madeleine Weber (enhetschef) och David Lövgren (fritidsledare) håller med om att 
man i parkleken rör sig på barnens villkor (Weber, Lövgren 2015). Det är sällan någon 
utomstående som beter sig hotfullt eller misstänkt beträder parklekens område. Och 
om detta skulle hända så finns det fritidsledare och andra vuxna som snabbt uppfattar 
situationen och agerar på den. Den sociala kontrollen förstärks ytterligare av att 
bostadshusens fönster vetter mot Björns trädgård, vilket gör att de boende också är 
medvetna om vad som sker på platsen. De båda anser att det tidigare varit mycket stök, 
men aldrig under parklekstid. Situationen har förbättrats, till exempel tycker de sig 
märka av en skillnad sedan polisnärvaron ökat. Madeleine (Weber 2015) menar att det 
brukar hålla till ”A-lagare” på andra sidan gräsmattan, vid Götgatan. Bänkarna de 
tidigare satt på har tagits bort, trots att ”… de som satt där inte var så bråkiga”.  
 
En person som bor på Tjärhovsgatan skickade för några år sedan in ett förslag om 
upprustning med syfte att göra parken ”… mer attraktiv och samtidigt försvåra 
droghandeln”. Hen menar att det är alldeles för lätt att bedriva droghandel vid 
garageinfarten och ”de mörka vrår” runt den. Förslaget är att försköna parken, något 
som skulle kunna ske ”… enkelt med små förändringar”. ”Med en större allmän lekpark 
och större gräsytor, och gärna med en damm i mitten kommer parken att börja leva och 
därmed kommer också droghandeln försvinna”. (Medborgarförslag DNR 371-2011-
1.2.4).  
 
Responsen på beslutet från stadsdelsnämnden har en bifallande ton, och nämnden 
beslutar att bereda förslaget. Ett gemensamt utredningsbeslut med flera olika nämnder 
har fattats om att på sikt utveckla Medborgarplatsen och omkringliggande parkytor ”till 
en attraktiv boplats och mötesplats i världsklass, under projektnamnet Söders hjärta”. 
Under 2012 skulle ett program tas fram för utveckling av Björns trädgård, där frågor 
som rör tillgänglighet och trygghet skulle vara centrala. Enligt parkprogrammet ska den 
nedsänkta gräsytan bevaras, vilket var viktigt att ta hänsyn till.  Den direkta 



 43 

trygghetsåtgärden som vidtogs var att se över belysningen (Tjänsteutlåtande DNR 374-
2011-1.2.4). Två år senare infördes även ett dygnsomfattande alkoholförbud i Björns 
trädgård för att minska supandet och otryggheten, men också för att ge polisen 
tydligare mandat att ingripa vid ordningsbrott (Utlåtande 2003:39 RI DNR 667-
2627/2002). 
 
Ytterligare ett medborgarförslag från 2011 vittnar om en önskan om territoriell 
produktion med målet att exkludera. Förslaget inleds med en beskrivning om hur 
trivsam platsen är nu när barn och ungdomar verkligen dominerar platsen, vilket är en 
stor förändring mot hur det var tidigare. Förslaget går ut på att anlägga en 
konstgräsplan på gräsmattan mitt i Björns trädgård, eftersom att ”… varken vår, 
sommar eller höst är det någon vidare aktivitet där”. En konstgräsplan med staket skulle 
fylla platsen med ännu mera barn och ungdomar, och ”… då även puffa missbrukarna 
längre bort då de fortfarande står och gömmer sig under kastanjeträden” (Medborgarförslag 
DNR 1219-2011-1.2.4). 
 

Mångfald, intensitet & värden 
 
Översiktsplanen kopplar som sagt ihop mötesplatser med platser där olika åldrar och 
skilda intressen ska interagera (Stockholms stad 2010:18). Tre träffar på nyckelordet 
offentlig hittas på samma sida i översiktsplanen, och berör evenemangsområden och 
ökad mångfald. Stråket Drottninggatan-Götgatan-Globen är prioriterad, där 
ombyggnaden av Slussen kommer att få stor betydelse. ”Möjligheterna till ett brett utbud 
av evenemang i det offentliga rummet bör säkerställas bland annat genom fler ytor för såväl 
större som mindre evenemang”. Under rubriken ”Öka mångfalden av lokaler och offentliga 
miljöer för kultur och upplevelser” går det att läsa ”Den offentliga miljön är en central del i 
en mångsidig storstad för kultur och upplevelser och det är viktigt att skapa intensiva miljöer 
med många värden” (Stockholms stad 2010:27). 
 
Hur ska då intensiva miljöer och många värden tolkas? Intensiva miljöer kan ju spåras 
till det stadsliv Jacobs (2005) talar om, men intensitet har ju inte enbart positiva 
konnotationer. Det kan ställas i motsatsförhållande till lugn eller harmoni, eller nudda 
vid begreppen kaos eller oordning. ”Många värden” är inte heller helt entydigt. Värden 
är ju positivt i sig, men alla människor värdesätter olika saker olika högt. Värden skulle 
kanske också kunna relateras till intressen, vilket enligt forskningen också kan ge 
upphov till konflikt och skav mellan grupper.  
 
Nästa avsnitt kopplar ihop intensitet med offentliga rum, mer specifikt den rumsligt 
integrerade stadsmiljön. Detta kan mätas med en metod som kallas space syntax2, 
utifrån beräkningar av hur gator och gångstråk hänger ihop med varandra. 

                                                   
2 Space syntax är ett sätt att studera städers fysiska struktur med hjälp av matematiska verktyg. 
Till exempel kan ett gatunät analyseras topologiskt genom att undersöka hur många länkar som 
behövs (det vill säga hur många gator som behöver korsas) för att nå alla gator i en stad. Det är 
alltså en metod som undersöker relationen mellan form och funktion i den byggda miljön, med 
andra ord den rumsliga konfigurationen (Gregory 2009:710). 
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Exempelbilden av detta i översiktsplanen visar Södermalm, där Götgatan och kvarteren 
runtom är avtecknade i en röd nyans som visar på hög integration (Bild: Spacescape). 
 
 

 
 
 
”Ett levande och tryggt stadsliv hänger även samman med den offentliga miljön, hur man 
rör sig i staden och hur locka funktioner samspelar i ett mer lokalt perspektiv” (Stockholms 
stad 2010:33). 
 
Enligt tidigare utsagor borde alltså områden med störst utslag vid space syntax-analysen 
vara de mest levande, och därmed även trygga, plasterna i staden i och med den 
rumsliga integreringen och samspelet mellan funktioner. Här rör det sig ju så många 
människor, och ytorna är befolkade den större delen av dygnets timmar. Därför borde 
den sociala kontrollen ge upphov till en känsla av trygghet hos de som rör sig i dessa 
områden. Att den sociala kontrollen på platsen är stark bekräftas av Madeleine och 
David som arbetar med parkleken (Weber, Lövgren 2015). Trots detta finns alltså 
föreställningar från andra håll som menar att plasten skulle vara otrygg. 
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Gruspartiet med kastanjeträden mellan Götgatan och gräsmattan – en plats med instabila 
territoriella produktioner (Foto: Anna Török) 
 
Den så kallade vägledningen, en avsnittstyp som presenteras intill flertalet kapitel och 
underrubriker i översiktsplanen, beskriver i punktform riktlinjer för respektive tema 
som kapitlen behandlar.  Kapitlet ”Fortsätt att stärka centrala Stockholm”, som är en 
stadsbyggnadsstrategi, vägleds med punkten ”Skapa täta och attraktiva stadsdelar med 
blandat innehåll och offentliga miljöer av hög kvalitet” (Stockholms stad 2010:34). 
Ytterligare en vägledningspunkt lyder: ”Säkerställ behovet av innehållsrika parker, 
attraktiva offentliga miljöer och stråk” (Stockholms stad 2010:36). Återigen är det 
blandningen som anses önskvärd, kanske kan detta citat kopplas till de ”många värden” 
som ska finnas i stadsrummet. Även i det här fallet uteblir konkretiseringen av begrepp 
som är ”fuzzy”, exempelvis attraktivitet och hög kvalitet samt innehållsrik/blandat 
innehåll, men nämns ändå som begrepp i direkt koppling till varandra sett till mål och 
medel.  
 
Ordet mötesplats har betydligt färre träffar än offentlig i översiktsplanen, endast 15 
stycken. Den första träffen som är relevant i sammanhanget handlar om segregering och 
integration. Segregeringen i staden beskrivs som ”människor med likartad bakgrund och 
intressen tenderar att bo nära varandra och många stockholmare bor åtskilda från dem som 
är olika dem själva”. Därför ”.. fungerar innerstadens gator, parker och torg delvis som 
gemensamma rum för många stockholmare oavsett var man bor..//..för att öka den sociala 
integrationen är det angeläget att fler gemensamma mötesplatser utvecklas i framtiden, där 
människor med olika bakgrund på ett naturligt sätt kan se och möta varandra” 
(Stockholms stad 2010:17). 
 
Även här framkommer översiktsplanens strävan efter att vara okontroversiell. 
Segregering är antagligen ett allt för negativt laddat ord för att kunna användas i ett 
sådant planeringsinstrument, så därför skrivs det om i en mjukare och mer lättsmält 
formulering. Eftersom att staden är segregerad, ska människor från olika 
bostadsområden och bakgrunder mötas i stadens offentlighet i stället för att 
blandningen ska ske i själva bostadsområdena sett till befolkningssammansättning. 
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Detta kanske är ett tecken på maktlöshet från Stockholms stads sida inför problemet på 
grundläggande nivå, eller som en gest för att visa att man faktiskt gör något åt det 
genom att planera för livet i offentligheten istället – som ett nytt förhållningssätt till 
integration. På samma sida står det att planeringen ska inrikta sig på att skapa trygga 
och mångsidiga mötesplatser och stråk i hela staden.  
 
”Planeringen bör ta fasta på behovet av en mångfald av attraktiva, trygga och 
gränsöverskridande mötesplatser både utomhus och inomhus. Det är viktigt att studera 
innehållet och platsernas gestaltning med utgångspunkt från olika gruppers behov och 
stadsdelens karaktär. Platser som redan idag är folktäta bör prioriteras, som exempelvis 
centrumanläggningar, parker och torg, skolor och bibliotek samt bytespunkter för 
kollektivtrafiken” (Stockholms stad 2010:17). 
 
Här används orden gränsöverskridande och trygga i ett sammanhang. 
Gränsöverskridande kan här tolkas som att människor ska mötas och blandas genom att 
komma bort från, eller röra sig ut ur, sina bekväma zoner – sitt territorium. Det kan 
finnas en motsättning i kopplingen gränsöverskridande och trygghet, eftersom att 
människor tenderar att känna sig som tryggast i den egna gruppen och på de platser de 
känner tillhörighet till och har kännedom om, bland annat enligt Zukin (1995 i Thörn 
2007:70). Användningen av mötesplats istället för offentlighet kan bero på att den 
innefattar fler kategorier av rum och platser, exempelvis kommersiella rum som 
gallerior och restauranger. Beskrivningen av att dessa mötesplatser ska ske både inne 
och ute tyder också på detta. Även här framhålls gestaltningen som verktyg för att nå 
målet om attraktiva offentliga rum, och att fokus ligger på att vidareutveckla platser 
som redan är folktäta. 
 
Nästa träff handlar om mötesplatser i parker och grönområden. Under rubriken ”De 
gröna kilarna utvecklas och fler attraktiva mötesplatser skapas i parker och grönområden” 
går det att läsa att en väl genomförd parkplanering med ökade värden och nya 
målpunkter i grönområden kan tillsammans med högkvalitativ skötsel ”locka många 
stockholmare från olika delar av staden”. Vägledningspunkten lyder: ”Vidareutveckla 
mötesplatser och målpunkter för rekreation och idrott i parker och grönområden” 
(Stockholms stad 2010:42-43). Även i det här stycket kopplas attraktivitet ihop med 
mötesplatser som ska locka människor och på så vis skapa en integration och därför 
generera mervärde. Detta mål ska nås med medlet högkvalitativ skötsel, väl genomförd 
(park)planering och vidareutveckling. Det här stycket visar på att man värdesätter att 
många människor ska mötas på attraktiva platser som (vidare)utvecklats.  
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Skejtparken i anslutning till parkleken (Foto: Anna Török) 
 
Från medborgarnas perspektiv är gränsöverskridande möten däremot inget entydigt 
positivt. Ett medborgarförslag om en ny skejtpark och multisportplan vittnar om det 
motsatta. Det står att även om den nuvarande skejtparken i Björns trädgård går att 
skejta i, så är den inte bra för barn. Trots detta är den för det mesta full av folk, och 
problemet ligger snarare i att den ligger på ”… ett mycket olämpligt ställe. Parken är full 
av narkomaner och berusade krogbesökare, vid matchdagar är stämningen mycket 
aggressiv”. Förslagsförfattarna skriver att de vill att deras barn ska skejta tryggt, och 
menar att parken saknar vissa ytor med andra funktioner som streetåkning. Förslaget 
går ut på att bygga en ny skejtpark på en plats där inte lika många människor rör sig, 
som främst skulle vara till för ”lokala barn”.  Avsändarna är grundarna av ”informella” 
Rosenlunds skejtbårdklubb och argumenterar att Stockholms skejtparksyta inte står i 
rimlig proportion till folkmängden, jämfört med Malmö och Avesta (Bilaga till 
tjänsteutlåtande DNR 212-2011-1.2.3). 
 
Förslaget vittnar tydligt om en stark oönskan att möta andra utanför den egna gruppen. 
Att en offentlig plats som en skejtpark ska vara allmängods i form av ett andra 
vardagsrum för alla stockholmare, så som Stockholms stad uttrycker det, står i motsats 
till förslaget då den föreslagna platsen främst ska vara till för ”lokala barn”.  
Medborgarförslaget avslås av stadsdelsnämnden med motiveringen att det finns andra 
parker att tillgå i närheten av Södermalm, och att det saknas lämplig plats att uppföra 
en sådan park på inom de områden som nämnden ansvarar för samt att det finns mer 
angelägna investeringsprojekt att genomföra i stadsdelsområdets park- och 
grönområden (Tjänsteutlåtande DNR 583-2010-1.2.4).   



 48 

 
 

 

 

del 6. 
AVSLUTNING 

 
  



 49 

Diskussion 
 
Genom observationsstudie, intervjuer och innehållsanalys har bruket och 
föreställningarna om Björns trädgård kartlagts. Björns trädgård som rum finns 
redovisad i Harveys matris nedan och är skapad utifrån det empiriska materialet. Den 
visar på rummets olika dimensioner och ”ansikten”, men också hur rummets olika 
aspekter samverkar och hänger ihop.  Matrisen platsar i den poststrukturalistiska 
ansatsen på så vis att kategorierna och det som placeras in i dem inte är fasta eller 
oföränderliga absoluta sanningar. Götgatan kan till exempel ses som något i det 
absoluta rummet/materiella rummet eftersom att det är en fysisk struktur i form av 
asfalt, trottoarer, körbana och trafikljus. Gatan kan också ses som ett rum för 
interaktion och transport som sprider ljud och föroreningar till omgivningen. Därför 
hamnar den även i en annan kategori – trots att vi kallar båda ”aspekterna” för just 
Götgatan. 
 
 
 DDet materie l la  

rummet 
(det upplevda 
rummet) 

RRummets 
representationer 
(det förestäl lda 
rummet) 

RRepresentationernas 
rum 
(det levda rummet) 

DDet absoluta 
rummet 

Skejtpark, lekpark, 
staket, trappor, 
terrasser, agilitybana, 
malmgårdsbyggnad, 
tunnelbanebyggnad, 
korvkiosk, 
uteservering 
osv. 

Nedsänkt gräsmatta, 
trapporna som leder 
uppför berget, 
”söders hjärta” – 
centralt läge 

Känsla av otrygghet, 
bråk, stök, 
uppdelningar mellan 
grupper, att vissa 
grupper kan göra sin 
röst hörd och påverka, 
att vissa grupper 
använder plasten 
genom strategisk och 
taktisk territorialitet, 
Personliga upplevelser 
och föreställningar om 
Björns trädgård 

DDet re lat iva 
rummet 
(t idrummet) 

Tunnelbanan, 
genvägarna genom 
parken 

Space syntax som 
visar Götgatan 

Spring till tunnelbanan, 
ta omvägar eller 
genvägar. 

DDet re lat ionel la  
rummet 
(t idrummet) 

Lukt från pissoar, 
Babylons 
uteservering med 
liveband, Götgatan 
som plats för 
interaktion, 
transport och 
kommunikation, 
ljud, relationer i 
parken 

 Medborgarförslag, 
medborgardialog, 
planer på upprustning, 
”Söderandan”, träffar i 
dagstidningars 
databaser på sökordet 
Björns trädgård 
 

 
 
Fig. 4, Matris över förhållandet mellan Harveys och Lefebvres rumsbegrepp (Harvey 
2009:132) tillämpad på Björns trädgård.  
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Det visar på att allt som studeras beror av synvinkel, angreppssätt och betraktarens öga 
men även att många dimensioner ryms i ett och samma ord. Rummets beståndsdelar är 
alltså föränderliga, men genom att strukturera upp dem kan rummets olika 
dimensioner belysas och Björns trädgård tillåts ta form i en vidare bemärkelse. Det visar 
sig att det som formar rummet är en rad individuella och sociala handlingar och 
materiella ting som får en utsträckning i tid och rum. 
 
 OOpersonlig 

kontroll  
PPersonlig 
kontroll  

RRiktad 
produktion 

Skejtparken 
Parkleken 
Staket 
Tunnelbaneuppgång 
Uteserveringarna 
P-nedfart 
Hundrastgård 
Frånvaro av bänkar 
& andra medel att 
få bort sittplatser 
GC-väg 
Trappor 
Alkoholförbud 
Soppkök Stockholm 
Byggnadsplan 
Sopkärl 

 
 

PProduktion 
genom bruk 

Stök 
Fylla & krogbesök 
Kriminalitet 
Missbruk 
Central mötesplats i 
”Hjärtat av söder” 

Trappor vid 
gräsmatta som 
sittplats 
 
Gräsmatta av olika 
grupper 
 

 
Fig. 5, Matris över territoriella produktioner i Björns trädgård utifrån Kärrholms 
(2004:82) matris.  
 
Björns trädgård kan också förstås utifrån de territoriella produktionerna på platsen. 
Den överlagrade territorialiteten är inte så märkbar i Björns trädgård, vilket är 
intressant eftersom att det är en så central plats i staden med många intressen 
representerade på olika ytor. Å andra sidan kan det vara just därför samvaron mellan 
olika grupper är välfungerande; den strategiska territorialiteten låter varje grupp ha sitt 
eget område och signalerar vad som är ett accepterat beteende och godtagbar 
användning inom olika områden. Detta kan ställas mot de gränsöverskridande möten 
som kommunala dokument framhåller önskvärda i offentliga rum. Ska det tolkas som 
gränsöverskridande i den bemärkelsen att olika territoriella gränser korsas eller rentav 
överlagras, eller handlar det om att olika gruppers territoriella produktioner ska 
angränsa till varandra och existera sida vid sida? 
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Från de kommunala dokumenten som analyserats framkommer det att kommunen vill 
ta sig an rollen som skapare av offentlighet genom den strategiska territorialiteten. Det 
kan te sig i form av upprustningar genom omgestaltning av de offentliga rummen, men 
också genom att förstärka instabila territorier. Om ett territorium är för öppet, fritt 
eller gömt finns det risk för att det börjar användas på sätt som inte är önskvärt eller 
”attraktivt”. I Björns trädgård är det mest instabila området eller territoriet gräsmattan 
och gruspartiet mellan den och Götgatan, som associeras till missbruk och anses 
”sunkig” av medborgare, poliser och politiker. Vid en upprustning placerades stora 
blomkrukor här liksom stora svart-vita markplattor så att människor skulle kunna spela 
schack med överdimensionerade pjäser. Även spotlights placerades ut, och 
tunnelbanans mindre byggnader fick sina räcken. Dessa åtgärder som går ut på att 
stärka den strategiska territorialiteten kan ses som att människor gärna får uppehålla sig 
i det offentliga rummet, men då ska de ha något konkret där att göra; vara i moskén, 
leka med sina barn, skejta, sitta på uteserveringen eller spela schack. Att öppna upp för 
möjligheten att bara hänga runt utgör med andra ord en risk.  
 
Utifrån observationsstudien går det att konstatera att det är i just denna del som är där 
flest möten sker. Människor som stämt träff väntar utanför tunnelbanan eller stöter på 
någon bekant på Götgatan och stannar och pratar ett tag. Kanske behöver den 
territoriella strategin vara svag för att få till sådana möten och en blandning av 
människor på samma yta. Gränsöverskridande möten kräver ytor som är fria och som 
därför har möjligheten att dra till sig olika typer av människor och aktiviteter. 
 
Att undersöka föreställningar är en svår uppgift och kräver en kvalitativ analys, men 
också en kritisk blick mot det insamlade materialet. Medborgarnas och brukarnas 
föreställningar har i den här uppsatsens blivit undersökta genom kommunala 
dokument bestående av olika medborgarförslag och en samrådsrapport. Även intervjuer 
har gjorts. Det som kan ha påverkat resultatet är att utgångspunkten för samråd och 
medborgarförslag är förändring, vilket såklart har en inverkan på innehållet i dessa 
dokument. De finns ju till för att det anses finnas förändringsmöjligheter, eller som en 
reaktion på något som anses fungera sämre.  
 
De centrala begreppen som framkommer från kommunens dokument angående 
offentliga rum är mötesplatser och trygghet. Trygghet hänger ur det här perspektivet 
ihop med Jacobs visioner om stadsliv genom att förespråka befolkade platser med stark 
social kontroll (Jacobs 2005:81), och tryggheten beror mycket av den fysiska 
utformningen av platser. Offentliga rum ska vara öppna och överskådliga, och helst inte 
ge möjlighet för tillhåll. Otrygga eller ”lågkvalitativa” offentliga rum ska rustas upp för 
att uppnå trygghet. Man sätter alltså en stor tilltro till den fysiska utformningen i detta 
sammanhang trots att vissa samhällsproblem kanske inte är så starkt knutna till en stads 
fysiska struktur. Men med tanke på Björns trädgårds situation med kroglivet som enligt 
vissa är en stor orsak till otryggheten, stämmer inte antagandet att många människor 
som vistas på en plats dygnet runt gör situationen bättre. Det är snarare det som är 
orsaken till problemet enligt denna föreställning, och detta hanteras med hjälp av den 
strategiska territorialiteten.  
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Slutsatser 
 
Nedan kommer slutsatserna av fallstudien presenteras genom att svara på de 
frågeställningar som ställdes i inledningen.  
 
Vad finns det för föreställningar om det offentliga rummet i allmänhet och Björns trädgård i 
synnerhet från kommunens och från brukarnas sida? Vilka motstridigheter och likheter kan 
ses mellan dessa föreställningar? 
 
Den generella föreställningen om offentliga rum från myndigheternas sida är 
förknippad med orden mötesplats och trygghet. De offentliga rum som är befolkade av 
många människor, har många intressen representerade och som ”lever” under de flesta 
av dygnets timmar är eftersträvansvärda och bör prioriteras i planeringen. Man ska 
möta och beblanda sig med olika människor och stadens offentliga rum ska fungera 
som ett andra vardagsrum för stadens medborgare. Stadsrummen ska innehålla många 
värden, och det är på de här platserna integrationen ska ske. Björns trädgård ligger på 
en av de mest centrala platserna i Stockholm. Här rör sig många människor, och flera 
olika grupper finns representerade. Det borde alltså i teorin vara en välfungerande och 
uppskattad mötesplats, men de föreställningar om platsen Björns trädgård som 
framkommer från stadsdelsnämndens handlingar, medborgarförslag och media berättar 
en annan historia.  Framför allt är det krogbesökarna och missbrukarna som anses 
medföra negativa konsekvenser och ger upphov till konflikt och otrygghet. Dessa 
grupper bidrar till ett otryggt stadsrum enligt kritiken som förs fram, och inte sällan 
används barnen i parkleken som argument för att dessa gruppers närvaro ska minska. 
Ibland ges en mer nyanserad bild av platsen som menar att det är stökigt nattetid och 
att det kan finnas en konfliktsituation för att platsen är belastad av missbruk och 
kriminalitet, men att detta inte utgör en särskilt stor fara för gemene man eller barnen 
som leker i parkleken då de som vistas där gör det på barnens villkor. 
 
Vad gäller det offentliga rummet som mötesplats i den bemärkelsen att möta andra 
okända människor och på så vis höja livskvaliteten verkar inte heller vara ett entydigt 
synsätt från medborgarnas sida. Respondenten David som arbetar i parkleken som 
fritidsledare menar att offentliga rum är bra och funktionella för att till exempel 
stämma träff, men att ”de flesta av oss” vill vara mer privata och njuter inte av att 
kallprata med främlingar (Lövgren 2015). Detta uttalande får förvisso stå för honom 
själv, men den lokala gemenskapen han beskriver på platsen bekräftas av 
skejtbårdklubbens medborgarförslag om en ny skejtpark på Södermalm, som man 
främst vill att ”lokala barn” ska ta del av. Gränsöverskridande möten med andra 
människor och den interaktiva dynamiken är kanske inte så förutsebar som 
övergripande myndighetsdokument vill framhålla. Det är något individuellt och beror 
av personliga förväntningar, erfarenheter och bakgrunder. 
 
 
Hur kan Björns trädgård förstås med hjälp av begreppet territorialitet? Råder det konflikt 
eller samexistens mellan olika brukargrupper? 

  
I Björns trädgård är den starkaste territoriella produktionsformen den territoriella 
strategin, men även territoriell association och appropriering förekommer. Strategisk 
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territorialitet finns i många olika skepnader på platsen. Till de materialiserade 
strategierna hör parklekens område och skejtparken som är delvis avgränsad med staket, 
som även stänger ute de minsta barnen från skejtparken. Den strategiska 
territorialiteten kan alltså även verka inom en och samma brukargrupp. Här 
materialiseras territoriet genom fysiska strukturer som är avsedda för en viss typ av 
användning, i det här fallet lek och ungdomsverksamhet. Krogen Babylons och 
korvkioskens uteservering är en annan form av strategisk territorialitet, som verkar 
genom att ett tillstånd getts för krogarna för upprättandet av dessa. För att få befinna 
sig här måste man vara matgäst, något som kanske inte alltid följs i korvkioskens fall då 
personalen har sämre koll på vem som sitter där och eftersom att uteserveringen är 
”öppen” från alla håll. Den strategiska territorialiteten varierar alltså i styrka på platsen 
beroende på område eller territorium. 
 
I tunnelbaneuppgången manifesteras SLs territoriella strategi med spärrar, men även på 
andra sidan spärrarna mot uppgången finns denna territoriella produktionsform 
representerad av trygghets- och ordningsvakter samt att byggnaden stängs nattetid på 
vardagar. Territoriella strategier i form av lagar och regler är starkt närvarande på 
platsen. Alkoholförbudet som infördes 2003 ger polisen större mandat att ingripa mot 
ordningsbrott, vilket lett till att de flesta som satt på bänkar dagtid och drack nu har 
flyttat till en annan plats där det fortfarande är möjligt att göra detta ostört. Polisens 
närvaro i form av den mobila polisstationen under helger, men även den ökade 
polisnärvaron i allmänhet, påverkar platsen och utgör en form av territoriell strategi. 
Det ger en känsla av trygghet enligt samtliga informanter, men med det kommer också 
en känsla av att vara övervakad. I vissa delar av Björns trädgård, främst i närheten av 
moskén och garagenedfarten vid Björns Trädgårdsgränd, finns skyltar om 
kameraövervakning. Dessa skyltar indikerar att det råder en konfliktsituation på 
platsen, men är även tecken på kontroll i form av strategisk territorialitet. Anledningen 
till att moskén ansökt om tillstånd är att de vill stärka sitt territorium strategiskt 
eftersom att de är en grupp i det offentliga rummet som regelbundet utsätts för hot, 
vandalisering och skadegörelse. Dessutom finns planer på att bygga ett staket eller en 
mur runt byggnaden, vilket indikerar att den strategiska territorialiteten ger skydd och 
säkerhet för en viss typ av bruk.  
 
Samexistensen mellan olika grupper i Björns trädgård, särskilt de med strategiskt 
territoriella områden, verkar vara fredlig. Det finns en blandning sett till olika 
brukargrupper på platsen, men de flesta (moskén, parkleken, uteserveringarna) har 
strategiska territorier och beträder sällan varandras områden. Parkleken är skyddad av 
en byggnad på ena sidan, staket runt två sidor och den fjärde angränsar till gräsmattan 
som inte har någon tydlig territoriell produktion. Området närmast moskén utgörs 
delvis av trappor och terrasser där många av moskéns besökare befinner sig, men här är 
det en större blandning av människor. Vissa individer lockas till det här området för det 
insynsskydd som muren erbjuder. Moskén utsätts för skadegörelse, vilket är ett rumsligt 
uttryck och kan ses som ett intrång på det strategiska territoriet. Å andra sidan finns 
mycket som tyder på att detta intrång inte är platsbundet, det vill säga att det inte är 
förhållandena i Stockholms innerstad generellt eller Björns trädgård specifikt som är 
orsaken bakom detta då liknande brott är vanligt förkommande mot många moskéer 
runt om i landet.  
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Björns trädgård är ett offentligt rum som genomgår en stor förändring under dygnet 
vilket framgår i observationsstudien. De som befinner sig på platsen kvälls- eller 
nattetid utgör inget hot mot till exempel barnen som är där dagtid. Däremot finns det 
andra som störs av kroggästerna och då framför allt de boende i området. De verkar 
även få ökat inflytande över ett allt större territorium, vilket kan bero på både 
gentrifiering (att vad som är normen och accepterat beteende förändras), men också 
bostädernas upplåtelseform. En ägare av en bostadsrätt har större makt och inflytande 
över sin bostad, men även över sitt närområde i jämförelse med en hyresgäst. 
 
Territoriell appropriation och association förekommer främst i eller i närheten av 
gräsmattan där de territoriella strategierna är som svagast. Gräsmattan är enligt 
grönstrukturplanen viktig att bevara, vilket var en av anledningarna till att förslaget om 
konstgräsplanen inte bereddes av stadsdelsnämnden. Det är alltså en öppen yta utan 
någon tydlig funktion eller ändamål, inte tillskriven någon särskild grupp. Däremot 
approprieras den ibland av lekande barn, sommartid av picknickande människor och 
dessutom associeras gräsmattan starkt till Hammarbyfans som samlas där innan större 
matcher. En annan tydlig territoriell association är området med kastanjeträden mellan 
Götgatan och gräsmattan som förknippas med missbruk och otrygghet. Här fanns det 
tidigare bänkar där ”A-lagarna” satt, men dessa är idag borta.  
 
 
På vilket sätt hänger föreställningarna om det offentliga rummet och Björns trädgård ihop 
med platsens territorialitet?  
 
Territorier styrs av behov och önskemål, och är en form av kontroll- och maktyttring. 
Den strategiska territorialiteten är ett verktyg för myndigheter att kontrollera och styra 
stadsrummet; om varje yta är planerad för särskilda ändamål som ”godkänts” av 
kommunen ökar även kontrollen över vad som sker på platsen, och minimerar risken 
för att platser approprieras för bruk som inte anses önskvärda. Kommunens skapande 
roll sett till offentlig aktivitet är på så vis central i Björns trädgårds fall. De 
upprustningar och ”uppfräschningar” som gjorts på platsen är ett tecken på denna 
kontroll; belysningen har placerats på ställen där man inte ska kunna gömma sig, 
buskar har klippts ur, bänkar som associeras med en viss grupp av människor har tagits 
bort och SLs uppskjutande byggnader har gjorts mindre användarvänliga så att de inte 
ska kunna användas (approprieras) som bord eller sittplatser. Genom upprustningar 
görs offentliga rum överskådligare för att öka den sociala kontrollen så att det inte blir 
tillhåll för fel typ av människor. Missbrukare är inte önskvärda på stadens centrala torg 
enligt en tjänsteman på trafikkontoret, och även om detta uttalande inte är något som 
trafikkontoret ställer sig bakom kan det finnas en motsättning i de ”attraktiva” 
offentliga rum som kommunen vill skapa och vissa grupper som hänger där. Man 
”städar upp”, som informanten Madeleine uttryckte det (Weber 2015). 
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Vidare studier 
 
Under arbetets gång har många nya frågor uppkommit, och alternativa infallsvinklar 
uppdagats. Vid ett mer omfattande arbete hade det varit möjligt att göra en komparativ 
studie av flera olika offentliga rum utifrån samma teoretiska ramverk, för att undersöka 
likheter och skillnader i grad av offentlighet och territoriella produktioner. Detta hade 
gjort resultatet mer precist, än vad – som i det här fallet – en fallstudie har kunnat 
uppnå. Upprustningar eller stadsutvecklingsprojekt i närtid hade kunnat väljas för att 
underlätta insamling av det empiriska materialet, men även för att ha möjlighet att 
undersöka platserna både före och efter upprustningarna och undersöka hur resultatet 
kan kopplas till den nuvarande samhällsutvecklingen.   
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BILAGOR 
 
 

Intervjufrågor 
  
12 maj 13.00, Intervju med Madeleine Weber, enhetschef för Björns 
Trädgård parklek och David Lövgren, fritidsledare 
 
Skulle ni vilja berätta lite om er själva? 
 
Hur ofta befinner ni er i Björns trädgård och varför? 
 
Hur lång tid åt gången? 
 
Vad tycker ni om Björns trädgård som offentligt rum? 
 
Vad tycker ni om Björns trädgård som plats för barnen? 
 
Är det bra att parkleken finns just här eller hade ni hellre sett att den låg någon annan 
stans? I så fall varför? 
 
Ser ni att det råder samexistens eller finns det konflikter mellan olika grupper i Björns 
trädgård? 
 
Hur har förändringen av platsen sett ut under tiden ni varit här regelbundet? 
 
Finns det något ni skulle vilja ändra på i Björns trädgård? 
 
Hur fungerar det med blandningen av barn i olika åldrar? Lek-delen och skejtparken är 
ju skilda från varandra med staket till exempel. Vad fyller staketet för funktion? 
 
När det skrivs och pratas om Björns trädgård låter det inte alltid så positivt. Vad tror ni 
det beror på? 
 
Vad associerar ni till orden mötesplats och offentligt rum? 
 
Vilken är er favoritplats (offentlig) i Stockholm där ni gärna är? Vad gör det till en bra 
plats? 
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115 maj 11.00, Intervju med Mahmoud Khalfi ,  direktör för Moskén samt 
imam 
 
Skulle du vilja berätta om dig själv lite kort? 
 
Hur ofta kommer du till moskén? 
 
Hur lång tid är du här åt gången? 
 
Vad tycker du om att moskén är just på den här platsen, vilka fördelarna och 
nackdelarna med den geografiska placeringen? 
 
Har det varit några incidenter kopplade till moskén, till exempel vandalisering? 
 
Hur har ni hanterat dessa situationer, till exempel med säkerhetsåtgärder? 
 
Polisnärvaron har ju ökat de senaste åren, märks någon skillnad på platsen enligt dig? 
 
Ser du att det råder samexistens eller konflikt mellan grupper i Björns trädgård?  
 
Vad tycker du om Björns trädgård som offentligt rum? 
 
På vilket sätt använder ni Björns trädgård förutom att röra sig till och från moskén? 
 
Hur märker ni av andra i Björns trädgård? 
 
Känner ni er som en del av Björns trädgård? 
 
Har du märkt av någon förändring av Björns trädgård under tiden moskén funnits här? 
 
Finns det något du skulle vilja ändra på i Björns trädgård, något som fungerar mindre 
bra? 
 
Vad är positivt med Björns trädgård? 
 
När det skrivs och pratas om Björns trädgård låter det inte alltid så positivt. Vad tror 
du det beror på? 
 
Vad associerar du till orden mötesplats och offentligt rum? 
 
Vilken är din favoritplats i Stockholm där du gärna är?  
 
Vad gör det till en bra plats? 
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Observationsschema 
  
 
PPlats AAntal personer  

kl. 10.00, 12.15, 16.30, 21.00 

Uteserveringar & trappor vid gräsmatta 5, 46, 40, 20 

Tunnelbaneuppgång 2, 8, 5, 2 

Trapporna som leder mot moskén, inkl. 
moské och platåer 

4, 6, 13, 1 

Skejtparken 2, 10, 26, 12 

Parkleken 20, 5, 57, 0 

Gräsmattan 0, 0, 3, 2 

 
Tabell över antal människor som uppehöll sig i Björns trädgård onsdagen den 22 april. 
 
 
PPlats AAntal personer  

kl. 10.00, 12.15, 16.30, 21.00 

Uteserveringar & trappor vid gräsmatta 5, 23, 54, 35 

Tunnelbaneuppgång 2, 25, 7, 2 

Trapporna som leder mot moskén, inkl. 
moské och platåer 

0, 16, 10, 0 

Skejtparken 0, 9, 26, 20 

Parkleken 10, 35, 60, 0 

Gräsmattan 4, 12, 25, 0 

 
Tabell över antal människor som uppehöll sig i Björns trädgård lördagen den 9 maj. 
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