DET OFFENTLIGA RUMMET EN PLATS FÖR DET PRIVATA?

En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm
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”Köpcentrumets besökare är inte hela tiden inriktade på att köpa saker, utan de besöker
köpcentrumet för att iaktta andra människor, träffa vänner, utnyttja
kommunal service eller bara titta på varor och skyltning. Ett köpcentrum är alltså en plats
som kan användas som ett socialt rum, samtidigt som de sociala
dimensionerna starkt präglas av ekonomiska krafter.”
(Shields 1992, se Ganetz 2006 s.16)
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SAMMANFATTNING

De offentliga rummen fyller en viktig funktion för människors dagliga liv, även i vindbitna
och kalla Sverige. Här sker demonstrationer, politiska tal, hyllningar av idrottshjältar, torghandel, soldyrkan, lek, gatumusik, möten med bekanta men också tiggeri, narkotikahandel
och vandalism för att nämna några vitt skilda exempel. I det offentliga rummet sker ständigt en kamp mellan de som besitter rummet och de som försöker ta det i anspråk. De
offentliga rummen uppfattas inte alltid som trygga och tilltalande, i syftet att åtgärda dessa
miljöer går kommuner ibland samman med privata aktörer för att finansiera åtgärder som
de själva inte har råd med. När privata aktörer tillåts påverka den offentliga miljön uppstår
dock problem. I och med den privata äganderätten kan människor som inte är önskade
avvisas och aktiviteter kan förbjudas. Det offentliga rummet är inte längre helt offentligt.
Det här examensarbetet studerar hur konkurrensen mellan privata och offentliga intressen
påverkar planeringen av offentliga rum samt allmänhetens tillgång till dessa platser. Arbetet
fokuserar på hur aktörer i planeringsprocessen argumenterar för och emot att allmän plats
omvandlas till en privat plats med semi-offentlig karaktär i och med byggandet av affärsgallerior. Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när
allmänhetens tillträde till platserna blir begränsat. Metoden som används är en fallstudie, i
den studeras två planeringsärenden i Stockholm, Dp93100 över Sergels Torg samt bygglov
från 2005 gällande Skärholmen centrums ombyggnad. Innehållsanalys av källmaterial tillhandahållet av Stockholm Stadsbyggnadskontor kompletteras av fältobservationer.
Resultatet vilar på en teoretisk grund, en studie av numera klassiska ideal presenterade
av Jane Jacobs och Jan Gehl samt mer samtida forskning av Ali Madanipour och Sharon
Zukin. De har olika utgångspunkter gällande det offentliga rummet men pekar alla på
vikten av det offentliga rummets betydelse i förhållande till påverkan från privata intressen.
Examensarbetet resulterar i ett antal slutsatser beträffande offentliga och privata samarbeten
i det offentliga rummet. Undersökningen visar att när både offentliga och privata aktörer
likställer attraktiva stadsmiljöer med kommers, finns en uppenbar risk för att det det offentliga rummet blir likformigt, samt att det offentliga livet i sig och människors demokratiska
rättigheter blir lidande.

5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING...............................................................................................08
1.1
1.2
1.3
1.4

Bakgrund.............................................................................................................
08
Syfte..................................................................................................................
09
Problemformulering............................................................................................10
Frågeställningar.................................................................................................11

2. TEORI OCH METOD.......................................................................13
2.1 Teoretisk utgångspunkt......................................................................................13
2.2 Definition av offentligt rum................................................................................14
2.3 Fallstudie som metod.......................................................................................14
2.3.1 Deltagande observation..................................................................................15
2.3.2 Innehållsanalys..............................................................................................16
2.3.3 Remiss- och samrådsmaterial som fallstudiens källmaterial................................. 16

2.4 Förförståelse av platserna.................................................................................17
2.5 Avgränsning......................................................................................................18
2.5.1 Avgränsningskartor........................................................................................19

2.6 Planeringsförutsättningar.....................................................................................20
2.6.1 Sergels Torg .............................................................................................. 20
2.6.2 Skärholmen................................................................................................. 21

3. FORSKNINGSÖVERSIKT................................................................ 23
3.1 Det kommersiellt offentliga rummet genom historien......................................... 23
3.1.1 Externa etableringar och inomhuscentrum.........................................................23
3.1.2 Affärsgalleriorna tar över................................................................................24
3.1.3 Affärsgallerior som offentligt rum?................................................................... 24

3.2 Forskningsläge..................................................................................................26
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Jan Gehl.................................................................................................... 27
Jane Jacobs................................................................................................28
Ali Madanipour.............................................................................................29
Sharon Zukin............................................................................................... 30
Diskussion kring forskningsläget......................................................................31

3.3 Forskningsöversikt - Sammanfattning................................................................. 34

4. FALLSTUDIE -NÄR
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

DET OFFENTLIGA RUMMET BLIR PRIVAT..... 36

Sergels Torg - Genomgång av källmaterial........................................................ 36
Sergels Torg - Fältobservation......................................................................... 51
Sergels Torg - Sammanfattning........................................................................ 55
Skärholmen - Genomgång av källmaterial.........................................................56
Skärholmen - Fältobservation............................................................................ 59
Skärholmen - Sammanfattning...........................................................................64
Vad hände sedan?...........................................................................................65

5. SLUTSATSER........................................................................................ 67
5.1 Slutsatser..........................................................................................................68
5.2 Reflektion..........................................................................................................73
5.3 Fortsatta studier................................................................................................74

6. REFERENSER.......................................................................................75

6

KAPITEL 1
INLEDNING

1
7

1. INLEDNING

I inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte, problem samt frågeställningar.

1.1 Bakgrund

Privatisering av offentliga rum har de senaste åren blivit ett allt mer debatterat ämne. Med
privatisering menas i examensarbetet att tidigare offentliga rum, alltså allmän platsmark på
till exempel torg och gata, genom olika planeringsprocesser inte längre ägs och förvaltas
av kommunen utan av en privat aktör. En tidigare allmän plats blir med andra ord privat
mark men den offentliga karaktären består i olika grad, såsom i en affärsgalleria.
Problematiken grundar sig i att olika aktörer gör anspråk på det offentliga rummet. Bland
annat kritiseras många kommuner för att i detaljplaneskedet överlåta huvudmannaskapet till
den enskilde vid planeringen av nya bostadsområden och även för att göra kvartersmark
där det annars vore lämpligt att ha allmän platsmark. Det offentliga rummet där alla får
vistas, blir därmed inte längre offentligt utan ofta en del av en semi-privat eller semioffentlig yta mellan husen. Detta beror bland annat på att kommunen vill spara pengar
för iordningsställande men framför allt skötsel (Littke, Edenborg, 2008). Det är svårt att
undvika så kallade gated communities, grindsamhällen, inom denna diskussion. Victoria
Park i Malmö är ett tidigt exempel på ett nybyggt område som är medvetet planerat för
att människor som inte bor där inte ska känna sig välkomna. Detta är inget som Unni
Åström, vd för Victoria Park, ens förnekar (Arbetaren 2008, vol. 47. s.11).
Den för mig mest intressanta debatten har dock handlat om privatiseringen av de offentliga
rummen i stadskärnorna, där köpcentrum och affärsgallerior blir ett allt mer självklart inslag
i svenska städer. Tidigare allmänna gator och platser glasas in och låses efter ett visst
klockslag vilket markant begränsar allmänhetens tillgång till platsen. Inte bara blir de fysiskt
hindrade från att gå genom gallerian efter stängning på grund av låsta dörrar, de blir
även hindrade av skrivna och oskrivna regler hur de får bete sig på dessa platser dagtid,
även om ordningslagen (SFS 1993:1617) första kap §1, egentligen säger något annat. Det
finns ofta ordningsvakter inhyrda av fastighetsägaren eller näringsidkarna som kontrollerar
vad som sker och vem som har tillgång till platsen. De människor som inte passar in
som konsumenter i en galleria är just därför sällan önskvärda.
Åhléns hörna i Stockholm beskrivs i en tidningsartikel som en förr välanvänd liten plats
i city för stockholmare som skulle mötas för en fika på stan, men också för de som
delade ut flygblad eller även tiggde. Här hade alla rätt att vistas.

”Här, vid Åhléns hörna, brukar Niklas Jansson stå flera gånger i veckan. Det
räcker att säga ”Åhléns uppe” till kompisarna. Då vet alla vad som gäller.
– Om man ska träffas inne i stan så är det ju här man ses, förklarar han.
Den öppna hörnan vid Åhléns huvudentré är inte vilken plats som helst. Hörnan
är ”en betydelsefull mötes- och samlingspunkt för många stockholmare och
besökare i city”, enligt ett yttrande från länsstyrelsen.” (Artikel Svenska Dagbladet
2003-05-16).
Men efter en privatisering av platsen, som tidigare markerats med x i detaljplan, försvann
allmänhetens obegränsade tillgång till denna yta. Vad sker med det offentliga livet på en
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plats där privata intressen får möjlighet att påverka vem som vistas där?
Idag attraherar köpcentrum och affärsgallerior ofta mer människor än andra offentliga rum
i städerna och därmed är även dessa kommersiella rum viktiga för staden och dess
invånare. Den avgörande skillnaden är givetvis att den privata äganderätten inskränker de
möjligheter och även rättigheter som finns för invånarna i de offentliga rummen som gator,
parker och torg. Dock upplevs inte detta som ett problem för de flesta människor förrän
de oskrivna normerna och reglerna bryts av dem själva eller andra i närheten. Vad som
är accepterat beteende och vilka aktiviteter som är tillåtna är heller inte alltid självklara då
affärsgallerior och köpcentrum också utvecklas till ett familjenöje. Ett exempel på detta är
Heron City i södra Stockholm, där restauranger och biografer bidrar till att göra shoppingen till en heldagsutflykt. Tillträdet och utformningen av dessa kommersiella rum är anpassat
för köpstarka grupper och tillhör du inte den gruppen eller vill utöva demonstrationer eller
andra typer av åsiktspridning blir du garanterat varse om detta tack vare ordningsvakter
på plats. I Sverige finns en stark tradition av att de offentliga rummen fungerar som en
politisk arena, även om den största debatten rör sig i andra rum såsom i sociala medier
och i debattartiklar. Även om de offentliga rummen till stor del spelat ut sin roll för de
inte redan etablerade politiska åsikterna innebär denna tradition att problemet blir desto
tydligare när yttrandefriheten inskränks på de privatiserade platserna.
Stockholms offentliga rum byggs bort är en tidningsartikel från 2003 som uppmärksammar
problematiken examensarbetet vill framhäva, hur staden bygger bort ”meningslösa utrymmen”
som börjat användas av ”fel typ av människor”. Vad är det som avgör vad meningslösa
utrymmen är och vem som har rätten att vistas där? Carl- Gustaf Hagander, dåvarande
planchef på Länsstyrelsen i Stockholm ser positivt på stadens ambition att göra allmänna
platser tryggare men är inte förtjust i att det offentliga rummet successivt förändras till ett
privat område för handel (Artikel Svenska Dagbladet 2003-05-16).
”Vad händer om det finns en pälsbutik i en affärsgalleria som tidigare varit
allmän plats och någon vill dela ut flygblad mot pälsbutiker? Det rör ju grunderna i vår demokrati.”
(Carl-Gustaf Hagander i artikel Svenska Dagbladet, 2003-05-03)
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1.2 Syfte
Examensarbetet studerar hur konkurrensen mellan privata och offentliga intressen
påverkar planeringen av offentliga rum samt allmänhetens tillgång till dessa platser.
Med utgångspunkt i att alla rum på något sätt skapas av oss människor fördelas
också makten över rummet olika. Hur detta maktförhållande kan se ut, både konkret i
planeringsprocesser men också i praktiken, till vardags på kommersiella platser, är vad
examensarbetets fallstudie av två planeringsärenden i Stockholm ska belysa.

1.3 Problemformulering

Varför skapas inte fler ”bra” platser i staden om de är så bidragande till det offentliga
livet där? William H. Whyte, den amerikanske urbanisten, journalisten och mentorn till Jane
Jacobs, ställde denna retoriska fråga och menade att det är just ”de oönskades fel”. Enligt
honom är det inte de i sig som är den största anledningen att inte fler offentliga rum
blir levande platser, utan det är medlen som motarbetar de oönskade som förstör platsen.
En uppfattning är att om en plats är för attraktiv att vistas på, är den även attraktiv för
de man inte önskar ha omkring sig, därför görs platsen istället ogästvänlig. Få bänkar
placeras ut, och de som finns ska inte vara bekväma eller möjliga att ligga på, obehagliga material på kanter och framför allt, många offentliga platser som anses behövas i
närheten av till exempel kontorsbyggnader planeras det inte ens för (Whyte 1980, s.60-62).
Vilka är då dessa oönskade människor? I examensarbetets två studerade planeringsärenden
ligger fokus inledningsvis på hemlösa och de som missbrukar och handlar med droger,
Whyte menar att listan är längre än så. För handlarna är det även de som dricker öl
på bänken, ”hippies”, tonåringar, äldre människor, gatumusikanter och gatuförsäljare. Bilden
av ett offentligt rum ur en handlares perspektiv är snäv om man ser till deras önskade
kunder (Whyte 1980, s.60-62).
Det finns alltså en uppenbar risk att privata, och särskilt kommersiella, intressen på olika
sätt kan verka för att utarma det offentliga livet. Det ligger betydelse i hur och vem
som definierar ett offentligt rum och vilka aktörer som har makt att påverka utformningen,
aktiviteterna och vilka människor som ska vistas där. När privata intressen får ett stort
inflytande på de offentliga rummen kan detta få kulturella, sociala och demokratiska följder
där likformigheten i rummen är den gemensamma nämnaren.
Dessa följder kan te sig som att staden representeras enformigt och snävt, där olika
kulturer inte synliggörs. Även Sverige är mångkulturellt, stockholmaren till exempel är inte
uteslutet vit medelklass och därför behöver inte samtliga offentliga rum vara representerade
av denna ”grupp”. Det kan handla om offentlig konst, arkitektonisk utformning, växtlighet
och mycket annat som är förenat med en viss typ av kultur.
De sociala följderna kan bli att stadens rum formas för en enskild social grupp, därmed
utesluts direkt och indirekt andra grupper av invånare och besökare som inte är önskvärda
ur kommersiell synpunkt. Exempelvis kan det saknas sittmöjligheter, offentliga toaletter,
annan kommunal service, lekplatser och liknande för ickebetalande besökare.
De demokratiska följderna när tidigare offentliga rum privatiseras blir att platserna för demokratiska rättigheters utövande blir färre. Rättigheten till fria politiska åsikter och spridandet
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av dessa är bland annat grunden i vår demokrati och värnandet om rättigheten är viktigt
om staden ska fortsätta att vara arena för människors offentliga liv.
När offentliga rum på olika sätt genom planeringsprocesser omvandlas till privat ägda
platser av offentlig karaktär, även kallade semi-offentliga rum, kan det alltså få följder
för allmänhetens tillträde och användande av platsen. Det ligger i både planerarens och
allmänhetens intresse att studera vilka argument och förhållningssätt som ligger bakom
omvandlingen och vilka konsekvenser privatiseringen av offentliga rum kan få för det offentliga livet.

1.4 Frågeställningar

För att få en förståelse för problematiken mellan privata och offentliga intressen i planeringen av det offentliga rummet, har examensarbetet fokuserat på följande frågeställningar.

• Håller det på att ske en förändring i synen på det offentliga rummet inom den
fysiska planeringen? Vilka är de huvudsakliga ståndpunkterna och förhållningssätten
beträffande det offentliga rummets betydelse i förhållande till det privata rummet?
• Vilka argument ligger bakom de privata aktörernas vilja att förändra det offentliga
rummet? Hur argumenterar beslutsfattarna och eventuellt andra aktörer för eller emot
att offentliga rum blir privata med offentlig karaktär, så kallade semi-offentliga?
• Kan det påvisas några konsekvenser för det offentliga livet på platser efter att de
blivit privatiserade, i så fall vilka?
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2. TEORI OCH METOD

I följande kapitel beskrivs inledningsvis arbetets teoretiska utgångspunkt och en definition
av det offentliga rummet som begrepp. Sedan följer vilka metoder som använts, vad som
kännetecknar dessa och vilket källmaterial som fallstudien är baserad på, samt arbetets
avgränsning.

2.1 Teoretisk utgångspunkt

Nedan följer en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter examensarbetet baseras
på.
Tyske sociologen Jürgen Habermas beskrev offentligheten som en arena där privata frågor
kunde lyftas till gemensamma diskussioner. Människor träffades på torget, kaféer eller på
puben. Om åsikterna delades av många kallades de den offentliga meningen. Offentligheten
och det offentliga rummet var grundläggande för den borgerliga demokratins framväxt (Habermas 1998 [1984]).
Vidare har Habermas beskrivit den borgerliga offentlighetens förfall i och med att den tidigare läsande samlingen privatfolk som tillsammans bildade den offentliga meningen istället
blivit ”konsumerande”. Istället för att träffas som tidigare isolerar sig människorna idag i sin
intimsfär och ser debatter på TV, de varken formar eller producerar någon offentlig mening
(Habermas 1998 [1984] s.139- 152). Även sociologen Richard Sennett beskriver denna
förändring i The fall of public man (2002) men lägger också till att de offentliga rummen
inte bara är ”dead public space” för att de är övergivna av de självupptagna invånarna,
utan de är övergivna för att där sker ingen variation av aktiviteter. Han menar också att
dagens medborgare inte förmår att vara offentliga, det privata agerandet har invaderat det
offentliga och därmed är vi privata överallt.
Filosofen Henri Lefebvre menar att staden är ett ”ouvre” – ett verk där alla invånare
deltar. De är olika och det är det som karaktäriserar staden, det är där olikheterna lever
och kämpar mot varandra för att forma staden och få tillgång till det offentliga rummet.
Han är kritisk till att fler och fler platser i den moderna staden produceras åt oss, istället för av oss. I Lefebvres mest uppmärksammade verk The Production of Space (1991
[1974]) hävdar han att verkligt deltagande i rummet handlar om ”produktion av rum”. När
invånarna inte längre är kapabla eller villiga att appropriera det offentliga rummet, alltså
ta det i besittning, görs det av någon annan. Rätten till staden handlar enligt honom om
rätten till appropriation och deltagande (Lefebvre [1974] 1991, 164-168). Ali Madanipour,
(som återkommer i avsnittet Forskningsläge) professor vid Newcastle University, har liknande
teorier när han talar om en glidande skala och lager av kontroll. Alla platser kontrolleras
av någon. Om en aktör, säg fastighetsägaren lägger till ett lager av kontroll, alltså en
föreskrift över vad som får ske på platsen gynnar detta någon men exkluderar någon
annan. Madanipour menar ”You win something, you lose something.”1
Med denna bakgrund är således examensarbetets teoretiska utgångspunkt att det i formandet av staden pågår en kamp mellan de som dominerar rummet och de som försöker
hävda sin rätt att ta det i besittning.

1 Professor Ali Madanipour, föreläsning vid Blekinge Tekniska Högskola 2 februari 2011.
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2.2 Definition av offentligt rum

Det offentliga rummet kan te sig vara ett luddigt begrepp och även betyda olika för olika
personer och i olika sammanhang. En definition av begreppet måste göras för att komma
underfund med eventuella meningsskiljaktigheter i begreppets betydelse.
Enligt Nationalencyklopedin (offentligt rum 2011-09-06) lyder definitionen följande:

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.
Offentlig plats har liknande betydelse men mer rättslig mening, och har ersatt ordet allmän
plats som oftast ses i kommunernas detaljplaner (Nationalencyklopedin offentlig plats 201109-06). Vad säger lagen om offentlig plats? Ordningslag (SFS 1993:1617) 1 kap 2§ säger:

”Med offentlig plats enligt denna lag avses 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar,
torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och
som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som
kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och
är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus
som stadigvarande används för allmän trafik.
...Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma
gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.”
Definitionen av offentligt rum, offentlig plats och även ordningslagen fastställer att passager,
gallerior och liknande utrymmen inomhus som används för allmän trafik är ytor som kan
jämställas med torg och andra offentligt ägda platser och den enskildes rätt att vistas där
bör därför ej inskränkas. Lagar definierar ofta en rumslig avgränsning så att juridiska krav
uppfylls, forskare å andra sidan kan göra definitioner utifrån andra synsätt.
Examensarbetet fokuserar helt på den juridiska definitionen med hänsyn till planeringsärendenas juridiska innebörd och följder. Offentligt rum samt offentlig plats likställs i arbetet
med allmän platsmark samt de övriga rum på kvartersmark som är tillgängliga för allmänheten på semi-offentligt vis som affärsgallerior, i examensarbetet även kallade kommersiellt
offentliga rum.
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2.3 Fallstudie som metod

I arbetets fallstudie av två planeringsärenden i Stockholm där allmän plats privatiseras,
används innehållsanalys av källmaterial kombinerat med deltagande observation för att få en
helhetsbild över ärendena samt resultatet av dem. Genom att studera två specifika ärenden
är ambitionen att också kunna se generell problematik, alltså att eventuella fenomen inte
enbart är unika för dessa platser.
Fallstudien är en metod som är lämplig för empiriska studier där avsikten är att studera
skeenden och beakta samspelet mellan en mångfald olika faktorer. Fallstudien fokuserar på
förekomster av ett särskilt fenomen för att djupgående redogöra för erfarenheter, förhållanden och processer i ett särskilt fall. Genom att koncentrera forskningen på enskilda fall är
målsättningen att även kunna belysa det mer generella frågorna. Examensarbetet använder
sig av en upptäcktsstyrd fallstudie, vilket innebär att det beskriver vad som händer inom
inramningen för fallstudien, utforskar nyckelfrågor och jämför för att se skillnader och likheter. Fördelar med fallstudien är att forskaren får möjlighet att undersöka förhållanden och
framförallt sociala processer som till exempel en enkätundersökning inte tillåter. Fallstudien
uppmuntrar också användandet av flera metoder för att noggrant undersöka den komplicerade verkligheten (Denscombe 2009, s.59-63).

2.3.1 Deltagande observation

Vid en deltagande observation kan observatören vara verksam obemärkt om ingen annan
än hon själv är medveten om undersökningen. Att behålla den naturliga miljön på platsen
är högsta prioritet vid deltagande observation. Många gånger används deltagande observation vid mer djupgående undersökningar av sociala miljöer och kulturer för att förstå
detaljer respektive komplexiteten i olika förhållanden, särskilt inom antropologiska vetenskapsfält (Denscombe 2009, s.283-284). I examensarbetets fall lämpar sig metoden då jag som
observatör obemärkt kan studera människors rörelser och beteenden på de specifika platserna och i sin kontext jämföra dessa fynd med andra offentliga platser jag har erfarenhet
av både privat och som fysisk planerare. Som forskningsmetod är det en långsam process
där forskaren inte ska ha förutfattade fastställda hypoteser som ska prövas utan snarare
lära sig om situationen (Denscombe 2009, s.285). Vid ultimata förhållanden bör observationerna pågå under lång tid. Examensarbetets tidsbegränsning gör dock att observationer av
platserna endast gjorts vid enstaka tillfällen.
Vid platsbesöken fördes fältanteckningar likt metoden föreskriver (Denscombe 2009, s.286).
För att stödja mina tankar togs även fotografier för att lättare minnas de fynd som observationerna ledde till. Kriterier jag hade vid besöken var att försöka se hur folk betedde
sig i det offentliga rummet respektive det kommersiellt offentliga rummet på platsen. Jag
sökte efter uppenbara skillnader på hur människor umgicks, satt eller rörde sig genom
rummen. Vid observationen försökte jag också förstå huruvida de kommersiella rummen var
hinder eller möjligheter för det offentliga livet på platsen. Metoden har använts av bland
annat Mats Brusman i ”Den verkliga staden?” (2008) och av Karen E. Till i ”The New
Berlin, Memory, Politics, Place” (2005) men hanterats på annorlunda sätt för att passa
respektives forskningsfrågor.
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2.3.2 Innehållsanalys

När jag studerat de hundratals dokumenten i de två planeringsärendena har jag utgått från
frågeställningarna, att ta reda på vilka argument som förs i makten om rummet och hur
dessa sedan hanteras i ärendet. Utöver att jag antecknat vad varje dokument handlat om
eller särskilt fokuserat på har jag mer metodiskt letat efter vissa begrepp och särskilt sökt
efter dokument som ställer privatiseringen mot den allmänna rätten till platsen eller vice
versa. Jag har letat efter sammanhang och betydelsebärande begrepp som
offentligt, allmän tillgänglighet, fotgängare samt inglasning, privatisering och liknande. Då de
allra flesta handlingar inte är digitaliserade har denna sökning skett helt manuellt och jag
kan givetvis ha förbisett mindre avsnitt som behandlar dessa frågor.
Metoden kallas innehållsanalys och är en metod som hjälper forskaren att analysera dokument, och lämpar sig bra för analys av dokument med hjälp av förekomsten av nyckelord.
Metoden är dock mindre lämplig när dokumenten kan tänkas ha subtila undermeningar,
vilket dokument som dessa inte bör ha, med undantag från insända åsikter från berörda
sakägare. Innehållsanalys avslöjar vad texten framställer som relevant, vilka värderingar som
framförs och hur idéer hänger samman. Begränsningen med metoden är att forskaren kan
ha en tendens att lyfta ur enheter och begrepp ur dess sammanhang (Denscombe 2009,
s.307-309). Bryman menar också att innehållsanalys som metod har svårt att besvara
frågan ”varför” (Bryman 2008, s. 291). Mina frågeställningar grundar sig inte i frågan ”varför” men det kan bli en följdfråga till resultatet som man då enbart kan spekulera i.

2.3.3 Remiss- och samrådsmaterial som fallstudiens källmaterial

Dokument kan i sig betraktas som en datakälla, ett alternativ till intervjuer och observationer (Denscombe 2009, s.295). I examensarbetet fungerar gjorda observationer som ett
komplement till de plandokument som används som datakälla.
Som skriftlig informationskälla förefaller statspublikationer och officiell statistik som auktoritativa. Data som producerats av staten som har stora resurser och många sakkunniga anses
därför oftast som trovärdiga. De är objektiva, eftersom datan producerats av tjänstemän
som ska vara opartiska. De är faktabaserade, statistik har data i form av siffror som kan
lagras och analyseras (Denscombe 2009, s.295-296). Vad som är viktigt när det gäller dokument som datakälla är deras trovärdighet. Det råder inget tvivel om att dokumenten från
Stockholms Stadsbyggnadskontor är autentiska men de kan innehålla förutfattade meningar
och fel beroende på syftet när de skrevs och av vem. Man kan också ifrågasätta om
dokumentet är fullständigt eller om det har redigerats (Denscombe 2009, s.301). I källmaterialet finns ett antal protokoll från olika möten i planeringsprocessen. Min egen erfarenhet
av protokollskrivande säger att den som skriver måste sålla bort en hel del information
och därmed kan saker som den som skriver protokollet inte tycker är viktigt, falla bort.
Just denna bortfallna information kanske var just det jag sökte efter i examensarbetet till
exempel. Ett yttrande från någon i Stadsbyggnadsnämnden angående till exempel allmän
tillgänglighet till offentlig plats, fick ingen större plats i diskussionen och därmed inte heller
i protokollet.
Denscombe menar att offentligt tillgängliga protokoll kan reflektera innehållet på ett sätt
som är offentligt acceptabelt vid given tidpunkt men saker kan ha sagts och gjorts ”utanför” protokollet (Denscombe 2009, s.307). Detta måste jag som forskare vara medveten om
i genomgången av källmaterialet.
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En genomgång av remiss- och samrådsmaterial tillhörande de bygglov och den gällande
detaljplanen för de valda platserna är den huvudsakliga analysen i arbetet. I Skärholmen
har Stadsbyggnadskontoret arbetat efter gällande detaljplan 6235 från 1964. Därmed har
alla beslut för utbyggnaden av centrumet och därmed också privatiseringen och inglasningen av vissa gator hanterats med bygglov. När det gäller privatiseringen av delar av
Sergels Torg antogs en ny detaljplan Dp93100 1997-06-09. Den innefattar de överdäckade
delarna av torget, de underjordiska gångarna och även Åhléns hörna (Utrag ur protokoll
Stadsbyggnadsnämnden, 1997-06-09).
De dokument som studerats har tillhandahållits av Stockholm Stadsbyggnadskontor på
min begäran. Till detaljplaneärendet Dp93100 hör bland annat program-, samråd- samt
utställningshandlingar, tjänsteutlåtanden från Stadsbyggnadskontoret samt Gatu- och Fastighetskontoret, remisser, protokoll från Stadsbyggnadsnämndsmöten, brevväxling mellan
Stadsbyggnadskontorets handläggare och berörda instanser, inkomna yttranden från berörda
sakägare, förslag från inhyrda arkitekter samt flertalet arkitekters på eget initiativ alternativa
förslag till omgestaltning av Sergels Torg.
Planärendet i Skärholmen såg något annorlunda ut och därmed också de dokument som
jag studerat. Eftersom den befintliga detaljplanen ansågs gällande ansökte dåvarande ägare
till centrumet, Centrumkompaniet, om bygglov för de förändringar i centrum som de var
initiativtagare till. På grund av detta var de tillhandahållna handlingarna i detta fall betydligt
färre än i ärendet Sergels Torg. Jag har studerat fem av de åtta bygglov som krävdes
för omgestaltningen av centrumet och därmed privatiseringen av tidigare allmän platsmark.
Resterande bygglov kopplade till ärendet var sekretessbelagda av okänd anledning och
därför fick jag inte tillgång till dem. Dokumenten består av remisser, tjänsteutlåtande från
Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret, protokoll från Stadsbyggnadsnämndens möten, delar av bygglovsansökan, ritningar samt yttranden från berörda instanser.

2.4 Förförståelse av platserna

Vid examensarbetets början var jag inte helt oerfaren av dessa två platser. Som barn
har jag besökt Skärholmens centrum för att shoppa både före och efter ombyggnaden
på 2000-talet. Sergels Torg har jag varit på vid nästan varje besök av Stockholm men
jag har inte närmare reflekterat över torget som varken nedgånget eller helt överhopat av
kommers. Jag minns att första gången jag besökte Sergelgången efter omgestaltningen och
inglasningen tyckte jag att det blivit en fin och trevlig handelsmiljö.
Min förförståelse av platserna har främst varit som shoppande flanör fram till jag började
studera fysisk planering. Platsers utformning, rumslighet och tillgänglighet är begrepp som
under utbildningen blivit än viktigare och min förståelse för begreppen och även att andra
människor har andra föreställningar, har växt fram.
Vid observation av platserna och vid analysen av samrådsmaterialet har jag alltså försökt
att balansera min egen positiva erfarenhet av platserna med min kritiska granskning av
ärendena utan att detta i alltför stor grad ska påverka examensarbetets resultat. Svårigheten är att de upptäckter jag gör i analysen som överensstämmer med mina egna uppfattningar inte omedvetet får större tyngd i förhållande till andra. Denscombe menar att ”Det
huvudsakliga redskapet för metoder som bygger på deltagande observation är forskaren
som person.” och detta är inte enbart en fördel (Denscombe 2009, s.288).
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2.5 Avgränsning

Arbetets avgränsning innebär att privatiseringen av offentliga rum i detta avseende enbart
innefattar en privatiseringen av kända (handels)platser i Stockholm. Med privatisering menas
som tidigare nämnt att tidigare allmänna platser genom planeringsprocesser omvandlas till
en privatägd plats med fortsatt offentlig karaktär. Resultatet blir en semi-offentlig plats där
besökarna till stor del uppfattar platsen som offentlig men där det offentliga livet kontrolleras av privata regler.
Arbetet fokuserar på två exempelområden, nämligen Skärholmen centrum och Sergels Torg
i city. Dessa exempel har olika bakgrund men gemensamma planeringsproblem. Genom att
välja två helt olika platser kan man senare diskutera huruvida resultatet är ett tecken på
mer generella mönster.
Sergels Torg har i många år varit en kontroversiell plats i planeringssammanhang. Platsen
är ett av de mest kända offentliga rummen i Sverige samtidigt som det är lika känt som
Plattan, där narkotikahandel sköts mer eller mindre diskret. Samtidigt som platsen ligger
mitt i kommersens hjärta, är det bland annat samlingspunkt för hemlösa. Stockholm Stadsbyggnadskontor tillsammans med fastighetsägare kring Sergels Torg ser privatiseringen och
kommersiellisering av platsen som botemedlet mot de sociala och spatiala problemen som
torget tampas med. Problemet är dock att med en inglasning av de överdäckade delarna
av Sergels Torg går också staden miste om en stor yta allmän plats vars motsvarighet är
svår att finna i centrala Stockholm. Här sker den ultimata krocken av rättigheten att vistas
på offentlig plats och de privata intressenas hävdande av sin rätt, alltså handelns vilja
att göra platsen så tilltalande för sina kunder som möjligt, och problematiken ligger i hur
Stockholm stad ska
tackla problemen och
möjligheterna som
platsen besitter.
Lite mindre kontroversiellt men
CITY
lika intressant är
Skärholmens centrum
i stadens periferi. Ett
centrum som vid sitt
skapande innehöll
1960-talets ideal och
SKÄRHOLMEN
var noga planerat har
idag förvandlats till
en stor inomhusgalSKALA 1:200000
Stockholms Stadsbyggnadskontor 2012-04-25 Skala 1:100000
KOMMUNGRÄNS STOCKHOLM STAD
leria där flera gator
EXEMPELOMRÅDE
som tidigare var allmänna har glasats in.
De två exempelområdena
Här har de privata intressena till synes övervunnit platsen. Får människorna lov att vara
offentliga på den nu privata gatan? Problematiken i Skärholmen grundar sig i huruvida
centrumets offentliga liv blivit påverkat av att gå miste om centrala allmänna gångstråk.
Avgränsning i tid är från de studerade planeringsärendenas början till idag, 2012.
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2.5.1 Avgränsningskartor

Kartorna nedan visar var fokus legat för fältobservationer samt granskning av källmaterialet.
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2.6 Planeringsförutsättningar

Skärholmen och City där Sergels Torg ligger, anses båda vara stadsutvecklingsområden,
så kallade tyngdpunkter i Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm 2010. Nedan följer
korta beskrivningar om aktuellt planeringsläge samt framtida möjligheter som Stockholm stad
beskriver.

2.6.1 Sergels Torg

Sergels Torg ligger i hjärtat av Stockholm city och har sett ungefär likadant ut sedan det
planerades på mitten av 1960-talet. Torget har i många år kritiserats, främst för att miljön
i den nedsänkta delen inte är lämplig för fotgängare. Trots detta har inte några stora
förändring gjorts, fram till 2000-talet då arbetet med bland annat att glasa in delar av det
underjordiska torget påbörjades.
I gällande översiktsplan beskrivs city som förnyat under det senaste decenniet. Gatumiljöer
har rustats upp samtidigt som ett antal kvarter har omvandlats med moderna kontorslokaler,
nya bostäder samt butiker. Det pågår nu en rad utvecklingsprojekt i cityområdet och dessa
ska vidareutvecklas med fokus på intensiva stadsmiljöer, attraktiva huvudstråk med modern
och blandad citybebyggelse. Planeringen bör inriktas på de centrala stråken och samband
mellan viktiga offentliga rum och kontakten med vattnet. Att skapa attraktiva stadsmiljöer
med levande bottenvåningar kombinerat med att beakta innerstadens kulturhistoriska värden
är angeläget (Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm 2010, s.48).

Sergels Torg
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2.6.2 Skärholmen

På 1960-talet planerades Skärholmen som Stockholms viktigaste centrum i södra ytterstaden.
Det invigdes 1968, men 1984 glasades Storholmsgatan, Byholmsgången och Lillholmsgången
in, centrumet blev nu till största del ett inomhuscentrum. 2008 invigdes det igen efter en
rejäl ombyggnad, där även Bredholmsgatan glasades in till stor del.
Tillsammans med Kungens Kurva där bland annat IKEA ligger, utgör Skärholmen Nordens
största handelsplats. Arbetsplatserna är koncentrerade till handeln och några mindre verksamhetsområden. Bostäderna består mestadels av flerfamiljshus men även småhus (Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm 2010, s.66-67).
I Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 är Kungens Kurva - Skärholmenområdet utpekat som en regional kärna och Stockholms stad och Huddinge kommun har
under flera år samarbetat kring utvecklingen av området. Den regionala betydelsen stärks
också i och med planerade Förbifart Stockholm som kommer ansluta direkt till området
och därmed kan utbudet av verksamheter breddas som komplement till den starka handeln
(Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm 2010, s.66-67).

Skärholmstorget, med affärsgallerian i bakgrunden.
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KAPITEL 3
FORSKNINGSÖVERSIKT
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT

I detta kapitel presenteras en övergripande historisk analys av handelns betydelse i det
svenska offentliga rummet, samt forskningsläge. För att placera examensarbetet i ett vetenskapligt fält har jag valt att studera ett urval av forskare och arkitekters uppfattning om
det offentliga rummet och förhållandet till det privata och i synnerhet till kommersen. Att
fastställa forskningsläge i ämnet är väsentligt för att förstå och därefter kunna analysera
effekter och konsekvenser av olika aktörers ianspråktagande av offentliga rum.

3.1 Det kommersiellt offentliga rummet genom historien

Det finns de som menar att handel är en förutsättning för urbanitet, istället för tvärtom
och därmed har handeln kommit att utgöra det urbana (McMorrough 2001, se Nylund 2007
s.204). Gallerior och kommersiella rum attraherar idag fler människor än lokala gator och
torg och ger alltså fler integrerade möten (Nylund 2007, s.10). Kan det vara så att affärsgallerior är 2000-talets offentliga rum? Zukin (1995) diskuterar just huruvida affärsgallerior
är offentliga platser i vår samtid. Ett exempel på detta kan vara när Håkan Juholt avgick
som partiledare för socialdemokraterna i januari 2012. Han höll inte presskonferensen på
torget eller liknande offentligt rum, utan i Flanadens köpcentrum i hemstaden Oskarshamn
(GöteborgsPostens hemsida, 2012-01-22), och allmänheten verkade inte höja ögonbrynen åt
valet av lokal.
Att det offentliga rummet blivit starkt knutet till handel och kommers är ingen ny företeelse. I europeiska städer har det offentliga rummet och folklivet där haft många olika
rumsliga avtryck genom tiderna, från den antika agoran och forumet, den medeltida marknaden till de senare århundradenas torg i anslutning till kyrkorna. Dessa offentliga rum var
integrerade i staden och fyllde flera funktioner, varav handel med varor var en.
Nedan följer en sammanfattning av de senaste årtiondenas offentliga rum i förhållande till
kommersen.

3.1.1 Externa etableringar och inomhuscentrum

Från slutet av 1940-talet planerades nya områden i svenska städer med ett par tusen
invånare, så kallade satellitstäder. Dessa hade ett eget köpcentrum med bibliotek, skola
och annan service i anslutning. Med miljonprogrammet 1965-74 följde, med inspiration från
Victor Gruens första inomhuscentrum 1950, etableringen av Sveriges första förortscentrum
inomhus (Bergman 2003, s.166). Gruen såg dessa inomhuscentrum som multifunktionella
stadscentrum som innehöll alla stadens funktioner. Enligt hans vision skulle de placeras i
linje med tidigare former av handel och vara den ultimata skyddade miljön för fotgängare.
Han såg också inomhuscentrumen som en slags återupplivning av den antika agoran, den
medeltida marknaden och stadens torg, där människor på ett nytt sätt kunde delta i det
moderna samhället. Gruen såg inomhuscentrumen som ett motgift mot trafikstockning och
övrigt kaos i det urbana livet. Centrumen skulle ge ordning, stabilitet och mening till allt
detta kaos (Sze Tsung Leong 2001, s.381-384).
Även mötesplatser som kompletterade handeln förändrades under denna tid. Utbudet av
matställen, krogar och gatukiosker ökade, främst på 1970-talet. Ungdomarna hittade härmed
nya platser för sitt kvällsliv och det var främst denna grupp som förändrade användningen
och profilerade sig i den offentliga miljön. Gator och torg togs i anspråk på ett mer aktivt
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sätt än tidigare med olika sportaktiviteter och musikspelande. På grund av bland annat den
mindre stränga alkoholpolitiken ökade nu inslaget av berusade människor i offentliga miljöer.
Det var bland annat denna ”oordning” som gjorde att vaktbolagen blev fler och större
(Bergman 2003, s.174-176).

3.1.2 Affärsgalleriorna tar över

De externa etableringarna utarmade handeln i många stadskärnor och som en motreaktion
mot detta och i ett led att bättre utnyttja de rivningstomter som rekordåren lämnat efter
sig skedde en förnyelse i stadskärnorna på 1980-talet. Det som förändrade stadslivet mest
var affärsgalleriorna. De förenade den gamla butiksgatans folkliv med bekvämligheten som
de externa köp- och förortscentrumen erbjöd, särskilt sen överglasningstekniken slog igenom
i början av 1980-talet, bland annat i Skärholmen centrum. Enligt Bergman var det en
arkitektonisk trend som ledde till den ”galleriseringsvåg” som följde (Bergman 2003, s.179181).
Även de gamla varuhusen konverterade byggnaderna till gallerior där detaljhandelns kända
kedjor hyrde in sig men de flesta gallerior uppkom på grund av att privata aktörer ville
öka värdet på fastigheter i dåligt utnyttjade centrala lägen. I galleriorna förekom främst
kommers och caféliv med få undantag för bingo, bibliotek, hotell, konsthallar med mera. De
nyöppnade galleriorna marknadsfördes ofta med hänvisning till äldre miljöer som affärsgatan
eller passager men den markanta skillnaden var likformigheten på de stora glaspartier till
skyltfönster och den närmast obefintliga gränsen mellan passage och butik (Bergman 2003,
s.182-185).

3.1.3 Affärsgallerior som offentligt rum?

Professor Hillevi Ganetz, medie- och genusforskare delar i stora drag Bergmans historiska
analys men är mer kritisk mot romantiseringen av historiska offentliga rum. Hon påstår att
en allmän uppfattning är att köpcentrum är dagens försök att återbilda platser i den klassiska stadskärnan där människor strövade omkring och samtalade bland statliga, kulturella
och ekonomiska institutioner och gjorde detta fritt i ett socialt rum. Uppfattningen är att
köpcentrumen inte lyckas helt med detta då syftet inte är det sociala utan det kommersiella. Vad Ganetz menar är dock att kritikerna till köpcentrumet som ett offentligt rum ofta
har en romantiserad bild av de offentliga rummen i staden. Hon menar att feministiska
historiker har påvisat att 1800-talets offentliga rum inte alls var särskilt fria, särskilt kvinnor
och arbetare var noga övervakade. Alla människor hade alltså inte obegränsad tillgång till
de offentliga rummen (Ganetz 2005, s. 37).
Ganetz var en deltagare i forskningsprojektet ”Populära passager: Medierna i det moderna
konsumtionsrummet” och med hjälp av det källmaterialet har hon skrivit en artikel om
makt och motstånd i köpcentrum. Artikeln fokuserar på Solna centrum och det framgår
att Vänsterpartiet i kommunen kämpat mot kommersialiseringen av det offentliga rummet.
Fastighetsbolaget i Solna centrum vann i frågan kring vilken social praxis som skulle vara
möjlig i det inglasade centrumet. Vänsterpartiet befarade att inglasningen skulle innebära
ett demokratihot i och med inskränkningar i mötes- och demonstrationsfriheten. Markägaren
godtog inga politiska aktiviteter, följderna blev bland annat att Amnesty nekades bokbord
och politiska partier fick inte lov att sälja lotter eller ha informationsbord under kommunkärnans glastak (Ganetz 2006, s.8).
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Varför kan då dessa inskränkningar av det offentliga livet ske? Makten över detta offentliga
rum har fastighetsbolaget fått genom statliga och kommunala ordningsföreskrifter. Sammanfattningsvis kan sägas att köpcentrumet definieras som ”vanlig” offentlig plats i lagtext
men det fungerar snarare semi-offentligt på grund av att lagtexten och de lokala ordningsföreskrifterna i Solna kommun lämnar utrymme för köpcentrumets egna ordningsregler för
att marken är privatägd (Gustavsson 2001, se Ganetz 2006 s.9). Det nya Solna centrum
stötte på motstånd även från den lokala pensionärsföreningen som protesterade mot bristen
på gratis sittplatser. Att ta bort bänkar är en av flera metoder att hålla kunderna i rörelse
men den officiella förklaringen var att bänkarna och dess ockupanter skymde reklamen
utanför butiken (Ganetz 2006, s.9). Människor som sitter och iakttar är inte enbart en
nackdel. Enligt Jane Jacobs upprätthålls en säkerhet med människors ömsesidiga bevakning
(Jacobs 2004, s.56-57). Pensionärerna själva berättar i artikeln om hur de ofta ser folk
snatta och varför inte utnyttja detta?
Solna centrum anlitar istället ordningsvakter, som ska få kunderna att känna sig trygga.
Även om det här är efterfrågat i kundundersökningar så är inte önskan att själv bli
övervakad utan övervakningen önskas stoppa kriminaliteten som ”andra” står för. Följden
blir självfallet att ordningsvakterna övervakar alla, även de som inte stör ordningen. Ordningsvakternas uppgift är således att bevaka de sociala gränserna, alltså kontrollera så att
ingen stör genom att skrika, stjäla eller på annat sätt ha negativ påverkan på kundernas
köpupplevelse, detta görs med stöd i de lokala ordningsreglerna. De fysiska gränserna i
köpcentrumet övervakas också, då de som stör den sociala ordningen avvisas från platsen
eller avlägsnas vilket sker mot personens vilja. Att hålla dessa gränser något otydliga är
också en del i strategin att få kunden att känna sig mindre kontrollerad (Ganetz 2006,
s.12-13).
Bergman hävdar att galleriorna ofta fungerar som en förlängning av gågatorna och många
gånger som genvägar, men de filtrerar också det offentliga livet, ljudet är mer dämpat
och tillåtna aktiviteter är färre. Bergmans studier visar att galleriornas passager utnyttjas
till största del som entréer till butikerna. De aktiviteter som sker är till största del att
titta i skyltfönster, och de konversationer med bekanta som görs är kortvariga. Karaktären
av genomgångsmiljö kännetecknas av de snabba bestämda steg som människorna har.
Serveringarna i galleriorna är mötesplatserna som gör att folk kan uppehålla sig längre
stunder utan att behöva parera gångtrafiken i de smala gångpassagerna (Bergman 2003,
s.190-195). Att få uppehålla sig på platsen innebär alltså att man måste konsumera.
Bergman tycker inte att man principiellt ska vara emot gallerior, de kan tillföra mycket i
ett kallt och vindbitet land som Sverige. Han medger att de som befarar att småbutiker i
närheten av galleriseringsprojekt kan slås ut, kan ha rätt i sina farhågor. Han bor i Vasastan men var inte, som många andra i området, öppet emot affärsgallerian som byggdes
under Odenplan 2007, men säger att:

”–Men när det gäller Sergels torg skulle jag direkt skriva på en protestlista,
säger han och tillägger att den dag som de öppna ytorna kring Sergels torg
glasas in så försvinner också ett viktigt och inmutat offentligt rum i Stockholm.”
(Artikel Svenska Dagbladet 2007-12-13)
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Stadshistorikern Bosse Bergman kommer fram till att det blir inget stadsliv utan handel
och människor som shoppar, men det blir heller ingen lyckad handel utan möjligheten till
ett flanerande stadsliv. Han anser att kommunerna borde införa inomhusmiljöer som är
helt publika, det är inte privata aktörers ansvar att tillgodose detta behov (Bergman 2003,
s.195-196).

3.2 Forskningsläge

För att fastställa forskningsläget när det gäller betydelsen av offentliga rum, samt förhållandet mellan de privata, särskilt de kommersiella, och offentliga rummen, har jag valt att
studera de klassiska ideal som författaren Jane Jacobs och arkitekten Jan Gehl presenterar
i The Death and Life of Great American Cities (1961), respektive i Life Between Buildings
(1996). Utöver dessa ideal har även samtida forskning från Ali Madanipour och Sharon
Zukin studerats.
Dansken Jan Gehls teorier om vad som händer mellan husen, i det offentliga rummet,
beskriver han skriftligt och visuellt i Life Between Buildings (1996). De här teorierna kan
vara användbara i olika analyser av rum, särskilt med skandinaviska förhållanden, och
jag har därför haft dem i åtanke vid platsbesöken i Stockholm. Gehls legitimitet inom
forskningskretsar kan dock ifrågasättas då han i princip enbart refererar till sina egna
upplevelser, men jag har ändå valt att ta med hans iakttagelser eftersom han ändå är en
välanlitad arkitekt i Skandinavien.
En av Jacobs idéer är att människor behöver anledningar att röra sig på platser dygnet
runt, vilket är i högsta grad relaterat till ett av problemen med privatiseringen av offentliga rum- att de rummen oftast är stängda på kvällen och natten. Hennes verk kan
vara användbart för ta reda på betydelsen av offentliga rum för spontana möten och
andra sociala interaktioner i staden. Det är dock värt att påpeka att det inte alltid går att
överföra kritiken Jacobs framför mot 1950-talets stadsbyggande direkt till dagens planering.
Trots detta är författaren flitigt refererad till i samtida forskning bland annat på grund av
hennes fokus på sociala möten och relationer i staden.
Professor Ali Madanipour vid Newcastles universitet har skrivit Public and Private Spaces
of the City (2003) där han undersöker hur och varför de sociala rummen är uppdelade
och hur gränserna mellan dessa ser ut. Hans senaste verk Knowledge Economy and the
City (2011) undersöker förhållanden mellan plats och ekonomi. Madanipour fokuserar på
2000-talets europeiska städer i förändring och därför är hans forskning aktuell och intressant för den problematik som undersöks i det här arbetet. Även Sharon Zukin är relevant
inom ämnet, hon forskar kring amerikanska fenomen där privata aktörer får allt större
inflytande i städerna, detta behandlas bland annat i The Culture of Cities (1995).
Följande avsnitt behandlar kortfattat författarnas och forskarnas ståndpunkter som är mest
relevanta för vad som undersöks i arbetet.
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3.2.1 Jan Gehl

Gehl förklarar de offentliga rummens ökade vikt med att telekommunikation numera kan
ersätta direkta möten. Fler vuxna än barn samt fler pigga pensionärer innebär mer fritid
att spendera i de offentliga rummen som därmed måste vara tilltalande och tillgängliga
(Gehl 1996, 51-52). Han menar att strukturen av privata och offentliga rum och halvprivata/
halvoffentliga rum däremellan stärker överblickbarheten i området och för att sociala strukturer kan bildas vilket i sin tur ger invånarna en större känsla av säkerhet och tillhörande.
När det däremot saknas en tydlig struktur och övergång mellan privat och offentligt så
uppstår platser som upplevs som ingenmansland (Gehl 1996, s.60-63). Gehl menar att det
inte behövs markerade gränser utan länkande rum, för att aktiviteter och människor ska
röra sig friare mellan rummen (Gehl 1996, s.115). Detta kan dock ifrågasättas, och görs
så även av andra forskare. Jacobs menar snarare motsatsen - gränserna ska vara tydliga
mellan rummen för att inte ingenmansland ska uppstå!
Gehl argumenterar för att livet mellan husen, det offentliga livet, är en självuppfyllande
process. Någon gör något, andra börjar delta, människorna influerar och stimulerar varandra
att utföra samma och även andra aktiviteter. Följden av uteblivna aktiviteter kan bli att
området eller platsen anses övergiven, skötseln blir sämre och snart kan området bli ett
fäste för vandalism och annan brottslighet (Gehl 1996, s.77-78). Kan detta vara en orsak
till varför Sergels Torg blivit en anhalt för kriminella och narkomaner?
Gehl framhäver aktivitet som något attraktivt för människor (Gehl 1996, s.27). Med detta
menar han att de flesta människor väljer att gå på en livlig gata istället för en tom.
William H. Whyte (1980) argumenterar liknande i The Social Life of Small Urban Spaces,
gångflöden attraherar människor att även stanna upp. Gehl konstaterar att livet mellan
husen, är ett resultat av antalet aktiviteter och hur länge dessa enskilda aktiviteter pågår.
Långsamma städer är alltså livliga städer enligt arkitekten (Gehl 1996, s.79). Men jag
uppfattar Stockholm som en livlig stad trots hög trafik och att människor stressar genom
staden, det kan givetvis handla om hur människor upplever rum olika. Hans ståndpunkt
behöver inte vara felaktig men heller ingen entydig sanning.

Venedig- enligt Gehl en långsam stad, med upplevt högre antal fotgängare än andra städer.

Likt examensarbetet uppmärksammar Gehl
att det finns tendenser att skapa till synes
offentliga rum i privatägda byggnader.
Han medger att det ur fastighetsägarens
perspektiv (och enligt min mening även
ur konsumentens) kan uppstå intressanta
platser, men att ur stadens perspektiv
har de inglasade platserna ”tagit” en stor
grupp människor och aktiviteter som annars
kunde befolkat och berikat de numera öde
offentliga rummen i staden (Gehl 1996,
s.103). Det finns dock inga garantier för
att de människor som idag vistas i de
kommersiellt offentliga rummen hade funnit
de offentliga rummen mer tilltalande än
andra privata rum, exempelvis hemmet.
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3.2.2 Jane Jacobs

Jacobs framhäver de socio-spatiala förhållandena, att de sociala relationerna får en rumslig
form genom bebyggelsen (Jacobs 2004, s.11). Hon menar att gator och dess trottoarer är
de viktigaste offentliga platserna och stadens mest vitala organ för det är där människor
möts. Förutsättningen är att det måste finnas tydliga gränser mellan de offentliga och
privata rummen. En av Jacobs grundtankar är att människor måste ha anledning att röra
sig på platser alla tider om dygnet. För den ömsesidiga säkerheten måste det alltid finnas
ögon riktade mot gatan, utöver från bostäder ska detta ske från ett omfattande utbud av
butiker och allmän service. Butiker, barer och restauranger kan också bidra till att detta
utbud har kvällsöppet (Jacobs 2004, s.51-58). I mörka kalla Sverige planerar vi i grunden
för vistelse ute dagtid, då klimatet är mest behagligt. Jacobs refererar till 1950-talets New
York, ”the city that never sleeps” och därför är givetvis förutsättningarna annorlunda. Dock
kan kvällsöppna verksamheter vara värt att ta hänsyn till vid planeringen av välbesökta
platser i städer med hög population, exempelvis Stockholm.
För att det offentliga livet i staden ska få bästa möjliga chans har Jacobs formulerat fyra
villkor för blomstrande mångfald. De första två villkoren är blandning av funktioner samt
behov av koncentration. Behovet av små kvarter innebär att människor ska kunna ta flera
olika vägar till sitt mål, detta leder i sin tur till fler alternativa möten människor emellan. Behovet av äldre byggnader innebär egentligen behovet av byggnader i alla åldrar,
storlekar och utseenden. Detta dels för att undvika likformighet men också för att ge olika
förutsättningar för olika företag att etablera sig. Jacobs menar att det är en dynamisk
process över årtionden, det viktigaste är att inte bygga för mycket nytt samtidigt som
vissa verksamheter trängs undan (Jacobs 2004, s.205-217). När man studerar Jacobs blir
det tydligt att ytterst få städer eller stadsdelar i Sverige uppfyller alla fyra villkor. Detta
kan tolkas som att svenska städer inte ger bra förutsättningar för offentligt liv, men mer
troligt är att de fyra villkoren ter sig något utopiska tillsammans.
En liten del av Jacobs kritik mot 1950- och 1960-talets stadsplanerare handlade om ”hopplösa ekonomiska kontraster”, möten mellan sociala klasser som aldrig uppkommer naturligt
utan skapas av planerare. Hon menade att dessa försök till att förena människor snarare
hade motsatt effekt (Jacobs 2004, s.190). Min tolkning är att denna ståndpunkt även går
att applicera på när man försöker ”bygga bort” sociala problem. Att föra in verksamheter
som till exempel en affärsgalleria för köpstarka grupper där det rör sig kriminella eller
socialt utsatta, kommer inte automatiskt att lösa de sociala problemen på platsen och inte
heller kommer dessa två grupper att börja umgås med varandra enbart för att de vistas
på samma plats.
Jacobs diskuterar även hur stora enskilda funktioner kan fungera som gränser i staden.
Dessa gränser skapar återvändsgränder och barriärer, både fysiska och upplevda, för de
som rör sig i staden (Jacobs 2004, s.287-289). Ett exempel på en stor enskild funktion
kan vara Skärholmens affärsgalleria, den ligger som en mur i centrumet och för någon
som aldrig besökt platsen tidigare kan den upplevas som en stor barriär och slutet på
hela centrumet, mer om detta i Fältobservation - Skärholmen.

28

3.2.3 Ali Madanipour

Enligt Newcastleprofessorn behövs det offentliga livet för att skydda den enskilda från
statlig makt och för att skapa den offentliga opinionen och tillsammans komma till gemensamma beslut, men kanske är detta omöjligt för stora populationer frågar han sig
(Madanipour 2003, s.186). Han hävdar också att ”space” alltså rum eller platser blivit en
handelsvara. Idag lever vi i en kunskapsekonomi som lett till mer konsumtion, i motsats
till vad man skulle kunna tro (Madanipour 2011, s. 43,175). Professorn hävdar att det
pågår en ”tävling” mellan städer och även inom städers sociala geografi att differentiera
sig från mängden. En stads eller en plats ”image” blir verktyg för att förnya och försköna.
Nya offentliga rum är medel i denna imageförbättring (Madanipour 2011, s.186,226). Skärholmen och Sergels Torg är båda platser där imagen ska förändras i planeringsärendenas
inledande skede. Båda ska göras till ”attraktivare” platser och Stockholms stad använder
konsumtion som ett medel för detta, mer om detta i kapitlet Slutsatser.
Madanipours resonemang grundar sig i att personer eller grupper upplever ägande av
fysiskt rum. Det finns flera lager av kontroll och alla lager ställer olika krav på territoriet.
Fastighetsägaren, butiksägaren i fastigheten, den anställde samt kunden har alla ett upplevt
territorialt ägandeskap och därmed kontroll över det fysiska rummet. Han menar att människor och djur visar ökad aggression där gränser mellan olika territorium inte är tydliga och
han ger exemplet att fastställda gränser mellan territorium har stabiliserande effekt mellan
grannar (Madanipour 2003, s.50-52). Detta förklarar varför många grannfejder och ärenden
till lantmäteriet handlar om just oklara fastighetsgränser.2 Madanipour förespråkar tydliga
gränser med flexibilitet för att möjliggöra dialog mellan rummen, en sådan kan skapas med
hjälp av exempelvis pelargångar menar han (Madanipour 2003, s.63).
Madanipour uppfattar affärsgallerior som inbjudande men med noga kontrollerade gränser.
En porös och samtidigt genomtänkt gräns mellan rummen som uppmärksammar och samtidigt försvarar de privata och offentliga intressena samt rättigheterna, är vad som särskiljer
en sofistikerad urban miljö från en icke sådan (Madanipour 2003, s.241). När det offentliga
och privata rummet är separerade med fasta murar blir kommunikationen däremellan och
det sociala livet lidande (Madanipour 2003, s.64-66). Han ger inga konkreta exempel på
hur denna kommunikation kan förbättras men menar att det inte är upp till privata intressen att upprätthålla offentligheten. När de offentliga myndigheterna är oförmögna eller ovilliga att bekosta upprustning och underhåll av de offentliga platserna och istället överlåter
det till privata investerare så undermineras offentligheten och förbättringarna når då enbart
en del av samhällets invånare (Madanipour 2003, s.217). Man kan tycka att det låter
självklart, men Madanipour poängterar att tillgänglighet till offentliga platser och rum är en
förutsättning för att de ska vara just offentliga (Madanipour 2003, s.112).

_____________________

2

Lantmätare Karolina Andersson, föreläsning vid Blekinge Tekniska Högskola 29 september 2010
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3.2.4 Sharon Zukin

Likt Madanipour beskriver Zukin hur de offentliga rummen representeras som en förbrukningsvara, de har slagits samman med en handelsyta som förespråkar privatiserade handelsvärderingar (Zukin 1995, s.259-260). Offentliga rum är dock den primära platsen för det
offentliga livet och dess kultur, således är dessa rum fönster till stadens själ (Zukin 1995,
s.259). Konsumtion är en typ av kultur hävdar Zukin (Zukin 1995, s.13). Vad är det som
avgör vilken kultur som synliggörs i staden? Titeln på ett av hennes kapitel är ”Whose
Culture? Whose City?” och sammanfattar problematiken: vems är staden?
Professorn som är stationerad i New York, förklarar hur bilden av delar av staden skapas.
Som en reaktion mot tidigare misslyckade försök, på grund av brottslighet och upplevd
närvaro av lågklassinvånare och minoritetsgrupper i samhället, designas parker för att
inkludera och exkludera. Ordningsregler, ökat antal renhållningsarbetare och säkerhetsvakter
bidrar till att ”städa upp” det offentliga rummet så närliggande fastighetsägare kan återupprätta attraktiviteten i området och även återkonstruera bilden av staden (Zukin 1995, s.2425). Likt många andra offentliga rum menar Zukin att parken numera är präglad av rädsla.
Rädslan finns kvar även om de hemlösa i New York har flyttats ifrån parkerna som
är inhägnade och låsta nattetid (Zukin 1995, s.26-27). Ett exempel Zukin diskuterar är
upprustningen av Bryant Park på 1970-talet. Denna gjordes inte av staden, utan av The
Bryant Park Restoration Corporation, ett dotterbolag till Bryant Park Business Improvement
District (Zukin 1995, s.33).
Business Improvement Districts – BIDs, är en form av samarbete mellan staden och privata
intressen. Samarbetet har uppkommit eftersom städer har minskat på finansieringen av
gatustädning, sophämtning och annan skötsel. BIDs innebär att medlemmarna, alltså företag
och fastighetsägare i kommersiella områden, frivilligt får beskatta sig själva för skötsel och
förbättringar av de offentliga rummen och därmed ta dessa under sin kontroll (Zukin 1995,
s.33). Zukin sticker inte under stol med att den offentliga miljön många gånger förbättras
och utvecklas för besökare och invånare i staden men poängterar konsekvenserna. BIDs
tar, tack vare beskattningen av sig själva, sig an projekt som kommunen varken vill eller
har råd med, men deras planer har visats sig alstra mer trafik, tar inte hänsyn till alla
grupper i samhället (särskilt inte hemlösa), betalar ofta löner utan kollektivavtal och tar heller inte hänsyn till olika kulturer vid designen av det offentliga rummet (Zukin 1995, s.34).
Zukin jämför BIDs med Disney World. Med hjälp av städpatruller och vaktpatruller och
visuella strategier för utformning av rummet samt gemensamma klädkoder för alla anställda,
skapar man en social miljö, säg en utopi, som onekligen tilltalar många besökare (Zukin
1995, s.65-66).
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3.2.5 Diskussion kring forskningsläget

Att det offentliga rummet är viktigt är Gehl, Jacobs, Madanipour och Zukin överens om,
men de tolkar betydelsen och innebörden av rummen något olika då det är ett begrepp
med många aspekter och ingen tydlig definition utöver den mer juridiska som presenterats
tidigare.
Att de direkta mötena mellan människor minskar på grund av den ökade telekommunikationen, samtidigt som allt fler vuxna människor har mer ledig tid, är Gehls motiv till varför
de offentliga rummen behövs (Gehl 1996, s.51-52). Jacobs i sin tur ser vistelsen ute i
det offentliga rummet som en självklarhet och bidragande till en generell trygghet i staden
(Jacobs 2004, s. 51-52). Madanipour trycker på att det offentliga livet behövs för att
skydda den enskilde från statlig makt och för att skapa en gemensam opinion (Madanipour
2003, s.186), medan Zukin konstaterar att de offentliga rummen är den primära platsen för
det offentliga livet och dess kultur och därmed ett fönster till stadens själ (Zukin 1995,
s.259). Gehl och Jacobs är inte lika argumenterande i sina ståndpunkter som Madanipour
och Zukin, som mer försöker förstå sig på fenomenen som påverkar det offentliga livet.
Det finns delade meningar om hur man tolkar Jacobs. Jag tolkar henne åtminstone som
att hon var för en strikt kontroll över handelsetableringar och verksamheter över staden för
en ”jämn fördelning” men också att hon såg stadsdelens successiva omvandling som en
naturlig process vilket kan upplevas något motsägelsefullt. Jacobs såg café- och trottoarlivet
som urtypen av offentligheten och där butiken var en plats för sociala möten. Hon ger
ett exempel av en kvinna som känner sig ovälkommen i en park av andra mammor och
önskar det fanns en affär eller en servering i kvarteret eftersom alla hade rätt att vara
där (Jacobs 2004, s.87). Jacobs sätter här fingret på problematiken arbetet behandlar,
parken som är allmän plats bör i teorin vara mer offentlig och välkomnande än en privat
servering. En servering kan utesluta folk från till exempel lägre sociala klasser genom till
exempel klädkod, priser på maten, möblering och så vidare. Det handlar i grunden om hur
den besökande upplever platsen. Jacobs beskrivning överensstämmer med min tolkning av
Madanipour och Zukin, att det offentliga livet uppstår oberoende av tid och rum. Det offentliga livet uppstår inte där planerarna bestämmer att det ska uppstå, det kan lika gärna
uppstå i en affärsgalleria men då blir förutsättningarna något annorlunda för hur detta
offentliga liv tar sitt uttryck. Madanipour talar om lager av kontroll som läggs på en privat
plats, om där är få lager av kontroll kan det offentliga livet i affärsgallerian bli snarlikt det
på offentliga platser. Han är dock tydlig med att detta ofta blir problematiskt (Madanipour
2003, s.50-52). En affärsgalleria kan bli mer eller mindre offentlig beroende på de stadgar
och regler som fastighetsägaren sätter upp tillsammans med sina hyresgäster. Privata
aktörer har ingen skyldighet att se till offentliga intressen, men det kanske vore lämpligt
att när kommuner gör detaljplaner där allmänna platser privatiseras, att de också visar på
fördelar även för handeln att det offentliga livet tillåts fortsätta inne i affärsgallerian.
Vidare beträffande Jacobs är mitt läsintryck att hon romantiserar kring sina barndomskvarter
även om hon möjligtvis inte gör detta medvetet så är människors minne selektivt. Zukin
tolkar jag i sin tur som strävande efter ett ”äkta” offentligt liv som inte är baserat på just
ytliga sociala möten runt kaffebarer och platser av konsumtion. ”Pacification by cappuccino”
(Zukin 1995, s.28) kallar hon processen med Bryant Parks exkludering av hemlösa, genom
att föra in affärsmänniskor som dricker cappuccino motade man bort de oönskade från
platsen. Hon menar att på detta sätt flyttas ”problemen” för att skapa plats för ”normala”
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människor, och då ändrar man representationen av staden. Av Jacobsanhängare har hon
kritiserats för att även hon sträva efter en romantiserad bild av det offentliga livet (Åsberg,
J. Artikel Yimby Göteborgs hemsida 2011-08-07). Det är möjligt att även Zukin bitvis gör
det, men hon är som sagt mer existentiell i sin tolkning av offentliga livets betydelse.
Jag tolkar även Zukin som att hon ser positivt på att vissa områden i staden fräschas
upp i en viss utsträckning tack vare BIDs med ambitioner att stärka stadslivet som i sin
tur gynnar handeln. När dessa BIDs blir för rika och mäktiga eller när kommunen blir
alltför passiv, det är då det nyttiga samarbetet och balansen mellan de olika aktörerna blir
snedvriden. Det offentliga livet blir istället lidande på grund av likformighet i det offentliga
rummet och en alltför stark kontroll av de individer som rör sig där. Jag tolkar också ett
beslut från New Jerseys Högsta Domstol som Zukin beskriver (se Zukin 1995, s.45), att
det numera läggs mer ansvar på de privata ägarna till affärsgalleriorna när det kommer
till offentliga förehavanden eftersom dessa platser är påväg att utvecklas till symboliska
landskap av offentlig makt. Tiden får utvisa hur det offentliga livet kommer att utvecklas
på dessa platser som är under strikt privat kontroll.
Liknande problematik diskuterar Madanipour. Han menar att offentliga myndigheter många
gånger vill fungera som den privata sektorn och även de göra vinster i form av värdestigning av mark. Argumenten är ofta att staden behöver investeringar och genom dessa
kommer också höginkomsttagare och betalar skatt och spenderar pengar på fastigheter och
service. Genom denna gentrifiering osynliggör man de fattigare i staden men de försvinner
inte. Madanipours kritik är att det inte finns garantier för att den ”kreativa klassen” (som
det ofta kallas när höginkomsttagare intar ett före detta nedslitet område) kommer etablera
sig, och även om de gör det finns inga garantier att en social harmoni mellan olika
klasser kommer ske. Ytterligare kritik är att sådana investeringar i staden kan konkurrera
ut lokala handlare och boende (Madanipour 2011, s.202). Madanipour menar även att
det finns en risk att när man förnyar centrum kan det innebära att man eldar på ett
hierarkiskt system där rika och fattiga har växt ifrån varandra, till fördel för de som redan
besitter platsen. Risken är alltså att man förstärker fenomen istället för att skapa platser
för alla (Madanipour 2011, s.204). Motsvariga resonemang finner man inte hos exempelvis
Gehl som inte problematiserar stadsbyggnad, utan snarare uppfattar fenomen som svart
eller vitt.
Gehl beskriver likt Madanipour en skala av privata och offentliga rum, däremellan finns
rum som upplevs halvprivata eller halvoffentliga. Gehl menar att när det saknas en tydlig
struktur och övergång mellan privata och offentliga rum så uppstår platser som upplevs
som ingenmansland. Där gränser är mer flexibla och där det finns gränszoner som varken
är helt privata eller helt offentliga kan människor röra sig mer fritt mellan rummen. Det
beror alltså till stor del hur gränsen är utformad menar han (Gehl 1996,s. 60-63, 115).
Jacobs menar som tidigare poängterats, att det är just de halvprivata och halvoffentliga
rummen som upplevs som ingenmansland. Jag kan inte tolka något av det som rätt eller
fel, men det finns troligtvis exempel på platser där bådas ståndpunkter stämmer in. En
planeringslösning går sällan att applicera rätt av på en annan plats då varje plats är unik.
Jag tycker det är anmärkningsvärt att de, särskilt Gehl, som anlitas av städer och kommuner i hela Skandinavien, inte fokuserar mer på platsers unika förutsättningar.
Madanipour menar att när kommunikationen mellan två rum blir begränsad så blir det
sociala livet på platsen lidande, gränsen är även en form av maktutövning (Madanipour
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2003 s.64). När det exempelvis gäller affärsgallerian så nekas en utstött grupp människor
ur samhället tillträde till platsen dagtid, och nattetid utesluts alla från det tidigare offentliga
rummet då dörrarna låses helt. En uppfattning som jag tidigare haft är att glasväggen är
en mer ”genomsläpplig” gräns än en solid vägg, då man ser igenom den och därmed
blir gränsen inte lika fast. Men vid närmare eftertanke ser man oftast bättre ut genom
glaset än in, eftersom solen ofta gör att man istället ser sin egen reflektion. Man vet att
det pågår något slags offentligt liv på andra sidan, men man kan inte riktigt skönja det.
Madanipour menar att detta är ett sätt att locka in potentiella kunder, till en miljö som
sedan är starkt kontrollerad av privata intressen (Madanipour 2011. s.66). Överlag är mitt
läsintryck av de fyra verken att ”gränser” är även det ett luddigt begrepp och individerna
således tolkar det olika. Gemensamt är dock att gränserna inte alltid är fasta, utan de
upplevda gränserna är oftast minst lika starka som de synliga.
Ett verk jag läste parallellt med litteraturen i forskningsläget är Harvard Design School
Guide to Shopping (2001) som är en samling texter från projektet ”The Project on the
City 2” där arkitekten och Harvardprofessorn Rem Koolhaas haft en ledande roll. Vad som
sammanbinder artiklarna i detta verk är shoppingens inverkan på staden. Flertalet artiklar
fokuserar på att det offentliga rummet invaderats av kommersialism, att shopping har ersatt
nästan alla andra former av stadsliv (Chung C.J, Koolhaas R. red. 2001). Detta är ett
intressant påstående, menar författarna att det verkligen inte finns något offentligt och socialt liv på platserna som inte är relaterat till shopping? Är offentliga platser utan tillgång till
shopping heller inga socialt fungerande och levande rum? Intressant är också att arkitekter
som Koolhaas själv har ju varit med och skapat städer baserade på shopping, alltså går
ju detta att påverka och Koolhaas har blivit kritiserad för att vara alltför cynisk i sin syn
på kapitalismens inverkan på staden.
Jacobs ser butiker, barer och restauranger som en grundförutsättning att människor ska
vistas på gatorna, så enligt henne krävs handeln för ett fungerande socialt liv. John
McMorrough som är en av författarna till artiklarna i Harvard Design School Guide to
Shopping har studerat Jane Jacobs och skriver (McMorrough 2001 s.376):

” ’Jacobsian urbanism’ has not failed but succeeded too well.”
Han menar att Jacobs var en omedveten försvarare av en urbanism av shopping och
att hon oavsiktligt beskrev nästa våg av storskalig utveckling inom detta område. Hennes
beskrivningar om till exempel var det var lämpligt att placera en bokaffär och där det
också var mindre lämpligt hjälpte handlarna att lyckas och expandera, en följd hon antagligen inte räknat med då hon förespråkade mångfald och stark styrning av olika funktioners
utbredning. Gehl skulle troligtvis inte helt hålla med om McMorroughs med kollegors hårddragna konstaterande om att shoppingen ersatt nästan alla andra former av stadsliv. Dansken fokuserar mycket på livet mellan husen i grannskapen och i Skandinaviens småstäder
och byar lyser shoppingen oftast med sin frånvaro. Han ser mer vardagens aktiviteter
som huvudorsaken till att människor möts i det offentliga, shopping må vara en del av
dessa vardagsaktiviteter. Ser man till det populära shoppingstråket Ströget som Gehl själv
var med och skapade håller han givetvis med om att handeln bidrar med människor och
att en stor del av aktiviteten där beror på att människor shoppar. Men även de dagar
då butikerna är stängda är gågatan välbesökt. Givetvis är shoppingen ofta en inledande
aktivitet som leder till andra på Ströget och att shoppingen är en del av vår kultur idag
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är inget jag tänker bestrida. Även Zukin (1995 s. 2-11) framhäver som sagt att shopping
är en del av vår kultur, vi spenderar allt mer tid i affärerna och vi gör det för att känna
oss hemma i staden, för att känna oss delaktiga i både handel och nöje samtidigt som
vi upplever flertalet sociala möten. Men som verken i forskningsläget betonar - privata och
offentliga samarbeten är sällan oproblematiska när det gäller det offentliga livet på platsen.

Galleria Vittorio Emanuele II i Milano. Shopping, kultur och
offentligt liv.

3.3 Forskningsöversikt - Sammanfattning

Det offentliga rummet är starkt knutet till handel, detta är dock ingen ny företeelse. I
europeiska städer har det offentliga rummet och folklivet där haft många olika rumsliga
avtryck genom tiderna, från den antika agoran och forumet, den medeltida marknaden till
de senare århundradenas torg i anslutning till kyrkorna. De senaste årens utveckling som
antyder att handeln är en förutsättning för urbanitet, istället för tvärtom, vittnar möjligtvis
om det offentliga rummets minskande betydelse inom den fysiska planeringen. De olika
författarna och forskarna som studerats i arbetet har skilda angreppsätt i hantering av
de privata och offentliga rummens samspel med varandra. Sammanfattningsvis kan det
dock konstateras att där kommuner är passiva eller otydliga i hanteringen av rum som
omvandlas från allmänna platser till privata platser med semi-offentlig karaktär uppstår olika
konsekvenser som kan utarma det offentliga livet. Det är dock inte de privata aktörernas
plikt att tillgodose stadens behov av ett rikt offentligt liv.
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4. FALLSTUDIE -

NÄR DET OFFENTLIGA RUMMET BLIR PRIVAT

I följande kapitel presenteras undersökningen och analysen av de två ärendena baserat
på remiss- och samrådsmaterial som Stockholms Stadsbyggnadskontor tillhandahållit.
Efter respektive ärende, Sergels Torg samt Skärholmen, följer en fältobservation och en
sammanfattning.

4.1 Sergels Torg

-

Genomgång av källmaterial

Omgestaltningen av Sergels Torg reglerades genom detaljplan med diarienummer Dp93100
som antogs 1997-06-09. Nedan följer ärendet i kronologisk ordning.

1992

I mars 1992 beslöt byggnadsnämnden i Stockholm att Stadsbyggnadskontoret i samråd med
Gatu- och Fastighetskontoret skulle presentera en projektplan för upprustning av området
kring Sergels Torg. I och med detta handlingsprogram går startskottet för samarbetet mellan Stockholm stad och fastighetsägarna kring upprustningen av Sergels Torg med omnejd.
Upprustningen motiveras med följande beskrivning:

”Stockholm city saknar en representativ prägel. Hötorgscity är nerslitet, ofta
skräpigt och inte så sällan nerbusat. Här finns dessvärre ansatser till just den
förslumning som ett koncentrerat city skulle värna mot. (...) En dylik inriktning
vore, enligt nämndernas mening, till gang (sic.) för det kommersiella livets kvalitet
och mångfald, stadens och landets turistnäring men också för områdets fastighetsägare som idag arbetar med stora svårigheter. Nämnden understryker att en
förutsättning är att verksamheten kan bedrivas på kommersiell grund.”
(Handlingsprogram för Stockholms city, 1992-03-12)
Liknande formuleringar återkommer i flera dokument i ärendet genom åren (City förnyas i samverkan, Stockholm Stadsbyggnadskontor, odaterat, Tjänsteutlåtande Gatu- och
fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06, Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och Fastighetskontoret, 1994-09-19). Privatiseringen av det offentliga
rummet ska härmed lösa en hel del; nedskräpning, det slitna skicket, turismens och
kommersens utveckling samt ett ökat fastighetsvärde.

1993

Sommaren 1993 sammanfattas arbetet med en skrift City förnyas i samverkan. Projektarbetet leds av en projektstyrelse där staden, områdets fastighetsägare, handelns intressenter
och kulturens företrädare finns representerade. Projektledare är tidigare stadsarkitekten Per
Kallstenius, Stockholm Stadsbyggnadskontor. Bakgrunden till förnyelsen beskrivs som följande.
Stockholm city är produkten av en omfattande stadsomvandling under 1950-1970-talen.
Gamla Klara med sina bostadskvarter förvandlades under dessa år till ett modernt stadscentrum med huvudsakligen arbetsplatser och kommersiella lokaler. Detta city har kraftigt
kritiserats av såväl allmänhet, företag som stadsbyggare för att vara miljömässigt torftigt
och ensidigt inriktat på kommersiella aktiviteter. City är numera starkt nedslitet och upplevs
av många som både ”osnyggt” och otryggt. City har även under senare år utsatts för
konkurrens från mer modernt utrustade förortscentra (City förnyas i samverkan, Stockholm
Stadsbyggnadskontor, odaterat).
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Det är mot denna bakgrund projektstyrelsen nu delar in cityförnyelsearbetet i delprojekt
som omfattar allt från kortsiktiga och löpande åtgärder som förbättrad gatustädning till tillskott av nya byggnader och verksamheter. Hädanefter fokuserar examensarbetet på Sergels
Torg och områden i direkt anslutning till det, alltså nämns inte Hötorget, Sveavägen och
andra mindre delprojekt i city igen.
I ett gemensamt tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret fastställer de att Sergels Torg med omnejd är ett renodlat köpcentrum med frånvaro
av aktiviteter kvällstid, alltså restauranger, kultur- och nöjeslokaler samt bostäder. Först nu
nämns att förhållanden för fotgängare bör förbättras, men även för distributionstrafik. De
efterfrågar också fler butikslokaler vilket upplevs lite motsägelsefullt mot vad de tidigare
konstaterar. I tjänsteutlåtandet går också att läsa om att i då gällande översiktsplan Stockholm ÖP 90 är Hötorgscity (där Sergels Torg ingår) riksintresse för kulturminnesvården för
att det är ett exempel på stadens vilja att under efterkrigstiden förnya centrum (Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06).
Kommersens utbredning ses inledningsvis i kontorens dokumentation som något negativt för
Sergels Torg men för att konkurrera med förortscentrumen så krävs mer satsningar på
handeln anser de. Följande planer som projektet presenterar har fokus på trafiklösningar,
nya handelslokaler och en upprustning av Kulturhuset inför Kulturhuvudstadåret 1998 och
alltså inte på alternativa användningar av ytan, fotgängarperspektivet eller tillgänglighet och
trygghet på den allmänna platsen.

Städpatruller och ”public space”

Under projektstyrelsen och arbetsutskottet verkade ett antal arbetsgrupper för speciella
programfrågor. En av dessa grupper under ledning av Stockholm Köpmannaförbund utredde
frågor kring centrumledning och städning. Hittills i processen har denna grupp fått fastighetsägarna att gå samman för att bekosta utökad gatustädning av särskilda städpatruller.
Frågan är om detta är en svensk variant av de Business Improvement Districts som Zukin
(1995) beskriver?
I tjänsteutlåtandet beskrivs de olika delprojekten och ett av dem som endast förekommer i
detta utlåtande är Holländarpassagen. Det är en kommersiell fastighet och fastighetsägaren
vill glasa in Holländargatan till ett innetorg...

”...så kallat public space, som skall vara tillgängligt för allmänheten under större
delen av dygnet” (Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06).
Jag finner det intressant att Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret
använder den engelska termen ”public space” istället för den svenska - offentligt rum. Är
det för att det låter mer modernt eller gör man skillnad på den språkliga innebörden? Att
ett public space alltid är tillgängligt för allmänheten är just vad som gör det till ett public
space påpekar Madanipour (Madanipour 2003, s.112).
Hästskogången (även kallad Sergelgången) nämns också som ett delprojekt. Ett samarbetsprojekt mellan fastighetsägarna har vid denna tid nyligen initierats. De utreder möjligheterna
att rusta upp och bygga om den underjordiska passagen till en gemensamhetsanläggning
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där fastighetsägarna tar över underhåll, ordning och drift. Att bygga in Hästskogången så
den låses nattetid möjliggör för städning och underhåll. I tjänsteutlåtandet poängteras att
allmänhetens rätt till passage under dagtid måste säkras genom avtal. Kontoren ställer sig
positiva till förslaget på standardhöjning av Hästskogången men anser att åtgärden bör
utvidgas att omfatta hela det underjordiska gångsystemet mellan Sergels Torg och Hamngatan/Regeringsgatan. På detta sätt skulle city få en attraktiv underjordisk gångförbindelse
(Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06).
Att denna åtgärd skulle påverka allmänhetens rätt till platsen och att det på något sätt
skulle kunna vara ett problem, nämns inte närmare. Och attraktiv för vem? Upprustningen
gagnar handelsidkarna och för de fotgängare som är där i syfte att handla men eftersom
platsen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafik så rör det sig människor där som inte är
där i kommersiella syften som kan vilja uppleva en promenad utan stora skyltfönster och
övervakning från kameror och säkerhetsvakter. Hur upplevs platsen för tunnelbaneresenärerna när affärsgallerian är stängd?
Tjänsteutlåtandet avslutas med att kontoren förklarar att nio alternativ för omgestaltning
av Sergels Torg ska studeras vidare och till 1994 ska två till tre förslag presenteras
för nämnderna. Till slut blev det fyra förslag som det tittades närmare på. Nyrén 1 och
Nyrén 2 räknades som ett förslag, Bjurström o Brodin, Borowski samt Ahlenius och Åhlund
(Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06).

1994

Ett utvärderingsmöte i april 1994 ledde till en mängd yttrande från så kallade bedömningsgrupper till Stadsbyggnadskontoret angående de förslag som utarbetats av arkitektkontoren.
Diskussionen detta år kom att handla om Sergels Torg ska vara i två plan, eller genom
att däcka över Plattan skapa endast ett plan och på så vis undanröja de problem som
förknippas med nersänkning och dess skyddande läge för kriminella aktiviteter och eventuella försvårande för gångtrafikens flöde. Trafiklösningar och Kulturhusets entréer är två
ämnen som dominerar yttrandena samt utlåtande från Gatu- och Fastighetskontoret och
Stadsbyggnadskontoret.

Yttranden

Följande diskuteras också vad som ska göras med ytan under det nya torget och det
är så tanken om en stor affärsgalleria föds. Samtidigt tar flera yttranden upp kulturell
verksamhet såsom arrangemang av olika slag samt museum och utställningshallar (Yttrande
Hantverks- och Industribyggen i Stockholm AB 1994-05-04, BRF Hatur gm John Mattson
Fastighets AB, 1995-05-09). Siab AB anser att gaturummet ska minskas och att Sergels
Torg främst ska fungera som mötesplats, samtidigt som de anser att Kulturhusets huvudentré bör lyftas upp i gatunivå och underjordsutrymmet kan användas som affärsgalleria
(Yttrande Siab, Göran Krauss, 1994-05-03). Detta visar återigen på skillnader i människors
definitioner av mötesplatser och allmänhetens tillgång till dessa.
Stockholms Handelskammare & Stockholms Köpmannaförbund vill också att torget ska fungera som en mötesplats. De menar likt Bergman att trevliga mötesplatser måste finnas för
att attrahera de handlande (Bergman 2003 s.195-196). Angöringsfiler på båda sidor förstärker torget som mötesplats menar handelns representanter (Yttrande Stockholms Handelskammare & Stockholms Köpmannaförbund 1994-05-06). Argument som detta låter snarare som
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ett svepskäl för att göra det lättare för kunderna att ta sig dit med bil.
Flera yttranden poängterar att det är mycket viktigt att störningar under arbetet med omgestaltningen av Sergels Torg bör minimeras då det påverkar handeln och kontorens arbetsförmåga negativt (Yttrande Stockholms Handelskammare & Stockholms Köpmannaförbund,
1994-05-06, Yttrande Lantbrukarnas Riksförbund, Sten Lindberg, 1994-05-06). Jag anser
att ett sådant yttrande är mycket intressant, man vill ha en förändring som gynnar ens
företag samt fastighetens värde, men man vill inte bli störd under tiden detta görs, något
som är ett i princip omöjligt krav.
Kulturens representanter ser givetvis Sergels Torg som en möjlig scen- och mötesplats,
med entrén till Kulturhuset i gatuplan där fotgängarna i huvudsak ska röra sig (Yttrande
Stockholm Stadsteater AB, Christer Dahl, 1994-05-06). Kulturhuset ifrågasätter dock det
underjordiska utrymmet som attraktivt ur kommersiell synpunkt, samtidigt som de ser
Hästskogångens (Sergelgångens) upprustning och låsning nattetid som positiv (Yttrande
Kulturhuset, Eva Gesang-Karlström, 1994-05-06). Att ytan under torget måste ha en hög
kvalitet och en välorganiserad bevakning och städning tas också upp som något essentiellt
i förslagen, samt att affärsgallerians undre plan måste tydligt avgränsas för att undvika
citat ”problemen” (Yttrande BRF Hatur gm John Mattson Fastighets AB 1995-05-09, Yttrande
S-E-Banken, Lars Gustafsson, 1994-07-11).
En viktig sakägare i ärendet Sergels Torg är Stockholm Länstrafik, SL. De säger att
hållplatsen Sergels Torg är den sjätte största i Stockholms innerstad, 8000 på- och avstigningar varje dag och tillgängligheten mellan tunnelbana och buss/spårvagnstrafik måste vara
god. De menar också att:

”trafikanläggningarna i centrala Stockholm lider av att ”fel signaler” ges till utslagna och kriminella” (Yttrande Stockholm Länstrafik Fastigheter AB, Leif Kåsthag
1994-05-09).
De menar att de slutna miljöerna nära biljetthallar och inträngda små butiker, främst under
mark, motverkar ambitionerna att höja standarden. De ser gärna butiker i direkt anslutning
till tunnelbanans uppgångar då dessa med sin indirekta vakthållning bidrar till en renare
och säkrare miljö. Genom att göra Sergels Torg mer ”intimt och attraktivt” kan man
påverka de alkohol- och narkotikaberoendes vilja och möjligheter att vistas där (Yttrande
Stockholm Länstrafik Fastigheter AB, Leif Kåsthag 1994-05-09). SL använder också det
missbrukade ordet ”attraktivt” och säger indirekt att handeln med sina fina miljöer ska få
de oönskade människorna att känna sig ovälkomna samtidigt som handelns väktare kan
avhysa dessa människor från platsen med mer legitima skäl.
De flesta yttranden ser överdäckningen och Sergels Torg i ett plan som något positivt.
Men affärsgallerian Gallerian, som ligger ett stenkast från torget, anser att en överdäckning
leder till ytterligare en ogästvänlig och blåsig plats och att miljön under torget ej blir människovänlig (Yttrande Galleriansamfälligheten, Lars Lindén, Fastighets AB Brogatan, Ragnar
Svanfelt 1994-05-12). Intressant att en affärsgalleria anser detta då Gallerians egna lokaler
inte alltid har fönster till exempel. Troligtvis vill de inte ha konkurrerande affärslokaler så
nära utan ser istället ett genomtänkt offentligt rum som bättre bidragande till sin egen
handel.
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Stadsbyggnadskontoret svarar

I Stadsbyggnadskontorets och Gatu- och Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från september
redovisas en sammanfattning av de fyra arkitektförslagen samt inkomna yttranden. Kontoren
föreslår för Stadsbyggnadsnämnden att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbetet i enlighet med följande förslag. De två nivåerna bibehålls och de kommersiella ytorna i undermarksplanet förädlas där fastighetsägarna tar över skötsel och drift
och detta möjliggör stängning nattetid. Förädlingen av de befintliga lokalerna och tillskottet
av nya kan bidra till projektets totalekonomi. Stadens andel av kostnaderna föreslås finansieras genom fastighetsförsäljningar. Ombyggnad av torget bedöms kosta 150-200 miljoner
kronor och medföra inkomstökningar om cirka 5 miljoner kronor per år. Kostnader på
ungefär 50-100 miljoner tillkommer för nödvändiga åtgärder i Kulturhuset. En helt uppenbart
orealistisk tidplan föreslår att detaljplanen ska vara fastställd årskiftet 1995/1996, alltså
endast ett år senare, samt att Sergels Torg ska vara helt omgestaltat och färdigställt till
Kulturhuvudstadsåret 1998.
För att detaljplanen ska fungera måste gatumark och kvartersmark omfördelas för att ge
undermarksstråken ”den lösning av typ ”public space” som kan komma att efterfrågas”
(Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och Fastighetskontoret 1994-09-19). Kan
komma att efterfrågas är en formulering som antyder att stadsbyggnadskontoret inte ser det
som en tung fråga för Stockholm stad eller att det är något som de tycker ens behövs i
detta sammanhang. Någon diskussion kring att tidigare allmän plats privatiseras och låses
efter ett visst klockslag är inte något som diskuteras i tjänsteutlåtandet vilket jag anser
anmärkningsvärt. Snarare är det så att tjänsteutlåtandet trycker på att kommersen kommer
lösa:
”sociala problem, droghandel och ordningsproblem” (Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och Fastighetskontoret 1994-09-19).
Dessutom förstår jag inte varför kontoren envisas med användning av ”public space” som
om det vore en exotisk företeelse.
Tjänsteutlåtandet får genast svar på tal. Stockholms Handelskammare anser att trots att de
och Köpmannaförbundet aktivt deltagit i projektstyrelsearbetet, har deras synpunkter inte haft
någon som helst påverkan på det förslag som nu presenteras.

”En ombyggnad av Sergels Torg måste bygga på realistiska föreställningar om
hur människor i en storstad beter sig. Bäst skickade att bedöma detta är handeln och servicenäringen.(...)Åhléns har tio gånger fler besökare per år än vad
Kulturhuset har. Det finns med andra ord goda skäl att lyssna på handels och
servicenäringens företrädare”
(Yttrande Stockholms Handelskammare, 1994-10-11).
Mitt läsintryck är att handeln är bäst på handeln, den fysiska planeraren är bäst på staden. Återigen bevisas att människor har oerhört olika föreställningar av staden, vad staden
innefattar och vems staden är. Stockholms Handelskammare ser tydligt staden ur en
synvinkel, som en plats för kommers. En fysisk planerare är ignorant om denne tror att
denne har hela sanningen om staden, men min uppfattning är att en som planerar staden
och dess användningar åtminstone bör ha en vidare syn på stadslivet än en handelsidkare. Att Åhléns har fler besökare än Kulturhuset kan istället användas som ett argument
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för att mer måste satsas på kulturen och dess plats i staden.

1995

Under 1995 fortsätter yttranden att komma in till Stadsbyggnadskontoret. Rådet till skydd
för Stockholms skönhet anser genom att göra nedre Klara mer lättillgängligt och inbjudande
för gångtrafikanter kan nya infallsvinklar ges på de problem som finns att lösa i denna
del av city (Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 1995-02-06). Citygruppen ger sin
polisiära synvinkel och menar att ”gropen” som de kallar det nedsänkta torget i ett arkitektförslag kommer att stå outnyttjad och således utnyttjas av kriminella. De trappor som
är planerade vid en scen i det aktuella förslaget tror Citygruppen kommer stå outnyttjade
av allmänheten och även de besittas av kriminella.

”De kriminella kommer att söka nya områden och vi tycker att man redan från
början skall eliminera dessa.” (Citygruppen Insp Alf Ärling, Pa Glenn Brandebo,
m.fl. 1995-02-08)
Fastighetsbolaget Hufvudstaden kommer med ett sällsynt yttrande där de framför att det
inte går att bygga bort de sociala problemen på platsen utan efterlyser en bättre miljö
med hjälp av belysning, konstnärlig utsmyckning och växter samt kraftfulla insatser från
kommun och polis. De ser Sergels Torg som en kommunikations- /mötesplats och därför
ser de en underjordisk galleria som både ologisk och ej ekonomiskt försvarbar (Fastighetsbolaget Hufvudstaden, Jörgen Svedin och Ivo Stopner, 1995-02-17).
Köpmannaförbundet är fortfarande av en annan uppfattning. De ser nivåskillnaden på
Sergels Torg som skälet till ”misslyckandet”. Den nya Sergelgången bör stängas nattetid, detta i kombination med standardhöjningen och skötseln av ytorna kommer göra att
ordningsproblemen minskar och arbetsförhållandena för butikspersonalen i den underjordiska
miljön förbättras (Stockholms Köpmannaförbund, Thomas Hellström, 1995-02-20, Stockholms
Handelskammare, Frans-Henrik Schartau m.fl. 1995-02-21). Frågan är på vilket sätt det blir
säkrare för allmänheten och de anställda för att affärsgallerian låses efter ett visst klockslag? Då är affärerna stängda, personalen är ändå inte där och allmänheten kan inte passera där hur som. Potentiellt skulle Sergelgången kunnat rustas upp utan inglasningen och
allmänheten kunde vistas där på eget bevåg som på alla andra platser i staden. Tycker
någon att det känns obehagligt att gå där så gör hon inte det liksom hon inte går
genom en mörk park. Skillnaden är att Sergelgången kan både vara upplyst och dessutom
befolkas av människor om där fanns nattöppna ställen såsom caféer, restauranger,barer och
så vidare. Handelns enda motiv till att det skall vara låst är för att undvika skadegörelse
på en plats där de är rädda att oönskade människor kan vistas obevakade. Är detta skäl
nog att utesluta allmänheten från en offentlig plats? Dessutom kan en låst gräns ytterligare
förstärka Plattan som en negativ plats där ”de oönskade” får vistas till skillnad från i
affärsgallerian, känslan av ”vi och dom” blir starkare.
Stockholms Handelskammare skickar flera yttranden inom en kort period. De förtydligar sina
tankar och hänvisar bland annat till Citygruppens beskrivning och framhäver att Plattan är
landets mest brottsbelastade plats och rikskänd som plats för narkotikahandel (Stockholms
Handelskammare, Anna Wersäll, 1995-02-27) och propsar på snabba beslut och byggstart
(Stockholms Handelskammare, Anna Wersäll, Stockholms Köpmannaförbund, Thomas Hellström 1995-05-04).
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Stadsbyggnadskontoret påbörjar detaljplanearbetet

I juni 1995 fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att Stadsbyggnadskontoret ska påbörja
detaljplanearbetet bland annat enligt följande principer.
- Sergels Torg ska återvinnas till fotgängarna, det ska bli ett nav i stadskärnan likt de
klassiska torgen, där Kulturhuset ska ha en dominerande funktion likt de gamla rådhusen,
kopplingen dem emellan är därför viktig.
- Biltrafiken ska begränsas, rondellen ska ersättas med en trevägskorsning.
- De underjordiska stråken under Sergels Torg och Hamngatan omvandlas till en inglasad
galleria.
- T-baneuppgången vid T-centralen rustas upp och får en ny uppgång i gatuplanet (Utdrag
ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden, 1995-06-15).
Stadsbyggnadsnämnden har av okänd anledning snöat in på dyr natursten och detta ska
ersätta betong och asfalt i markbeläggningen. I övrigt beskrivs detaljer i utformning av
torget men övergripande frågor kring tillgänglighet, allmänhetens tillgång till platsen och
stävjandet av kriminella aktiviteter diskuteras inte alls i protokollet eller i tjänsteutlåtandet
som följer i oktober. De stora övergripande orsakerna till varför Sergels Torg skulle
omgestaltas verkar kunna lösas med en affärsgalleria, ny trafiklösning, en ombyggnad av
Kulturhuset samt förändringar på detaljnivå. Påverkar denna inriktning möjligtvis slutresultatet?
Diskussionen har i mångt och mycket handlat om Sergels Torg i ett eller två plan.
Fördelen med ett plan är att fotgängarna sätts främst. Frågan blir som sagt vad som
händer med ytan under torget. Nu beslutade nämnden att behålla torget i två plan med
hänvisning till de ideal som rådde vid torgets byggnation (Utdrag ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden, 1995-06-15). Att behålla moment i staden som idag kanske inte anses helt
ultimata är också en del av stadsbyggnad, att förvalta ett arv. Som tidigare nämnt är
platsen av riksintresse för kulturminnesvård (Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret,
Stadsbyggnadskontoret, 1993-09-06). I slutet av protokollet går dock att finna oenighet i
nämndens beslut. Kjell Dahlström (mp) vill göra en markering till beslutet, Miljöpartiet tror
inte att en affärsgalleria är en bra lösning på de problem som finns. Att tvinga ner biloch busstrafiken till en underjordisk trafikplats är rätt sätt att kunna skapa ett mänskligt
torgplan i gågatornas marknivå (Utdrag ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden, 1995-06-15).
Varför förslag som detta inte fått större plats genom åren är antagligen för att det är ett
kostsamt förslag och finansiering av detta blir ett stort problem.
I tjänsteutlåtandet i oktober 1995 föreslås att nämnderna ska godkänna redovisningen
och uppdra kontoren att fortsätta detaljplanearbetet i enlighet med tjänsteutlåtandet. I det
går bland annat att läsa att det underjordiska stråket mellan T-centralen och Hamngatan,
Sergelsstråket, omvandlas till ”inomhusmiljö med goda material och intressant butikssammanssättning”. T-centralen ansluter både till Sergelsstråket och torgets nedre nivå men även
till en ny markerad uppgång i gatuplanet. ”Finansieringen av ombyggnadsarbetena förutsätts
ske genom fastighetsförsäljning.” Det nedre planet, Plattan skiljs från Sergelsstråket genom
lätta öppningsbara glasade fasader. De släpper in dagsljus samtidigt som de ”bildar en
tydlig avgränsning för det nedre planet och dess funktion som publikt forum.” (Tjänstetlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 1995-10-30).
Den avgränsningen visar också tydligt att Sergelgången inte är ett publikt forum.
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Vidare går också att läsa att detaljplanearbetet ska genomföras i nära kontakt med berörda fastighetsägare/ tomrättshavare. Tidplanen uppskattar ett antagande i kommunfullmäktige
i november 1996 (Tjänstetlåtande Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 199510-30). Den nära kontakten i sig är en bra förutsättning för att göra en så bra plan som
möjligt men anledningen ter sig uppenbar eftersom de är medfinansiärer av projektet. Att
deras vilja blir tillfredsställd är nödvändigt för projekts genomförande.

Alternativa förslag

Under 1995 börjar det trilla in förslag till omgestaltning av Sergels Torg från arkitekter
som på eget bevåg ritat alternativa lösningar. Bland annat arkitekt Paul Ridermar påstår
sig sedan 1993 ha erbjudit sig att presentera ”den absolut fördelaktigaste ekonomiska
lösningen” och önskar svar från Stadsbyggnadskontoret (Brev Paul Ridermar, 1995-06-12).
Arkitekt Carl Deurell kommer vid upprepade tillfällen under årens lopp att skicka in flertalet
alternativa lösningar och skrivelser till Stadsbyggnadskontoret och nämnderna (Brev Carl
Deurell, 1995-08-10, 1995-11-06, 1995-12-08, 1996-01-02,1996-03-08, 1996-03-27, 1996-0419, 1996-06-26, 1996-07-09,1996-11-05, 1996-10-28,1996-11-13,1996-12-30,1997-03-10). I det
inledande brevet som han skrivit för hand vill han ha hjälp att renskriva sitt förslag och
distribuera detta till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden och Gatu- och Fastighetsnämnden
(Brev Carl Deurell, 1995-08-10). Dessa arkitekter verkar ha mycket lite förståelse för den
långsamma process som stadsbyggnadskontoren ändå måste följa och att varken tid eller
resurser finns att läsa igenom alla alternativa förslag som skickas in, desto mindre tid
finns att renskriva dem eller föra diskussion kring dem med berörd arkitekt. Detta blev
bland andra arkitekt Carl Deurell varse om när sekretariatet på Stadsbyggnadsnämnden
svarade honom, dock fogas allt material till akten (Brev till Carl Deurell, Sekretariatet, K H
Jarenius, 1995-08-14), varför jag har tillgång till dem nu. Dock måste det vara frustrerande
att försöka vara en medborgare som vill påverka sin byggda miljö och känna att man inte
får gehör för arbetet man lagt ner. Carl Deurell är dock ihärdig och hans idéer får så
småningom betydelse.

1996 - Samråd

Den 11 januari får
senaste tjänsteutlåtandes
förslag stöd av tomträttshavare och fastighetsägare som även tidigare
påpekat sina åsikter och
önskemål i ärendet, de
anser nu att förslaget
är genomarbetat och
förankrat hos berörda
fastighetsägare (Yttrande,
Gunnar Mässing AB
Nordiska Kompaniet,
Göran Brunnberg SE-Banken Fastigheter,
Jan-Erik Lindstedt John
Mattson Fastighets AB,
Lars Lindén Mälarstaden

Skiss över Sergels Torg (Tjänstetlåtande Gatu- och fastighetskontoret,
Stadsbyggnadskontoret, 1995-10-30) © Stockholm Stadsbyggnadskontor
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Förvaltning AB (Gallerian) Tom Jensen AMF Pension, Ove Johnsson Trygg Hansa Fastigheter, 1996-01-11). Stora delar av berörda handelsidkare är nu alltså tillfreds med det förslag
som föreligger.
Att det tidigare saknats en opposition är något även arkitekt Carl Deurell påpekar i ett
brev till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter (Brev Carl Deurell, 1996-03-27). Han menar att
redan i juni 1995 fattades beslut om en inglasad galleria mellan T-centralen och Nordiska
Kompaniet (varuhuset NK). ”Någon allmänt märkbar opposition mot gallerian har inte framkommit.” Han menar att de gena förbindelserna under trafikapparaten gör den nya gallerian
till ett frekvent gångstråk till skada för T-baneresenärernas stadsupplevelse och även för
torglivet, oberoende om den kommersiella miljön med pressad takhöjd är bra eller dålig.
Han menar att gallerian inte är ett hinder för att knarkhandel och annan stökighet då han
anser att platsens utformning fortfarande är svåröverskådlig. Gallerians avstängning blir en
uppenbar olägenhet för framkomligheten. Han föreslår istället en öppen och lättöverskådlig
passage med en kortare sträckning (Brev Carl Deurell, 1996-03-27). I sin nästa skrivelse
till nämnden så känner han sig tvungen att göra jämförelser mellan arkitektförslagen i brist
på planansvarigas kritiska bedömning. Han menar att hans kritik är grundläggande för god
fotgängarmiljö (Brev Carl Deurell, 1996-04-19). Även om jag förstår att Stadsbyggnadskontoret och nämnderna inte kunnat ta ställning till alla Deurells genomgående förslag så har
han rätt i att det många gånger saknas en kritisk synvinkel på förslagen, främst när det
gäller just fotgängarnas plats i staden.
Förslag till program för Miljökonsekvensbeskrivning kommer till Stadsbyggnadskontoret i april,
och inte helt oväntat så innehåller det främst material angående dagvattenhantering (Miljöförvaltningen, Gustaf Landahl, 1996-04-15).

Planändringar och oenighet i nämnden

I tjänsteutlåtandet i maj 1996 kvarstår tidigare nämnda principer men nu är förslaget att
torget ska slutta från Drottninggatan ner mot Sergelgallerian (tidigare kallat Sergelgången).
En utredning visar att mycket lite av förslaget kan genomföras till Kulturhuvudstadsåret
1998 (Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, 1996-05-20). Det kan ju inte kommit som
en chock kan man tycka då nämnderna och Stadsbyggnadskontoren om några vet hur
långdragna planprocesser kan bli, för att inte tala om den följande byggprocessen.
Det krävs en detaljplaneändring i Hästskogångens (Sergelgångens) överförande från x-område till inomhusgata som kan stängas nattetid. Detta görs med en gemensamhetsanläggning
som inrättas enligt anläggningslagen. En fastighetsplan parallellhanteras lämpligen med detaljplanearbetet. Vad denna detaljplaneändring kan få för konsekvenser för till exempel det
offentliga livet, diskuteras fortfarande inte.
Stadsbyggnadsnämnden, med ledning av ordförande Bertil Karlberg (s), beslöt i juni 1996
att planarbetet påbörjas i enlighet med kontorets senaste utlåtande och poängterar att det
vore till fördel om hela inglasningen av undermarken står klar till 1998. Nu syns också en
tydlig politisk agenda i planprocessen. Det vore ett stort politiskt nederlag om Sergels Torg
står i byggplast till det stora eventet. Vice ordförande i nämnden Barbro Noreson (m) vill
understryka vikten av företagarna, fastighetsägarna och tomträttshavarna i förnyelsearbetet
i hela city. Hon poängterar också att Stadsbyggnadskontoret föreslår att underplanets
utbyggnad begränsas till dåvarande Hästskogången, men detta ställer sig fastighetsägarna
emot då syftet för en bättre miljö inte uppnås till fullo. Hela stråket mellan T-centralen,
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korsningen Hamngatan-Regeringsgatan bör därför omvandlas till galleria. Tillsammans med
ombyggnaden av T-centralen kan ”förslumningen” motarbetas. Det kan dock bli fråga om
en etappindelning (Utdrag ur protokoll juni 1996). Stockholm Köpmannaförbund och Stockholms Cityförening lägger dock stor vikt vid att projektet inte etappindelas utan att hela
stråket förnyas på minimal tid, detta för att omsättningsförlusterna annars blir mycket stora
(Yttrande Stockholm Köpmannaförbund Thomas Hellström, 1996-11-25, Yttrande Stockholms
Cityförening, Bengt Jaller, Anna Frid 1996-11-27).
Elisabet Falemo (c) gör också ett särskilt uttalande på nämndmötet. Hon menar att arbetet
med förnyelsen av Sergels Torg inleddes med hög ambition med studier av naturliga
gång- och trafikflöden. Många har engagerat sig och förhoppningarna ökade när politikerna
började prata och utforma riktlinjer. Men nu är dessa oklarare än någonsin och endast
mindre åtgärder genomförs för att rädda ansiktet till Kulturhuvudstadsåret 1998. Hon anser
att alternativa lösningar bör prövas, till exempel ”trevägskorsningen” av arkitekt Carl Deurell
(Utdrag ur protokoll, juni 1996). Något som ytterligare skyndar på är den befintliga affärsgallerian Gallerians utbyggnad. Sergels Torgs framtid är väsentlig för Gallerians projektering
då Sergelgången kommer att anslutas till denna (Mötesanteckningar Claes Bergström
Zwinger BoF AB 1996-08-26). Hela protokollet lyser av oenighet kring många frågor och
vore det inte för Kulturhuvudstadsåret och ytterligare påtryckningar från privata aktörer som
Gallerian, är det högst tveksamt att processen hade skyndats på i samma utsträckning.

Samråd

I oktober 1996 bjuder Stadsbyggnadskontoret in till samrådsmöte 5 november gällande
Sergels Torg. I Genomförandebeskrivningen går att läsa om Sergelstråket (hela markområdet
på Sergels Torg som är överdäckat) innan detaljplanearbetet.

”Gångsystemet är idag allmän platsmark och tillgängligt dygnet runt. Staden
svarar för skötsel och underhåll av dessa hårt nedslitna ytor. (...)Syftet är att
tillskapa ett attraktivt gångsstråk som kan höja områdets status.”
(Genomförandebeskrivning Samråd, 1996-10-18)
Än en gång används ordet attraktiv synonymt med handelsytor. I ett annat dokument
beskrivs återigen nya Sergelgången som attraktivt och ”genom bättre skötsel och kvalitet
på material kan ordningsproblemen minskas med bättre säkerhet som följd” (Tillägg till
planbeskrivning, Samråd, 1996-10-18). Det är väl knappast materialens kvalitet som minskar
ordningsproblemen? Det är snarare den gemensamma övervakningen från butikerna, både
människors ögon och övervakningskameror samt väktare som står för den ökade säkerheten. Ordet väktare, ordningsvakt eller övervakningskamera har inte förekommit en enda
gång i dokumenten.
Stadsbyggnadsnämnden sägs ha begärt en redovisning av konsekvenserna av en utbyggnad
av stråket i sin helhet (Tillägg till planbeskrivning, Samråd, 1996-10-18). När detta gjorts,
vem i nämnden som föreslagit det och var redovisningen tagit vägen i akten är en gåta
då det inte går att finna några uppgifter att denna konsekvensredovisning finns.
Samrådsyttrandena strömmar in till Stadsbyggnadskontoret i november. Många meddelar
endast att de inte har någon erinran med små reservationer (Sveriges Riksbank, Bo
Andersson Jonsson 1996-11-11, Lantbrukarnas Riksförbund Sten Lindberg 1996-11-21, Fritid
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Stockholm Owe Sundström, 1996-11-19).
Stockholm Handelskammare anser att Sergels Torg i två nivåer utgör en barriär och för
att undvika slum på Plattan vill de att Kulturhusets bottenvåning blir en publikmagnet.
Enligt dem kommer Sergelgången bli landets mest belastade plats när det gäller gångtrafik,
och därför måste passagen bli tillräckligt bred (Yttrande Stockholms Handelskammare Peter
Egardt, Anna Wersäll, 1996-11-25). Passagens bredd blir ett nytt diskussionsämne med
Stadsbyggnadskontoret. Även John Mattson Fastighets AB önskar 11 meters gångbredd
(Yttrande John Mattson Fastighets AB, Håkan Blixt, 1996-11-25), det gör också S-E-Banken
för att rymma de 100 000 passerande varje dag (Yttrande S-E-Banken Fastigheter, Göran
Brunnberg, 1996-11-28). Att landets mest belastade plats för gångtrafik inte är säkerställd
för allmän tillgänglighet dygnet runt kan tyckas häpnadsväckande!
Akzo Nobel AB, ägare till varuhuset Åhléns City är angelägna om att stor vikt läggs
på tillgängligheten för varuhuskunderna till tunnelbanan och resten av kollektivtrafiken. De
önskar också glasa in hela hörnan på fastigheten som tidigare liknat mer en arkad,
och denna entré och inpassering till varuhuset ska anpassas ”i högsta möjliga grad för
handikappade, rörelsehindrade, barnvagnar m.m.” (Yttrande Akzo Nobel AB, Jan Kihlberg,
1996-11-25) Nobelt Nobel! Det är inte helt otänkbart att de också menar tvärtom, att
kollektivresenärerna lätt ska kunna orientera sig till just deras affärshus.
Norrmalms Stadsdelsförvaltning och Socialtjänsten i Stockholm skriver i ett gemensamt
tjänsteutlåtande, tillsammans med det lokala handikapprådet att de önskar ha fått komma in
i planprocessen tidigare. De anmärker på att tillgänglighetsfrågorna knappt ens nämns, och
då menar de främst tillgänglighet för handikappade. Men de anmärker också på att detaljplanen hindrar allmänheten att vistas på platsen under dygnets alla timmar. Rent principiellt
bör allmän mark alltid behållas som allmän mark men i detta fall accepteras gallerian då
den kan medföra en bättre miljö (Gemensamt tjänsteutlåtande Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Socialtjänsten Stockholm, 1996-11-24).
SL anser att hela hörnan av Åhlénsfastigheten bör glasas in (Yttrande AB Storstockholms
Lokaltrafik, Kjell Eriksson, 1996-11-26). Det motiveras inte varför men hörnan var likt Sergels Torg inte enbart en träffpunkt för kollektivtrafikresenärer och shoppande kunder, utan
även för narkotikahandel (Artikel Svenska Dagbladet 2003-05-16) och tryggheten antas vara
motivet även denna gång.
SL värnar om tillgängligheten för sina resenärer, både när det gäller omstigningar mellan
trafikslagen, och framkomligheten för trafiken. Eftersom detaljplaneförslaget innebär att möjligheten att gå den gena sträckan mellan tunnelbanan och Hamngatan i undermarksplanet
kommer vara beroende av vilken tidpunkt affärsgallerian stängs av, anser SL att staden
måste verka för ett generöst öppethållande. Detta för att gångtrafikanterna så kort tid som
möjligt ska vara hänvisade till gatuplanet (Yttrande AB Storstockholms Lokaltrafik, Kjell
Eriksson, 1996-11-26). Även Länsstyrelsen anser att staden som andelsägare måste verka
för att avstängningen sker under så kort tid som möjligt. De anser rent principiellt att city
ska hållas öppet för allmänheten dygnet runt men ”inser” att upprustningen enligt förslaget
endast kan genomföras med gemensamhetsanläggningen (Länsstyrelsen i Stockholms län,
Claes Halling, Mikael Wallin, 1996-11-29).
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Rådet till skydd för Stockholms skönhet välkomnar planerna på en klimatskyddad inomhusmiljö som kan stängas nattetid eftersom de problematiska mörka prången som finns i det
undre planet tas bort (Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Margareta Schwartz, Göran
Söderström, 1996-11-27).
Stockholms Stadsmuseum är precisa i sitt yttrande. De föreslår skyddsbestämmelsen Q i
detaljplanen för Sergels Torg. De menar att planstrukturen med superellipsen, fontänen,
glasskulpturen, inglasningen under fontänen, det nedre planet Plattan samt trappan till
Drottninggatan inte får förändras. Den karaktäristiska svartvita markbeläggningen får inte
förvanskas, som det flera gånger föreslagits under åren (Yttrande Stockholms Stadsmuseum,
Kerstin Mandén-Örn, 1996-12-12). Stadsmuseet motiverar inte över huvudtaget sina ståndpunkter vilket är egendomligt.

1997 - Utställning

Inför utställningen av planförslaget uppdaterar Stadsbyggnadskontoret Tillägg till planbeskrivning något i februari 1997. I dokumentet går att läsa att uppdraget med detaljplanen är
att säkerställa förutsättningarna för en förnyelse av Sergels Torg inför Kulturhuvudstadsåret
och ge en ram för de följande åtgärderna. Frågor om t.ex. en ändring av rondellen till en
trevägskorsning lämnas öppna för framtida ställningstagande. Planförslaget syftar fortfarande
till att glasa in hela Sergelsstråket, där Sergelgången ingår. Dessa områden upphävs som
allmänna gångtrafikområden, så kallade x-områden. En utvidgning av befintliga gångstråk i
det övre planet motiveras som kompensation för minskad tillgänglighet i det undre planet
i och med låsandet nattetid av Sergelgången. Vad som inte framgår lika tydligt är att
x-områden runt Sergels Torg också inskränks i flertalet fastigheter där fasaderna flyttas ut i
förmån för större butikslokaler (Tillägg till planbeskrivning, 1997-02-04).

I avsnittet Miljökonsekvenser går att finna en form av motivering på vilket sätt Sergels
Torg blir bättre efter detaljplanens genomförande.

”Breddningen av gångytor, den förbättrade entréfunktionen för T-centralen samt de
nya busshållplatslägena innebär att Sergels Torgsområdet blir bättre anpassat för
kollektivtrafikanter och fotgängare. Detta är en miljömässig förbättring.”
(Tillägg till planbeskrivning, 1997-02-04).

Att de nämnda förbättringarna inte direkt handlar om just torget och att de inte heller
närmare berör problematiken förknippade med Sergels Torg som Stadsbyggnadskontoret
själva beskrivit som förslumning, är intressant.
Planprocessen är nu framme vid utställning och ytterligare yttranden kommer in som följd.
Många yttranden har ingen erinran eller hänvisar till tidigare synpunkter som anses ej
tillgodosedda sedan samrådet (Yttrande Sparbanken Sverige AB, Nils-Fredrik Nyblaeus, Pär
Sandberg, 1997-03-10, Lantbrukarnas Riksförbund, Anders Hagner 1997-03-10, Skandia Fastighet, Sven-Erik Nyström, 1997-03-06).
Carl Deurell är återigen en hängiven tyckare och han menar att alternativen för tunnelbaneresenärerna att antingen röra sig som presumtiva kunder eller längs och tvärs biltrafiken,
inte är tillräckliga (Yttrande Carl Deurell, 1997-03-10). Fler privata förslag presenterades
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skriftligt och med skisser för Stadsbyggnadskontoret, bland annat ett från Mikael Johansson som är ute i sista minuten med sina åsikter. Han menar att Sergels Torg fått den
egna själ och prägel av samlingsplats som det var tänkt, även om knarkhandeln inte var
inräknad i de ursprungliga planerna. Att ingen ny konst eller att platsens material inte
putsats upp eller förnyats under torgets levnadstid anser han anmärkningsvärt då man rev
gamla Klara just för att bli av med det förslummade. Den superellipsformade lokalen under
rondellen skulle bli dygnet-runt-öppet café, det blev en klädesbutik. Förslagsställaren ser
inte i sig negativt på att den planerade ombyggnaden finansieras av kommersen, men han
undrar om upprustningen görs främst för människan som dagligen passerar i city eller är
staden i händerna på starka krafter som klädjättar och hamburgerkedjor (Yttrande Mikael
Johansson, 1997-03-11)? En inte helt omotiverad fråga!

Stadsbyggnadskontoret svarar

I halva mars är utställningstiden slut. Stadsbyggnadskontoret svarar på en del yttranden i
ett utlåtande. Angående synpunkter på Sergelstråkets eller endast Sergelgångens inglasning
och dessas öppettider sägs som följande.

”Enligt kontorets bedömning bör även partiet fram till T-centralen glasas in för
att lösa skötsel- och ordningsproblem och göra platsen mer attraktiv.(...) Kontorets
bedömning är att ändringen av stråket till en inglasad gemensamhetsanläggning
är nödvändig för att komma tillrätta med ordningsproblem samt uppnå bättre
skötsel och underhåll. Det kan inte kombineras med att stråket hålls öppet
nattetid. Kontoret anser det därför motiverat att upphäva den tidigare planbestämmelsen att stråket skall vara upplåtet för allmän gångtrafik. Istället satsas på att
förstärka gångförbindelserna på gatunivå och göra gångbanorna mer attraktiva.”
(Utlåtande efter utställning, Stadsbyggnadskontoret, 1997-03-25)
Jag tycker inte denna motivering är tillräcklig. Varför kan inte detta kombineras? Om
driftansvariga är rädda om den fina markbeläggningen, varför inte anlägga en billigare, mer
lättskött? Är de rädda för skadegörelse , varför inte ha kameraövervakning och väktare
även nattetid? Jag hade velat veta de privata intressenternas krav på gemensamhetsanläggningens utförande och utseende för jag är medveten om att miljön kring optimala handelsmiljöer finns det riktlinjer, och de etablerade kedjorna gör inga tvivelaktiga investeringar.
Dokument från möten mellan Stadsbyggnadskontoret och beröda handelsintressenter finns
tyvärr inte i planakten.
Stadsbyggnadskontoret skriver i ett följande tjänsteutlåtande att de föreslår Stadsbyggnadsnämnden att godkänna förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande.
De menar att i huvudsak var samrådssvaren positiva till projektets inriktning.

”Synpunkter beträffande Sergels Torg som kulturreservat, Sergelstråkets
öppethållande och detaljutformning av dess inglasning, entréer m.m. har inte
tillgodosetts.” (Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, 1997-03-18)
I tjänsteutlåtandet beskrivs resultatet av remiss- och samrådsbehandlingen. Det hölls endast
ett samrådsmöte, inbjudan till detta hade skett genom annonsering i dagspressen, genom
brev och affischering. 35 skriftliga svar lämnades in under samrådet, varav flertalet från
myndigheter, intresseföreningar och markägare. Sex privatpersoner har också lämnat skriftliga
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synpunkter.
”Resultatet av utställningen bekräftar enligt kontorets uppfattning att planförslaget
är bra.” (Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret, 1997-03-18)
Jag påstår inte att planen är dålig, men att påstå att den är bra baserat på att få
yttranden varit emot den känns naivt. Missnöjet med Sergels Torg finns kvar även efter
planens genomförande och de sociala problemen likaså. Planen är inte bra i det syfte
som den först gjordes, att få rätt på förslumningen och den kriminella närvaron på torget,
eftersom denna består, dock inte inne i den privatiserade delen. Jag anser att endast ett
möte är en bidragande faktor till att så få yttranden kom in, en sådan kontroversiell plats
hade kunnat ge upphov till mer synpunkter om tid hade getts för fler möten och annonsering om dessa. Synpunkter som potentiellt kunnat ge ett mer genomarbetat förslag med
större förankring hos allmänheten.
Elisabet Falemo (c) i Stadsbyggnadsnämnden vill vid stadsbyggnadsnämndmötet avvisa detaljplaneförslaget helt. Hon tror inte att inglasningen kommer ske på grund av komplikationer som kommer bli uppenbara, men menar att planen försenar eventuella andra åtgärder.
Plattan skulle med inglasningen förlora naturligt torgliv och än mer bli en grop i den
väldiga trafikplatsen. Den nattliga avstängningen skulle göra Sergels Torg till en plats som
mer än någonsin undviks av flanörer, tidigare analyser av naturliga gångrörelser med mera
förefaller helt bortglömda anser hon (Utdrag ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden,1997-04-24).
Stig Dingertz(m) ville godkänna planen men också anföra att det är en skandal att 125
miljoner kronor använts till rulltrappor i Kulturhuset och resterande 15 miljoner bara räcker
till kosmetiska åtgärder i den yttre miljön. Finansieringen för stadens kostnader vid byggandet av Sergelsstråket, drygt 100 av 200 miljoner kronor, saknas också. Han menar
även att intressenterna kring Sergels Torg spelat en viktig roll i förnyelsearbetet, och de
genom åren har visat en stor portion tålamod. Det är därför angeläget att arbetet kommer
igång (Utdrag ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden, 1997-04-24). Ledamoten menar alltså att
staden ska vara tacksam för de privata intressenternas samarbetsvilja, men är inte detta
ömsesidigt? Sverige har planmonopol och därför kan det vändas och sägas att de privata
intressenterna också ska vara tacksamma att Stockholm stad faktiskt lägger ned värdefull
tid och pengar på något som gynnar deras intressen.
Stadsbyggnadsnämnden godkände planen och överlämnade till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslöt i sin tur att godkänna detaljplaneförslaget och detaljplanen fick laga kraft
1997-07-10 (Utdrag ur protokoll, Kommunfullmäktige, 1997-06-09). SL överklagade beslutet på
grund av att de ansåg att deras synpunkter inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning och
eftersom de, på grund av Sergels Torgs roll som knutpunkt i kollektivtrafiken, borde haft
mer att säga till om (Överklagande AB Storstockholms Lokaltrafik, Leif Kåsthag,1997-10-14).
Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen, som är högsta instans i ärendet, avslog överklagandet då det kom in fyra månader efter planens antagande, sista dag är tre veckor efter
antagande (Beslut Stadsbyggnadskontoret, Arne Fredlund 1997-11-04, Beslut Länsstyrelsen i
Stockholms Län Göran Bjarme, Bo Carlerup, 1997-12-17).
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4.2 Sergels Torg - Fältobservation

Vid platsbesöken fördes fältanteckningar och till stöd för dessa togs fotografier på de studerade miljöerna. Nedan följer iakttagelser och tankar kring de offentliga rummen och det
sociala livet där.
Sergels Torg ligger mitt i Stockholm city, i
anslutning till handelsstråket längs Drottninggatan. Det finns flera tunnelbaneuppgångar
i området, varav en i direkt anslutning
till torgets västra del. Dessa uppgångar
tillhör alla stationen T-centralen och Sergels
Torg ligger därför också mitt i en viktig
knutpunkt för kollektivtrafiken. Det är en
betydande mängd människor som dagligen
rör sig längs, tvärs och i närheten av
torget.
1.Sergels Torg, sett från sydost.

2.Runda lokalen som enligt ursprungliga planen
skulle blivit nattöppet café, blev istället klädbutik.

3.Efter målning, ljusare och fräschare.

Denna kalla vårdag är som vilken annan,
människor rör sig diagonalt över torget,
några håller sig under betongöverdäckningen. I brytpunkten mellan överdäckningen
och det öppna torget står människor och
väntar, pratar i mobiltelefon eller iakttar polisen som patrullerar i de mörkare
partierna under överdäckningen. Vid första
platsbesöket, våren 2011, ska arbetet med
att ljusa upp den övertäckta delen påbörjas. Resultatet gör stor skillnad, det blir
ljusare, men även fräschare, mitt intryck av
ett slitet och bortglömt torg minskas. Akzo
Nobel AB, ägarna till varuhuset Åhléns vid
Drottninggatan har bidragit med målarna, ett
sätt privata aktörer kan engagera sig för
att förbättra närmiljön till sin handel.
Kontrasten blir något mindre mellan den
helt offentliga miljön och den inglasade,
privatiserade delen Sergelgången, efter
målningen. Tidigare gick man från en sliten
och grå betongmiljö, genom glaspartiet och
in i en blänkande vit och varm handelsmiljö. Nu är det åtminstone mindre grått
i det offentliga rummet utomhus. Men att
privatiseringen kan uppfattas som positivt
av mig som flanör dagtid är inte konstigt
när det kommersiella rummet är så pass
mycket trevligare att vistas i rent visuellt.
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När regnet börjar falla visar sig dock överdäckningen vara mycket uppskattad. Det är bara
få människor som trotsar regnet och fortsätter att korsa torget, de allra flesta beger sig in
under tak. När alla samlas på den begränsade ytan blir det tydligt vilka flöden som passerar platsen. I det undersökta planeringsärendet privatiseras som sagt Sergelgången etapp
I. Nu är etapp II uppe till diskussion sedan några år tillbaka. Stockholm stad vill även
glasa in resten av överdäckningen. Om detta blir verklighet och det börjar regna, vilket
det gör rätt ofta i Sverige, kommer det
kommersiella rummet invaderas av människor
som i huvudsak är där för att skydda sig
från vädret, vad skapar detta för konflikter?
Dessutom betyder det att när affärsgallerian
stängs efter troligtvis klockan 22, finns inte
längre möjligheten att skydda sig från väder
och vind. Det finns då heller ingen anledning att röra sig över torget då det blir en
grop utan målpunkter.
Under observationerna på Sergels Torg
4.Vid regn koncentreras flödet av människor på de
utmärker sig inga missbrukare eller ”störande”
underjordiska ytorna.
personer. Kanske är detta en tillfällighet eller
så beror det på närvaron av den patrullerande polisbilen. Att den kör omkring under
överdäckningen känns för mig som ”lantis”
störande. Jag tycker det är obehagligt med
poliser i det offentliga rummet, det ger inte
mig en känsla av trygghet, snarare tvärtom!
En känsla av att något inte står rätt till på
platsen. Så behöver det givetvis inte vara,
polisen patrullerar här säkerligen som rutin,
men på de flesta svenska offentliga platser
så hör det till ovanligheterna att piketbussar
cirkulerar. Ytterligare ett tecken på att Ser5.Kontrast mellan betongen och de
gels Torgs är unikt, och att detta inte alltid
blänkande materialen i Sergelgången.
är ur positiv bemärkelse.
Om etapp II också glasas in, riskerar man
att separera än mer på ”vi och dom”,
missbrukarna och andra störande personer
som inte är välkomna i gallerian kommer
antagligen vistas antingen på det helt offentliga torget som därmed blir ett än mer
ogästvänligt blåshål, eller på någon annan
offentlig plats i staden de blir förvisad till.
Problematiken är uppenbar.
6.T-baneuppgången i anslutning till torget med
Åhlénsvaruhuset i bakgrunden.
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När jag rör mig på platsen börjar jag fundera över utformningen och utseendet. Jag har
alltid tyckt att Sergel Torgs betongmiljö varit spännande och snygg. Det påminner nämligen
inte om någon annan plats jag varit på. Det är kanske inte det ”bästa” torget, med sin
nersänkta Platta och mörka hörn under överdäckningen, men det är Sergels Torg! Livet
som utspelar sig på torget tycks även det vara tämligen unikt. Närheten till finare handelsetableringar såsom Nordiska Kompaniet samt att torget blivit en anhalt för samhällets
mindre bemedlade skapar en unik kombination av samhällskikten. Det är på få
ställen som sådana sociala mixar uppstår
av sig själva. Kombinationen kan dock te
sig meningslös då de knappast kommer
interagera med varandra, men Sergels Torg
kan vara den ultimata spegeln av samhället och frågan är om man ska försöka
förvanska den bilden? Återigen uppstår
frågan vems stad det är man skapar, och
vem som har rätt att vistas i stadens rum.
7.Polisbil patrullerar bredvid en ung kvinna som
ger bort gratis biblar.

8.Miljön i Sergelgången är fräsch, men det offentliga livet är dämpat.

9.Sergels Torg sett från arkaden, med Kulturhuset
till vänster.

Polisbilen kör sakta under överdäckningen.
En ung kvinna står och delar ut gratis
biblar, samtidigt som hennes vännina diskuterar med en äldre dam. Kanske undrar
de ifall de får sprida sitt budskap inne i
privatägda Sergelgången? Det är få platser
förunnat i svenska städer att se denna underbara kombination av ”vardagsaktiviteter”!
Väl inne i Sergelgången möts besökaren
av varma luftströmmar. Trafiken och vinden
hörs inte längre. Liksom i Skärholmens
galleria finns här ordningsvakter men dessa
har fina frisyrer och mörka kostymer. Det
är tydligt att man äntrat en helt annan
miljö än den på torget. Sergelgången
slingrar sig ljust och blänkande vitt fram
till Gallerian och NK och ovan rulltrapporna
möts man av ännu en inglasad kommersiell yta full av folk. Det offentliga livet
fortgår i gångarna och på caféerna, men
”de oönskade” syns inte till, inte heller
kvinnan med biblarna eller mannen med
dragspelet...
För att återkoppla till det undersökta
materialet skulle ytskikten behöva renoveras, precis som påbörjat och arkaden
kan upplevas mer otrygg kvällstid, men i
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övrigt uppfattar jag inte Sergels Torg som förslummat, slitet eller otryggt som källmaterialet
beskriver. Att Sergelgångens privatiserande är att tacka för att jag upplever platsen så,
är tveksamt, då hade staden inte behövt fundera på den dyra investeringen i etapp II.
Däremot så bidrar givetvis själva upprustningen av ytmaterialen i både Sergelgången och
Sergelarkaden till det positiva intrycket av torget. Man kan endast spekulera i huruvida
estetiska åtgärder som målning och ljussättning tillsammans med andra insatser från socialförvaltning och polis, för samma summa pengar som investerats i Sergelgången, kunnat
påverka människors upplevelse av Sergels Torg som offentligt rum för alla.

DR
OT
TN

K

9 3
2
.

G
GS

ER

AB

R
LA

5

G.

ÅHLÉNS

HAMNG.

ING

VARUHUSET

7

8

4

6

SERGELS TORG

1
KULTURHUSET

1,2,3

TAGET FOTO

BYGGNAD

FONTÄN

TUNNELBANEUPPGÅNG

Stockholms Stadsbyggnadskontor 2012-04-25 Skala 1:1000

METER

0
25
50
Siffrorna visar var fotona i fältobservationen är tagna. Observera att
9,2,3,4,5 samt 8 är tagna under överdäckningen.
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4.3 Sergels Torg - Sammanfattning

Förhållningssättet till det offentliga rummets betydelse ter sig tämligen uppenbart i källmaterialet rörande Sergels Torg. Det offentliga rummet är till för att göra omgivningen mer
”attraktiv” om så vill, för användarna av anslutande privata rum. Denna uppfattning uttrycks
både konkret men även som subtila undermeningar i flera av källmaterialets dokument. I
de flesta fall reflekteras det inte över problematiken med detta beroendeförhållande rummen emellan. Inte någonstans uttrycks motsatsen, att de privata kommersiella rummen ska
anpassas eller tjäna de offentliga rummen. Finansieringen styr, och finanserna ligger hos
de privata aktörerna. Det offentliga livet är underminerat.
Stadsbyggnadskontoret, tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret och Stadsbyggnadsnämnden är en av aktörerna. I teorin är de offentlighetens försvarare men likt de privata
aktörerna likställer de attraktivitet med kommers, och tillfogar tryggheten i den kombinationen. De privata fastighetsägarna i anslutning till Sergels Torg och Stockholms Handelskammare samt Stockholms Köpmannaförbund som representerar handelsidkarna i området
är de privata aktörerna. Båda två grupper av aktörer ser kommersen som grunden till
stadens och även det offentliga rummets liv. Argumenten är främst att privatiseringen av
allmän plats ska skapa trygghet för de som arbetar och rör sig området. Privatiseringen
ska också lösa sociala problem, nedslitning och ”förslumning”. Inglasningen förespås lösa
anmärkningsvärt många diverse problem. Argumentation kring hur detta ska åstadkommas
saknas, det beskrivs snarare som självklart att när de privata aktörerna tillsammans med
staden finansierar en uppfräschning och separering av Sergelgången från Sergels Torg, ska
problemen lösa sig själva. Vilka konsekvenserna kan bli när tidigare allmän plats blir privat
mark med semi-offentlig karaktär, nämns varken ur allmänhetens eller handlarnas synpunkt.
Madanipour menar som nämnt tidigare att det finns en risk att när centrum förnyas
förstärks fenomen istället för att skapa platser för alla (Madanipour 2011, s.204). Sergels
torg skulle kunna vara exempel på detta. Byggandet av Sergelgången har i efterhand inte
förenat de olika sociala fraktionerna som vistades på platsen utan har snarare cementerat
Plattans status som häng för narkomaner, och kommersens rum som plats för de mer
välbärgade. Problemen kvarstår alltså än idag. Det är svårt att argumentera emot Madanipours påstående då privata investeringar i det offentliga rummet oftast görs i anslutning
till handel som de privata aktörerna är involverade i och därmed skapas ett rum som
är anpassat till deras målgrupp. Är det till exempel en investerare som äger en fastighet
med dyra märkesbutiker så är det inte sannolikt att det offentliga rummet i anslutning
kommer fokusera på t.ex. tillgänglighetsanpassade lekplatser för barn.
Det går att hävda att allmänheten nekas tillgång till platsen kvällstid både före och
efter Sergelgångens privatisering. Innan togs platsen över av otrygghet. Narkomaner och
kriminella dominerade åtminstone intrycket av platsen, och efter privatiseringen låses den
av affärsgallerians ägare. Ur allmänhetens tillgänglighets perspektiv hade en medelväg varit
det ultimata, att Sergelgången rustades upp utan att låsas in. Argumenten för att Sergels
Torg inte kunde rustas upp utan privata finansiärer var för dyra kostnader. Vad alternativa
åtgärder för motsvarande 100-talsmiljoner som upprustningen av Sergelgången sades kosta
för Stockholm stad, hade kunnat åstadkomma för förändringar, kan diskuteras.
I fallet Sergels Torg kan det funderas över om samarbetet mellan privata och offentliga
aktörer i Zukins (1995) definition närmat sig den gräns där balansen inte är jämn?
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4.4 Skärholmen - Genomgång av källmaterial

Vid omgestaltningen av Skärholmens centrum ansågs den befintliga detaljplanen 6235 från
1964 fortfarande vara gällande. Där hanterades omgestaltningen av åtta separata bygglov,
varav fem är studerade i examensarbetet. Nedan följer bygglovsärendena i kronologisk
ordning.
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Bygglovhandling som visar husbenämningar på berörda fastigheter.
© Stockholm Stadsbyggnadskontor

2004 - Måsholmen 24

I slutet av oktober 2004 inkommer den första bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret.
Dåvarande ägarna, kommunala Centrumkompaniet i Sverige AB ansöker om nya externa
butiker i hus Ö, invändiga ändringar av butiker och butikslayouter, borttagande av tillfartsramp, utvidgning av grönytor samt nytt fläktrum på fastigheten Måsholmen 24 (Ansökan om
bygglov, Måsholmen 24, Bjarte Haavaag, 2004-10-29). Centrumkompaniet anlitar WSP för en
trafikutredning (Trafikutredning WSP, 2004-10-13).
I november ger Gatu- och fastighetskontoret en informationsredovisning av de ändrade
trafikförhållandena som uppstår vid omgestaltningen. Parkeringshusets (hus G) in- och utfart
mot Skärholmsplan stängs, så även personbilsrampen mellan Skärholmsvägen och Vårbergsvägen. Utrymmena under rampen nyttjas för att sammanbinda butiksytor. Norra delen av
parkeringshuset byggs om till butiker, loppmarknaden upphör och blir åter parkering. Bredholmsgatan byggs om till inomhusgata, då skadegörelsen är hög och tryggheten nedsatt
kvällstid. Allmän gångtrafik hänvisas till Bredholmstorget vid centrumstängning. Inbyggnaden
och nattstängningen bedöms acceptabel då tunnelbanan får en ny uppgång mot Skärholms-
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plan och kan bli den nya knutpunkten mot Kungens Kurva och Huddinge (Tjänsteutlåtande
Gatu- och fastighetskontoret, 2004-11-23). Vidare beskriver tjänsteutlåtandet att Skärholmstorget ska rustas upp av Gatu- och fastighetskontoret och Måsholmstorget kan behöva
modifieras i sin norra del vid genomförande av planerade tillbyggnader. Detaljer i utförandet
och framtida drift- och underhållsansvar för förändrade allmänna ytor får överläggas senare
med Centrumkompaniet och Skanska. Det kan även behövas trygghets- och trevnadshöjande
åtgärder längs Bredholmstorget vilket får studeras senare i samråd med Centrumkompaniet.
Ett genomförandeavtal kan komma att erfordras (Tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetskontoret, 2004-11-23). Att frågor om skötsel, drift och trygghet på allmänna/tidigare allmänna
platser skjuts på framtiden ger sken av att Gatu- och fastighetskontoret inte anser dessa
frågor vara av så stor vikt. Jag ifrågasätter också hur man kan tro att nästa gata blir
mer trygg och mindre vandaliserad. Att flytta otryggheten och ytterligare minska möjligheten
till alternativa gångstråk kan knappast bidra till en säker miljö. Dessutom förutsätts alla
som kommer med tunnelbanan att inte passera genom centrumet och söderut.
Stadsbyggnadsnämnden godkänner ansökan i december och hänvisar till Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (Utdrag ur protokoll Stadsbyggnadsnämnden, 2004-12-09). I det går
att läsa att berörd fastighet ska användas till allmän gatutrafik och inte får bebyggas, och
därmed strider bygglovet mot detaljplanen. Kontoret anser dock att åtgärden är förenlig
med planens syfte och kan betraktas som en mindre avvikelse enligt plan- och bygglagen
8 kap 11§. Att centrumet ska omgestaltas till 40-årsjubileumet 2008 är överenskommet mellan Centrumkompaniet, Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och fastighetskontoret samt Skärholmens
stadsdelsförvaltning som har träffats i en så kallad bygglovsarbetsgrupp (Tjänsteutlåtande
Gatu- och fastighetskontoret, 2004-11-23). Vad en mindre avvikelse är går att diskutera
eftersom det inte finns någon definition i plan- och bygglagen och tolkningsutrymmet är
därför mycket stort. Överlag när det gäller detta bygglovsärende behandlas inte problematiken angående tillgången till de allmänna platserna, utöver det som nämns angående
Bredholmstorget. Det som utreds är trafiklösningar.

2005 – Måsholmen 22

I december 2004 anländer nästa bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret. Den gäller
fastigheten Måsholmen 22 och gäller tillbyggnad av entré 1 och 2, nya externa butiker i
hus M,N,O, invändiga ändringar av butiker samt butikslayouter (Ansökan om bygglov, Måsholmen 22, Bjarte Haavaag, 2004-12-09). En remiss skickas till Stadsmuseiförvaltningen, de
avstyrker bygglovansökan med hänvisning till att byggnaden tillsammans med Skärholmstorget bildar en sällsynt väl utformad miljö av sin tid. Särskilt byggnadernas taklandskap
skulle vara medvetet utformade eftersom de skulle synas från bostadsområdena norr om
centrum. Byggnad M är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel. Stadsmuseiförvaltningen
bedömer att förslaget utgör en förvanskning av byggnadens arkitektur och kulturhistoriska
värde som får stora negativa konsekvenser för stadsbilden (Svar på remiss Stadsmuseiförvaltningen, 2004-12-20). Det framgår inte i materialet hur detta yttrande bemöts. Inom en
månad har Stadsbyggnadsnämnden godkänt bygglovet, i beslutet noteras (Beslut Stadsbyggnadsnämnden, 2005-01-03):

”Åtgärden innebär en mindre avvikelse från detaljplan med avseende på
byggnadshöjden.”
Ytterligare en åtgärd som strider mot detaljplanen tillåts i och med godkännandet av detta
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bygglov. Kungörelse om bygglovsansökan har gått att läsa om i ortstidningarna, men med
tanke på bristen på inkomna yttranden är jag än mer nyfiken på hur Stadsmuseiförvaltningens synpunkter beaktades i beslutet.

2005 - Måsholmen 29

En tredje bygglovsansökan inkommer i december 2004. Den gäller fastigheten Måsholmen
29 som ligger intill Måsholmen 22. Därför ser ansökan snarlik ut, tillbyggnad av entré 1
och 2 från parkeringshuset till affärsgallerian, nya externa butiker i hus M,N,O, ändringar
av butiker och butikslayouter. Den största skillnaden är att bygglovet även gäller ändring
av fasaden mot Skärholmstorget (Ansökan om bygglov, Måsholmen 29, Bjarte Haavaag
2004-12-09).
Rådet till skydd för Stockholms skönhet har åsikter om just fasadändringen. De anser att
fasaden är ytterst väsentlig för helheten kring torget, och är även ett lysande exempel på
den höga arkitektoniska kvalitet som 1960-talets rationella förhållningssätt kunde resultera i
om det hanterades medvetet och med stor omsorg. Fasaden berördes inte nämnvärt under
inglasningen på 1980-talet och Skönhetsrådet anser därför de föreslagna ingreppen helt
oacceptabla (Yttrande Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Martin Rörby, 2005-02-02).
I maj skickar Stadsbyggnadskontoret en remiss till Stadsmuseiförvaltningen där de skriver
att efter diskussioner mellan alla intressenter behåller hus M sin karaktäristiska arkitektur
mot Skärholmstorget, mot öster och väster samt fram till pelarna på södra fasaden, bortsett från glasparti över mittentrén på torget (Remiss Stadsbyggnadskontoret, 2005-04-01). En
ändringsliggare från tema arkitekter visar sedan att på fasad M bibehålls befintliga material
(Ändringsliggare tema arkitekter, 2006-05-03).

2005 - Måsholmen 12 & Måsholmen 20

Bygglovet för fastigheten Måsholmen 12 gäller främst tillbyggnad av hus O som ska bli en
så kallad food court (Ansökan om bygglov, Thomas Persson 2005-07-05). Stadsbyggnadskontorets remiss till Stadsdelsförvaltningen besvaras av Rune Ney. Han menar att Stadsdelsförvaltningen fått mycket bristfällig information vad gäller omdaningen av Måsholmstorget,
som berörs i bygglovansökan. Förvaltningen undrar vem som ska äga och sköta marken
och hur platsen kommer att förändras eftersom ett markövertagande är aktuellt från Centrumkompaniets sida (Svar på remiss, Stadsdelsförvaltningen 2005-07-21). Bygglovet beviljas
av Stadsbyggnadsnämnden i augusti 2005 (Beslut Stadsbyggnadsnämnden, 2005-08-17).
Bygglovet för fastigheten Måsholmen 20 gäller diverse invändiga ändringar, nya externa
butiker samt ändringar i fasad i hus H. Bygglovet beviljas i december 2005 (Beslut Stadsbyggnadsnämnden, 2005-12-19).
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4.5 Skärholmen - Fältobservation

Vid platsbesöken fördes fältanteckningar och till stöd för dessa togs fotografier på de studerade miljöerna. Nedan följer iakttagelser och tankar kring de offentliga rummen och det
sociala livet där.

1.Skärholmstorget

2.Skärholmsplan

3.Passage mot bostäder i norr

Till Skärholmen centrum tar jag mig smidigt
med tunnelbanan. En uppgång ligger i
anslutning till Skärholmstorget som i sin tur
ligger precis norr om affärsgallerian, den
andra ligger vid Skärholmsplan som är en
vändplats för busstrafik. Vid båda uppgångarna är siktlinjen bruten av affärsgallerian
och för någon som är ny på platsen är
detta förvirrande då det är oklart hur långt
åt sidan man måste gå för att komma
förbi byggnaderna i nord- och sydlig riktning. Till vänster syns en bild från Skärholmstorget, rakt över tunnelbaneuppgången
där kortet är taget möts man av entrén till
inglasade Bredholmsgatan.
Det är en kylig vårförmiddag och affärerna
har nyligen öppnat för dagen, redan är
någon bänk upptagen av äldre herrar. Vid
lunch är aktiviteten desto större och det
förvånar mig hur pass använda bänkarna
på Skärholmstorget är, trots det blåsiga
vädret. Men det kanske inte är så konstigt, jag själv köpte min enkla lunch på
Pressbyrån inne i gallerian, och bristen på
sittplatser där gjorde att jag sökte mig ut
på torget.
Skärholmen centrum kopplas ihop med bostäderna i norr främst genom gångpassager
som ses på bilden till höger. På grund av
dess betongklädda sidor är insynen begränsad på passagen och att passera här
kvällstid kan därför upplevas hotfullt, särskilt
om centrumet nedanför är stängt och
den ömsesidiga övervakningen därmed är
begränsad. Med tanke på hur bostäderna
är placerade, saknas troligtvis definierade
offentliga rum i anslutning till dessa, varför
Skärholmen centrum är platsen de boende
går till för att socialisera med grannar och
andra bekanta.
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Ett stenkast från det livliga torget och den välbesökta affärsgallerian uppstår flera platser
med döda fasader och en stark känsla av ”baksidor”. Väster om Skärholmstorget, bakom
Skärholmens kyrka, ligger Bodholmsplan. Min uppfattning är att det inte är en trevlig
plats att vistas på. Avlastning, parkering och känslan av en dåligt övervakad gångväg
dominerar intrycket. Passagen mellan biblioteket och Stockholms stadsteater Skärholmens
lokaler ser ut som en industrigata trots
den fina stenbeläggningen. Jag undrar om
det slutar med en återvändsgränd eller om
denna folktomma gata leder någonstans?
Två offentliga institutioner som ett bibliotek
och en teater förvånar genom sin brist på
välkomnande. Det är svårt att skönja att
längre fram öppnar sig Bredholmstorget.
Följer fotgängare denna gata, som är
alternativet till att gå genom affärsgallerian,
och därmed tvånget när den är stängd,
kommer de till den delen av Bredholmsgatan som inte är inglasad. Denna del av
centrumet upplever jag som övergiven och
svåråtkomlig. En stor mattaffär annonserar
om överlåtelse. Verksamheterna skiljer sig
alltså ordentligt från affärsgallerian, här
ligger låssmed, växelkontor, mobil- och
parabolservice och liknande. Här rör sig lite
människor, antagligen på grund av bristen
på målpunkter men också på grund av
svårigheten att orientera sig, siktlinjerna är
brutna på alla håll. Att gå längs denna
gata kvällstid, bör kännas otryggt då inga
eller få kvällsöppna verksamheter har utsikt
över gatan och alternativa gångvägar är
ytterst få.

4.Bodholmsplan

5.Biblioteket och Stockholms stadsteater
Skärholmen

6.Del av Bredholmsgatan som inte är inglasad
affärsgalleria.
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Bredholmsgatan öppnar så småningom upp sig mot Måsholmstorget i öster. Detta torg är
utformat med uteserveringar, höga träd, planteringar och sittplatser, enligt mig innehåller
de många element som kännetecknar ett torg med bra förutsättningar. Här vistas dock
få människor, människor vill ju vara där det händer och här på ”baksidan” händer inte
särskilt mycket, åtminstone inte innan uteserveringen börjar användas på sommarhalvåret.
Kontrasten mellan affärsgallerians stora glasfasad och den lilla bibehållna korvkiosken mitt
på torget känns något bisarr.

7.Måsholmstorget, sett från Bredholmsgatan

8.Måsholmstorget, sett från öster.

9.Begränsade sittplatser, både i utformning
och antal.

Loggan ”SKHLM” på glasfasadens tak är
tänkt att synas längs Södertäljevägen
E4/E20, med sitt stilrena typsnitt tillsammans med fasaden representerar den det
moderna Skärholmen. En mer personlig
reflektion är att den shoppande kvinnan
ovanför entrén är både designmässigt
misslyckad och inte passar in med det
stilrena i fasaden. Samtidigt som det är
en stereotyp av kunden, är det också en
stereotyp av själva kvinnan som jag anser
är osmaklig. Onaturligt smala ben, rosa sjal
och något så ovanligt som en hatt.
Då jag som flanör nått något av en
återvändsgränd, beger jag mig in i affärsgallerian. Väl inne är det ljust, fräscht
och ljudet är förvånansvärt dämpat. Antalet
sittplatser är betydligt färre än ute på
torgen. De flesta sittplatser som finns är
dessutom gjorda av kalla stenblock, med
få undantag av smala träbänkar. En kvinna
ammar sin bebis sittandes på ett stenblock
medan hennes väninna står bredvid och
håller barnvagnen. Att amma kan upplevas
utsatt för kvinnan och även besvärande för
vissa i omgivningen, de flesta vill därför
amma sittandes i en lugn och bekväm
miljö, uppenbarligen hittade inte kvinnan en
bättre plats.
Folkmängden i gallerian ökar naturligt under
dagens gång, och även aktiviteterna runt
sittplatserna. På de centrala stråken finns
de flesta träbänkarna och där trängs män
i övre medelåldern och pensionsåldern, de
diskuterar och skrattar. Jag antar (bland
annat baserat på kvinnan på fasaden) att
dessa män inte är affärsgallerians huvudsakliga målgrupp, men de har ändå funnit
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sin plats i det (kommersiellt) offentliga rummet. En bänk har en skylt som säger att där
finns möjlighet att träffa en präst på vissa tider i veckan. Svenska kyrkan får åtminstone
”göra reklam” i gallerian. Att kyrkan, som ligger i anslutning till både gallerian och Skärholmstorget, ändå måste söka sig in i handelns lokaler för att nå människor är både ett
tecken på gallerians offentliga betydelse och kyrkans minskande makt.
Om besökaren lyfter blicken från de
glasade entréerna till affärerna, kan
Storholmsgatan till viss del upplevas som
en vanlig gågata, tack vare takutsprång,
höjden till själva glastaket samt dagsljuset.
De krukplanterade träden bidrar också till
känslan av ”ute inne”. Nyligen inglasade
Bredholmsgatan har liknande takhöjd och
rymd. Miljön mellan butikerna kan dock
upplevs kal och torftig, de utplacerade
sopkärlen och de få bänkarna känns just
utplacerade och inte naturliga. En sådan
här miljö kan av mig aldrig upplevas som
en ”vanlig” gågata då den går miste om
gatulivet i bakgrunden, till exempel kvinnan
som rastar sin hund, mannen med rullator
som plockar tomburkar och 12-åringen som
sparkar boll. Triviala aktiviteter kan tyckas,
men de bidrar till livet och upplevelsen i
den offentliga miljön. Dock ska det inte
förringas att den här typen av miljö är
positiv i bemärkelsen shoppingmiljö, är man
enbart där för att handla och är medveten
om att man kan ta del av det offentliga
livet på andra platser är inte affärsgallerian
en principiellt ”dålig” plats.
Det sociala livet i affärsgallerian i Skärholmen är alltså tydligt dämpat (bland annat
på grund av närvaron av flertalet ordningsvakter) om man jämför med det myller
av människor som trots det karga vädret
rör sig och vistas på Skärholmstorget. De
andra offentliga rummen kring affärsgallerian
har dock inte ett motsvarande socialt liv.
Om detta har förändrats till det sämre på
grund av affärsgallerians utbredning kan jag
inte svara på eftersom jag inte observerat
platserna innan ombyggnaden, men det
kan konstateras att inglasningen inte har
underlättat för dessa platser att utvecklas.
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10.Storholmsgatan glasades in redan på 1980talet.

11.Inglasade delen av Bredholmsgatan med
biblioteket till höger.

12.Skärholmstorget - vistelseyta, handelsplats,
kommunikationsyta, knutpunkt.

Att det kommersiellt offentliga rummet kompletterar det offentliga rummet på torgen är klart,
det behövs väder- och vindskyddade miljöer för människor att vistas i, men frågan är om
den senaste inglasningen av Bredholmsgatan och därmed privatiseringen av allmän plats,
var till gagn för centrumet, dess invånare och handlarna där?
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4.6 Skärholmen - Sammanfattning

Aktörernas syn på det offentliga rummets betydelse i Skärholmen centrum är svår att
förhålla sig till, då det talas lite om den i källmaterialet. Fokus ligger på affärsgallerians
modernisering, upprustning av de offentliga rummen i anslutning till gallerian görs som en
följd av detta. Min tolkning är att även i det här fallet är de offentliga rummen i det
privata rummets tjänst. Det är tydligt att en förändring har skett gällande vilken funktion
centrumet har för Skärholmen. I de ursprungliga planerna från 1960-talet ar centrumet en
mötesplats för hela närområdets offentliga liv och ett handelscentrum för invånare i södra
Stockholm. De moderna planerna fokuserar istället till största del på att locka kunder från
hela Stor-Stockholm, konkurrensen med nyetableringar i hela regionen är hård. Att centrumet ska vara en arena för Skärholmens offentliga liv är inte lika självklart i omvandlingens
planer.
Stadsbyggnadskontoret, tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret och Stadsbyggnadsnämnden är tillsammans de främsta aktörerna men i det här ärendet står de i än
närmare samarbete med initiativtagaren, Centrumkompaniet. Eftersom Centrumkompaniet är i
kommunal ägo skulle detta kunna vara en förutsättning som än mer talar för ett tillvaratagande av offentliga intressen. Men argumenten är även är främst att inglasningen av allmän plats ska skapa trygghet på en tidigare vandaliserad plats. Det är det enda argument
som nämns i källmaterialet men jag förmodar att aktörerna ser ekonomiska fördelar för
handeln och även för Stockholm som kommun, att gallerian utökas och moderniseras.
Med tanke på den omfattande förnyelsen som Skärholmens centrum gick igenom under
åren 2005-2009, tycker jag att det är häpnadsväckande att det löstes enbart med bygglov.
Eftersom det inte varit ett normalt planförfarande som vid detaljplaneärenden med tillhörande samråd har varken allmänheten eller vanligtvis berörda intressenter haft motsvarande
chans att yttra sig och påverka. Genom att kommunen ”slapp” göra en ny detaljplan
sparade de många år av tid för planering, samråd och handläggningstid hos de olika instanserna, för att inte tala om eventuella överklaganden. Det är tydligt att både Stockholm
stad och kommunalt ägda Centrumkompaniet ville få till en snabb upprustning av Skärholmen centrum, bakgrunden till detta och motiven till varför en utbyggnad av affärsgallerian
sågs som det bästa alternativet för centrumet finns inte heller, på grund av förfarandet
med bygglov. Diskussionen kring privatiseringen och därmed inglasning och avstängning av
en tidigare allmänt tillgänglig gågata i direkt anslutning till torg och kollektivtrafik, saknas
helt i källmaterialet jag haft tillgång till. Bygglovshandlingarna beskriver inglasningen av
Bredholmsgatan men bygglovet som direkt berör den delen av centrumet är tydligen sekretessbelagt. Kommunen, med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, avgör vad som ska
sekretessbeläggas och detta behöver inte motiveras.
Som boende eller arbetande i Skärholmen får man givetvis en annorlunda bild av gator
och platsers betydelse, än vad jag som besökare får. Kanske gör inte inglasningen av
Bredholmsgatan någon större skillnad för det offentliga livet och tryggheten där. Samtidigt
kanske upphovsmännen till detaljplanen från 1964 ansåg den gatan viktig för torgets och
hela Skärholmen centrums helhet, något man kunde funderat över en extra gång när man
ansåg planen fortfarande gällande?
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4.7 Vad hände sedan?

Efter ha studerat de två planeringsärendena målas en bild av Stockholm upp som en
stad i ett expansivt skede. Beslutsfattarna slits mellan stadens ambitioner att utveckla den
levande stadsmiljön så staden lever upp till ”The capital of Scandinavia” som det står
på nya översiktsplanens (2010) framsida, samtidigt som de ekonomiska medlen tryter och
staden säljer ut fastigheter för att ha råd med nya investeringar.

Sergels Torg

Efter detaljplanen Dp93100 antogs sommaren 1997 rustades Sergelgången etapp I upp
först mellan 2002 och 2004. Även där var tema arkitekter med, som projektledare och
samordnare mellan projektgrupperna hos omgivande fastighetsägare som tillsammans bildade
samfällighetsförening (tema arkitekters hemsida 2012-05-06).
I november 2004 invigdes Sergelgången, där Stockholm stad satsade 90 miljoner kronor.
Göran Langer, ordförande i samfällighetsföreningen menade att Sergelgången fortfarande
ska räknas som offentlig plats, man ska kunna begära tillstånd hos polisen om man vill
ordna till exempel en manifestation där (Artikel Svenska Dagbladet 2004-11-27). Ett år
senare försöker Alternativ Stad dela ut flygblad i Sergelgången angående privatiseringen av
Sergelgången etapp II, men blir utkörda av affärsgallerians ordningsvakter trots tillstånd hos
polisen (Artikel Dagens Nyheter 2007-12-03).
Marknämnden gav Markkontoret i uppdrag 2006 att utreda förutsättningarna för en
inglasning även av Sergelarkaden: det område under betongtaket som är beläget mellan T-centralens norra biljetthall och den nyligen renoverade Sergelgången, också kallat
Sergelgången etapp II. Kontoret fick även i uppdrag att utreda möjligheterna att göra
området ljust och tryggt utan att privatisera överdäckningen. Kontoret fann detta omöjligt
på grund av kostnader, ljusförhållanden samt att Stockholm stad måste vara beredd att
höja nivån på städning och underhåll radikalt under en långsiktig period vilket också är en
kostnadsfråga (Tjänsteutlåtande Markkontoret 2006-11-27). Exploateringskontoret beställde 2007
en utvärdering av befintlig och föreslagen inglasning på Sergels Torg av konsultföretaget
Spacescape. Konsulterna gör en gedigen analys av det offentliga livet och observation över
rörelsemönster och konstaterar att en inglasning skulle förändra platsen och människors
sätt att röra sig väsentligt. Resultatet blir en nästan för intensivt använd affärsgalleria samt
ett betydligt mer ödsligt offentligt rum. Några förslag de ger är att dra in glasväggen så
det fortfarande finns vistelseyta under tak som är helt offentlig och göra glasväggen så
genomsläpplig som möjligt för att bibehålla platsen unika offentliga liv. Dessutom ser de
gärna att lokalen i superellipsen (under fontänen) får ett mer offentligt innehåll för att
förstärka Sergelgångens öppenhet mot offentliga aktiviteter (Spacescape 2007).
Stockholm stad har ingen information tillgänglig på sin hemsida var i processen Sergelgången etapp II är, men enligt Bygglo, Sökmotorn för Byggsverige, är byggstart 2013 och
uppskattad byggkostnad är 150 miljoner kronor (Bygglos hemsida 2012-05-06). Om Sergelgången etapp II blir verklighet och hur detta kommer påverka Sergels Torgs offentliga liv,
de kriminella samt vardagliga aktiviteter som sker där, återstår att se.
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Skärholmen

Vid 2006 års början såldes marken för tomträttsfastigheterna i Skärholmen centrum till
tomträttshavaren Centrumkompaniet. Upprustningen som då påbörjats innebar att butiksytorna
ökade med 45% i centrumet, detta möjliggjordes på grund av ianspråkstagande av delar
av Måsholmstorget och Bredholmsgatan, samt omgestaltning av parkeringsgaraget. Under
2006 rustar staden upp Skärholmstorget i anslutning till affärsgallerian, resterande torg och
offentliga ytor rustas också upp efter hand (Tjänsteutlåtande Markkontoret, 2006-08-07).
2007 var Skärholmen centrum en av tio centrumanläggningar som såldes till brittiska
fastighetsägaren Boultbee. 2008 invigdes centrumet som totalt rustats upp för 1,8 miljarder
enligt ansvariga tema arkitekter och då var Kung Carl XVI Gustaf där och klippte band
(tema arkitekters hemsida, 2012-05-06). Centrumet har sedan dess bytt ägare igen, efter
bland annat missnöje över chockartat höjda hyror välkomnades detta av många handlare
(Artikel Svenska Dagbladet, 2010-11-20). Stockholm stad blev troligtvis också lättade.
Försäljningen till Boultbee gick inte så smidigt som det var tänkt, de nya ägarna ”lovade”
en fortsatt upprustning av centrumet enligt planerna som Centrumkompaniet tagit fram, men
fastighetsägarna som gjort sig rika på köp och försäljning av fastigheter ansåg att staden
skulle finansiera resterande ombyggnad då de fått mycket betalt i försäljningen. Något som
oppositionen till de borgerliga styret som var ansvariga för utförsäljningen av centrumen,
tog fasta på i sin kritik (Socialdemokraterna Stockholm,C. Jämtin, 2010, s.7). Det kan
konstateras att samarbeten med privata aktörer när det gäller offentliga rum inte alltid är
problemfria. I det här fallet var Boultbee inte alls intresserade av att göra Skärholmen till
en attraktiv plats för Skärholmens och Stockholms invånare, utan de utländska finansiärerna
ville tjäna mycket pengar på kortast tid möjligt. Privata investerare har heller ingen grundläggande skyldighet att ansvara för det offentliga livet.
Idag har centrumet fortfarande outhyrda lokaler vilket kan vittna om att antingen är hyrorna
fortfarande för höga eller gjordes affärsgallerian helt enkelt för stor i förhållande till efterfrågan av handelslokaler. Skärholmen är dock ett populärt centrum hos kunderna, nyligen
hamnade centrumet på en tredjeplats i en undersökning som tidningen Market gjort av
handelsplatser i Stor-Stockholm (Skärholmens hemsida, 2012-03-30). Hur populärt det är hos
de boende som passerar genom centrumet dagligen, förtäljer inte undersökningen.
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5. SLUTSATSER

I detta avslutande kapitel redovisas svaren på frågeställningarna utifrån de undersökta planeringsärendena i fallstudien. Efter en sista reflektion ges även förslag på fortsatta studier
i ämnet.

5.1 Slutsatser

Håller det på att ske en förändring i synen på det offentliga rummet inom
den fysiska planeringen? Vilka är de huvudsakliga ståndpunkterna och förhållningssätten beträffande det offentliga rummets betydelse i förhållande till det
privata rummet?

Givetvis har de offentliga rummen stor betydelse i kommunernas planering, de är de
privata rummens motpol - där alla människor och aktiviteter har rätt att vistas. De båda
rummen kompletterar varandra i staden. Dock hanteras och tolkas betydelsen av rummen
olika och en förändring går att se åtminstone om man jämför de ursprungliga planernas
intentioner med dagens. I arbetet undersöks två planeringsärenden i Stockholm, dessa två
exempel skiljer sig åt beträffande planeringsförutsättningar, samtidigt som de uppvisar många
likheter i aktörer, argument och resultat.
När Sergels Torg och Skärholmen planerades låg fokus på den offentliga platsen i sig,
torget och människors aktiviteter där. Idag ligger fokus snarare på att göra platsen attraktiv
vilket nästan uteslutande är synonymt med handel och fotgängarnas största syfte är att
vara potentiella kunder. Det är tydligt att Stockholm Stadsbyggnadskontors visioner över
platserna som målas upp i gällande översiktsplan skiljer sig från verkligheten. I skrift
har de offentliga rummen stor vikt och det är grundläggande att dessa knyts samman,
men planeringsärendena ger en annorlunda bild. Stockholm stad står tydligt i dragkamp
med kommersiella krafter och inte är det underligt när man på grund av bristande kommunfinanser gärna ser att handeln bidrar ekonomiskt vid omgestaltning och upprustning, då
måste staden också ge efter för handelns krav.
Efter granskning av källmaterialet som tillhandahållits av Stockholm Stadsbyggnadskontor
konstateras att olika ståndpunkter kring det offentliga rummets betydelse i förhållande till
det privata rummet, går att knyta till enskilda grupper av aktörer. Arbetet identifierar de
huvudsakliga aktörerna i examensarbetets planeringsärenden som:

Stockholm stad - politiker i Stadsbyggnadsnämnden, samt tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret,
Fastighetsägare - de privata investerare, ofta stora företag som äger och förvaltar handelsbyggnader och centrumanläggningar till exempel Boultbee och Akzo Nobel AB,
Handeln – de som faktiskt idkar handel i Stockholm, representerade av Stockholms Handelskammare och Stockholms Köpmannaförbund.
En tydlig brist jag finner är saknaden av fler betydande aktörer och detta kan vara en
av orsakerna till att Sergels Torg och Skärholmen centrum fortfarande brottas med problem
som otrygghet, kriminalitet, barriäreffekter och begränsad tillgänglighet till (tidigare) allmän
plats. Hade allmänheten och exempelvis kulturens företrädare fått möjlighet att ta större
plats i processerna kunde resultatet potentiellt sett annorlunda ut. Liknande processer finnes i Zukins (1995) beskrivningar av Business Improvement Districts omvandlingar av hela
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kvarter, där invånarna har mycket liten eller ingen chans att påverka.
Utifrån fallstudien påstår jag att de demokratiska rättigheterna inskränks redan i processen,
eftersom medborgardeltagandet inte får det utrymme som kan förväntas av en planeringsprocess av den här storleken, samt blir resultatet en privatiserad plats där demokratiska
rättigheter som demonstrationer och annan typ av åsiktsspridning inte får utövas som
tidigare. I ärendet Skärholmen blev medborgardeltagandet och därmed demokratin till viss
del inskränkt i och med förfarandet med bygglov, dessutom sekretessbeläggs de handlingar
som rör största inskränkningen av allmän plats. I ärendet Sergels Torg hölls endast ett
samråd med allmänheten under den långa planprocessen. För att vara ”Sveriges mest
kända torg” kan det tyckas att kommunen också anordnar ”Sveriges mest kända planprocess” för att engagera så många som möjligt för ett väl förankrat planförslag. Men att
engagera allmänheten kräver tid, engagemang och resurser, något som ett stadsbyggnadskontor måste prioritera om de strävar mot främjande av offentligheten.
I ärendet Skärholmen är det ovisst hur långt förarbetet var för att få till stånd en förnyelse av centrumet, men själva bygglovsprocesserna gick förvånansvärt smidigt och snabbt att
Stadsdelsnämnden i Skärholmen knappt hängde med. Alla politiker får tydligen inte samma
chans att påverka sin omgivning. Processen rörande Sergels Torg tog flera år, men på
grund av Kulturhuvudstadsåret 1998 skyndades ärendet på väsentligt. Tjänstemännen på
Stadsbyggnadskontoret samt Gatu- och Fastighetskontoret är synonyma som aktörer med
politikerna eftersom de är där för att genomföra besluten som nämnderna tar, men det
betyder inte att de inte kan bidra med sin expertis. Det är svårt att genom källmaterialet
tyda eventuella oenigheter hos tjänstemännen gällande beslut i planeringsärendena eftersom
sådant inte dokumenteras men om planerarna har kämpat för det offentliga rummets betydelse och allmänhetens tillgång till det, har det inte fått synligt resultat i källmaterialet.
Handeln samt fastighetsägarna som är de andra mäktiga aktörerna ställer stora krav på
tjänstemän och politiker i förhandlandet om stadens rum och dess invånares uppmärksamhet. Planerarna ska ta hänsyn till många aspekter i planeringen av dessa intensiva platser
i Stockholm men likväl handlar det om inställning och prioritering. Återigen, vems är staden
och vem planerar vi den för? Såsom planeringsärenden i examensarbetet ter sig, planeras
inte platserna för den breda allmänheten, utan för dem med pengar - pengar för att
investera och pengar för att konsumera.
De första aktörerna, politiker i Stadsbyggnadsnämnden, samt tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret, är i teorin de som står för offentlighetens
bevarande och utveckling, men i praktiken, i de två planeringsärendena, har de i huvudsak
samma förhållningssätt till det offentliga livet som fastighetsägarna och handeln. I materialet
framgår det att de offentliga rummen är en viktig del i staden, men de kan utan större
tvekan inskränkas för andra intressens skull. Konsumtion anses vara bränslet för platsernas
utveckling.
Att de offentliga rummens betydelse i staden har förändrats är som sagt ingen ny företeelse eller heller unikt för dessa två platser. Det är en utveckling som pågått successivt,
hand i hand med decentralisering av städer samtidigt som både politiker, planerare och
städers invånare mer och mer likställer det offentliga livet med handel och shopping. En
vardagsaktivitet har utvecklats till ett fenomen - en kultur.
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Vilka argument ligger bakom de privata aktörernas vilja att förändra det offentliga rummet? Hur argumenterar beslutsfattarna och eventuellt andra aktörer
för eller emot att offentliga platser blir privata rum med offentlig karaktär, så
kallade semi-offentliga?
De privata aktörerna ser givetvis stora ekonomiska vinster med att göra välanvänd och
åtråvärd mark i centrala lägen till privatägd handelsplats. Att de får äga och förvalta ger
dem också rätten att utforma platsen så förmånligt för handeln som möjligt, samtidigt
som de får möjlighet att utesluta de aktiviteter och människor som inte gynnar handeln.
Argumenten i planeringsprocessen fokuserar dock på trygghet och trivsel för både anställda
som kunder, något som inte går att säkerställa om marken fortsätter att vara allmän plats
och kommunalt ägd, sägs det.

Vilka var då beslutsfattarnas argument för att tillåta privatiseringen av de offentliga rummen
i undersökningens exempel? Bristen på argument är vad som förvånar, inte argumenten i
sig. Det finns ingen som helst dokumenterad diskussion kring vilka konsekvenser som kan
tänkas uppstå när rummet omvandlas från allmän plats till privat med semi-offentlig karaktär och hur detta uppfattas av både ägare och allmänhet. Huvudsakligen är det återigen
trygghet och trivsel som är de enda argumenten till varför de allmänna platserna behöver
privatiseras. När alternativa lösningar presenteras avslås de med att det är för dyrt, det
krävs privata investerare som bidrar och dessa gör inte det såvida inte platserna blir helt
inglasade. Eller? I källmaterialet argumenteras mycket lite för varför alternativa lösningar
som inte innebär en inglasning av allmän plats inte är genomförbara. Politiker är folkvalda
och därmed har de en plikt att tillgodose allmänhetens intressen, men även de privatas.
Det är därför viktigt att argumentera för besluten som tas, särskilt de som är kontroversiella, för att de som inte får sina intressen tillgodosedda ska få en rimlig förklaring till varför. Argumenten ligger också till grund för beslut om andra allmänna platsers framtid som
allmänna eller privatiserade. Även om det inte är ett uttalat argument är det klart att även
kommunen ser ekonomiska vinster i att låta privata intressen investera i staden, särskilt
på Sergels Torg där de själva inte åstadkommit några visuella eller spatiella förändringar
sedan platsen först invigdes.
Jag förväntade mig inledningsvis i analysen av källmaterialet att finna mer partipolitiskt
motstånd åtminstone mot privatiseringen av Sergels Torg, likt exemplet Solna centrum som
Hillevi Ganetz (2006) presenterar. Men alla partier i Stadsbyggnadsnämnden är i stora drag
överens om privatiseringen, sånär som de exempel som citerats. Jag tolkar det således
som att de sociala problemen på Sergels Torg upplevdes så stora att drastiska åtgärder
ansågs krävas från alla politiska partier och att hänsyn inte kunde visas till alla aspekter.
Kulturhuvudstadsåret var med största säkerhet också en bidragande faktor till de påskyndade besluten. Det vore förargligt om Kulturhuset hamnade i skuggan av Sergels Torgs
kriminalitet och betongmörker. Det är också viktigt att notera att forskningen inte ens är
enig om att estetisering och design av rum ens kan lösa sociala problem.
I ärendet Skärholmen är argumentationen helt frånvarande i och med att förfarandet med
bygglov inte krävt någon sådan. Det enda som nämns som motiv är tryggheten och trivsel
på en vandaliserad allmän gata.
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Kan det påvisas några konsekvenser för det offentliga livet på platser efter
att de blivit privatiserade, i så fall vilka?

Sergels Torg har efter detaljplanens första genomförande Sergelgången etapp I, ”gått miste
om” en mörk och sliten betongkulvert. Det låter inte som en stor förlust. Men förbindelsen
knyter samman en av Stockholms mest trafikerade kollektivtrafikpunkter T-centralen, med två
stora handelsetableringar, Nordiska Kompaniet och Gallerian, och dessutom passerar ett av
Sveriges mest kända torg, Sergels Torg. I det hänseendet kan det anses som en större
förlust för allmänheten att man inte har tillgång till den platsen under samma förutsättningar som tidigare, samt under hela dygnet. Att platsen var otrygg kvällstid är inget jag
motsätter mig, att bygga en underjordisk gång av den längden utan någon insyn känns
omotiverat, men nu såg det ut så och att rusta upp gången långt tidigare med allmänna
medel hade kunnat göra skillnad för hur platsen upplevdes, även nattetid. Den största
inskränkningen är dock att allmänheten inte kan vistas på platsen utan att privata intressen
kan lägga på fler lager av kontroll, vad som får sägas och göras är inte längre upp till
den enskilde.
Det här är inget unikt för platsen utan en generell problematik som Madanipour påvisar
när fler aktörer gör anspråk på rummet. Människor ockuperar och gör anspråk på olika
utrymmen, både i offentliga och privata rum och detta gör de både med och utan laglig
rätt. Fastighetsägaren, butiksägaren, den anställde samt kunden/förbipasserande har alla ett
upplevt territorialt ägandeskap och därmed kontroll över det fysiska rummet. Oavsett var i
hierarkin man är, skapar man sig detta territoriala ägande menar han (Madanipour 2003,
s.50-52). Ute på den offentliga plattan, finner man inte lika många lager av kontroll över
individen som i den privata affärsgallerian, alltså är individen friare, mer offentlig där.
Att det offentliga livet är så pass ”fritt” att det gått överstyr med öppen knarklangning
och missbruk är ett stort problem för offentligheten i sig, då människor upplever platsen
som otrygg och otrevlig. Att problemen måste lösas är uppenbart, men arbetet kan
inte på något sätt påvisa att problemen på Sergels Torg lösts tack vare Sergelgångens
privatisering.

Detaljplanen Dp93100 från 1997 möjliggör vidare inglasning av Sergelarkaden, blir detta
verklighet blir påverkan på det offentliga livet än större än vad Sergelgången etapp I fått.
Arkaden är bland annat vad som ger Sergels Torg sin prägel. Som bland annat Madanipour påvisat är gränserna viktiga och gränsen som inglasningen innebär skiljer det offentliga och privata rummet på Sergels Torg åt vilket resulterar i att hela platsen får en ny
innebörd. Möjligheten för människor att röra sig in och ut under arkaden och mellan de
privata butikerna och det offentliga rummet på torget, för att iaktta eller delta i till exempel politiska eller kulturella aktiviteter försvinner. Sergels Torg som plats behövs vid stora
sammankomster som till exempel vid politiska kriser, tal och aktioner och representativa
arrangemang som till exempel hyllande av idrottshjältar vilket också Madanipour framhäver
i artikeln Public spaces of European cities (Madanipour 2004). Men även vid små sammankomster som för unga subkulturer, hungerstrejkare, bibelutdelare och konstutövningar för
att nämna några vitt skilda exempel.
Att tunnelbaneresenärerna dessutom tvingas in i en konsumerande miljö kan också ifrågasättas. De städer och platser som gjort mest intryck på mig är inte de där jag stigit
upp från tunnelbanan och in i en inglasad handelsmiljö, det är de där jag klivit upp från
underjorden och mötts av en stad som skiljer sig från andra. Stockholm stad beskriver
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inledningsvis att man vill omgestalta Sergels Torg bland annat för turistnäringen i både
Stockholm och för Sveriges skull, görs detta bäst med att turister och Stockholmare möts
av affärsgallerior med H&M och Burger King, som finns i städer över hela världen?
I Skärholmen blev konsekvenserna att ytan för det offentliga rummet minskades i centrumet. Måsholmstorget minskades i storlek till förmån för en food court. En minskning av
yta behöver dock inte betyda att det offentliga rummet blev till det sämre. Måsholmstorget
och även de andra torgen och offentliga ytorna rustades upp av Stockholm Stad i och
med resten av centrumets omgestaltning så resultatet blev med stor sannolikhet en
förbättring, åtminstone visuellt sett. Däremot är det inte en direkt följd av privatiseringen,
utan denna upprustning av offentlig plats hade Stockholm stad kunnat göra oberoende av
privata intressen. Centrumet hanterades dock som en helhet och därmed kan man säga
att omgestaltningen av inomhusgallerian och utomhuscentrumet gick hand i hand. De offentliga ytorna minskades även på grund av att ungefär halva Bredholmsgatan glasades in,
Skärholmen centrum gick miste om en central gångpassage som tidigare vandaliserats och
upplevts som otrygg. Istället för att göra trygghetsskapande åtgärder flyttar man problemen
till intilliggande gata och Bredholmsgatans södra del behålls som förr. Här skapas även en
baksida då man förr hade fri sikt från tunnelbanans uppgång och ner hit, nu är södra
Bredholmsgatan dold bakom Skärholmens affärsgalleria som breder ut sig som en stor
barriär i centrumet.
Att handel är attraktivt i många avseende är inget jag motsätter mig, men i tider av oro
för växthuseffekt och finanskris kan även konsumtionen minska. Trender kan visa på sämre
resultat för detaljhandeln, mer handel med begagnade varor, mindre bilkörande och ökad
internethandel för att nämna några exempel som alla kan utarma handeln i affärsgallerior,
särskilt i stadens periferi. Idag finns planer som kommuner beslutar efter som är gällande
50 år tillbaka, bland annat i Skärholmen, tidsperspektivet är således mycket långt och
framtiden är som alltid oviss. Vad händer den dagen affärsgallerian inte längre går ekonomiskt bra? Om den så småningom inte får sina lokaler uthyrda står där ett centrum med
en jättelik byggnad som kan vara svår att omvandla till andra verksamheter. Likt Jacobs
menar är stadsbyggande en dynamisk process över årtionden, det viktigaste är att inte
bygga för mycket nytt samtidigt så vissa funktioner och verksamheter trängs undan (Jacobs
2004, s.217). Ända sedan Skärholmens nyinvigning står lokaler på det övre planet outhyrda
och därmed kan man ifrågasätta om affärsgallerian gjordes onödigt stor, de överblivna
ytorna sprider på detta sätt ut de människor och aktiviteter som annars kunde ha vistats
på en mindre plats, såväl semi-offentlig som offentlig.
Vid upprustningen av Skärholmen centrum togs även den populära loppmarknaden bort och
flyttades till närliggande Vårberg centrum. Skärholmen var för många starkt förknippat med
loppmarknaden och dess mångkulturella utbud, men nu ville initiativtagarna Centrumkompaniet ändra bilden som Stockholmarna skulle ha av Skärholmen. En modern shoppinggalleria
som skulle locka till sig kunder från hela Stockholm, och i den bilden fanns det uppenbarligen inte rum för en sliten loppmarknad med etnisk stämpel. Zukin menar att det
offentliga livet behöver vanliga platser för vanligt folk och tar inomhusloppmarknader i New
York som exempel på sprudlande offentliga rum (Zukin 1995 s.190-191).
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5.2 Reflektion

Skärholmen och Sergels Torg är båda platser där ”imagen” ska förändras i planeringsärendenas inledande skede. Båda ska göras till ”attraktivare” platser och Stockholms stad
använder konsumtion som ett medel för detta. Handeln använder ordet attraktivt synonymt
med handeln och handelsytor, något som även Stockholm stad anammar. Stockholm
stad slits också mellan sina uppsatta mål att värna och förbinda de offentliga rummen i
staden och att hänga med i konkurrensen mellan de andra kommunerna i Stor-Stockholm.
Handelsetableringarna fullkomligt exploderar i regionen och tävlan om de bästa centrumen
och de kapitalstarka invånarna överskuggar de uppsatta målen om en ”enastående god
miljö”. Det offentliga livet fortgår både i Skärholmen och på Sergels Torg, men ytorna där
det får göra detta fritt, har minskat. För att återknyta till problemformuleringen och Whyte
(1980 s.60-62), när det görs estetiska åtgärder för att bli av med de oönskade, i detta
fall narkomaner och vandaler, så utesluter man samtidigt möjligheter för en mängd andra
människor och aktiviteter. Risken finns också att kommersiella intressen inte strävar efter
mångfald utan bidrar till likformighet i utformningen då de inte har samma intressen att
representera städer eller kulturer rent estetiskt som allmänna intressen har (eller borde
ha). När det som i examensarbetets exempel inte finns någon diskussion eller eftertanke
när allmänna gator och torg privatiseras är farhågan att detta är ett generellt problem i
svenska städer. Vad händer den dagen då allmänheten och även beslutsfattare uppmärksammar att de offentliga rummen är en bristvara och att de kommersiellt offentliga rummen ser ungefär likadana ut? Hur ska kommunerna finansiera återköp av tidigare allmän
plats? Undersökningen av planeringsärendena påvisar att det är kommunens inställning till
de offentliga rummen och vilka dess nyttjare är som avgör de privata intressenas makt
över dessa platser, om shopping får vara den enda förutsättningen för ett offentligt liv
och om handeln får avgöra när och under vilka förutsättningar platser är tillgängliga för
allmänheten.
Om utvecklingen med privatisering av allmän platser fortsätter vore det lämpligt att undersöka huruvida kommuner kan arbeta för att bättre säkerställa det offentliga livet på
semi-offentliga platser. Ett juridiskt avtal mellan kommun och den privata aktören skulle
exempelvis kunna fastställa vilka aktiviteter som ska vara tillåtna på den privatiserade
platsen, i och med den semi-offentliga karaktären i just affärsgallerian. Detta avtal skulle
kunna fungera som ett verktyg för kommunerna att bättre hävda allmänhetens rättigheter
gentemot den privata äganderätten som givetvis också måste tillgodoses. Detta avtal skulle,
där det behövs, kunna ge undantag för eventuella statliga och lokala ordningsföreskrifter
som annars talar för de privata intressenas inskränkningar av allmänna rättigheter.
Slutsatserna i detta arbete är baserade på analysen av två planeringsärenden i en stad
där ärenden gällande handel och offentliga miljöer avhandlas på löpande band. Om arbetet
undersökt två andra planeringsärenden gällande privata och offentliga samarbeten kunde
resultatet givetvis blivit annorlunda. Slutsatserna innebär alltså inte en enkel sanning, men
de belyser en generell problematik inom den fysiska planeringen av offentliga rum som är
värd att uppmärksamma.
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5.3 Fortsatta studier

Eftersom ämnets karaktär inte tillåter några rätt eller fel utan mycket tolkning av förhållningssätt kan det vara intressant att vidare studera andra kommuners påstådda och
faktiska förhållningssätt till bevarande samt privatisering av offentliga rum. Detta för att
påvisa trender och uppmärksamma kommuners syn på den allmänna platsens betydelse
och vad det kan ha för påverkan på våra städer. Hur kommuner ska tampas med bristande ekonomiska medel och privata intressens medfinansiering av stadens utveckling är ett
ämne som vidare kan diskuteras och undersökas för att ge vägledning i planeringsärenden
där offentliga rum riskerar att offras för trygghets och ”attraktivitets” skull. Med det här
examensarbetet är diskussionen av våra offentliga rums betydelse lyft.
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