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Sammanfattning

Offentliga platser i städer är viktiga för att människor ska kunna mötas men även av demokratiska skäl. 
Det offentliga livet har utspelat sig på olika sätt under historien och i dag präglas stadsutvecklingen 
av en neoliberalistisk inriktad planering och politik. En trend i denna utveckling är att offentliga 
ytor privatiseras och förvaltas av privata aktörer. Detta arbete fokuserar på hur privatisering av 
offentliga platser kan beskrivas utifrån ett planerings- och maktperspektiv. Syftet är att undersöka 
hur privatisering av offentliga platser legitimeras och styrs av olika aktörer i en detaljplaneprocess 
samt vilken påverkan omgestaltning får över det offentliga livet på platsen. Det fall som studeras 
är inglasningen av Åhléns hörna i Stockholm stad som skedde år 2003, en känd mötesplats som 
privatiserades och till stor del ytmässigt blev kommersiell verksamhet.

Med utgångspunkt i teorier och forskning kring olika perspektiv på offentlighet och rumslig 
maktutövning utvecklas ett analysverktyg som tillämpas i studien av det specifika fallet. Bland annat 
beskrivs graden av offentlighet på en plats utifrån olika former av territorier som  produceras  av olika 
representanter i samhället. Möjlighet att vistas och använda platsen samt begränsningar gällande 
detta kopplas till territoriell maktutövning. Observationsstudier i Åhléns hörna med omgivning 
genomförs med syftet att undersöka det offentliga livet på platsen och dess planeringskontext. För 
att närmare studera olika aktörers motiv och argumentation för- och emot privatisering analyseras 
den dokumentation som tillhör detaljplanen för platsen där omgestaltningen regleras. 

De argument som främst förekommer i planhandlingarna för att motivera inglasningen och 
privatisering är ökad tillgänglighet, trygghet och en förbättrad standard på platsen. Dessa används 
av såväl politiker som tjänstemän. Dock råder olika synsätt på huruvida allmänhetens tillgänglighet 
förbättras eller begränsas av planförslaget. Under planprocessen har de privata intressenterna, 
som utgörs av fastighetsägare och SL (Storstockholms Lokaltrafik) fått stort utrymme när det 
kommer till utformning av platsen.  

Observationer på platsen visar att Åhléns hörna fortfarande kan beskrivas som mötesplats men 
endast  under vissa tidpunkter på dygnet när platsen är öppen för allmänheten. Förekomst av 
olika territorier på platsen skildrar en typ av offentlighet och folkliv som uttrycks på platsen trots 
inglasningen och privatiseringen. Territorierna som upprättas av fastighetsägarna och SL dominerar 
vilket medför begränsningar gällande människors möjlighet att använda rummet fritt. Detta tyder på 
att offentligheten på platsen är begränsad utifrån ett territoriellt maktperspektiv.  
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1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Städer och stadslivet präglas av en oförutsägbar och dynamisk tillvaro. Det kan dels vara något 
spännande som lockar många att utforska stadsrummet och ta del av mötet med andra, såväl 
bekanta som främlingar, men även något skrämmande. Offentliga platser är och har historiskt varit 
viktiga platser för människor att mötas på i staden. Sedan antiken har offentlighet en tydlig koppling 
till torg och handelsplatser men verkligheten idag ser dock annorlunda ut. Offentligt liv uttrycks i 
nya former och på platser som inte längre behöver vara i offentligt ägo. I artikeln Vi blir privata 
(2008) diskuterar Thomas Hellqvist om användningen av det offentliga rummet har förändrats i 
modern tid. Det allomfattande användandet av mobiltelefoner ges som exempel på en bidragande 
orsak till att vi beter oss annorlunda i det offentliga och stänger ute andra människor. Kraven som 
ställs idag på gestaltning av offentliga rum beskrivs innefatta ”en småskaligare, tätare, flexiblare 
mix av funktioner...” (Hellqvist 2008: 2). Vad säger detta om det offentliga livet i städerna idag och 
hur påverkar det planeringen av offentliga miljöer? 

I stadsutvecklingen finns även en trend där offentliga ytor privatiseras, vilket kritiker hävdar är ett 
hot mot offentligheten och demokratin i samhället. Framstående författare som Sharon Zukin (1995 
& 2011) och Ali Madanipour (2003) bidrar med ett internationellt perspektiv på frågan som gäller 
även på en nationell och lokal nivå. Privatisering kan motiveras för att skapa en god förvaltning och 
ökad trygghet på platsen samtidigt som tillgängligheten för allmänheten regleras i viss mån. Detta 
menar kritiker som tidigare nämnda författare är en begränsning för medborgarnas yttrandefrihet 
och demokratiska rätt i samhället. 

Privatiseringens för- och nackdelar samt offentliga platsers vara eller icke vara debatteras ständigt 
i olika planeringssammanhang. I artikeln Stockholms offentliga rum byggs bort i Svenska 
Dagbladet (23 maj 2003) förs en debatt kring vilka problem som privatisering och förtätning av 
innerstadsmiljöer kan medföra samt hur den kan få en exkluderande effekt. Som exempel tas 
inglasning och utbyggnad av Åhléns Galleria nära Sergels torg i Stockholm. Denna plats var sedan 
tidigare en populär mötes- och samlingsplats och beskrivs i artikeln vara en plats som är starkt 
präglat av offentligt liv och rörelse. En annan bild av samma plats är att den är problematisk med 
”ljusskygga individer” som vistas där och en upplevd stökig miljö av passerande kunder. Samtidigt 
uttalar sig landshövdingen Mats Hellström om att privatisering av offentliga platser sker på flera 
håll i Stockholm och att utvecklingen är oroande. Även en representant från Länsstyrelsen uttalar 
sig om negativa effekter då ansvaret för allmän plats tas över i privata händer.

Exemplet skildrar de olika argument samt perspektiv som finns på hur offentligt liv utspelar sig och 
huruvida privatisering är rätt eller inte. Ett flertal exempel på privatisering till förmån för bland annat 
varuhus och gallerior finns i Skärholmen och Sergels torg i Stockholm.
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1.2 Problemformulering

Privatisering av offentliga platser är en fråga som berör planering i städer och dess koppling till 
demokrati och rättvisefrågor.  När privatiseringsgraden ökar och förhållandet mellan offentligt och 
privat förändras över tid blir bakomliggande orsaker och konsekvenser intressanta att studera ur 
ett planerings- och maktperspektiv. Privatiseringsprocessen synliggörs inte bara av mark som går 
från offentligt ägo till en privat aktör utan genom omgestaltningar och nybyggnationer på offentliga 
platser. Ett exempel på detta är just fallet i centrala Stockholm utanför Åhléns varuhus, där en 
offentlig yta tas i anspråk och glasas in till förmån för handelsverksamhet. Privatiseringen får därmed 
tydliga rumsliga uttryck och det påverkar i sin tur hur människor vistas på och använder platsen. Att 
privatisering skulle vara ett hot mot demokratin och få exkluderande effekter är som tidigare nämnt 
ett påstående som kritiker ofta pekar på. Det blir då särskilt relevant att ställa detta påstående 
i relation till hur fysiska förändringar på en tidigare offentlig plats påverkar människors rätt att 
vistas och använda platsen. Privatisering där särskilda intressen tar över och kontrollerar en plats 
territoriellt bör där av belysas och ifrågasättas genom att undersöka huruvida en tydlig förändring 
sker gällande graden av offentlighet. Vilka rumsliga uttryck får den territoriella produktionen av 
makt på en privatiserad plats? Hur påverkar det graden av offentlighet samt människors möjlighet 
att vistas och använda platsen? 

1.3 Syfte

Denna uppsats tar vid i den teoretiska debatten kring privatisering av offentliga platser och dess 
påverkan på medborgare och demokratin i samhället. Arbetet syftar till att undersöka och analysera 
hur privatisering av offentliga platser legitimeras och styrs av olika aktörer i en detaljplaneprocess. 
Platsen som studeras i denna uppsats utgörs av Åhléns hörna i Stockholms stad som privatiserades 
2003 och i samband med detta byggs in med glasfasad. Vidare är syftet att koppla diskursen 
kring privatisering till teorier kring kontroll och maktutövning i fysiska miljöer. Utgångspunkten 
är att undersöka hur den fysiska utformning och omgestaltning av en plats, som ett resultat av 
privatisering, konstituerar maktutövning och kontroll av olika aktörer samt vilken påverkan det får 
över det offentliga livet på platsen. 

1.4 Frågeställningar

Hur legitimeras privatisering av Åhléns hörna och vilka intressen finns representerade i 
privatiseringsprocessen? Hur förhåller sig privatisering och gestaltning till olika aktörers kontroll 
av platsen? Hur påverkas graden av offentlighet och det offentliga livet? Vilka konsekvenser får 
platsens användning gällande inkludering och exkludering?
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1.5 Avgränsning

Uppsatsen utgår från den offentlighet som utspelar sig i dagens samhälle med utgångspunkt från 
teorier om vad offentlighet är. Begrepp och teori begränsas vidare till ett fåtal teoretiska perspektiv 
som sedan används som grund till framtagandet av analysverktyg. Bakgrundsmässigt kommer 
det ej finnas en historisk redogörelse kring hur offentliga platser har utformats och gestaltats. 
Forskningsöversikten har även den avgränsats i relation till arbetets omfattning. Vidare avgränsas 
studien till en offentlig plats, Åhléns hörna i Stockholm stad, där privatisering har skett och som är 
ett avslutat planeringsärende. 

Det empiriska materialet begränsas till planhandlingar och myndighetsdokument som tillhör 
planprocessen för del av kvarter Skansen under perioden juli 2002 till december 2003. Bland de 
åtgärder som detaljplanehandlingarna omfattar ligger ett större fokus på det som konkret berör 
studieområdet. Det som berör omformningen av Sergels torg kommer därmed att till stor del uteslutas 
i analysen av det empiriska materialet. Debattartiklar kring planärendet kommer även att ingå 
som en kompletterande informationskälla gällande bakgrundsbeskrivningen av planeringsärendet 
och platsen.  Valet av tidningsartiklar avgränsas i relation till den specifika platsen och under 
tidsperioden då planärendet behandlades. Även de aktörer som förekommer i undersökningen 
har begränsats utifrån de planhandlingar som analyseras. Urvalet beskrivs närmare i metoddelen.

Den geografiska avgränsningen. 

Den geografiska avgränsningen. 

1.6 Begreppsdefinitioner

Offentligt som begrepp är ytterst centralt i arbetet och likaså dess förhållande till det privata. 
Definitionsmässigt finns ingen entydig beskrivning av offentlighet som varit gemensam genom 
historien.  Offentlighetens innebörd har snarare skiftat och tagit olika skepnader beroende på epok 
samt typ av stadsbyggande. Att det inte finns någon entydig definition behöver inte vara problematiskt 
då arbetet utgår från den offentlighet som beskrivs i sin nutida form. En vidareutveckling av 
begreppet sker under forskningsöversikten där författares beskrivningar visar på olika perspektiv.  
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Nationalencyklopedins beskrivning av offentlig är att den karaktäriseras som ”allmän”, ”tillgänglig för 
allmänheten” eller ”avser statlig och kommunal förvaltning”.  Till denna begreppsförklaring tillkommer 
definitioner av offentligt rum och offentlig plats. Även i dessa fall finns en tydlig association till 
något som är tillgängligt för allmänheten. 

”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. 
gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation 
kan betraktas som väggar i det offentliga rummet. Begreppet är tillämpligt främst 
inom städer och stadsliknande samhällen.” 

Ett offentligt rum beskrivs enligt denna definition inte utifrån olika ägoförhållanden, snarare utifrån 
graden av tillgänglighet för allmänheten. Exempelvis utgör en galleria ett offentligt rum oavsett om 
den är privatägd eller ej. Likaså finns det inte heller någon närmare koppling till ägoförhållandet 
gällande definitionen av offentlig plats. I samtliga begreppsdefinitioner saknas det ett tydligt 
ställningstagande till huruvida offentliga rum och platser måste vara i statligt eller kommunalt ägo. 
Därmed utesluts inte faktumet att offentliga rum eller platser kan vara privata så länge dessa är 
tillgängliga för allmänheten. 

”Offentlig plats, enligt ordningslagen benämning på bl.a. allmän väg, gata, torg, 
park eller hamnområde som är upplåtna och tillgängliga för allmänheten. Även 
andra landområden samt utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik (även gångtrafik) är offentlig plats, t.ex. parkeringsplats, s.k. innetorg 
eller väntsal...”

Offentlig plats kopplas till användningar som vanligtvis förekommer i planbestämmelser i exempelvis 
detaljplaner. Även utrymmen inomhus kan benämnas som offentliga om de tillåter allmän trafik. 
Som en motpol till beskrivningen av offentlig sätts det privata som är relateras till det enskilda. Det 
kan dels vara den enskilde individen som sådan eller hem- och umgängesliv (Nationalencyklopedin 
2014). Enligt begreppsdefinitionerna bildar offentligt och privat en dikotomi med motsatt innebörd. 
Under teori och forskningsöversikt utvecklas förhållningssättet mellan dessa begrepp. 

I arbetet används begreppen rum och plats som beskrivning av Åhléns hörna. Dessa begrepp har 
dock inte samma innebörd och brukar av denna anledning skiljas åt. Trots att det finns distinkta 
skillnader dem emellan används benämningarna rum och plats på ett mer likvärdigt sätt i anknytning 
till offentlighet och fallstudien. Rum och plats utgörs och avgränsas av de fysiska gränser som finns 
i omgivningen, exempelvis fasader.



 Del 2 

Metod
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2.0 Metod 

Inom forskningsdesignen fallstudie tillämpas två olika metoder av kvalitativ art; innehållsanalys och 
deltagande observationer. Dessa har valts ut med anledningen att kunna besvara frågeställningar 
med hjälp av olika typer av data men även för att få ett bredare perspektiv på platsen som helhet 
i privatiseringsprocessen; från detaljplan till genomförande och dagens situation. Fördelen 
med att använda sig av flera olika metoder är att resultaten kan jämföras mellan varandra för 
att öka träffsäkerheten men även för att leta efter specifika samband. Det som framkommer ur 
dokumentstudier kan exempelvis jämföras med det som sker på plats genom observation. 
(Denscombe 2009: 151) 

2.1 Fallstudie som forskningsdesign  

Att genomföra en fallstudie innebär att undersöka en specifik företeelse utifrån ett generellt problem 
som i detta fall är privatisering av offentliga platser. Ett fall väljs med avsikten att tillhandahålla en 
djupgående redogörelse över olika förhållanden, erfarenheter eller processer. Jämfört med andra 
tillvägagångssätt fungerar fallstudien bra i de sammanhang där fokus finns på sociala relationer 
och processer, hur dessa är sammanlänkande och påverkar varandra. (Denscombe 2009: 59-60; 
Merriam 1994: 28)

Fördelen med att fokusera på och studera ett fall är att komplexiteten i situation lättare kan skildras 
samt att flera faktorer som samverkar kan lyftas fram och analyseras. I opinionen kring en viss 
fråga, som i detta fall är motiv och konsekvenser kring privatisering, kan olikheterna visas närmare 
samt kompletteras med information från olika källor. På så sätt innefattar studien flera perspektiv 
och får en mer kvalitativ art i sitt sätt att presentera information. Forskningsdesignen i sig innehåller 
inga bestämda metoder och det medför att användning av flera olika metoder tillåts. Exempelvis 
kan observationer av en plats, kombineras med dokumentstudier och informella intervjuer. En 
annan fördel är småskalig forsknings behov stämmer väl överens med fallstudiens egenskap av en 
(eller några få) undersökningsenheter. (Denscombe 2009: 61, 71; Merriam 1994: 28) 

Val av fallstudieområde avser ett privatiseringsärende i en detaljplan där det finns en splittring 
i opinionen kring huruvida privatiseringen medför positiva eller negativa konsekvenser. Under 
informationssökning bland olika dagstidningar och skrifter har Stockholm stad och dess offentliga 
platser en högre representativitet än andra städer. Det kan bero på flera olika anledningar som 
exempelvis att offentliga platser i Stockholms innerstad drabbas av ett högre exploateringstryck 
och att det finns flera intressenter och aktörer som driver på privatiseringsprocessen. Stegvisa 
privatiseringar och en upprustning av Sergels torg pågår i skrivande stund (2014) och är en 
mycket debatterad fråga. Dock finns det svårigheter att studera ett fall samt dess konsekvenser 
när planprocessen och ombyggnation ännu inte avslutats. Detaljplaneprocessen för Åhléns hörna 
är ur denna synpunkt lättare att studera då processen är avslutad och ombyggnationen färdig. Som 
fallstudieområde skulle det därmed vara intressant att utifrån frågeställningar och teori analysera 
hur omgestaltningen och de fysiska förändringarna faktiskt har påverkat människors användning 
och vistelse på platsen.
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2.2 Innehållsanalys

Metoden syftar till att analysera innehållet i planhandlingar och yttranden för att få fram mer 
konkret vad texterna egentligen kommunicerar. Tillvägagångssättet är i grunden kvantitativt 
men kan utformas enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Texterna bearbetas på ett systematiskt 
sätt utifrån fasta kategorier och teman som baseras på exempelvis förekomsten av utvalda 
begrepp. Sammantaget kan en innehållsanalys visa på hur empiriskt material i form av 
detaljplanebeskrivningar eller myndighetsdokument framställer offentlighet samt privatisering. 
Även de prioriteringar och värderingar som framkommer i dokumenten och hur idéer hänger 
samman kan studeras (Denscombe 2009: 308; Boolsen 2007: 93). De övergripande frågorna som 
ställs under innehållsanalysen är; Hur legitimeras privatisering av Åhléns hörna? Vilka intressen 
och aktörer finns representerade i planhandlingarna? och Hur beskrivs offentligheten på platsen?

En innehållsanalys kan i detta fall utformas utifrån olika alternativa sätt; med kvantitativa eller 
kvalitativa inslag. Det kvantitativa innebär att analysera dokumenten utifrån hur pass förekommande 
vissa begrepp som exempelvis offentligt, privat, tillgänglighet eller trygghet är. Det kvalitativa 
förhållningssättet är mer inriktat på att analysera texten utifrån dess kontext och fokuserar mer 
på beskrivningen än frekvensen av begrepp (Boolsen 2007: 96; Denscombe 2009: 321-322). I 
undersökningens innehållsanalys finns en kvalitativ inriktning och utformning. Detta för att urvalet 
av det empiriska materialet är avgränsat och kopplat till ett geografiskt område, Åhléns hörna. På 
så vis bör fokus för analysen vara att förmedla komplexiteten i situationen utifrån ett begränsat 
omfång av dokument. 

Analysen sker enligt en riktad innehållsanalys vilket innebär att teori och tidigare forskning ligger 
till grund för hur det empiriska materialet bearbetas. Resultatet används sedan för att jämföra 
med tidigare forskning och på så sätt föra en diskussionen kring hur det förhåller sig till olika 
teoretiska perspektiv. Med frågeställningar och tidigare forskning som utgångspunkter skapas en 
matris vars syfte är att användas för att analysera planhandlingarna utifrån bestämda frågorna. 
Exempel på förekommande frågor är: Vilka aktörer finns representerade i planhandlingarna? Vilka 
synpunkter finns angående planförslaget och vad är det för typ av synpunkter? I vilka termer 
beskrivs platsens egenskaper? Diskuteras och reflekteras det kring den offentlighet som äger 
rum? Vilka konsekvenser antas detaljplanen medföra? 

Analysen inleds med att all dokumentation kring detaljplaneärendet läses igenom för att få en 
överblick samt förståelse kring kontexten. Därefter görs ett urval av de dokument som är relevanta 
för fallstudien och som på något sätt innefattar den specifika platsen för undersökningen, Åhléns 
hörna. Då detaljplanen innehåller planbestämmelser för delar av Sergels torg  tenderar många 
dokument att innehålla synpunkter och beskrivningar som endast syftar på omgestaltningen av 
torget. Dessa ingår ej i det empiriska materialet då arbetet fokuserar på omgestaltningen av Åhléns 
hörna. De planhandlingarna som ingår i det empiriska materialet sorteras och kategoriseras 
därefter beroende på vilken typ av dokument det är och i vilket sammanhang det tillkommit under 
planprocessen.

Ytterligare urval som görs i samband med innehållsanalysen är baserat på de synpunkter och 
yttrande från olika aktörer som identifieras planprocessen. De ståndpunkter samt argument som 
finns för eller emot privatisering och omgestaltning på den specifika platsen undersöks.  Under 
analysen uppmärksammas även hur pass förekommande vissa aktörer är under planprocessen 
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och om det är särskilda argument som förekommer oftare än andra. Offentligt och privat utgör även 
viktiga begrepp under analysen av planhandlingarna. 

Under analysens gång är även reflektioner kring graden av reliabilitet betydelsefull. En nackdel 
med innehållsanalysen är nämligen att texternas sammanhang riskerar att förloras när särskilda 
delar lyfts fram och andra utesluts . Där av används ett kvalitativt angreppssätt  vilket syftar till att 
undvika att planhandlingarnas kontext går förlorat. Texter som bygger på invecklade innebörder och 
där underförstådda meningar ofta förekommer kan vara problematiskt att använda som empiriskt 
material i en innehållsanalys. Som analysredskap har innehållsanalysen sina begränsningar när 
det gäller att tolka betydelser av som bygger på något som redan sagts eller det som inte alls sägs 
eller uttrycks i dokumentationen. (Boolsen 2007: 95; Denscombe 2009: 309)

2.3 Observationer 

I undersökningen genomförs en deltagande observation på platsen kring Åhléns hörna. En 
deltagande observation producerar kvalitativa data och innebär att forskaren, öppet eller dolt, 
observerar det som händer och det som sägs under viss tidpunkt (Denscombe 2009: 283). I det här 
fallet syftar observationen till att producera mer detaljerad data om platsen för fallstudieområdet. 
Detaljerna underlättar för att få en bakgrund kring den geografiska situationen och omgivningen 
men möjliggör även för att spegla komplexiteten och de inbördes förhållandena som råder. Vidare 
blir observation ett sätt att jämföra det offentliga livet som äger rum på platsen med den beskrivning 
som återges i planhandlingar. Frågor som ställs under observationen är exempelvis: Vilka 
användningar finns på platsen i dagsläget?, Vilka är det som vistas där (olika samhällsgrupper)?, 
Finns det några tecken på territoriella produktioner så som appropriation?, Hur rör sig människor 
på platsen? - passerar de främst platsen eller stannar de upp? 

Observation utgör en kompletterande metod och bidrar till reflektioner kring det offentliga livet 
på platsen, vilken grad av offentlighet som finns och hur pass tydligt den privatiserade delen 
framträder i stadsrummet. Denna bild kan jämföras med den beskrivning och bild som framträder 
i olika medier som tidningsartiklar eller myndighetsdokument samt hos olika aktörer. 

Observationen utgörs av två olika delar; en del som syftar mer till att inventera platsen och de 
fysiska uttryck som finns i form av byggnader och objekt samt en annan del där människors 
vistelse och rörelse på platsen står i fokus. Denna del av observationen äger rum vid fyra olika 
tidpunkter under ett dygn med ett tidsintervall på två timmar mellan varje tillfälle. Att studera 
platsen under olika tidpunkter möjliggör att dels generaliserbarheten ökar för resultatet men även 
för att uppmärksamma hur folklivet och användning skiftar beroende på tidpunkt under dygnet. 
Observationerna äger rum mellan kl.9.30 och 19.30. Vid dessa tidpunkter har gallerian Åhléns 
samt tunnelbaneuppgången intill öppet vilket innebär att människor kan använda och vistas på 
platsen. Under den första respektive sista observationstillfället öppnar varuhuset vilket speglar 
en skiftning gällande platsens användning. Mellan tiderna 01.00 och 06.00 (nattetid) är hörnan 
otillgänglig och låst vilket innebär att observationer under denna tid skulle vara ogenomförbara. 
Dokumentation på plats sker genom fältanteckningar och bilder.
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2.4 Metodkritik 

För att bedöma trovärdigheten och forskningskvaliteten är validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet 
och objektivitet viktiga att reflektera kring. Validitet hänvisar till hur pass lämplig och noggrann 
den data som använts är. Tillförlitlighet visar på huruvida lämpligt forskningsinstrumentet är i sig 
och om liknande resultat samt slutsats skulle påvisas om en annan forskare genomför en studie 
av samma område. Graden av generaliserbarhet är som tidigare nämnt en av nackdelarna med 
kvalitativ forskning i form av fallstudier. Valet av fallstudieplats behöver därför diskuteras utifrån 
dess likheter och olikheter till andra fall inom samma ämnesområde. Forskarens förhållning och 
inverkan på resultatet innefattar hur pass objektiv studien är. Det som behöver fastslås från början 
är dock att forskning inte kan vara fri från inverkan, särskilt då kvalitativa data bearbetas i form av 
en tolkningsprocess. (Denscombe 2009: 378-379, 383)

Forskarens värderingar och övertygelser påverkar och är omöjliga att utesluta vid analysprocessen 
av kvalitativa data. En reflexiv redogörelse över forskarens ”jag” menar Denscombe ger läsaren 
värdefull information beträffande hur opartisk forskaren är. Detta bidrar till att öka trovärdigheten 
och synliggöra det som inverkar över resultatet. Denscombe pekar dock på de svårigheter som 
finns med att just uppnå trovärdighet till fullo i kvalitativa studier. Särskilt gäller detta när en studie 
ska prövas av en annan forskare. Vid en fallstudie kan det exempelvis vara svårt att kopiera en 
social inramning då tiden oundvikligen förändrar situation och omständigheter. (Denscombe 2009: 
379, 384-385)

När en deltagande observation genomförs bör forskarens egna påverkan på omgivningen vara så 
liten som möjligt. Att bibehålla den ”naturliga miljön” innebär att försöka smälta in i bakgrunden och 
undgå att göra någon betydande inverkan över människors beteende på plats. För att minska risken 
för påverkan är placering samt tiden för observationen något som kan medföra att observatörens 
närvaro inte uppmärksammas lika lätt (Denscombe 2009: 279-280). Det huvudsakliga redskapet 
för metoden är forskaren själv som person. Det kan dels vara en fördel och nackdel då det inte finns 
krav på teknisk uppbackning. Dock medför beroendet av forskarens ”jag” att det blir svårt för andra 
att kunna upprepa studien och på så vis kunna garantera tillförlitligheten. En märkbar skillnad kan 
exempelvis vara om observatören redan har besökt platsen och känner till dess omgivning. Som 
icke bosatt i Stockholm skulle därmed Åhléns hörna och dess folkliv ses med ”andra ögon”.

Beroende på antalet observationstillfällen kan generaliserbarheten även variera (Denscombe 
2009: 292-293). I detta fall då observationer har ägt rum vid fyra tidpunkter under ett dygn är 
generaliserbarheten kring platsens funktioner och folkliv klart begränsad. Det är svårt att kunna 
göra en fullständigt korrekt bedömningen om de aktiviteter som observeras helt och hållet är 
utmärkande för platsen eller om det finns avvikelser som inträffar vid tidpunkterna för observationen. 
Då dagen för undersökningen infaller på en fredag är det högst möjligt att de aktiviteter som äger 
rum på platsen skiljer sig från andra vardagar.
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3.0 Teoretiska utgångspunkter & forskningsöversikt

Privatiserade platsers påverkan på offentlighet är huvudfrågan som styr arbetet; dels gällande 
vilka begrepp som är viktiga i undersökningen och den teori som redogörs, därefter de metoder 
som tillämpas i analysen. De teoretiska utgångspunkterna nedan beskriver dels hur privatisering 
förhåller sig till politik och planering av städer men även hur gestaltning konstituerar kontroll och 
maktutövning i rumsliga miljöer. De bidrar till att skapa en förförståelse kring problematiken men 
utgör även utgångspunkter för det planeringsperspektiv som skildras i arbetet. Forskningsöversikten 
syftar till att redogöra för olika perspektiv på offentlighet och lyfta fram olika författares reflektioner 
kring vilka konsekvenser privatisering resulterar i. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter

Hur förhåller sig privatisering till politik och planering av städer? Harvey (2011) hänvisar till en större 
samhällskontext med neoliberalismen som en bakomliggande faktor till varför stadsutvecklingen 
tar en viss riktning idag. Privatisering av offentliga platser sätts i kontext till studier över vilka krafter 
som styr den urbana utvecklingen i samhället. Harvey beskriver en samhällsförändring där den 
storskaliga planeringen från 60-talet undanträngs av ”entreprenörsmässiga” handlingsformer 
under 1970- och 80-talet. Förändringen kan förklaras bland annat av de ekonomiska svårigheter 
som drabbar många länder sedan 1973 års lågkonjunktur. Ännu en förklaring är att politiker har en 
ökad tilltro till marknadens rationalitet och där av även privatiseringspolitiken. (Harvey 2011: 106-
107)

I en nyliberal postmodern vändning påverkar klass och kapital möjligheten att vistas i staden. Detta 
sätter spår i den rumsliga utformningen i egenskap av just privatisering och bevakning av offentliga 
platser. Harvey menar att allt fler privata och halvprivata intressen tar över rätten till staden och 
underställs en demokratisk styrning. Där av utmålas neoliberalismen som ett hot mot idealen om 
den urbana identiteten, tillhörigheten och medborgarskapet. (Harvey 2011: 147, 154-155)

Harvey menar att kapitalismen är en av drivkrafterna i den urbana utvecklingen och förändrar i sin 
tur rummets betydelse i samhällslivet. Makten att forma rummet blir betydelsefull vilket innebär 
att vissa grupper med yrkesmässiga och intellektuella förutsättningar, som stadsplanerare och 
ingenjörer kan påverka maktfördelning och den ekonomiska vinningen som den kan medföra. 
Samtidigt kan staten eller vissa grupper i samhället som byggherrar och bostadsföretag dölja sitt 
inflytande över samhällets reproduktion bakom en påstådd neutral makt i rumsskapandet. (Harvey 
2011: 53, 86). 

I det urbana entreprenörskapet är privat-offentlig samverkan vanlig vilket innebär att lokala politiska 
insatser kombineras med platsmarknadsföring för att locka ytterligare nya direktinvesteringar. Den 
egentligen makten att organisera stadslivet på tillskrivs i själva verket andra krafter än politiker och 
tjänstemän, vilka snarare besitter en mer underlättande och samordnande roll under processen. 
Makten att organisera stadsmiljöer tillfaller ett komplex av krafter som kontrolleras av olika 
samhällsaktörer. Denna process kan bli konfliktfylld i de miljöer där det finns en varierande social 
densitet. (Harvey 2011: 112-113)

För att tillföra ett teoretiskt perspektiv kring aktörers maktutövning i offentliga rum genom gestaltning 
och regleringar används Kärrholms (2004) teori kring territoriell maktutövning. Kärrholms teori 
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tolkas och appliceras  till en analysmodell som tillämpas i innehållsanalysen. Den utgör en grund 
för vad det är som observeras på platsen och vilka aspekter som beaktas i analysen av det 
empiriska materialet. Tillsammans med forskningsöversikten diskuteras sedan teorierna i relation 
till analysresultaten genom jämförelser och argumentation. Teorin blir även betydande för att 
förklara själva resultatet. (Rienecker och Jörgensen 2006: 279-280)

Sambandet mellan arkitektur, användning och rumslig kontroll belyses i Kärrholms avhandling 
Arkitekturens territorialitet (2004).  Begreppet territorialitet används för att undersöka hur   
maktutövning och gestaltning förhåller sig till varandra. Kärrholm definierar territorialitet som 
institutionalisering av en rumsligt avgränsad och verksam kontroll. Begreppet får en stark 
koppling och association till offentliga rum för att det är där som samhällets och individers 
territoriella produktion tar plats. Syftet är att diskutera kring territoriell maktutövning i den vardagliga 
användningen av stadens offentliga rum och att fokusera på den konkreta och gestaltade miljöns 
roll i hänseende till maktutövning. (Kärrholm 2004; 95, 287)

Fyra olika sätt att upprätta och upprätthålla territorier identifieras. Det som skiljer sig mellan 
produktionsformerna och utmärker dem baseras på hur kontroll av rummet sker och vilken slags 
kontroll det är som mobiliseras. Dessa benämner Kärrholm som: strategi, taktik, apppropriation 
och association.  

Strategi och taktik innebär att medvetet planera och målmedvetet försöka avgränsa ett territorium. 
Kontrollen är riktad mot själva territoriet och användningen av denna. Strategisk territorialitet 
är en kontroll från en distanserad situation som är kopplad till regler eller ting som exempelvis 
parkeringsplatser eller sittbänkar. Med bakgrund i någon form av planläggning markeras aktivt 
officiella territorier från en ofta formaliserad organisationsstruktur. Strategierna kan ses som 
ett försök att från en identifierbar aktör manipulera maktrelationer inom ett visst fält genom att 
upprätta normer kring vad som är rätt och riktigt. De behöver inte hävdas direkt på platsen utan kan 
exempelvis produceras utifrån administrativa åtgärder och regelverk som exempelvis detaljplaner. 
Tolkningsmässigt är den strategiska produktionen något som ofta sker genom myndighetsutövning 
genom planering och via planerare och arkitekter. Det kan även röra sig om privata markägare som 
har rätt att sätta bestämmelser och utforma en plats efter egna önskemål. (Kärrholm 2004: 83-84, 
87)

Den taktiska territoriella produktionen sker direkt på plats i vardagliga situationer och uttrycker 
ofta personliga intressen. En tydlig skillnad mellan taktik och strategi är att strategin vanligen 
är formaliserad och professionellt hanterad medan taktiken är personlig och saknar medel för 
att professionalisera sina uppgifter. För att lättare kunna särskilja dem åt exemplifierar Kärrholm 
territoriella produktioner med en uteservering på ett kafé. En strategisk territoriell produktion sker 
när kaféägaren sätter ut bord och ett staket runt omkring, enligt tillstånd. Om kafégästerna själva 
skulle ta initiativ och ställa ut bord för tillfällig användning uttrycks en taktisk territorialitet.  (Kärrholm 
2004: 83, 85-86, 89)

Appropriation och association representerar produktioner som ej är målmedvetna utan snarare 
konsekvenser av användningarna av en plats. Det kan även röra sig om planering och rationella 
beslut som inte har någon särskild avsikt att upprätta en territoriell ordning. Jämfört med strategiska 
och taktiska produktioner är dessa mer beroende av vanor, tradition och bruk. De territoriella 
gränserna är inte lika tydligt markerande utan anas snarare för att synliggöra att ett område 
används. Med appropriation avses ett område eller en plats till vilken en person upprättat en 
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särskild tillhörighet men inte avsiktligt markerar som sitt. Där finns starka emotionella kopplingar 
och ett uppfattat hemmahörande till platsen. Användningen präglas av upprepningar och rutiner 
under en viss tid. Som territoriell produktionsform möjliggörs och aktiveras maktutövningen genom 
appropriationen. Då det skapas en stark känsla av tillhörighet via approriationen kan den ofta 
framkomma extra tydligt i debatter om nybyggnationer eller rivingar. (Kärrholm 2004: 83, 90-93)

Association avser territorier vilka precis som appropriation verkar genom upprepad användning 
men istället kopplas till själva bruket eller användningen. Dock kan även en grupp eller individ 
associeras till platsen, exempelvis när en viss klass i samhället använder platsen i större utsträckning 
och utgör därmed en stark association. Associationer utgörs mer av informella funktioner som till 
exempel ”Kälkbacken” och ”Klätterträdet”. (Kärrholm 2004: 83, 93-93) 

De olika produktionsformerna utesluter ej varandra, snarare överlappar de olika territorierna 
varandra. Denna egenskap tillskriver Kärrholm som begreppet territoriell komplexitet. Det viktiga 
är därmed inte huruvida det finns gränser mellan dem eller ej. Det blir istället en fråga om att 
försöka identifiera vilka territorier som produceras på plats (Kärrholm 2004: 97). Denna uppsats tar 
vid och använder territoriell komplexitet för att undersöka hur privatisering påverkar offentligheten 
på en plats. Kärrholms teori används som en utgångspunkt och blir ett analysverktyg för att kunna 
besvara frågeställningar. 

Territorialitet blir en särskilt relevant och användbar term att diskutera grad av offentlighet och 
analysera offentliga platser med. Kärrholm utvecklar perspektivet på offentlighet som en produkt 
av olika territorier på en plats och väljer att diskutera offentliga rum utifrån dess användning och 
platskaraktär. För att föra en mer komplex diskussion kring rumsligt ianspråktagande menar 
Kärrholm att analyser inte bara bör gå utefter dikotomierna så som inklusion-exklusion och offentligt-
privat. Termen territorier och hur pass komplex denna är på platsen speglar graden av offentlighet. 
Kärrholm använder termen territoriell komplexitet som en indikator på hur pass offentlig en plats 
är. Privatisering beskrivs i det sammanhanget som en typ av rumslig homogenisering gällande 
territorier. På en plats som är ansatt av flera olika användningar och användning är kraven på 
legitimering särskilt viktigt för att en viss territoriell produktion ska dominera. (Kärrholm 2004: 271, 
282- 283, 285)

Det som Kärrholm beskriver som legitimering av en rumslig produktion kan relateras till hur 
privatisering av en offentlig plats motiveras av olika aktörer. Argument som ”det allmännas bästa”, 
”en tryggare plats” eller ”ekonomisk finansiering” är exempel på argument som kan användas för 
att legitimera att en viss territoriell produktion dominerar. Denna homogenisering och rumsliga 
dominans problematiseras av Kärrholm som menar att offentlighet skapas av territorier som 
överlappar varandra. För att en plats ska vara tillgänglig för en mängd olika personer som möjligt 
bör den också vara tillgänglig för olika slags handlingar och funktioner.  Risken finns att territorier 
blir allt för hårt reglerade och homogeniserade utan några överlagringar. Köpcentrumet ges som 
ett exempel på en plats utan eller med låg grad av territorialitet. En viktig fråga blir att undersöka 
om det förekommer platser med territoriell komplexitet eller om råder brist på sådana ytor i städer. 
(Kärrholm 2004; 271, 274, 290)
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För att studera graden av offentlighet genom att undersöka förekomst av olika territoriella 
produktioner sammanfattas de olika produktionsformerna i figuren nedan. 

3.2 Forskningsöversikt 

Forskningsfältet kring offentlighet och offentligt liv på olika platser är brett och inrymmer flera 
perspektiv. Det finns en mängd olika teman att diskutera offentlighet och privatisering utifrån. 
Habermas (1998) utgår från den politiska offentligheten och dess betydelse för det politiska livet 
samt demokratins framväxt. Där karaktäriseras offentlighet främst av det offentliga samtalet. 
Sennett (1977) bygger precis som Habermas upp sin teori på en historisk genomgång där en  
jämförelse mellan hur offentlighet tagit form på klassiska offentliga platser genomsyrar skrifterna 
samt den dikotomi som finns mellan begreppen offentligt–privat. Hos Sennett målas bilden av 
offentlighet som en livsfär att vistas i, en omväxling och som en kontrast till privatlivets sfär. Det 
allmänna rummet som offentligt får därmed ett större fokus i Sennetts texter. Sennett och sentida 
författare utgår från den (post)moderna staden och förankrar sina reflektioner kring dagens urbana 
utveckling och offentlighet. Madanipour (2003) kopplar sin beskrivning av förhållandet mellan 
offentligt och privat till urban design och fysiska struktur. Upprättandet av offentlighet kopplas därmed 
till frågor om stadsplanering och fysisk utformning i storstäder. Zukin (1995) är tillsammans med 
Jane Jacobs företrädare för den urbana offentligheten och argumenterar för folklivets betydelse för 
integration och trygghet. Där finns ett kritiskt förhållningssätt till hur dagens offentlighet påverkas 
negativt av gentrifiering och kommersialisering av innerstadsmiljöer. Privatisering är bland annat 
en del av detta. En författare inom samhällsplanering som bidrar med ett svenskt perspektiv är 
Olsson (1998). Där skildras och analyseras förändringar inom offentlighet gentemot användning 
och förekomst av folk på gator och torg. Offentlighet kopplas till sambandet mellan fysisk miljö och 
socialt liv. Stadslivet på allmänna platser blir därmed en vanlig synonym till offentlighet.  
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Nedan beskrivs offentlighet och privatisering utifrån olika teman och ståndpunkter inom forskningen. 
Slutligen inkluderas även rumsliga teorier och hur ett maktperspektiv relaterar till privatisering och 
gestaltning av offentliga miljöer.

3.2.1 Offentlighet i förhållande till det privata

Begreppet offentligt ses och beskrivs i stor utsträckning som en motpart till det privata. Olika 
teoretiker väljer att lyfta fram just gränsen mellan det privata och offentliga som betydande och 
bidragande till vad som just uppfattas vara offentligt respektive privat. Walter Siebel beskriver 
gränsen som fyra olika dimensioner; den legala, den funktionella, den sociala och den materiella/
symboliska. Den legala dimensionen avser ytor som juridiskt är under allmän lag eller civilrättsligt 
reglerade. Funktionell dimension innebär rent bokstavligt vilka aktiviteter och användningar som 
finns, exempelvis gator och torg som är till för rekreation, transporter och marknadsutbud. Den 
privata och offentliga sfären kan även skildras i form av människors beteenden på platsen. Den 
materiella och symboliska dimensionen visas genom arkitektoniska och urbana signaler som 
markerar vilka som platsen är avsedd för. (Arnstberg & Bergström 2010: 43-44)

Habermas använder sig av begreppet den borgerliga offentligheten i sin beskrivning av hur en 
åtskillnad skapats mellan privat och offentligt samt hur offentliga uttryck har skiftat under historien. 
Historiskt sett har förhållandet mellan de bägge sfärerna förändrats och tagit sig nya former. Den 
borgerliga offentligheten, som började växa fram under 1600-talet, kan i sig beskrivas vara en 
”allmän diskussion” som ägt rum i privata lokaler likt värdshus, kaffestugor och salonger. Den kan 
därmed liknas med ett socialt forum där människor samlas för diskussion som ska leda till att 
fastslå vad som är det allmännas bästa. Den borgerliga offentligheten är dock en typ av offentlighet 
som äger rum i det privata. Habermas menar att trots att det finns en åtskillnad mellan  offentliga 
och privata sfärer så existerar de i ett slags samspel. Utan det privata skulle inte heller det offentliga 
existera. (Efter tolkning av Dahlkvist, Habermas 1998: 5, 11,14).  

Sennett hävdar att det idag finns en förvirring kring vad som är offentligt på grund av en otydlig 
gräns till det privata. En annan faktor som påverkar är att det privata beteendet kan idag även 
ske i det offentliga. En koppling görs till en individualisering i västvärlden och en kapitalistisk 
samhällsstruktur. Detta samhällsklimat har medfört att det offentliga livet blir mer intensivt och 
mindre sällskapligt. (Olsson 1998:  8-9) 

Madanipour menar att offentliga och privata sfärer interagerar med varandra och är även 
beroende av varandra. Hur dessa sfärer förhåller sig till varandra menar Madanipour speglar vårt 
förhållningssätt till oss själva och hur vi ser på andra. Förenklat beskrivit så är den privata sfären 
kontrollerad av individen medan den offentliga är under observation och kontrolleras av staten. I det 
offentliga utmanas även statens makt då debatter och kulturella utbyten äger rum. Gränsen mellan 
dem reflekterar även ett system av maktrelationer då den kan användas som en barriär men även 
skapa beteenden, kontrollera tillgänglighet för medborgare samt kontrollera olika sociala grupper. 
En viktig fråga för planering blir att skapa en balans mellan sfärerna. Utmaningen blir att upprätta 
balansen samtidigt som det finns hot från två olika håll; de som vill underminera det offentliga och 
de som underskattar behovet av privata delar. En viktig del av lösningen är att designa och utforma 
tydliga gränser som inte riskerar att utvecklas till en konflikt. (Madanipour 2003: 201, 207, 210-211). 

Trots att offentliga och privata sfärer hänger samman innehåller dessa även mellanting, i form av 
semi-offentliga och semi-privata ytor. Olsson beskriver förhållandet mellan offentligt och privat som 
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en slags spänning eller komplementaritet. Mellan dessa finns beteckningar som halvoffentlig och 
halvprivat. I dessa sfärer eller rum är tillgänglighet och kontroll varken entydigt privata eller offentliga. 
Det halvoffentliga rummet är tillgängligt för alla men har vissa restriktioner som exempelvis att det 
kostar att få tillträde till rummet. Dessa rum kan vara kaféer, restauranger och biografer. En annan 
del i denna kategori är platser med enskilda ägare som upprättar egna kontroller och har rätt 
att utestänga människor samt stänga rummet vid behov. I detta fall rör det sig om gallerior och 
köpcentra. Det halvprivata rummet har en ännu mer begränsad tillgänglighet då den från början 
är avsedd för en grupp av människor eller besökare. Gården och trapphuset utgör halvprivata ytor 
som de boende tillsammans kontrollerar. Ett kännetecken för städer är just rörelsen mellan dessa 
olika sfärer och rum, avskildheten i det privata och anonymiteten i det offentliga på gatan. (Olsson 
1998: 6) 

Olsson för ett vidare resonemang kring hur offentliga stadsrum och stadsliv får nya uttryck i ett 
sen- eller postmodernistiskt skede. Genom studier av olika centrala delar av Göteborg görs en 
jämförelse mellan det offentliga livet på 1930-talet och 1990-talet. Det vardagliga livet på gator och 
torg beskrivs ha minskat och koncentrerats till färre ytor och särskilda stråk i staden. Samtidigt 
träder dessa stråk fram och offentlig liv förknippas med flanören och människor som passerar. Till 
förmån för stråken så påstår Olsson att torgens betydelse för det offentliga livet har minskat. Brist 
på parkeringsplatser har exempelvis medfört att många torg blir parkeringsytor. Stadslivet i sig har 
även förändrats då många söker sig till torg för anonymitet istället för att träffa på bekanta. (Olsson 
1998: 42, 74-76)

Både Habermas och Sennetts historiska beskrivningar mynnar ut i en sentida bild där offentligheten 
förfaller. Habermas beskriver det som en konsekvens av kapitalismen och massmedias expansion, 
i samband med framväxandet av en stat som tar över ansvaret över det som människor borde ta 
hand om själva. I takt med att en ”välfärdsstat” etablerats har även gränsen mellan stat och marknad 
blivit allt för svag och luckrats upp. Detta har i sin tur medfört att privata viljor influerar staten och 
det offentliga. Politiskt sett har medborgare blivit till konsumenter i processen där politiker försöker 
sälja in politiken via olika medier och legitimerar den i efterhand.  (Efter tolkning av Dahlkvist, 
Habermas 1998: 15, 20-21)

3.2.2 Privatisering och kommersialisering 

I The Culture of Cities (1995) beskriver Sharon Zukin, utifrån ett amerikanskt perspektiv, 
tillbakadragandet av den offentliga sektorn till förmån för det privata. Som en reaktion på problem 
och konflikter som präglar offentliga platser privatiseras de av bland annat fastighetsägare och 
exploatörer. Den nya utformningen blir såväl exkluderande som inkluderande. Genom att ”städa 
upp” på offentliga platser kan markägare öka platsens attraktivitet och förbättra bilden av staden. 
Fenomenet skräckens estetificering används som beskrivning när säkerhetsfrågor blir väldigt 
viktiga vid planering och byggnation. I samhället behöver inte kriminaliteten minska men däremot 
förflyttas den från just dessa miljöer. 

Union Square i New York nämns som ett exempel på en offentlig plats med ett rikt folkliv som står 
under privat kontroll och förvaltas av en grupp bestående av fastighetsägare. Syftet med att flera 
fastighetsägare slår sig samman, finansierar och underhåller ett offentligt rum har en kommersiell 
förklaring menar Zukin. Genom att hålla shoppinggator, kommersiella distrikt och offentliga parker 
rena och trygga bibehålls stadens attraktivitet. När stadens resurser inte räcker till och stadens 
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invånare skräms av olägenheter som skräp, stank och tiggeri blir privata initiativ från fastighetsägare 
en lösning för att locka människor till offentliga platser. (Zukin 2011: 162-163) 

Zukin använder benämningen offentlighetens paradox för att beskriva de olika sätt som finns 
att se på frågan om privatisering. Samtidigt som många uppskattar den känsla av trygghet och 
ordning som finns på platserna, tack vare privata ordningsvakter och städare, uppkommer effekter 
av det privata ägarskapet som inte är lika synliga. För trots att allmänheten har tillgång till en 
trygg och ren plats har de samtidigt förlorat kontrollen över den. Vidare menar Zukin att privat 
förvaltning kontrollerar de offentliga platserna hårdare än staten skulle våga göra och att dessa 
kontrollstrategier exkluderar sociala grupper. Därmed tenderar privatiserade offentliga rum att 
förstärka sociala ojämlikheter. Genom att insistera på ett ”anständigt” beteende på platsen kan 
privata aktörer själva argumentera för privatisering. När kontrollen förflyttas från offentliga instanser 
till privata grupper sker också ett maktskifte som innebär att privata aktörer även får en större 
makt genom sin kontroll av rummet. Makten konkretiseras i att kunna förneka människor tillträde 
till offentliga rum och på så vis ta ifrån dem grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och 
rörelsefrihet. De privata aktörernas kontroll reducerar även den traditionella autenciteten hos 
offentliga platser som kan liknas det traditionella torget i antikens Grekland. Istället får platserna 
egenskapsmässigt mer likna ett modernt köpcentrum. Det autentiska utgörs i det fallet av den 
demokratiska aspekten, som i fysiska rum kan vara något högljutt, rörigt och oförutsägbart. På en 
starkt kontrollerad plats hämmas denna typ av demokrati.  (Zukin 2011: 164-165, 182)

Drivkraften bakom privatisering och kommersialisering kopplas inte bara till privata fastighetsägare 
utan som tidigare nämnt till människors rädsla för brottslighet och oförmåga att vistas med främlingar 
på samma plats. Upplevda problem på offentliga platser kan i detta sammantaget få medelklassen 
att kritisera den låga livskvaliteten i staden och dels få företagen att tveka över investeringsklimatet. 
Zukin beskriver därmed privatisering i termer av kulturella drivkrafter.  Den grundar sig i en rädsla 
och uppfattning om att staden har tappat kontrollen över de offentliga platserna och där av gett 
utrymme för kriminalitet och våld. Även Madanipour kopplar privatisering som en följd av en rädsla 
för kriminalitet. För att öka tryggheten och skapa attraktiva platser blir investerare och exploatörer 
delaktiga i planeringen, delvis för att kunna marknadsföra staden i stort genom dess offentliga 
platser. Vidare beskrivs staden ha blivit en estetisk uppvisning och offentliga platser blir en del av 
detta genom privatisering och kommersialisering. (Zukin 2011: 167; Madanipour 2003: 208) 

Arnsteberg och Bergström berör frågan om hur privatisering av offentliga platser har sett ut i 
en svensk kontext. De menar att vid privatisering så som utförsäljning av mark eller en upplevd 
försvagning av offentlighet försvinner staden som idé och gemenskap. Där beskrivs offentligheten 
i staden som all mark utanför bostaden. De menar att det finns en allmän uppfattning om att 
allmänna platser idag minskar till förmån för privata intressen. Dock så går det inte att säkert fastslå 
att påståendet stämmer helt även om platser omvandlas. Argumentet som stödjer påståendet att 
det inte behöver vara ett hot är att kommersiella samhällen inte har något intresse av att utesluta 
medborgare. Dessutom har även allmänna platser historiskt inneburit begränsningar för olika 
grupper i samhället, exempelvis kvinnor. (Arnstberg och Bergström 2010: 44)

3.2.3 Rum, identitet och makt

Enligt Franzéns tolkning bygger Lefebvres teori på antagandet att samhället konstitueras rumsligt 
och det bestämmer i sin tur hur det kommer att fungera. Ett rum skapas genom kroppens vistelse 
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i det, i samband med en tillkommande byggd miljö. Det benämns som att ta rummet i besittning 
i såväl praktiska, mentala och symboliska termer. Konstituering och produktion av rum och 
platser delar Lefebvre in i tre olika storheter; rumsliga praktiker, rummets representationer och 
representationernas rum. Rumsliga praktiker kallas även för det sedda eller uppfattade rummet 
med dess gränser och öppningar. Det är en typ av rum som produceras baserat på erfarenheter. 
Rummets representationer  handlar mer om förväntningar och visioner än erfarenheter. Det tänkta 
rummet är en annan benämning vilken antyder att denna typ av rumslig produktion kopplas till 
föreställningar som exempelvis planerare och arkitekter har av ett särskilt rum. Föreställningarna 
får påföljder av de miljöer som sedan formas. Representationeras rum  har en snarlik benämning 
men har inte samma innebörd. Det utgörs av representationerna i faktiska rum där konkreta 
föreställningar knyts till ett bestämt rum. Det kallas även det levda rummet. Dessa tre olika storheter 
samverkar och spelar mot varandra vid en plats konstituering. Exempelvis planeras ofta platser 
i förväg efter förväntningar innan den tas i bruk. De praktiker som präglar ett rum kan planering 
aldrig råda över. En plats påverkas därmed av ett historiskt samspel mellan dessa tre storheter. 
Lefebvres ståndpunkt är att kunskap om rummet och dess mekanismer är av stor vikt för att kunna 
förstå staden i sin helhet. (Franzén 2003: 51, 53, 55-56, 63)

Brusman (2008) har en infallsvinkel som berör plats, identitet och makt. Till skillnad från tidigare 
redogjord forskning lyfts frågan kring enskilda och flera aktörers möjlighet att kunna påverka 
utformningen av en plats. Platsbegreppet beskrivs och definieras utifrån en tid- och rumsdimension. 
Brusman menar att i det mobila samhället så blir förhandling viktig när en plats värden och mening 
ska betonas. Makt kan i detta sammanhang uttryckas när något påtvingas i förhållande till någon 
annans intresse. Dock kan makt även vara dolt under handling och motsättning. Frågan om vems 
tolkning som styr förändring eller bevarande kan förklaras i makttermer. Slutsatsen blir att kapacitet 
och resurser hos olika aktörer är avgörande faktorer under meningsskapandet hos specifika platser 
och hur offentliga rum gestaltas och omdanas. Profession, genus och platstillhörighet påverkar 
aktörernas förhållningssätt men även kunskaper, färdigheter och erfarenheter. I relation till stadens 
platser är individer och gruppers inflytande och möjligheter att påverka knuta till förmågan att 
skapa koalitioner och legitimera hur platserna sedan formas. I Brusmans reflektioner målas det 
offentliga rummet upp som ett föremål för en ständig dragkamp mellan offentliga och privata 
aspekter. (Brusman 2008: 43-45, 47)
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4.1 Planeringskontext

Åhléns hörna är en del av kvarter Gripens sydöstra del och är belägen intill Sergels torg, en 
plats med ursprung från modernismens planering. Uppförandet av Åhlénsbyggnaden och dess 
omkringliggande miljö sker i samband med cityförnyelsen av Nedre Norrmalm i Stockholm som äger 
rum under efterkrigstiden. Varuhuset ritades av arkitektkontoret Backström och Reinius som senare 
tilldelades Kasper Sahlin-priset för utformningen (Stadsmuseinämnden 2002). Det nära belägna 
Sergels torg blir en viktig symbol för omvandlingen och den modernistiska stadsbyggnadskonsten 
som fick sitt genomslag i samband med denna. Sedan cityomvandlingen har en ständig debatt om 
området funnits i media och bland allmänheten. Olika förslag till förändringar har presenterats och 
vissa ombyggnader har även skett (Länsstyrelsen Stockholms län 2000: 3). 

I dagsläget (2014) är åter frågan om omvandlingar aktuell. Den inleddes redan år 2003 när Åhléns 
hörna byggs om efter en ny antagen detaljplan för del av kvarter Skansen, där även delar av 
Sergels torg omgestaltas i anslutning till en ny biljetthall för tunnelbanan. Fastigheten som inhyser 
Åhlénsvaruhuset är detaljplanelagd sedan 1963. Dessa planbestämmelser revideras i samband 
med den nya detaljplanen. En av åtgärderna innebär att hörnan glasades in till förmån för 
utbyggnad av kommersiell verksamhet och ny uppgång. I två tidningsartiklar i Svenska Dagbladet; 
Stockholms offentliga rum byggs bort (16 maj 2003) och Ombyggnad av Åhléns får kritik (10 
maj 2004) beskrivs bland annat platsen som ”en betydelsefull mötes- och samlingspunkt för 
många stockholmare och besökare i city”. Samtidigt lyfts förekomst av kriminalitet fram som ett 
problem och ett argument för politikers beslut att därmed privatisera platsen och med inglasning 
förbättra den upplevda tryggheten. Redan innan ombyggnationen, när hörnan var en allmän plats, 
ansökte Åhléns om tillstånd att få ha egna ordningsvakter utanför ingången som skulle kunna 
ingripa vid uppkomst av bråk och förhindra uppgörelser på platsen. Ärendet hamnade slutligen i 
kammarrätten där domstolen medger tillstånd med hänvisning till att det fanns ett särskilt behov av 
ordningsvakter då ”förhållandena på platsen avviker från vad som anses vara normalt” (Dagens 
Nyheter, 5 december 2003). 

Vidare beskrivs och återberättas Åhléns hörna som offentlig, främst efter dess egenskap av olika 
användningar och aktiviteter. I tidningsartikeln förekommer följande beskrivning:

”Vid Åhléns hörna kan människor stämma träff under lördagsshoppingen, här 
kan tiggare sitta under tak och här kan EMU-motståndare dela ut broschyrer. Här 
har alla rätt att uppehålla sig.” (Svenska Dagbladet 16 maj 2003)

Privatisering målas upp som ett hot mot det offentliga livet men även som ett sätt att öka platsens 
attraktivitet och minska förekomst av kriminalitet. Beroende på vem det är som yttrar sig i artikeln 
skiljer sig ståndpunkter och argument. Detta skildrar den komplexa och mångtydiga syn som finns 
på privatiseringens följder men även att det offentliga inte är ett homogent rumt. Ovanstående citat 
visar på att platsen kan användas som en mötesplats, uppehälle och för politisk manifestation på 
en och samma gång.
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4.1.2 Beskrivning av planprocess

Detaljplaneprocessen inleddes i februari 2002 med att Gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms 
stad gav Gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att beställa en ändring i gällande detaljplan för 
området vid T-centralens norra biljetthall. Den skulle även ersätta delar av andra detaljplaner 
vilka tillkommit under uppförandet av cityområdet. Inom detta område ingick delar av Sergels 
torg samt tunnelbaneuppgångar till bland annat Åhléns hörna. Bakgrunden och anledningen till 
detta initiativtagande beskrevs vara problem på platsen i form av kriminalitet och våld men även 
att det fanns ett stort behov av upprustning. Syftet med ändring i detaljplanen var således att 
öka tillgängligheten från T-centralens norra uppgång till gatunivå samt ändra utformningen för 
biljetthallen och på så vis bidra till en tryggare och trevligare miljö. Som ett underlag för beslutet 
om upprustning fanns ett tidigare projekt där Stockholms stad, SL och berörda fastighetsägare 
tillsammans arbetat fram ett avtal och ett förslag till ny utformning av området. Kostnaderna för 
upprustningen skulle enligt överenskommelse finansieras av SL och fastighetsägarna. Redan i 
projektet fanns planer på en minskad och omformad biljetthall med nya rulltrappor och hissar i 
anslutning till Åhléns hörna och Sergels torg. Även frågan kring inglasning av Åhléns hörna hade 
lyfts fram och ytan föreslogs minskas samt byggas in med väggar och dörrar av glas. (Stockholm 
stad 2003, Kommunstyrelsen; utlåtande)

Då frågan om en ny entré till T-centralen tidigare ingått i programarbetet kring förnyelsen av Sergels 
Torg bedömdes inte särskilt programskede vara nödvändigt i detta fall, varav detaljplanen togs 
fram enligt ett normalt planförfarande. Det tidigare förslaget som tagits fram av staden, SL och 
fastighetsägare gällande omformningen av området kom även att ingå i den detaljplan som blev 
föremål för samråd i september 2002. Förslaget sändes på remiss och fanns även att tillgå på 
internet. En kallelse till samrådsmöte skickades även ut samt annonserades ut i dagspressen. De 
aktörer som kom med synpunkter var bland annat Länsstyrelsen, Norrmalms stadsdelsnämnd, 
Stockholms Stadsmuseinämnd, Skönhetsrådet och Handikapprådet. Synpunkterna berörde 
sammantaget olika aspekter av planförslaget och responsen kring förslaget i sin helhet var även 
den av olika slag. (Stockholm stad 2003, Stadsbyggnadskontoret; samrådsredogörelse)

Under samrådet förekom invändningar gällande planförslaget av främst tre anledningar; dels 
innebar förslaget att trappan mot Sergels torg minskades i bredd på grund av utbyggnaden av 
biljetthallen, den andra invändningen var förslagets syfte att Åhléns hörna skulle minskas till ytan 
och glasas in, den tredje att delar av gatumarken på Drottninggatan skulle byta beteckning från 
allmän platsmark till kvartersmark. Länsstyrelsen var en av de instanser som framförde stark kritik 
mot förslaget av den anledningen att den skulle ske på bekostnad av det offentliga rummet och 
människors möjligheter att vistas där. Efter att synpunkterna framkommit bearbetades planen 
inför utställningen och formell granskning. De ändringar som gjordes var bland annat att området 
för tunnelbaneentrén i Åhléns hörna utökades något och gavs en rätvinklig form istället för en 
avrundad form som tidigare förslag lagt fram. Under processens gång fanns det en oenighet 
mellan Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen huruvida omgestaltningen av hörnan skulle 
medföra en inskränkning på det offentliga livet eller ej. Även andra myndigheter och instanser 
hade synpunkter av olika slag gällande förslagets åtgärder på platsen. Dessa redogörs närmare i 
efterföljande avsnitt under innehållsanalys. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen i november 2003. De åtgärder som planen 
innefattar innebär bland annat att Åhléns hörna glasas in och platsen som tidigare varit avsedd för 
allmän gångtrafik ersätts till område för tunnelbaneentré och butikslokaler.  En byggrätt avsätts i 
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anslutning till trappan vid Sergels torg för trafikändamål och servicelokaler för tunnelbaneresenärer. 
Genomförandetiden beslutades vara 5 år efter planen vunnit laga kraft. (Stockholm stad 2003, 
Stadsbyggnadskontoret; planbeskrivning)

De aktörer som varit delaktiga under planprocessen representerar olika intressen; såväl privata som 
allmänna, från en nationell till en lokal nivå. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som företräder 
nationella intressen och utgör en länk mellan kommuner, regering och riksdag samt centrala 
myndigheter. I planprocessen hänvisar de till allmänna intressen i sina yttranden. De instanser 
som lämnar synpunkter är delar av olika förvaltningar i Stockholms stad som ansvarar för specifika 
förvaltningsfrågor rörande exempelvis miljö, fastigheter, handikappanpassning och kulturmiljö. 
Skönhetsrådet är även en kommunal instans men en mer frigående sådan. De kan initiera och 
driva frågor inom sitt verksamhetsområde vilket ger dem en fri ställning inom den kommunala 
organisationen. I fallet om ombyggnaden av Åhléns hörna är de aktiva när det kommer till synpunkter 
angående inglasningen samspel men den övriga byggnaden men även vilka konsekvenser den 
får över stadslivet. Även olika lokala intresseföreningar som Hyresgästföreningen och Norrmalms 
hembygdsförening lämnar synpunkter på planförslaget. 

Privata  intressenters närvaro i planprocessen är ytterst central då anledningen till 
detaljplaneändringen skedde är att ett avtal slutits mellan staden, SL och fastighetsägarna. SL 
lämnar synpunkter angående ändringar i plankartan medan de övriga fastighetsägarnas synpunkter 
utelämnas i planhandlingar. Stadsbyggnadskontoret konstaterar dock att planförslaget även måste 
vara i deras intresse för att de ska kunna finansiera ombyggnaden. Dessa aktörer utgörs av bland 
annat Ramsbury AB som äger Åhlénsfastigheten. 

4.1.3 Observationsstudie 

Observationer på platsen genomfördes vid fyra olika tidpunkter under ett dygn för att få en större 
inblick gällande platsens utformning och användning. Platsen för observationen var Åhléns hörna 
men även det omgivande området kring Drottninggatan och Klarabergsgatan samt intilliggande 
Sergels torg. Detta för att kunna inkludera människors aktivitet och rörelse i förhållande till 
omgivningen.  Vid sammanställningen av observationerna kommer paralleller och jämförelser 
mellan Åhléns hörna och Sergels torg förekomma. Detta för att lyfta fram markanta skillnader som 
observerats mellan de olika platserna men även för att Sergels torg ännu är i offentligt ägo till 
skillnad från hörnan.

Innan detaljplanen antogs och platsen omgestaltades var Åhléns hörna ett öppet utrymme som 
var tillgänglig för allmänheten dygnet runt. I samband med inglasning av platsen utökar Åhléns sin 
verksamhet och tar en del av hörnan i anspråk. I dagsläget skärmar glaspartierna av platsen och 
skiljer butiksverksamhet från tunnelbanan och allmänna utrymmen. Under dagtid är de skjutbara 
glaspartierna borttagna vilket bidrar till att platsen uppfattas som mer öppen. Vid observationen 
konstateras att Åhléns utbyggnad inte nyttjas till varuändamål utan snarare är en tom yta som blir 
ett slags mellanrum som sträcker sig mellan butikens skyltfönster och platsen utanför. När butiken 
öppnar får ytan funktion som entré och passage för dem som ska in och handla. Däremot är det få 
människor som uppehåller sig där till skillnad från resterande delar av platsen.
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Åhléns hörna efter inglasningen.
(9 maj 2014)

Platsen innan Åhléns öppning. 
(9 maj 2014, kl.9.00)

Platsen efter Åhléns öppning. 
(9 maj 2014, kl.10.30)
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Tillgängligheten till hörnan påverkas i högsta grad av Åhléns öppettider och tunnelbanans drift. 
Under nattetid när tunnelbanetrafiken upphör är platsen låst och otillgänglig för allmänheten. Under 
morgon och kväll blir hörnet främst en passage till och från tunnelbaneentrén då Åhléns ännu inte 
öppnat och delar av platsen fortfarande är stängd. På grund av förbindelsen mellan tunnelbanan 
till det stora stråket Drottninggatan utgör hörnet en naturlig mötespunkt. Detta var något som 
konstaterades under samtliga observationstillfällen. Det finns även en stark sammankoppling till 
Sergels torg via tunnelbanans biljetthall som är under mark vilket medför att gångtrafikanter kan 
röra sig obehindrat mellan de olika platserna utan att behöva passera biltrafik.

Det överhängande intrycket av platsen är att den är relativt ren och fri från nedskräpning samt 
klotter. Under dagtid kommer städare till platsen vilket är en del av förklaringen men även att det 
finns många avfallskärl placerade runt omkring och skyltning med ”affischering förbjuden”. Detta 
skiljer sig från Sergels torg där affischering är vanligt förekommande och tillåtet på platsen på 
utplacerade anslagstavlor. Dessa används till att marknadsföra event men även för att framföra 
politiska budskap. Sergels torgs egenskap som ett centrum för politiska manifestationer blir tydlig 
under observationerna när ett demonstrationståg befinner sig på torget. Inför stundande EU-val 
omgärdas torget av plakat med politiska budskap och reklam för de olika riksdagspartierna för att 
locka väljare. 

På platsen uppmärksammar en skylt om att det råder kameraövervakning för ”din trygghet”. Det 
finns även en annan typ av övervakning med en nästintill ständig närvaro av ordningsvakter eller 
poliser i Åhléns hörna. Vid ingången till varuhuset står en vakt under dagen och det är även andra 
ordningsvakter som patrullerar på platsen. Likheter gällande denna typ av övervakning förekommer 
dock även på Sergels torg som nästintill har en ständig närvaro av polis och olika vaktbolag. De 
privata vaktbolagen håller främst till vid tunnelbanans biljetthall medan polisen parkerar mitt på 
torget. Trots detta så noteras skadegörelse på glaspartierna i den inglasade delen av hörnan. 
Dels har Åhlénsbyggnaden spår efter skadegörelse med krossat glas på entrésidan. Likaså har 
glaspartier vid tunnelbaneentrén varit utsatt för skadegörelse. 

Platsen präglas och karaktäriserar till stor del av människors rörelsemönster och vistelse i rummet. 
Vid observationerna uppmärksammades skillnader gällande rörelsemönster kopplat till tidpunkt 
på dygnet. På morgonen när butiksverksamheterna ännu inte öppnat är platsen till stora delar tom 
och få uppehåller sig där i mer än några minuter. Aktivitet och rörelse sker främst från tunnelbanan 
till Drottninggatan. Detta medför att delar av hörnan blir passiva och tomma ytor vid denna tidpunkt. 
Innan Åhléns öppnar samlas skaror med människor utanför vilket medför att en större aktivitet 
förekommer på platsen. När butiken väl är öppen tillgängliggörs en större yta och en ny typ av 
rörelsemönster uppstår i riktning mot varuhuset.  

På eftermiddagen vistas allt fler platsen och det förekommer en variation gällande användning och 
rörelser. Människor som är på väg från jobbet passerar och möter andra som är ute på ärenden. 
Ungdomar stämmer träff på platsen och samtalar innan de går vidare. En mångfald präglar folklivet 
på det sättet att olika samhällsgrupper med olika åldrar och etniciteter vistas sida vid sida på 
samma plats. Under kvällstid är olika ungdomsgrupper överrepresenterade bland dem som vistas 
och stämmer träff på platsen. Antalet personer som befinner sig på platsen under dygnet påverkas 
som tidigare nämnt dels av tidpunkten på dagen och Åhléns öppettider men även av väderlek. När 
det regnar befinner sig exempelvis fler på platsen för att söka skydd. Då platsen är belägen under 
tak blir den en populär träffpunkt vid dålig väderlek.  
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Såväl politiska aktiviteter som underhållning vid Åhléns hörna.
(9 maj 2014)

Monterade övervakningskameror på platsen. Trots det tecken på skadegörelse
(9 maj 2014)

Skyltning angående förbud mot affischering. 
(9 maj 2014)

Anslagstavla på Sergels torg. 
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Användningsmässigt finns en dynamik på platsen då många aktiviteter sker interaktivt mellan 
hörnet och intilliggande gator. Exempelvis äger en tillfällig politisk valkampanj rum vid lunchtid på 
platsen. Marknadsföring görs genom att ballonger och broschyrer delas ut och politiker håller tal 
strax utanför tunnelbaneentrén vilket lockar många människor att uppehålla sig på platsen för att 
lyssna. Några timmar senare är eventet avslutat och ett jazzband står för underhållningen på gatan. 
I samma stund samlas en grupp på platsen och förbereder inför en manifestation. Vid sidan av står 
en äldre man och samlar in pengar till förmån för Palestina. Dessa exempel från observationen 
behöver inte vara allmängiltiga för hur platsens användning ser ut varje dag men de speglar väldigt 
tydligt att det finns en dynamik och mångsidighet gällande de aktiviteter som förekommer. Det 
observerade aktiviteterna indikerar även att det förekommer demokratiskt utövning vid Åhléns 
hörna, såväl av politiker som privatpersoner. 

Människors rörelsemönster
Vardagar kl. 06-10 och 21-01

Människors rörelsemönster
Vardagar kl. 10-21
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Under observationerna befinner sig en grupp på omkring sex personer i närheten av hörnan 
och vistas där under dagen. De använder en yta längst in i hörnan för att vila och förvara sina 
tillhörigheter. Dessa har rätt att uppehålla sig på platsen och blir inte avvisade av vakterna då 
tiggeri inte är något olagligt. En annan typ av appropriation sker av en större och i högre grad 
anonym grupp under kvällstid. Många ungdomar stämmer träff på platsen och uppehåller sig där 
under en viss tid.  En av anledningarna kan vara att platsen är lättillgänglig från tunnelbanan och 
att den är lätt att överblicka trots folkmängden. Grupperna med ungdomar håller främst till längre 
in i hörnan, längs med Åhléns fasad och skyltfönster.

4.3.4 Sammanfattning  

I samband med observationerna konstaterades bland annat att tillgängligheten varierar i stor 
grad beroende på tidpunkt under dygnet. Detta då platsen är stängd när tunnelbanan ej är i 
drift och en del av hörnan tillhör Åhléns, vilket innebär att den är inglasade vid de tidpunkter 
när butiksverksamheten inte är igång. Detta ger även avtryck i de territoriella produktioner som 
observerats på platsen. Åhléns hörna utgör en naturlig samlingspunkt på grund av uppgången från 
tunnelbanan och dess kopplingar till de stora stråken Drottninggatan och Klarabergsgatan men 
även förbindelsen till Sergels torg. Detta medför att det finns en ständig närvaro på platsen under 
dagtid, dock i varierande omfattning. Många stämmer träff och uppehåller sig på platsen medan 
andra använder platsen främst som passage. Väderleken påverkar användningen av platsen då 
hörnan är under tak och utgör en skyddande plats vid dålig väderlek. Sammantaget präglas folklivet 
av en mångfald av olika samhällsgrupper i skilda åldrar. De aktiviteter som uppstår på platsen 
karaktäriseras av en dynamik och sker interaktivt mellan hörnan och intilliggande Drottninggatan. 
Såväl politiska aktiviteter som försäljning och underhållning sker på samma plats fast vid olika 
tidpunkter. Skadegörelse på olika ställen samt en ständig närvaro av ordningsvakter och poliser 
kan möjligen ses som ett behov av att försöka hålla ordning och kontrollera det som sker på platsen.
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4.4 Innehållsanalys

De dokument som undersöks med en innehållsanalys är planhandlingar och yttranden som är 
kopplade till detaljplan för del av kvarter Skansen som vann laga kraft den 17 december 2003. 
Även beslutshandlingar och mötesprotokoll från Stadsbyggnadsnämnden med flera ingår. Det är 
i denna detaljplan som tillbyggnaden i Åhléns hörna föreslås i samband med andra åtgärder i 
T-centralens norra biljetthall och Sergels torg. Med utgångspunkt i planprocessens olika skeende 
och de aktörer som yttrat sig redogörs resultatet från innehållsanalysen. Ett urval av dokument 
som tillkommit under planprocessen baserat på relevans för platsen och de aspekter samt frågor 
som berörs analyseras. Den dokumentation som bland annat har uteslutits utgörs av inbjudan till 
samråd och kungörelser. Detta då dessa tillkommit i avseende att informera allmänheten och inte 
redogöra för planens innehåll. Även dokumentation gällande tomtindelningar ingår ej i empirin. 

För att inkludera ett aktörsperspektiv och besvara frågeställningar hur privatiseringen legitimeras 
har urvalet även utgått från de aktörer som står bakom yttranden och inlämnade synpunkter. Där 
av ingår ej inlämnade synpunkter från bland annat Stockholms Brandförsvar och Stockholm Vatten 
AB. De aktörer som ingår i studien yttrar sig om själva platsen Åhléns hörna och dess föreslagna 
användning i detaljplanen. Exempelvis förekommer samrådsyttranden och granskningsyttranden 
från Länsstyrelsen, Stadsbyggnadsnämndens handikappråd, Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet, SL, Norrmalms stadsdelsnämnd med flera. Dessa yttranden kan finns förkortade i bland 
annat planbeskrivningen men för att garantera att samtliga synpunkter som yttrats i planeringsärendet 
finns med i analysen inkluderas även yttranden som arkiverats som bilagor. Planhandlingarna som 
ingår i analysen utgörs bland annat av de obligatoriska dokumenten i detaljplaneprocessen så som 
plankarta, genomförandebeskrivning och planbeskrivning.

4.4.1 Synpunkter och yttranden

Trots att Kommunfullmäktige antog planen och ingen överklagan gjordes förekom många 
synpunkter såväl för- som emot förslaget under samrådet och utställningen. Synpunkterna berörde 
olika aspekter och åtgärder som planen innefattande. 

Förbättrad tillgänglighet i planförslaget lyfts fram som något positivt från bland annat Norrmalms 
Stadsdelsförvaltning och Stadsdelsnämnden, vilket talade för föreslagna förändringar vid 
tunnelbaneentréerna i Åhléns hörna och vid Sergels torg. Platsen beskrivs tidigare ha varit 
omodern ur tillgänglighetssynpunkt och nedgången standardmässigt. Med tillgänglighet syftas 
på de nya hissar och rulltrappor som tillkommer i uppgångarna. Stadsdelsförvaltningen lyfter 
även tillgänglighet för funktionshindrade och menar att trots en förbättring på platsen finns det 
risk att glasfasaden kan innebära svårigheter för till exempel synskadade att kunna lokalisera 
sig på platsen. Hyresgästföreningen och Handikapprådet tar även upp frågan kring utformningen 
av hissar och trappor. Hyresgästföreningen uppmanar till glashissar för att lättare kunna städa 
och hålla rent. Vidare ställs kravet att en cykel ska kunna få plats i hissen. Handikapprådets 
synpunkter gäller åtgärder för ökad tillgänglighet vid trappor och hissar men även förekomst av 
handikappanpassade toaletter.

Länsstyrelsen använder sig även av begreppet tillgänglighet i yttranden angående planen, dock i ett 
sammanhang där argumentation emot förslaget förekommer. Kritik mot att privatiseringen medför 
en begränsning av allmänhetens tillgång till Åhléns hörna lyfts fram och ses vidare som en allvarlig 
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konsekvens av privatisering i delar av planområdet, vilket gör att Länsstyrelsen inte tillstyrker 
förslaget. Denna synpunkt uttrycks såväl under samrådet som under utställningen. Begränsningen 
gällande tillgänglighet kopplas till en minskad yta av hörnet samt försämrad möjlighet för allmänheten 
att utnyttja denna. Länsstyrelsen hävdar att det är ett allmänintresse att det finns tillgängliga ytor 
för alla i stadens centrala delar. Tillgängligheten påstås inskränkas i den nya detaljplanen genom 
fysiska åtgärder som inglasningen men även ändrade detaljplanebestämmelser. Tillgänglighet i 
detta fall kopplas mindre till utformning och i större grad till bestämmelser och juridiska rättigheter 
som regleras i detaljplanen. Stockholms Skönhetsråd uttrycker en liknande ståndpunkt som 
Länsstyrelsen och hävdar att planen präglats av ”missriktade förhållningssätt”. Framkomlighet 
på platsen skulle komma att försvåras när ytor för allmän passage minskar och trängseln ökar. 
Skönhetsrådet menar att detta riskerar att bli ett framtida problem då entréer och uppgångar 
från tunnelbana redan innan detaljplanen tagits fram präglats av trängsel. Minskad tillgång till 
allmän yta används även som ett argument emot inglasningen av Åhléns hörna. Likaså hänvisas 
allmänhetens begränsning till förändrade planbestämmelser där ytan istället för allmän platsmark 
betecknas som kvartersmark i detaljplanen.

Trygghet är en annan aspekt som ingår bland synpunkterna angående förslaget. 
Stadsdelsförvaltningen och Stadsdelsnämnden ser en ny utformning av biljetthallen som ett sätt 
att öka upplevd trygghet och trivsel på platsen. En ombyggnation av lokalerna skulle medföra 
dels att miljön blir fräschare men även att den blir mer lättöverskådlig när mörka prång tas bort. 
Främst Stadsdelsförvaltningen har där av en positiv inställning till ombyggnation och inglasningen 
av Åhléns hörna. Den nya utformningen av platsen medför nämligen att risken minskar för att 
”individer som folk kan känna sig skrämda av tar platsen i besittning” (Stockholm stad 2002, 
Norrmalms stadsdelsförvaltning; tjänsteutlåtande). Trygghet beskrivs i det sammanhanget i form 
överskådlighet i rummet men även att oönskade individer inte har möjlighet att uppehålla sig 
på platsen. En medlem i stadsdelsnämnden beskriver även trygghet i form av närvaro av andra 
människor på offentliga platser. För att öka närvaron och trygghet bör efterföljande detaljplaner 
även beröra nybyggnationer av bostäder i centrum. 

I planhandlingarna reflekterar myndigheter och instanser i olika omfattning kring den offentlighet 
som utspelar sig på platsen samt huruvida ombyggnationen har en positiv eller negativ inverkan 
över denna. Samtliga beskriver platsen som en av stadens mest kända mötesplatser som präglas 
av ett frekvent folkliv dagligen.  Planförslagets åtgärder diskuteras därefter utifrån dess påverkan på 
den offentlighet och folkliv som många förknippar med platsen. Länsstyrelsen kopplar förekomsten 
av platsens offentlighet som beroende av att allmänheten har en obegränsad tillgång till ytan. 
Skönhetsrådet beskriver offentlighet mer övergripande som att platsen har varit en viktig träffpunkt 
och bör fortsätta tillskrivas som allmän platsmark i detaljplanen för att även kunna fortsätta vara det. 
Flertalet gånger lyfts även det offentliga livet på Sergels torg fram som ytterst viktigt att bibehålla 
och beakta i planförslaget.

En lämpligare utformning på platsen i samband med planförslaget ingick som tidigare nämnts i 
synpunkter och yttranden gällande tillgänglighet och trygghet. Gällande planförslaget inkom även 
kritik mot den rent estetiska delen och argument för en annan typ av utformningen på platsen. De 
remissinstanser som främst diskuterade denna fråga var Skönhetsrådet och Stadsmuseinämnden. 
Skönhetsrådet menar på att den föreslagna glasentrén i Åhléns hörna inte stämmer överens med 
byggnadens geometriska formspråk och den grundtanke som arkitekterna Backström och Reinius 
hade, vilken uttrycks i ritningarna från 60-talet. Innan samrådet hade hörnan en avrundad form 
vilket Skönhetsrådet kritiserar och beskriver som att konsekvensen av denna utformning skulle bli 
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en ”förfulad stadsbild”. Stadsmuseiförvaltningen och Stadsmuseinämnden kritiserar även de det 
avrundade partiet som föreslås i förslaget under samrådet. De hänvisar till den kulturhistoriska 
kontexten som finns på platsen och menar att Åhlénsbyggnaden har arkitektoniska värden vilka 
skulle förvanskas vid tillbyggnaden av glaspartier. Efter dessa synpunkter inkommit reviderades 
planförslaget och det svängda partiet ersattes till en av mer geometrisk karaktär. En annan 
fråga som stadsdelsförvaltningen lyfter fram som ett problem i sitt yttrande är klotter och olaga 
affischeringen som förekommer på platsen. De ställer därför krav på att utformningen av hörnan 
inte ska inbjuda till klotter och skadegörelse.

För övrigt behandlar synpunkter och yttranden formella ändringar som bör göras i planbestämmelser 
och plankartan. SL framför bland annat att plankartan bör omarbetas och markanvändningen på 
platsen för Åhléns hörna ska ingå under användningen för ändamålet centrum och trafik (tunnelbana). 
Det tidigare x-område som betecknat hörnan och enligt planbestämmelser står för område 
tillgänglig för allmän gångtrafik utgår i den nya detaljplanen. Miljö-  och hälsoskyddsnämnden 
yttrar sig endast kring de miljömässiga konsekvenser som planen kan medföra och drar slutsatsen 
att miljökonsekvenserna inte är av betydande sort och miljökvalitetsnormer gällande partikelhalter 
i luften inte förväntas påverkas. De styrkte därmed detaljplaneförslaget. 

I utlåtanden och utdrag ur mötesprotokoll där remissinstanser har diskuterat frågan kring 
ombyggnaden av Åhléns hörna finns i vissa fall en politisk splittring och oenighet kring fråga. 
Den återfinns främst hos Norrmalms stadsdelsnämnd som motsätter sig Stadsdelsförvaltningens 
tjänsteutlåtande, som beskriver inglasningen som en bra åtgärd på platsen. Nämnden väljer dock 
att motsätta sig planerna. De hänvisar till Åhléns hörna som en känd mötesplats i Stockholm 
varav öppenheten på platsen bör bevaras. Varken argument som enklare städning eller ökad 
butiksyta anses vara giltiga skäl och likaså behöver inte ombyggnaden av biljetthallen utgöra en 
motsättning till att bevara hörnans ursprungliga utformning. Nämnden föreslår av denna anledning 
att rulltrapporna skulle kunna vridas annorlunda för att inte ”ta bort de kvaliteter och kännetecken 
som Stockholms 60/70-talscity besitter då de bidrar till att göra Stockholm till en öppen och levande 
stad” (Stockholm stad 2002, Norrmalms stadsdelsnämnd; yttrande).
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4.4.2 Planhandlingar och beslutsunderlag 

Utefter planprocessens gång bearbetas förslaget med viss hänsyn till de synpunkter och 
yttranden som inkommit från olika myndigheter och remissinstanser. De dokument som utgör 
beslutsunderlag är bland annat Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande, sammandrag från ett 
möte med Stadsbyggnadsnämnden, utlåtanden från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
Till grund för beslutet om att genomföra ombyggnationen slöts även ett avtal mellan SL och Gatu- 
och fastighetskontoret gällande utförandet. 

Stadsbyggnadskontoret motiverar detaljplanens åtgärder med skärpta krav på tillgänglighet 
i Plan- och bygglagen, inte minst i offentliga miljöer och då även tunnelbaneentrén. Trots att 
Åhléns hörna glasas in menar de att glaspartierna är skjutbara vilket innebär att platsen är öppen 
under dagtid, precis som tidigare. Öppettiderna redovisas sedan i form av rörelseskisser över 
platsen vid tidpunkterna för öppning och stängning. Kritiken från bland annat Länsstyrelsen 
och Skönhetsrådet gällande begränsning av platsens offentlighet beskrivs som överdriven då 
funktionen som mötesplats skulle kvarstå även efter ombyggnationen. Detta argument följer under 
hela planprocessen och i tjänsteutlåtandet som ligger till grund för Kommunfullmäktiges beslut. 
Vidare hänvisar de till intilliggande Drottninggatan och Sergels torg där ”det offentliga samtalet” 
även kan äga rum. Synpunkten angående inskränkning av det offentliga rummet i Åhléns hörna 
är därmed en synpunkt som inte beaktas i detaljplanens slutliga utformning.  Ännu ett argument 
som används är en tidigare detaljplan från 1997 för Sergels torg, däribland utrymmet i gatunivå vid 
Åhléns hörna, tillåter att utrymmet byggs in med glaspartier.

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget med en positiv inställning till förändringarna. De 
anser att det är viktigt att förändringarna i planområdet kommer till för att förbättra tillgängligheten 
och för att en tryggare och trevligare miljö ska kunna uppnås. Vidare önskas att förslaget kopplats 
till en större och mer genomgripande förändring av Sergels torg. Kommunstyrelsen är av samma 
åsikt och hävdar att omdaningen är ett sätt att ”bygga bort mörka hörna” och skapa uppsikt för att 
öka känslan av trygghet. Offentlighet på platsen är något som trots förändringarna ändå värnas 
om. Stockholmarna kommer ändå kunna stämma träff eller söka skydd under dålig väderlek 
vid Åhléns hörna. Kommunstyrelsen beskriver offentlighet i termer av mötesfrihet och rätten att 
ordna demonstrationer och offentliga möten på gator och torg. Mötesfriheten beskrivs kvarstå 
även efter den nya detaljplanen där kvartersmark med x- och z-bestämmelser i detaljplanen enligt 
ordningslagen definieras som allmän platsmark. Dessa bestämmelser gäller omfattar delar av 
Drottninggatan och Sergels torg. På så vis garanteras allmänhetens intressen på platser den lokala 
ordningsstadgan gäller.

Precis som hos andra instanser finns det en politisk oenighet kring frågan hos beslutsfattarna. 
Den uttrycks tydligt i mötesprotokoll från Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen samt 
Kommunfullmäktige. Representanter från miljöpartiet motsätter sig planförslaget under samtliga 
möten och hävdar att Åhléns hörna ska bibehållas som en öppen mötesplats. De benämner 
förändringen i termer av kommersialisering av stadens platsmark och ser det som en oroväckande 
utveckling av stadsmiljön. När gatu- och torgutrymmen säljs till affärsverksamheter blir 
konsekvenserna att tillgängligheten drabbas. Som stöd för sina argument hänvisar politikerna i 
fråga till att det funnits en stark opinion hos allmänheten vilken är emot förslaget att glasa in Åhléns 
hörna. Bland annat har namnunderskrifter samlats in. Miljöpartiet menar även att Åhléns hörna
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bör kulturmärkas för att det är en så pass viktig mötesplats för privatpersoner och även vid de 
sammanhang då människor vill uttrycka sina åsikter.   

Avtalet mellan Gatu- och fastighetskontoret, SL samt fastighetsägare anger även ekonomiska 
motiv till varför planen ansågs ha legitima skäl att antas av beslutsfattarna. Samarbetet beskrivs 
ge ”ekonomiska och praktiska förutsättningar att rusta denna plats som är en av allmänhetens 
mest frekventerade i Stockholm” (Stockholms stad 2002, Gatu- och fastighetskontoret; avtal med 
SL mfl). Det innebär att upprustningen av biljetthallen och andra platser i detaljplanen bekostas av 
SL och fastighetsägarna. Planförslaget innebär därmed inga kostnader av ”betydelse” för staden.  
Då fastighetsägarna bidrar med ombyggnadskostnaden upplåter Stockholms stad i gengäld 
vederlagsfritt de biljetthallsutrymmen som blir kommersiella ytor till de privata intressenterna. Samma 
tillvägagångssätt beskrivs att ha tillämpats vid tidigare ombyggnation av till exempel Hötorget. Även 
Stadsbyggnadskontoret klargör samarbetets inverkan över planprojektet i sitt ställningstagande i 
utställningsutlåtandet. Tjänstemännen förtydligar att under processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas samman och lyfter fram att de enskilda intressena inte framkommit lika tydligt. 
De behöver dock beaktas i detta fall då ombyggnaden finansieras av privata intressen, varav 
förändringar bör vara dem till gagn för att de ska kunna delta.

Tillhörande planförslaget finns konsekvensbeskrivningar som berör olika aspekter av planförslaget. 
De som lyfts fram främst i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen är de miljömässiga 
konsekvenserna som följer förändringarna på platsen. Andra konsekvenser som uttrycks är 
förbättrad tillgänglighet och ökad trygghet för resenärer. Stadsbyggnadskontoret menar på att 
den nya utformningen av tunnelbaneentrén förbättrar möjligheten att hålla ordning och bidrar till 
trygghet och trevnad på platsen. Precis som tidigare nämnt bedömer de inte att hörnans funktion 
som mötesplats kommer att påverkas av inglasningen.

4.4.4 Territoriella produktioner som uttrycks i dokumentation

Planerare och politiker utgör typiska exempel på producenter av den strategiska territorialiteten. 
Den styrs och regleras på avstånd och uttrycks skriftligen i de planhandlingar och beslut som 
gäller fallet. Det är även i planhandlingarna, som exempelvis planbeskrivningen och redogörelser 
för samråd och utställning, som Stadsbyggnadskontorets ställningstaganden motiveras. På så 
vis kan det även bli ett sätt att legitimera den territoriella produktion som sker på platsen efter 
ombyggnationen. Den utformning och användning som planeras och föreslås får rumsliga 
avtryck på platsen vilket påverkar hur människor kan använda den samt möjligheten att kunna 
vistas där. Inglasningen innebär därmed, tillsammans med andra föreslagna åtgärder, markanta 
skillnader gällande den strategiska territorialiteten som tidigare fanns på platsen. De förändrade 
ägoförhållanden som uppstår vid ny fastighetsindelningen kan även sättas i relation till ny produktion 
av strategisk karaktär på platsen.  

I samtliga dokument och från samtliga aktörer förekommer en liknande beskrivning och territoriell 
association kring Åhléns hörna som en av Stockholms mest kända mötesplatser med ett frekvent 
folkliv som ger platsen karaktär. Denna association används till stor del som under argumentationen 
och i den kritiska framställningen som bland annat Länsstyrelsen gör av förslaget.

Ur de beskrivningar som görs av platsen skildras även hur taktiska territorier och appropriationer 
är en del av användningen och det folkliv som präglade Åhléns hörna innan planförslaget. Bland 
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annat lyfter Länsstyrelsen fram gatumusikanter, gatuförsäljning och politiska möten i sin beskrivning 
av det offentliga livet på platsen.

4.4.5 Sammanfattning innehållsanalys

Vid analysen av dokument kring detaljplan för del av kvarter Skansen förekommer flera olika typer 
av synpunkter och yttrande som berör aspekter i form av tillgänglighet, trygghet, utformning, estetik 
och offentlighet på platsen. Dessa används av myndigheter och instanser, dels som beskrivningar på 
positiva följder av planen men även som kritiska aspekter. Tillgänglighet kopplas i stor utsträckning 
till ombyggnationen av tunnelbaneentrén och förväntas förbättras vid utbyte och installation av nya 
hissar och rulltrappor. Länsstyrelsen och Skönhetsrådet beskriver tillgänglighet ur en annan mer 
juridisk vinkling. De ser en oroväckande utveckling där mark som är till för allmänhetens tillgång 
försvinner och blir till butiksytor. Stadsbyggnadskontoret delar inte denna syn på planförslagets 
möjliga påverkan över Åhléns hörna som tillgänglig mötesplats. De menar att trots en förändring 
sker kommer platsen att ha samma funktion som tidigare vilket innebär att Stockholmare 
kan fortsätta stämma träff på platsen. De tar därför inte Länsstyrelsen synpunkt i beaktning i 
utformningen av den plan som sedan antas. En annan typ av kritik riktas från Skönhetsrådet och 
Stadsmuseinämnden mot den estetiska utformningen av tillbyggnaden i Åhléns hörna. Denna 
anses inte vara anpassad efter varuhusets formspråk och beskrivs därför medföra en förvanskning 
av byggnaden. Denna synpunkt beaktas av Stadsbyggnadskontoret varav det slutliga förslaget 
skiljer sig från det som gick ut på samråd. Hos de politiska beslutsfattarna råder även en oenighet 
kring förslagets påverkan på det offentliga livet. Inom såväl Gatu- och fastighetsnämnden som 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige förekommer invändningar från främst representanter 
från miljöpartiet. Även de menar att en inglasning skulle påverka folklivet på platsen på ett negativt 
sätt och medföra begränsningar för människor att röra sig där. Som stöd för sina argument tar de 
upp en namninsamling från allmänheten som är emot förslaget. Den territorialitet som uttrycks 
främst i planhandlingarna är den strategiska produktionen. Den föreslagna utformningen och 
användningen får klart rumsliga avtryck vilket påverkar hur människor använder rummet samt 
möjligheten att kunna appropriera det.  Inglasningen och de förändrade ägoförhållandena är 
exempel på territoriella förändringar som sker på platsen efter ombyggnationen genomförts. Det 
som är gemensamt för samtliga planhandlingar är att platsen beskrivs och har en stark association 
som en av de mest kända mötesplatserna i Stockholm. 
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5.1 Diskussion

Efter genomförda observationer och en granskning av planhandlingar som ingått i planprocessen 
uppmärksammas såväl likheter som skillnader mellan den offentlighet som skildras genom 
observationer och den beskrivning av offentlighet som uppkommer i planhandlingar. I 
planhandlingarna finns en beskrivning av hur platsen användes tidigare och reflektioner kring 
de konsekvenser som planförslaget kan medföra. Det som observerats på platsen speglar 
vilken påverkan inglasningen faktiskt fick och vilka avtryck den gett tio år senare. Vilken grad av 
offentlighet kan påvisas i Åhléns hörna idag? För att diskutera den grad av offentlighet som finns 
används  territoriella produktioner som utgångspunkt. Det innebär att platsen betraktas utifrån olika 
territorier snarare än studeras utefter det som formellt är privat eller offentligt. På så vis skildras 
användningen och det offentliga livet utifrån mer komplexa former, vilka kan sättas relation till det 
som skrivs om platsen och dess offentlighet.  

En stark territoriell association produceras i anknytning till platsen som en välkänd och populär 
mötesplats i Stockholms innerstad. Denna bild skildras i tidnings- och debattartiklar om platsen 
men även bland yttrande hos olika myndigheter och instanser samt under områdesbeskrivningar 
i planhandlingar. Benämningen på platsen som Åhléns hörna är från början ett informellt 
tilltalsnamn som är så pass välanvänt att det blivit till en allomfattande benämning. Associationen 
som mötesplats styrks av observationerna på platsen då många stämmer träff och samtalar där. 
Ett rikt folkliv förekommer mer eller mindre under hela dagen, dock i varierande omfattning. På så 
vis stämmer delvis det argument som Stadsbyggnadskontoret använder för att besvara den kritik 
som bland annat Länsstyrelsen riktar mot förslaget att glasa in hörnet. Platsen har kvar funktionen 
som mötesplats trots inglasningen. Dock är detta endast möjligt under dagtid. Åhléns hörna 
förknippas även med territoriella associationer som kopplas till kommersiella former och symboler. 
Reklam längs med fasaden och skyltfönster indikerar att handel även hör till platsen då Åhléns 
verksamhet har utökat och gjort anspråk på rummet. Dem som använder sig av främst av denna 
typ av association är konsumenter som kommer till platsen av just den anledningen. I yttranden 
och planhandlingar är denna typ av association inte förekommande trots att planförslaget syftar till 
att skapa butiksyta och hörnans yta som tidigare var till för människor att mötas på. 

Vid ombyggnationen och inglasningen skapades en ny typ av territoriell strategi som markeras 
av glasväggarna och den nya uppgången från tunnelbanan. Även utbyggnaden av Åhléns tillförde 
en ny strategisk produktion av kommersiellt slag som kontrolleras av fastighetsägaren. Denna 
uppkom i samband med detaljplanen och är en  territorialitet som upprättades av Stockholm stad 
samt SL och fastighetsägare, som tillsammans slöt det avtal som låg till grund för utformning och 
planförslag. Dessa fasta element ramar in och avgränsar hörnan och styr hur människor rör sig i 
rummet vilket påverkar allmänhetens tillgång då platsen är stängd under nattetid. Det som även 
utmärker en typ av strategi i detta fall är skyltning som tydligt reglerar vad som är tillåtet eller 
ej. Exempelvis är affischering inte tillåtet på platsen. En annan aspekt är den övervakning som 
sker av platsen för att säkerställa att regler och ordning följs. En skylt uppmärksammar om att 
hörnan står under ”kameraövervakning med inspelning för din trygghet”. Ett annat exempel på hur 
ordning upprätthålls på platsen är de ordningsvakter som är närvarande periodvis under samtliga 
observationer. Vid större aktivitet på platsen som när en politisk manifestation äger rum finns även 
poliser på plats. Under ett annat tillfälle när bråk uppstår på platsen dröjer det inte länge innan 
ett flertal vakter anländer. Åhléns hörna skulle sammantaget därmed kunna betraktas som en 
ytterst bevakad och kontrollerad plats, baserat på övervakningskameror och ordningsvakter. Detta 
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i sin tur bidrar till att upprätthålla den strategiska territoriella produktionen på platsen. Strategiska 
produktionerna kan även diskuteras utifrån kontroll av rummet och maktutövning från vissa aktörer. 
Denna kontroll utövas av fastighetsägare, SL och staden via övervakningskameror, skyltning, 
ordningsvakter och skjutbara glaspartier som stänger av platsen.

Att analysera platsen utifrån generella territoriella appropriationer blir problematisk då dessa 
territorier produceras regelbundet under en längre tidsperiod. Det som lyfts fram från observationerna 
utgör exempel på tillfällig appropriationer som identifierats i rummet. Hörnan blir på grund av dess 
skyddade läge under tak och ett rikt folkliv en plats som används frekvent av socioekonomiskt 
svaga grupper vilka försörjer sig genom tiggeri på Stockholms gator. Intill platsen på Drottninggatan 
finns en vagn med korvförsäljning utplacerad. Denna typ av territorialitet är från början en typ av 
appropriation som i en längre utsträckning och användning skiftar och blir till en mer strategisk 
typ av användning. Bland annat på grund av att tillstånd krävs för försäljning men även för att en 
yta på gatan tas i anspråk dagligen.  Ungdomar som uppehåller sig på platsen om kvällarna är 
ytterligare exempel på en temporär appropriation. Vanligtvis är denna typ av territorialitet vanligast 
förekommande på helgerna.

De rumsliga taktikerna producerar territorier i anslutning till platsen i vardagliga situationer med 
en medveten avsikt.  Ett exempel från observationerna är den politiska valkampanj som äger 
rum i anslutning till platsen. Bord och skyltar ställs ut vilket innebär att en yta tas i anspråk. Andra 
personer som medvetet använder sig av platsen är musiker och demonstranter. De producerar 
taktiska territorier genom att de har en avsikt med sin vistelse och användning av platsen. I 
planprocessen kan även en typ av taktisk territorialitet kopplas till fastighetsägare och SL som 
genom att driva på frågan om att rusta upp platsen påbörjade ett samarbete med Stockholms stad. 
Det som dock skiljer dem från vanligt taktisk produktion är att de kan använda sig av ekonomiska 
medel för att påverka utfallet av detaljplanen och lämna synpunkter gällande utformning. Åhléns 
ägare påbörjade detta redan tidigare när de ansökte om tillstånd för ordningsvakter att vistas på 
platsen. Det skulle därmed vara en beskrivning där taktiska territorier uttrycks genom strategiska 
produktioner i form av planhandlingar. 

De territoriella produktionsformerna på plats förhåller sig till varandra på olika sätt. De överlappar 
varandra i tid och rum men de kan även påverka varandra genom samspel eller uppkommande 
konflikter sinsemellan. De strategiska territorierna dominerar på platsen och påverkar i högsta 
grad produktionen av taktiska eller approprierade territorier. Glaspartierna avgränsar rummet och 
användningen på ett sätt som styr hur människor rör sig och vistas på platsen. Vid stängningsdags 
när det inte finns någon möjlighet alls att tillträda platsen utesluter de strategiska territorierna andra 
territorier på platsen. På så vis skapas en underordning med den strategiska produktionen som 
den dominerande. Den appropriation och taktik som uttrycks på platsen blir tillfällig och begränsas 
tidsmässigt. Ordningsvakter på plats kan även kontrollera vilken typ av territoriell produktion som 
tillåts eller ej. Som tidigare nämnt är affischering ej tillåtet. 

Ytterligare kontroll uttrycks genom de ordningsregler som finns på platsen. De personer som 
inte följer dessa avvisas från platsen. På detta sätt styrs och påverkas den appropriation som 
uppkommer på platsen. Territoriella konflikter eller spänningar mellan olika territoriella produktioner 
kan dels påvisas  genom förekomsten av övervakningskameror och ordningsvakter men även i 
samband med skadegörelse. Skadegörelse är ett rumsligt uttryck och kan ses som ett försök från 
någon eller några att göra intrång på strategiska territorier. Spåren efter skadegörelsen städas 
så småningom undan men risken finns ändå att skadegörelse blir ett återkommande problem 
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på en så pass välbesökt plats som Åhléns hörna. Övervakningskamerorna som redan idag finns 
på plats är ett sätt för SL och fastighetsägaren att försöka minska skadegörelsen via bevakning. 
Dock garanterar en sådan åtgärd inte att skadegörelse som sådan inte uppkommer på platsen. De 
territoriella produktionerna som identifieras på platsen sammanfattas nedan. 

Under planprocessen står det klart att det finns en splittring i opinionen kring huruvida privatisering 
och inglasning av Åhléns hörna bör ske eller inte. Länsstyrelsen är en stark motståndare till 
förslaget men trots detta antas planen. Planhandlingarna och beslutsunderlaget kan beskrivas 
dels som sätt för politiker och planerare att legitimera privatisering men även för att befästa 
strategiska territorier på platsen. Ökad tillgänglighet och trygghet är exempel på argument som 
används för att motivera de åtgärder som föreslås i planen. Andra argument som används är 
hänvisningar till problem med kriminalitet och ett nedgången biljetthall som behöver rustas upp. I 
planhandlingar anges att fysiska åtgärder och en upprustning blir ett sätt att lösa dessa problem. 
Gatu- och fastighetskontoret beskriver uppnådd trygghet som att ”individer som skrämmer andra 
inte tar platsen i besiktning”.  Tillgänglighet och trygghet beskrivs som allmänna intressen. Även 
ekonomiska motiv används som skäl för att utformningen sker enligt SL och fastighetsägares 
önskemål. Dessa utgör de enskilda intressena vilka har en dominerande roll när det kommer 
till utformning och att ta rummet i anspråk. Avtalet och samarbetet mellan Stockholm stad och 
privata intressen kan kopplas till Harveys beskrivning av en neoliberal prägling över planering 
och stadsutveckling. En privat-offentlig samverkan innebär att makten att organisera stadsrummet 
tillfaller inte bara politiker och tjänstemän utan även andra aktörer i samhället. Enligt Harvey blir 
konsekvenserna av privatiseringspolitiken att kapital och klass påverkar möjligheten att vistas i 
staden. 
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Konsekvenser gällande kontroll och makt i det offentliga i samband med privatiseringen av Åhléns 
hörna kan även belysas genom Zukins benämning offentlighetens paradox. I detta fall är ett av 
motiven i planhandlingarna att skapa trygghet på platsen vilket många myndigheter och instanser 
ser som ett gott skäl att styrka planförslaget. Enligt Zukin är trygghet och ordning på platsen något 
som uppskattas och motiverar en privat skötsel. Samtidigt som allmänheten har tillgång till en trygg 
och ren plats har de samtidigt förlorat kontrollen över den. En privat förvaltning exkluderar vissa 
grupper och förstärker sociala ojämlikheter. Då privata aktörer använder sig av kontrollstrategier för 
att upprätthålla ett ”anständigt beteende” på platsen har de därmed en stor makt att kunna förneka 
människors tillträde till offentliga rum. I Åhléns hörna kan dessa kontrollstrategier exemplifieras 
med ordningsvakter och övervakningskameror som finns på platsen.

5.2 Slutsats

Privatiseringen och ombyggnationen legitimeras och motiveras i planhandlingar genom förbättrad 
tillgänglighet, trygghet och en bättre standard. Dessa argument används dels av politiker, 
tjänstemän men även privata aktörer som SL och fastighetsägare i området. De hänvisar till en 
tidigare ”problematisk” situation med kriminalitet och stökiga aktiviteter. Trots dessa motiv finns 
det oenigheter i planprocessen mellan olika myndigheter och instanser huruvida tillgängligheten 
för allmänheten förbättras eller begränsas efter inglasningen av platsen. Planförslaget ökar 
tillgängligheten från tunnelbaneentrén men minskar dock allmänhetens tillgänglighet till platsen 
under vissa tidpunkter under dygnet. På så vis syftar en god tillgänglighet snarare till konsumenter 
och resenärer som använder platsen. 

Åhléns hörna kan fortfarande beskrivas som en mötesplats efter privatiseringen och inglasningen 
som skedde på platsen, dock på en mer begränsad yta och endast under dagtid. Offentligheten 
kan beskrivas utifrån olika territoriella produktionerna som finns på platsen. De strategiska 
territorierna dominerar på platsen och har en överordnad roll. Rulltrappor, glasväggar och 
skyltning styr användningen av rummet. De strategiska territorierna uttrycks även i planhandlingar 
och ger privata aktörer legitima skäl att upprätta denna form av territoriell ordning. Förekomsten 
av olika territorier visar på att platsen fortfarande kan beskrivas som offentlig dock i begränsad 
mening. Förhållandet mellan territorierna karaktäriseras inte av den komplexitet som Kärrholm 
förknippar med offentlighet. Detta på grund av det strategiska territoriets dominans. Det tyder på 
att offentligheten på platsen även är begränsad utifrån ett territoriellt maktperspektiv. 

De intressen som styrt planprocessen har såväl varit enskilda som allmänna. De enskilda 
intressenterna, SL och fastighetsägare, har fått stort utrymme när det kommer till makten att 
utforma rummet på grund av ett ekonomiskt avtal med Stockholm stad. I gengäld har de överlåtits 
ytor som tidigare varit allmänna och ägda av staden. De allmänna intressen har kommit till tals via 
bland annat politiker, Länsstyrelsen och ingått i avvägningen som Stadsbyggnadskontoret baserar 
sin bedömning på. Det finns dock en avsaknad av direkta synpunkter från allmänheten. 

De konsekvenser som privatiseringen och inglasningen har medfört kan dels beskrivas utifrån 
begränsade möjligheter för människor att appropriera rummet och där av möjligheter att vistas och 
använda platsen. Det kan även konstateras att Åhléns hörna är en ytterst bevakad och kontrollerad 
plats med hög närvaro av ordningsvakter och uppsatta övervakningskameror. Konsekvenserna av 
detta är att den enskilda människans kontroll över rummet minskar till förmån för privata aktörers 
kontroll. I förhållande till inkludering och exkludering utövas denna kontroll genom att ordningsvakter 
kan avvisa människor från platsen. 
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5.3 Egna reflektioner

Att studera privatiseringen av Åhléns hörna är intressant av flera olika anledningar. Dels då 
inglasningen var ett startskott på vad som senare skulle bli ombyggnationer och en planerad  
fortsatt inglasning av delar av Sergels torg. På så vis är frågan fortfarande aktuell även tio år efter 
upprustningen av biljetthallen och hörnan. Det står klart att politiker och planerare är medvetna 
om vikten av stadens offentliga platser och hur upprustningen av dessa kan bidra till goda 
livsmiljöer. Dock delar privata intressenter även detta intresse och kan via finansiering och avtal 
med kommuner påverka hur utformning av platserna ska se ut. Ur ett maktperspektiv präglas på 
så sätt såväl planering som stadsutvecklingspolitik av enskilda och privata intressen som behöver 
vägas samman med de allmänna intressena. När privata intressenter har stora ekonomiska medel 
påverkas balansen och avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i planprocessen. I ett 
privatiserat rum som  Åhléns finns råder en ständig övervakning och kontroll från fastighetsägarnas 
sida. Frågan är om denna kontroll är jämförelsevis större gentemot platser i offentligt ägo. Vad 
händer då i ett framtida perspektiv när fler ytor går från offentligt till privat ägo? 

Vidare studier inom detta ämnesområde skulle kunna vara av en mer komparativ karaktär där en 
jämförelse och undersökning mellan flera privatiserade platser görs för att kunna föra en diskussion 
kring om det finns en liknande påverkan över graden av offentlighet. Detta skulle kunna vara ett 
sätt att öka generaliserbarheten i resultatet.

Reliabiliteten hos det empiriska materialet anses vara trovärdigt då majoriteten av dokumenteten 
har utarbetats av tjänstemän. De är därmed till viss del objektiva på det sättet att de strävar efter 
att vara opartiska. Dock går det inte att garantera att de påståenden och den beskrivning som 
finns om platsen är objektiva då den baseras på planerares och aktörers förställningar om platsen 
och dess problem. Den rent konkreta fakta som finns i planhandlingar gällande fastigheter och 
ägoförhållanden bedöms däremot vara tillförlitliga då stadsbyggnadskontoret förfogar över den 
typen av information och har många sakkunniga inom dessa frågor. 

Vid framtagandet av empirin kontaktades Stockholms Stadsbyggnadskontor vars avdelning har 
arkiverat samtliga handlingar från detaljplanärendet. När dessa handlingar skulle hämtas ut 
upptäcktes ett fel gällande arkiveringen av dokumentationen. De handlingar som angavs vara 
arkiverade stämde inte överens med dem som återfanns. Det kan därmed finns bortfall i det 
empiriska materaialet som innebär att alla dokumentation angående planeringsärendet inte finns 
att tillgå. En annan aspekt som berör valet av empiriskt material är att det inte finns några direkta 
synpunkter från allmänheten angående inglasningen av Åhléns hörna. Där av saknas det ett 
perspektiv på privatiseringen utifrån allmänhetens synvinkel.
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