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SAMMANFATTNING

Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk 

alltså bidrar till att utesluta vissa grupper av människor från offentliga platser. 
En trend som kan skönjas är att bland annat att denna “exkluderande design” 
blir allt vanligare i städer, nationellt som internationellt. I denna uppsats ställer vi 
frågan hur denna exklusion tar sig form i en svensk kontext genom olika praktiker. 
Vi har tagit oss an denna fråga med hjälp av aktör-nätverksteori, ett vetenskapligt 
förhållningssätt som intresserar sig för att beskriva sociomateriella relationer, 
alltså förhållanden mellan människor och ting. En analys utifrån ett aktör-
nätverksteoretiskt perspektiv har gjorts på tre större transportnoder i Malmö och 
Stockholm genom deltagande observationer.

Fenomenet exklusion i offentliga rum är på många sätt en relativt ny företeelse 
i Sverige. Utifrån ett angloamerikanskt perspektiv är emellertid fenomenet ingen 
nyhet. Det denna studie visar på är att utformningen av offentliga rum i Sverige 
idag kanske ligger närmare den angloamerikanska än vad som beskrivits i tidigare 
forskning. På transportnoderna har vi upptäckt tillsynes målmedvetna strategier 
som möjliggör exklusion av oönskade grupper. I en nordamerikansk kontext 

avslutningsvis ställer oss är om detta problem kanske ska börja tas på allvar även 
i Sverige?

NYCKELORD: exkludering, offentligt rum, territorialitet, bänkar, övervakning, trygghet, 
demokrati, aktör-nätverksteori
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BAKGRUND

”Exkluderande design” vid Centralen tar bort sovplatser (IRAGORRI 2015a), Designen 
som ska hålla hemlösa borta (IRAGORRI 2015b), Obekväm design motar bort oönskade från 
städerna (BEHDJOU 2014). Under hösten 2014 och våren 2015 publicerar Dagens 
Nyheter ett antal artiklar om vad de kallar ”exkluderande design”. Exempel som 
tas upp är urbana möbler utformade för att det ska vara svårt att ligga på dem. Även 
Sydsvenskan uppmärksammar bänkar i och omkring tågstationerna Triangeln 
och Centralstationen i Malmö och lyfter fram att en av bänkarna anmälts till 
diskrimineringsombudsmannen (ANJOU 2011). När Marit Sundberg i Expressen 
(SUNDBERG 2011) skriver om samma bänkar menar hon att ”[o]rsaken till lutningen 
är att den ska avskräcka uteliggare och hindra andra från att bli kvar på dem för 
länge”. Även Aftonbladet (LINDBERG 2015) och Svenska Dagbladet (ANDERSSON 
2015) har skrivit om fenomenet “exkluderande design”. Gemensamt för de ovan 
nämnda artiklarna är att de berör designen av fysiska objekt, exempelvis urbana 
möbler, inom offentliga rum. Några av artikelförfattarna menar att de fysiska 
objekten syftar till att hålla grupper som “hemlösa”, “tiggare” och “uteliggare” 
borta (IRAGORRI 2015b; 2015c, BEHDJOU 2014).

Under 2015 sätter den statliga fastighetsförvaltaren av järnvägsstationer 
Jernhusen upp skyltar med texten ”Sittplatserna är avsedda för resenärer med 
giltigt färdbevis” på ett antal bänkar på Linköpings Centralstation varpå de blev 
anklagade för att vara “inhumana och utöva apartheid” (FASTIGHETSTIDNINGEN 
2015). Orsaken till att skyltarna sattes upp var att hemlösa människor uppehöll sig 
i lokalerna vilket enligt Jernhusens pressansvarige ledde till en brist på sittplatser 
för resenärer samt vandalisering (FASTIGHETSTIDNINGEN 2015). Skyltarna togs så 
småningom ned.

Dessa tidningsartiklar öppnade upp vårt intresse för fenomenet exkluderande 
design. Då en inledande läsning av vetenskaplig litteratur gjordes på ämnet visade 
det sig att fenomenet med bänkar som är utformade för att stöta bort hemlösa har 

den här typen av urbana möbler ofta med epitetet “bum-proof ” (DAVIS 1992, 
BICKFORD 2000, BERGAMASCHI et al 2014, SCHINDLER 2015). Gemensamt för dessa 
artiklar är att bänkarna förklaras i ett sammanhang där det inte enbart är fysiska 
objekt som agerar exkluderande. Dessa så kallade “luffarsäkra” bänkar är endast 
är en av ingredienserna av exkluderande praktiker i offentliga rum. Flertalet 
artiklar beskriver exempelvis en “sanering”

som uppmärksammats i massmedia tycks alltså förstås som en del av ett större 

del 1 /
 



7

från offentliga rum.
Med begreppet “exklusion” tar vi utgångspunkt i olika former av element 

och praktiker i offentliga rum som på något sätt förhindrar vissa grupper av män-
niskors möjlighet att uppehålla sig på, eller bruka platsen. 

SYFTE & PROBLEMFORMULERING

offentliga rum som tycks agera exkluderande gentemot vissa grupper av män-
niskor. Denna exklusion förefaller äga rum genom exempelvis fysiska objekt, 
reglering, övervakning, och/eller med hjälp av oskrivna regler. Bickford (2000) 
och Davis (1992) beskriver exklusion av “oönskvärda” grupper inom offentliga 

den här typen av exklusion går till i praktiken, alltså hur den görs på en given plats. 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fenomenet exklusion inom 
offentliga rum kommer till uttryck i Sverige samt vilka mekanismer som möjlig-
gör fenomenet. Vidare kommer vi även diskutera hur fenomenet kan synliggöras 
bland de grupper av brukare som inte drabbas av exklusion i sin vardag, och kan-
ske därför inte är medvetna om dess existens. 

Hur kommer fenomenet exklusion till uttryck i offentliga rum? 

Hur görs exklusion i det offentliga rummet, med andra ord; vilka praktiker möjliggör 
exklusion?
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DISPOSITION

Uppsatsen är uppdelad i sex delar varav denna första del inleds med en 
sammanfattning följt av en bakgrund till ämnet vilken introducerar fenomenet 
exklusion i offentliga rum. Detta följs av uppsatsens syfte, problemformulering 
och frågeställning. Första delen av uppsatsen avslutas med detta avsnitt om dess 
disposition. Här är du.

Andra delen presenterar tidigare forskning. Här introduceras fyra kategorier 
av exkluderande stadsutformning; exklusion genom fysiska objekt, övervakning, 
regler samt platsens folkliv med oskrivna regler. För att ge ett perspektiv på 
bakomliggande orsaker som möjliggör en exkluderande utformning av offentliga 
rum behandlas även fenomenet globalisering.

Den tredje delen av uppsatsen introducerar Aktör-nätverksteori. 
Detta teoretiska perspektiv som vi antagit är snarare ett angreppssätt, eller 
forskningsdesign innehållande både teori och en metodansats. Här redovisas den 
metod för de observationer som genomfördes under uppsatsens gång, samt för 
hur vi analyserade empirin. Uppsatsens tredje del avslutas med en metodologisk 
diskussion och ett avsnitt som behandlar kritik mot aktör-nätverksteori.

Del fyra och fem är individuellt skrivna av uppsatsens två författare. Del 
fyra är författad av Mikael Svensson och behandlar observationer genomförda 
på Malmö Centralstation och Triangeln samt efterföljande analys för respektive 
station. Del fem redogör för observationer på Stockholms Centralstation samt 
analys och är skriven av Viktor Wallström.

I den sjätte och avslutande delen presenteras uppsatsens slutsats samt en 
designintervention vilken syftar till att synliggöra exklusionen som görs i offentliga 
rum.
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I följande kapitel presenteras ett antal begrepp och fenomen från tidigare 
forskning om fenomenet exklusion i offentliga rum. Då vi i denna uppsats använder 
oss av observationer som främsta källa för empiri är det lämpligt att inleda studien 
med en litteraturöversikt (DENSCOMBE 2009:275). Detta i syfte att ge oss som 

observationer och efterföljande analys baserat på tidigare forskning (2009:275). 
Efter de första observationerna har informationsinsamlingen även skett 

med ett letande öga efter de företeelser vi upptäckt på de platser vi undersökt. 
Processen har alltså inte varit linjär. Det har snarare skett ett samspel där begreppen 
kontinuerligt bollats mellan litteraturen och empirin. En slags “växelverkan” 
mellan bearbetning av data och fördjupning inom litteratur (AHN 2007:53). En 
artikel som varit till god hjälp i vår förståelse kring vilka typer av företeelser som 
kan agera exkluderande är Oc & Tiesdells artikel om stadsutformningsprinciper 
för tryggare stadskärnor (1999). Oc & Tiesdell delar upp principerna i fyra olika 
kategorier:

the fortress (ungf. exklusion genom fysiska objekt), 
the panoptic (ungf. övervakning), 
the regulatory (ungf. reglering) och 
the animated (ungf. folkliv) (OC & TIESDELL 1999). 

Dessa principer är inte är ömsesidigt uteslutande utan överlappar varandra 
och agerar samverkande för att kontrollera offentliga rum och möjliggöra 
exklusion (OC & TIESDELL 1999:270). Den litteratur som litteraturöversikten 
behandlar har kategoriserats upp under dessa fyra principer och redovisas i fyra 
avsnitt nedan. I vår tolkning av Oc & Tiesdells stadsutformningsprinciper har 
vi främst behandlat frågan hur exkludering sker men inte gått in lika mycket in 
på varför. Detta för att uppsatsens frågeställning berör hur exklusionen tar form 
och görs på en plats. Dock behandlar problemformuleringen även frågan om 
vilka mekanismer som möjliggör fenomenet exklusion. En sådan bakomliggande 

städers roll som varumärken i en globaliserad värld (OC & TIESDELL 1999, THÖRN 
2011, DOHERTY et al. 2006, BERGAMASCHI et al. 2014). Därför behandlar den femte 
och avslutande delen av litteraturöversikten fenomenet globalisering och städers 
behov av att vara attraktiva på en global marknad.

del 2 /
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THE FORTRESS APPROACH—EXKLUSION GENOM FYSISKA OBJEKT

Det Oc & Tiesdell (1999:270) kallar för the fortress approach berör fysisk 
segregation och försvar av territorium genom att uttrycka vem som får och vem 
som inte får tillgång till en plats. Detta synsätt, menar de är starkt sammankopplat 

många butiksägare i USA installerar säkerhetsluckor för att förhindra kriminell 
aktivitet. Risken med detta är att det skapar rädsla och en avvisande atmosfär 
genom att det ger bild att området är “dött” (1999:271). Fortsättningsvis är 
privatiseringen i sig, där kontroll och förvaltning av rum överförs från den 
offentliga till privata sektorn, ett uttryck för the fortress approach (OC & TIESDELL 
1999:272). Med privat förvaltning av det offentliga rummet riskerar prioriteringen 
att hamna på medborgare som kan spendera pengar, medan fattiga riskerar att 
ignoreras eller exkluderas (1999:272). 

Där Oc & Tiesdell (1999) tar upp både nordamerikanska och europeiska 
exempel skriver Mike Davis endast ur ett nordamerikanskt perspektiv. Han 
beskrev redan 1992 i Fortress Los Angeles hur vi lever i städer vilka är indelade 

där fattiga och kriminella bor, och att arkitekturen exkluderar hemlösa (DAVIS 
1992:155). Davis pekar på att det sker en rensning av oönskvärda element och 

bänkar, sprinklersystem, gated communities och stöldsäkra soptunnor (DAVIS 
1992:159, 161).

Med utgångspunkt i Bologna i Italien konstaterar Bergamaschi, Castrignanó 
och De Rubertis (2014) att en trend i västeuropeiska städer är under uppkomst; en 
ökad kontroll av urbana offentliga miljöer vilket leder till en rumslig exklusion och 
en begränsad “rätt till staden” för hemlösa personer. Från nolltolerans till anti-

till sanering, från övervakning till exkluderande design, allt detta är en del av denna 
trend (BERGAMASCHI et al. 2014:2).

Exkluderande design tycks vara ett fenomen som nyligen gjort entré på 
offentlig plats i Sverige, vilket även speglas i forskningsläget. Fredrik Edin har 
skrivit en masteruppsats om den lutande bänken på stationen Triangeln i Malmö 
(2014). Han menar att den lutande bänken fyller tre funktioner där den första 
funktionen är att bänken döljer maktrelationer (2014:14). Detta innebär enligt 
Edin att bänken avvisar grupper av människor (exempelvis hemlösa, fattiga 
missbrukare) så att andra brukare av staden inte ser dem. Ett samspel sker med 
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(EDIN 2014:52). Den andra funktionen är att bänken påverkar beteenden genom 
”sin blotta utformning” (2014:30). Detta menar Edin påverkar ”våra” åsikter 
och föreställningar. Till sist så rättfärdigar den rådande ordning. Genom bänken 
och övriga exkluderande designelement skapas en hegemoni vilken delar in 
människor i tillräckliga och otillräckliga konsumenter (2014:23). ”De otillräckliga 
demoniseras och avvisas.” Edin kallar det för en ”…ekonomisk rensning av våra 
städer” (2014:52). Susan Bickford (2000) har problematiserat denna “rensning” 
utifrån ett nordamerikanskt perspektiv . Uppfattningen av vilka som inkluderas i 
“allmänheten” riskerar att förändras om den fysiska miljön sätter ramar för vilka 
som inkluderas och ges möjlighet att bruka offentliga rum (2000:363). En av 
riskerna med att sätta upp väggar runt dessa platser, oavsett om de är synliga 
eller ej, är att de människor som inkluderas på platsen inte uppfattar att väggarna 
existerar. Detta formar i sin tur en världsbild där hemlösa och andra främlingar 
som uppfattas som skrämmande blir alienerade från stadens offentliga rum. Staden 
riskerar därmed förlora de gemensamma platser där demokratiska processer kan 
ta form (BICKFORD 2000:363).

Begreppet panoptic innefattar enligt Oc & Tiesdell (1999:272) kontroll av 
offentlig miljö, privatisering av rum, riktad närvaro av polis och säkerhetsvakter, 
kameraövervakning, annan typ av dold övervakning, begränsning av civila friheter, 
exklusion samt “polisstaten”. Själva ordet härstammar från Foucaults koncept 
om Panopticon - en arkitektonisk och allseende form för konstant övervakning 
av fångar. Författarna menar att skillnaden mellan övervakning och reglering (se 
the regulatory approach nedan) kan ligga i betraktarens öga och skillnaden mellan 
en auktoritär polisstat och en “polisiär” stat. Den förra handlar genom att utöva 
kontroll medan den senare handlar genom förvaltning (OC & TIESDELL 1999:272f). 

Av begreppen som nämns ovan är det främst närvaro av polis och 
säkerhetsvakter, dold övervakning samt kameraövervakning som lyfts fram och 
diskuteras i artikeln (OC & TIESDELL 1999:273). Övervakning, menar de, är inte 
en företeelse fri från problem. För hög väktarnärvaro kan skapa en upplevelse av 
osäkerhet i sig, samtidigt som en för uppenbar övervakning genom kameror kan 
skapa rädslor kring ett storebrorssamhälle om det inte är väl underbyggt av tilltro 
och respekt (OC & TIESDELL 1999:273). 

I en studie på ett antal tunnelbanestationer i Stockholm från 2015 
undersökte Uittenbogaard (2015:70-71) hur möjligheter för visuell övervakning 
påverkas av hur omgivningen är utformad. Klart stod att olika aspekter påverkade 
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övervakningsmöjligheterna på olika platser; exempelvis människor på perronger 
och vänthallar, säkerhetsvakter i lounge rum, siktlinjer på plattformarna och 
utgångar samt kameror och speglar i mindre befolkade vänthallar (UITTENBOGAARD 
2015:70-71).

Oc & Tiesdell (1999) och Uittenbogaard (2015) tar båda upp snarlika aspekter 
av övervakning. En tydlig skillnad är att de förstnämnda delar in mänsklig närvaro 
av informella aktörer (resenärer eller personal som inte har för huvudsyfte att 
vaka) och formella väktare (polis, säkerhetsvakter) i två olika kategorier, animation 
respektive panoptic medan den senare inte gör någon formell skillnad mellan 
kategorierna. Resultatet är dock detsamma och slutsatsen är alltså att närvaro 
av personer som “hör hemma” i rummet bidrar till en känsla av säkerhet (OC & 
TIESDELL 1999:277, UITTENBOGAARD 2015:71).

Uittenbogaard (2015:71) presenterar tre slutsatser från studien på olika 
tunnelbanestationer i Stockholm. Till att börja med bör framförallt perronger ha 
goda siktlinjer för att skapa möjligheter för övervakning. Detta kan ske genom 
transparenta eller låga objekt på platsen medan siktlinjebrytande objekt hålls till 
ett minimum (UITTENBOGAARD 2015:71). Även formgivning och placering av 
hörn bör tänkas igenom. Framförallt bör möjligheter för fria siktfält förbättras 
vid platser där det rör sig många människor, fortsätter han. För det andra kan 
verktyg som exempelvis speglar användas för att bidra till att välbefolkade platser 
blir mer lättövervakade. Att planera för placering av sådana verktyg kräver, enligt 
Uittenbogaard, i vissa fall att man testar hur objekten sätts ut. Slutligen är, som 
tidigare nämnt, behovet av människor på platser en central faktor för säkerheten 
av publika platser (UITTENBOGAARD 2015:71).

Övervakning är ett begrepp som alltså kan innefatta fysisk miljö, formella 
och informella väktare. Dock skiljer sig begreppet panoptic från övriga genom det 
återkommande fokuset på synfält och/eller fri sikt. 

THE REGULATORY APPROACH—REGLERING

Filosofen John Locke menade att frihet inte maximeras genom att helt 
ta bort lagar och regler då detta skulle innebära att individer inte är fria från 
inskränkning av andra individer (OC & TIESDELL 1999:275). Lagar och regler är 
därför enligt Locke till för att söka maximera frihet på det stora hela, genom 
att begränsa friheten i det lilla. Vid reglering av det offentliga rummet, genom 
det som Oc & Tiesdell kallar för the regulatory approach blir då frågan vem som 
kan byta vissa friheter som medborgare för en större känsla av säkerhet (OC & 
TIESDELL
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till att förhindra grupper med exempelvis politiska, religiösa eller moraliska motiv 
(1999:275). Detta i sin tur skriver författarna kan göra att en regulatory approach 
blir en panoptic approach. Som tidigare nämnt kan en allt för övervakad miljö (från 
exempelvis polis, väktare eller kameror) snarare generera rädsla än att stävja den 
(OC & TIESDELL 1999:273). 

Därför har vissa städer i Storbritannien använt “ambassadörer för stadskär-
nan” och dylika benämningar för att skapa informella “väktare” (OC & TIESDELL 
1999:276). Denna del inom The regulatory approach menar Oc & Tiesdell går sida 
vid sida med det de kallar en animated approach (se nedan). Det är även i likhet med 
personer som arbetar i offentliga miljöer som exempelvis busschaufförer, recep-
tionister eller butiksägare. Denna grupp kan alltså fungera som väktare utan att 
det är dess huvudfunktion och är alltså inte en del av den visuella övervakningen. 
Samtidigt påpekar författarna att en stor del av denna personal i det offentliga 
rummet har ersatts av automatiserad teknologi och maskiner vilket alltså är en 
avbefolkning av det offentliga rummet (OC & TIESDELL 1999:276). 

REGLER

De tre första principerna som beskrivits ovan har den gemensamma 
nämnaren att de kritiserats i media för att skapa segregerade miljöer. Den fjärde 

the animated approach, eller folkliv
radarn (BERGLUND SNODGRASS 2016:81). Denna princip är vanlig att arbeta med i 
Sverige och manifesterar sig bland annat i idéerna om den “täta” eller “blandade” 
staden (2016:81).

Catharina Thörn skriver om en så kallad “soft policy” som exkluderar 
vissa grupper av människor från offentliga rum (THÖRN 2011). Detta fenomen 
skulle kanske kunna översättas till svenskans begrepp “oskrivna regler” och 
hur denna typ av regler påverkar idéer om vilka typer av människor (ofta ur ett 
socioekonomiskt perspektiv) som förväntas bruka en viss plats (THÖRN 2011). 
Fenomenet är ett uttryck av Oc & Tiesdells princip the animated approach vilket 
beskrivs som skapandet av trygghet genom befolkandet av platser och att denna 
befolkning tillsammans hjälper till att övervaka en plats (1999:276f). Oc & Tiesdell 
menar att fenomenet även kan härledas tillbaka till Jane Jacobs idé om behovet att 
ha “ögon på gatan” (1999:277).

Thörns artikel sätter de oskrivna reglerna i ett perspektiv till hur exklusion 
ter sig i en nordamerikansk kontext. Där nordamerikanska städer ofta systematiskt 
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riktar sig mot hemlösa genom regler och ingrepp i den fysiska miljön menar Thörn 
att den svenska modellen oftare använder åtgärder som inte är direkt riktade mot 
hemlösa, men ändå får direkta konsekvenser för dessa grupper (2011:991,993). 

kommunala förvaltningar, och den privata sektorn skapats. Ett av artikelns exempel 
är Göteborgs Stads initiativ Trygg, vacker stad (THÖRN 2011: 997). Göteborgs Stads 
vision är att genom denna samverkansplattform skapa en “öppen och trygg stad 
som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor” 
och att “stadsmiljön ska ge ett mervärde för göteborgarna” (GÖTEBORGS STAD, 
2016) I strategierna går det även läsa att:

“En viktig uppgift är att i dialog påverka göteborgarnas förhållningssätt till 
stadsmiljön – att kommunicera den bild av Göteborg som beskrivs i visionen 
– i syfte att förändra attityder och beteenden.” (GÖTEBORGS STAD, 2016)

Denna beteendeförändring är viktig för att skapa platsens oskrivna regler. 

beteendeförändringen eller om det handlar om att locka dit andra människor helt 
och hållet. Oc & Tiesdell beskriver den här typen av trygghetsåtgärder som en av 
nycklarna till att skapa platser som har mycket folkliv och rörelse (1999:278f). Då 
skapas så kallade “better-peopled places” där brukarna av det offentliga rummets 
ögon tillsammans skapar en slags övervakning av rummet och sätter standarden 
för vem som förväntas uppehålla sig på platsen (OC & TIESDELL 1999:278f).

I Göteborg tar Thörn upp ett exempel på hur denna bild av “better people” 
formuleras genom städkampanjen TÄNK (THÖRN 2011:997). I kampanjen sattes 
reklamskyltar upp vars syfte är att associera Göteborgs offentliga rum med ett 
“gemensamt vardagsrum för göteborgarna”. Reklamskyltarna i kampanjen 
porträtterade enbart personer som Thörn beskriver som vita medelklasspersoner 
i exklusiva kläder (2011:997f). De konkreta åtgärderna som gjorts i Göteborg är 
bland annat avlägsnandet av vegetation och offentliga toaletter. För toalettbesök 
hänvisar kommunen numera till att besöka restauranger. Dessa åtgärder är riktade 
mot att göra staden tryggare och bekvämare för vissa, men blir i realiteten inte 
bekvämare för alla grupper (THÖRN 2011:998). Hemlösa blir extra utsatta av dessa 
åtgärder då konsekvensen blir att de syns tydligare i stadsbilden och därmed även 
blir mer sårbara1 (THÖRN 2011:1004). Det enda hemlösa människor kan göra 
för att kunna fortsätta att uppehålla sig på platsen är då att smälta in genom att 

1 En konsekvens som även går ihop med principen om the panoptic approach, beskriven ovan.
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hålla sig extra rena och klä sig propert, något som kräver tillgång till dusch och 
andra bekvämligheter (THÖRN 2011:1002). Det som Thörn menar händer är att 
de offentliga rummen “saneras” och blir rum för “shoppingupplevelser” istället 
för rum där alla medborgare är välkomna att uppehålla sig. (2011:1001). Rummen 
privatiseras och den drivande faktorn är samarbetet mellan den offentliga och 

med en nordamerikansk är just hur dessa regler ofta förblir oskrivna, och att det 

inbäddade i tillsynes positiva begrepp så som att platser ska vara “välkomnande 
för alla”, där endast de som följer de oskrivna reglerna tillåts vara en del av dessa 
“alla” (BERGLUND SNODGRASS 2016:81) Men reglerna kan verka med lika stor 
exkluderande kraft oavsett om de förblir oskrivna eller ej (THÖRN 2011:1005).

Några av orsakerna till denna så kallade “sanering” går att hitta i hur städer 
idag har ett behov av att vara attraktiva (OC & TIESDELL 1999:278) på en global 
marknad (THÖRN 2011:992, DOHERTY et al 2006:11) och det är mot fenomenet 
Globalisering som vi rör oss nu.

De fyra stadsutformningsprinciper som litteraturöversikten hittills tagit upp 
skulle kunna förstås utifrån idéer om attraktivitet. Flera exempel från litteraturen 
går att härleda till städers strävan efter att attrahera företag och människor från 
en global marknad (OC & TIESDELL 1999:278, THÖRN 2011:992, DOHERTY et al. 
2006:11, BERGAMASCHI

detta tar form, och det är inte meningen att täcka alla aspekter av globalisering i 
detta avsnitt. Men ett par beståndsdelar är värda att ta upp för att få en förståelse 
för vilka drivkrafter som gör att Oc & Tiesdells stadsutformningsprinciper 
möjliggörs.

En av globaliseringens konsekvenser är att städer idag tävlar om att 
attrahera kapitalinvesteringar från en global marknad, och således strävar efter 
att presentera en attraktiv “image”, eller bild av staden (DOHERTY et al. 2006:11). 
Sharon Zukin beskriver detta som en estetisering av rum, vilken sker i syfte att 
attrahera människor och företag till en stad från en global marknad (THÖRN 
2011:995). Flera yttringar av denna estetisering tas upp i rapporten Homelessness and 
Exclusion: regulating public space av Doherty et al. (2006) genom ett antal exempel. I 

Service, Sicherheit und 
Sauberkeit, ungef. service, trygghet och renlighet) vars huvudsyfte är att förbättra 
tyska tågstationers anseende. Detta program har formulerat ett antal regler så 
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som förbud mot tiggeri, förtäring av alkohol, beteende som kan vara störande för 
andra, att ligga på golv samt att söka igenom papperskorgar. Regler som riktar sig 

DOHERTY et. al 2006:6). Liknande exempel går även att 
hitta i Italien1 och idag även i Sverige (AB STOCKHOLMS LOKALTRAFIK 2016). Enligt 
Macleod är denna form av exklusion av hemlösa eller andra “oönskade” grupper 
av människor direkt länkad till en eftersträvan att skapa en attraktiv image av staden 
inom en konkurrensutsatt global marknad (DOHERTY et al. 2006:12). Även Thörn 
beskriver förekomsten av “oönskade” grupper (tillsammans med gatuvåld och 

och otrygghet (THÖRN 2011:992). Många stadsförnyelseprojekt som syftar till att 
göra staden mer attraktiv använder sig också av en förväntat ökad upplevelse av 
trygghet, och brottsprevention som legitimeringsgrund (THÖRN 2011:992) Men 
enligt Thörn riktar sig ofta strategier för att reducera brott i Sverige mer mot 
att redistribuera brotten till andra områden än faktiskt brottsprevention (THÖRN 

de offentliga rum som behöver vara attraktiva.

• • •

Litteraturöversikten har härmed lagt en grund för vilka typer av objekt 
och praktiker som skulle kunna bidra till att göra miljöer exkluderande. Den har 
främst varit fokuserad på hur exklusionen konkret tar form på en plats eller inom 
en offentlig miljö. 

Med undantag för Edins masteruppsats som behandlar bänkar, Thörns artikel 
om de “oskrivna regler” som agerar exkluderande i Göteborg och Uittenbogaards 
studie av övervakning i tunnelbanan har exklusionen inte beskrivits i vidare 
detalj inom en svensk kontext. Vidare saknas en helhetsstudie (som inbegriper 
samtliga av Oc & Tiesdells stadsutformningsprinciper (1999)) i hur en plats görs 
exkluderande. Denna uppsats ställer sig frågan hur fenomenet exklusion görs 
inom offentliga rum i Sverige. Frågan består efter litteraturöversikten till stor del 
obesvarad.

1 Moderniseringsprojektet Grandi Stazioni som involverar italiens tretton största tågstationer 
samt uppföljningen Centostazioni vars syfte är att modernisera ytterligare 103 tågstationer i 
landet (DOHERTY et al. 2006:7)
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av exklusion i offentliga rum. För att kunna besvara uppsatsens fråga om hur 
exklusionen görs krävs därför ett teoretiskt perspektiv som kan beskriva relationer 
mellan såväl människor som fysiska objekt och andra icke-mänskliga ting. 
Aktör-nätverksteori är ett teoretiskt förhållningssätt som intresserar sig av just 
relationen mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer som exempelvis fysiska 
objekt, regelverk, policy eller uppmaningar. I följande kapitel beskriver vi vad 
aktör-nätverksteori är och hur vi kommer att använda detta för att samla in och 
analysera vår empiri.

Aktör-nätverksteori (även förkortat ANT) utvecklades under 1980-talet i 
Frankrike av sociologerna Bruno Latour, Michel Callon och John Law. Namnet 
till trots är ANT

AHN 2015:117). 
Grunden inom ANT är att förstå verkligheten som uppbyggd av olika mänskliga 
som icke-mänskliga aktörer vilka skapar och är del av nätverk vilka i sin tur är i ett 
stadium av ständig konstruktion. 

Fördelen med att använda ANT för denna uppsats är att det är en teori och 
metod som inkapslar interaktion mellan både fysiska ting och människor. Dessa 

mänskliga så som tekniska lösningar, föremål och även mer abstrakta företeelser 
såsom uppmaningar och policy (NILSSON 2010:66f).  

För att förklara hur samspelet mellan människor och ting förstås genom 
ANT är det kanske enklast, åtminstone i ett introducerande stadie, att använda 
sig av metaforer. En av de mest klassiska metaforer som Latour använder sig 
av är hotelldirektören som vill ha tillbaka sina nycklar (1998:146f). På en skylt 
uppmanar hotelldirektören sina gäster att lämna tillbaka sina rumsnycklar 
innan de lämnar byggnaden. Denna skylt ger dock inte önskad effekt då många 
gäster, uppmaningen till trots, tar med nycklarna ut vilket i sin tur resulterar i 
att nycklar försvinner. Direktören har genom skylten skapat ett program: “lämna 
tillbaka nycklarna”. De olika anledningarna till att nycklarna inte lämnas 

är antiprogram. Hotelldirektören löser problemet genom att fästa en tyngd på 
samtliga nycklar. Denna tyngd gör det otympligt för gästen att ta med nyckeln 

del 3 / 
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Detta, hävdar Latour, är ett exempel på hur det ursprungliga programmet har 
översatts (1998:147). Programmet uppfylls inte för att gästerna nödvändigtvis vill 
lämna tillbaka nyckeln eller för att de följer uppmaningen från skylten. Gästerna 
lämnar tillbaka nyckeln för att bli av med ett otympligt objekt. Programmet har 
svarat på anti-programmet. Programmet har transformerats.

Figur 1. Latour illustrerar transformationen med ett diagram (LATOUR 1998:150).

Steg 1 i Latours illustration innebär en önskan från hotelldirektören om 
att gästerna ska lämna tillbaka nycklarna. Då önskan inte uttrycks uppfyller 
inte gästerna direktörens vilja. I steg 4 samverkar dock tre aktörer: den verbala 
uppmaningen, den skriftliga påminnelsen samt nycklarnas ditmonterade tyngd, 
för att få en merpart av gästerna att lämna tillbaka nyckeln. Det är inte bara 
gästerna som social grupp som har transformerats, utan även nyckeln som objekt 
(LATOUR 1998:148). När tyngden på hotellnyckeln tas för givet är nätverket stabilt 
och dess beståndsdelar ifrågasätts inte. Ju stabilare aktör-nätverk desto svårare är 

för svartlådning (NILSSON 2010:71). 
det att öppna upp ett nätverk för att avslöja dess beståndsdelar och rekonstruera 
händelseförloppet. I detta fall kan vi alltså spåra hur ett förgivettaget ting som den 
“europeiska hotellnyckeln” skapas (NILSSON 2010:71).  

För att beskriva hur transformationen sker använder Latour OCH-
dimensionen och ELLER-dimensionen (1998:148f,152). I diagrammet ovan 
är OCH-dimensionen den horisontella linjen och ELLER-dimensionen den 
vertikala. Den horisontella linjen kan liknas vid lingvisternas syntagm, d.v.s. något 
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som associeras eller associerar i en kedja. På samma vis kan den vertikala linjen 
liknas vid lingvisternas paradigm, d.v.s. något som ersätter eller ersätts.

 OCH (syntagm)

ELLER (paradigm)

Figur 2. Lingvistikens uppdelning av meningar i syntagm och paradigm (LATOUR 1998:167).

I exemplet ovan illustreras hur människor och materiella ting samverkar. 
Människor, objekt och även mer abstrakta företeelser som exempelvis 
organisationer behandlas alla inom ANT som potentiella aktörer, det vill säga något 
som gör något (AHN 2015:118), vare sig detta är en människa, en haj, eller själva 

aktiva med en egen agentskap 
är fundamental inom ANT. På så sätt erbjuder ANT en väg för att förklara hur 
olika människor, ting och företeelser samverkar även då dessa faktorer skiljer i 
konkretion, skala eller materialitet (NILSSON 2010:64). Utifrån ANT:s syn på världen 
kan inte sociala strukturer tjäna som förklaring för mänskliga beteenden (AHN 
2015:119). Sociala strukturer är istället konstruerade av sociomateriella aktörer 
och intresset ligger i hur stabila dessa är och hur aktörer verkar för att strukturer 
ska fortsätta existera. Det handlar alltså snarare om vad aktörer gör och inte varför.

Ett centralt begrepp inom ANT är den så kallade symmetriregeln. Denna 
grundar sig i att terminologin är densamma för allt som beskrivs och förklaras. 
Med andra ord ifrågasätts den konventionella uppdelningen där mänskliga sub-
jekt ses som handlande aktörer medan tekniska eller naturliga objekt endast ses 
som verktyg i subjektens handlande. Inom ANT är de tekniska och naturliga objek-
ten likställda med de mänskliga subjekten i syfte att synliggöra vad ting och före-
teelser gör med människor och vice versa. Därför beskriver forskare inom ANT 
vad aktörer gör med samma språk, oavsett om det är en människa eller ett ting 
(AHN 2015:123-124). Symmetriregeln är inte en etisk hållning. De aktörer som 
beskrivs kan alla ha sina egna unika egenskaper vilka åstadkommer olika handl-
ingar tillsammans med andra aktörer i nätverket (AHN 2015:124). Symmetriregeln 
bör alltså ses som en analytisk manöver där aktörer tillfälligt lyfts upp (eller ned) 
till samma nivå (KÄRRHOLM 2004:128).  
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TERRITORIALITET

Mattias Kärrholm (2004:124) menar att där Latour noggrant lyckas hävda 
det materiellas betydelse saknar han en känsla för rumsliga aspekter. Kärrholm 
föreslår fyra territoriella produktionsformer vilka kompletterar de ANT-begrepp 
som etablerats av Latour (2004:82). Dessa bidrar med ytterligare begrepp för att 
beskriva hur exklusion görs i det offentliga rummet. 

Kärrholm (2004:9) kritiserar tidigare arkitekturforskning för att ofta ha 
fokuserat på den byggda miljön som ett uttryck för en idé eller hur vi upplever 
arkitektur. För lite fokus menar han har legat på att beskriva vad den byggda 
miljön gör. För Kärrholm (2004:9) är territorialitet och rumslig kontroll centrala 
begrepp inom arkitektonisk planering och användning. Territorier, menar han, har 
påverkan på mänskligt beteende och rörelsemönster, både explicit men också mer 
obemärkt. Begreppet territorialitet beskriver han dels som en form av rumslig 
kontroll där kontrollen inte härleds utifrån avsikt utan utifrån dess effekter på 
viss användning och dels som ett fenomen som uppträder i grader (2004:77). 
Det vill säga att någonting kan vara mer eller mindre territoriellt. Territoriet är ett 
resultat av en maktutövning som uppstår ifrån fyra territoriella produktionsformer 
(KÄRRHOLM 2004:80).

De fyra principiella territoriella produktionsformer som Kärrholm (2004:81f) 
föreslår är: strategi, taktik, appropriation och association. De olika produktionsformerna, 
menar han ger den byggda offentliga miljön olika betydelser, de upprättar och 
upprätthåller territorier och påverkar vardaglig praxis. Produktionsformerna 
beskriver han som ett sätt att “tillgodogöra sig vissa av de olika betydelser som 
begreppet fått i olika sammanhang” (KÄRRHOLM 2004:81f), med andra ord en väg 
för att förstå hur begreppet tidigare har använts.

Figur 3. Kärrholms fyra produktionsformer (2004:82)

Territoriell strategi och taktik är representationer av hur rum avgränsas i 
territorier på ett målmedvetet sätt, alltså en riktad kontroll för användningen 
av territoriet (KÄRRHOLM 2004:82). Skillnaden mellan strategi och taktik i detta 
sammanhang, skriver Kärrholm, handlar om var (i tid och/eller rum) territoriet 
upprättas (2004:82). Territoriell strategi upprättas på distans och kan ta form 

opersonlig kontroll personlig kontroll

riktad produktion territoriell strategi territoriell taktik

produktion genom bruk territoriell association territoriell appropriation
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genom regler eller utformning av rum medan territoriell taktik upprättas i en 
pågående situation och har en mer direkt anknytning till den som upprättar 
territoriet (2004:83).

Territoriell association och appropriation är konsekvenser av användningen 
av territoriet och alltså inte planerat med avsikt att producera ett territorium 
(KÄRRHOLM 2004:84). Själva produktionen kan fortfarande vara planerad men 
avsikten är alltid en annan. Territoriell appropriation, menar Kärrholm produceras 
genom att en grupp använder ett territorium i en sådan omfattning att territoriet 
kopplas just till denna grupp. Den territoriella associationen är liknande, dock 
avser den principiella produktionen här användningen och inte den användande 
gruppen (KÄRRHOLM 2004:84). 

I föregående kapitel introducerades ANT genom ett exempel om en 
hotelldirektör och hennes önskan om att hotellets gäster ska återlämna rumsnycklar 
(LATOUR 1998:104f). Då Latour konstruerar exemplet genom nätverkets aktörer i 
form av exempelvis hotelldirektören, gästerna, skyltar, nycklar och nyckeltyngden, 
kan enligt Kärrholm, (2004:125) Latour ha missat den “starkaste” aktören, 
nämligen hotellet som territorium.  

Enligt Kärrholm (2004:125) är hotellet redan etablerat som en institution-
aliserad territoriell typ som kan kopplas till territoriell association. Alltså ett ter-
ritorium med en redan införstådd användning. Hotellets gäster vet vad för slags 
beteende som förväntas av dem när de anländer till och lämnar ett hotell. Den 
territoriella associationen kan utmanas först om exempelvis receptionen slutar 
fungera som den “brukar”, det vill säga om de slutar ta emot nycklar eller om den 
helt enkelt är stängd (KÄRRHOLM 2004:125).

Kärrholms territoriella expansion är hans sätt att förklara hur rumsnycklarnas 
territorium uppstår. Han menar att hotelldirektören genom sina uppmaningar, 
skyltar och tyngder inom det redan starka och etablerade hotellterritoriet, även 
försöker etablera ett nyckelterritorium. Det associerade hotellterritoriet som 
upprätthålls genom aktörerna hotellbyggnaden, hotellets atmosfär, lobbyn och 
receptionen är även ett strategiskt territorium enligt Kärrholm. Tillsammans 
producerar personal, byggnader, uppsatta anvisningar och hotelldirektören det 
strategiska hotellterritoriet (KÄRRHOLM 2004:125). 

Hur applicerar då Kärrholm territorialitet på offentliga rum? Till att börja med 
inleder han sin diskussion om det han kallar för “den territoriella offentligheten” 

utrymmen där individer i närvaro av varandra är på ett personligt plan okända eller 
endast för varandra kända kategoriskt (KÄRRHOLM 2004:270). Vidare skriver han, 
kan det vara ett rum där en kan vistas utan tillstånd och tillåter samtida närvaro 
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av främlingar. Han framhäver också synen på det offentliga som ett politiskt eller 
kollektivt forum vilket enligt Kärrholm är ett synsätt som Hannah Arendt och 
Jürgen Habermas förespråkar (KÄRRHOLM 2004:270).

Kärrholm (2004:271) föreslår en alternativ väg: det offentliga rummet 
som en territoriell komplexitet. Den territoriella komplexiteten menar han i en 
viss mån kan avgöra graden av en plats offentlighet. Han argumenterar för att 
användningen i detta sammanhang blir en viktig faktor då en plats som ska kunna 

handlingar och funktioner. För att en plats ska vara territoriellt komplex föreslår 

totalt och inom varje produktionsform. Komplexiteten kännetecknas också av en 
överlagring av användning, alltså att en plats användning förändras över tidpunkter 
på dygnet, året eller årstiden men också mer oregelbundna förhållande som 
exempelvis väderlek (2004:275). I sin avhandling jämför han hur den territoriella 
produktionen sker på tre torg i Lund med hur den sker på köpcentrum (2004:273). 
Han ser köpcentrumet som en “territoriell box” utan insyn och utblick med en 
övergripande territoriell strategi. Samtidigt som köpcentrumet är territoriellt 
reglerat menar han att det saknar territoriell komplexitet genom dess fattigdom 
på informella territoriella appropriationer och associationer. Slutligen menar 
Kärrholm att territorier på en territoriellt komplex plats måste vara balanserade, 
ett territorium får inte ha övertag mot ett annat (2004:276).
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METOD
 
Aktör-nätverksteori kommer som tidigare nämnt med en inbyggd 

metodansats. Metoder som ofta används inom ANT är exempelvis fältanteckningar, 
videoinspelning, intervjuer samt insamling av dokument och artefakter (AHN 
2015:122). Studier som använder sig av ANT är ofta mycket fördjupade i ämnet 

ANT-studie kan sträcka 
sig över många månader eller år (AHN 2007:48, DANKERT 2011). Då denna studie 
endast sträcker sig över en period på två månader gjordes bedömningen att 
observation på plats var den mest effektiva metoden för insamling av empiri. 

Detta kapitel inleds med en genomgång av hur observationerna har skett 

Efter detta introduceras hur datan har bearbetats. Kapitlet avslutas med en 
metodologisk diskussion.

Ett mantra inom ANT

aktörer är det som ska följas, och hur? Ahn beskriver första steget i sin egen 
ANT AHN 

beror på vilken typ av företeelse som ska undersökas. Varje företeelse eller 
plats kommer dock med sina egna förutsättningar för vilka aktörer som kan 

uppsats har vi valt att utföra studien genom observationer av offentliga rum för 
att förstå hur fenomenet görs på plats. Men vilka platser är då relevanta att studera? 
Uppsatsens frågor och problemformulering tar sin ursprungliga ansats i ett antal 

Stockholm. Med utgångspunkt i detta har tre stora transportnoder valts ut för 
observation; Stockholms Centralstation, Malmö Centralstation samt stationen 
Triangeln i Malmö. Är då Stockholm Centralstation, Triangeln och Malmös 

ordningslagen (1993:1617) 1 kap 2 § jämställs järnvägsområden med offentlig plats. 
De rum som är föremål för observation i denna uppsats stänger förvisso under 
vissa tider på dygnet; Stockholms Centralstation har öppet mellan 05:00 och 00:15 
och Malmö Centralstation 04:00-00:00 under vardagar, dock med en nybyggd 
del av stationen, Glashallen som är öppen dygnet runt. Enligt ordningslagen 
behandlas dock dessa rum som offentliga under sina respektive öppettider. I 
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lagens mening råder det alltså inget tvivel om rummens offentlighet. Begreppet 

för allmänheten” vilket innefattar exempelvis gallerior (2016). Tolkningen som 
gjorts i denna uppsats är att begreppet innefattar även de kommersiella ytor som 

och problematiserats i Kärrholms idé om territoriell komplexitet vilket vi beskriver i 
teoriavsnittet ovan (KÄRRHOLM 2004:271).

Gemensamt för samtliga stationer är att det statliga fastighetsbolaget 
Jernhusen äger och förvaltar dem (med undantag för torgytan över stationen 
Triangeln vilken ägs och förvaltas av Malmö stad). En mer detaljerad beskrivning 
av stationerna görs i inledningen till respektive observationsberättelse i uppsatsens 
fjärde och femte del.

Enligt Ahn (2015:126) är alltså första steget i en ANT

plats, där fältanteckningar (inklusive skisser över stationerna) och fotografering 
används. Under observationerna har det eftersträvats en öppenhet för nya oväntade 
aktörer. Vi som forskare har försökt hålla ANT:s symmetriregel i bakhuvudet 
under observationerna (AHN 2015:123f). Det ska dock medges att en helt objektiv 
observation är i det närmaste omöjlig. Ahn beskriver i sin avhandling en skildring 
av verkligheten som inte är objektiv, utan “en produkt av olika möten mellan mig 
(“story teller”) och informanterna” (AHN 2007:46). Kärrholm använder sig av en 
form av “storytelling” som metod (2004:238). Han gör en skissartad jämförelse 
mellan tre torg i Lund för att sedan bygga upp målande beskrivningar av platserna 
utifrån ett ANT-perspektiv (2004:238ff).

Då denna uppsats är skriven av två författare togs beslutet att dela upp 
observationerna mellan Malmö och Stockholm. Mikael Svensson utförde 
observationer på Centralstationen och stationen Triangeln i Malmö. Viktor 
Wallström utförde observationer på Stockholms Centralstation.

De metoder som användes för datainsamling under observationerna var 
fältanteckningar och fotografering. Direkt efter observationerna skrevs även en 
observationsberättelse. En av huvudprinciperna med fältanteckningar är att de 
bör skrivas ned så snart som möjligt efter observationen på grund av risken för att 
glömma detaljer om forskaren väntar för länge med att anteckna dem (Denscombe 
2009:286). Fältanteckningarna skrevs därför ned löpande i anteckningsblock eller 
på mobiltelefon under och direkt efter observationen. Gällande fotograferingen 
användes en mobilkamera i syfte att försöka minska den uppmärksamhet på 
forskaren som exempelvis en större systemkamera skulle generera. I det här stadiet 
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gjordes även valet att inte arbeta med någon förutbestämd systematik kring vilka 
aktörer som vi som forskare skulle söka efter; observationen ska snarare ske så 
förutsättningslöst som möjligt. Symmetriregeln inom ANT var en av ledstjärnorna 
för detta. Genom att behandla ett nätverks samtliga aktörer som likvärdiga (AHN 

gör. Fokuset under observationerna låg på och frågan vad 
aktörerna gör. För att kunna genomföra detta gjordes ett antal observationer över 

undersöka om nätverket genomgår förändringar beroende på vilken tid på dygnet 
som observationen sker på. Förutom observationer under dagtid har även minst 
ett besök gjorts på varje plats under kvällstid i syfte att vidare se hur stationernas 
karaktär förändrades över tid.

Som tidigare nämnts bibehölls det under observationerna ett öppet sinne 
för olika aktörer som konstruerar stationernas nätverk. Målsättningen var att 

plats vid varje observationstillfälle gav oss möjlighet att observera aktörer som 

informationsutrop eller ankommande tåg och bussar som förser platsen med 
resenärer.

De första observationerna skedde mellan 14-18 april i Malmö och Stockholm. 
En andra uppföljande observationsomgång gjordes i Stockholm den 1-2 maj och 
i Malmö den 5 maj.

Genom observationer i Malmö och Stockholm har vi samlat in empiri i form 

fall en väldigt bra början. Inom ANT är forskaren en viktig del i att producera en 
berättelse för att tolka och analysera insamlad data. Forskaren får datan att tala 
genom att organisera denna berättelse om forskningsobjektet (AHN 2015:123).

  Denna uppsats tar fasta på Ahns 
beskrivning av forskarens uppgift att producera en berättelse (AHN 2015:123) och 
tar även inspiration från Kärrholms jämförelse av tre torg i Lund som gjorts 
delvis genom målande beskrivningar av platserna (KÄRRHOLM 2004:238-261). Det 
första vi gjorde med de insamlade fältanteckningarna och upplevelserna efter 
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observationen var att skriva en uttömmande berättelse om vad det var vi såg 
på platsen. Detta berättande gjorde det även möjligt att få ned mer utav den 
empiri som samlats in under observationerna. Vi producerade mycket text som 
sedan kunde användas som underlag för analysen. Ahn kallar detta för en ”tjock 
beskrivning”, och menar att ANT-studier ofta blir mycket deskriptiva utan att 
presentera teoretiska begrepp eller systematisera beskrivningen (AHN 2015:124). 
Fördelen med detta var att utifrån en texttung empiri kunna ”extrahera” och 

Aktörerna ”extraherades” således ur berättelsen tillsammans med de 
ANT:s 

symmetriregel beskrivs aktörerna på samma sätt, på samma nivå, oavsett om det är 
en människa eller ett ting (AHN 2015:124). Symmetriregeln är en analytisk hållning 
vars poäng är att kunna beskriva (och sedan förstå) alla aktörers unika handlingar 
och hur de påverkar varandra (AHN 2015:124). Inom observationsberättelserna 
tillät vi oss till viss del vara subjektiva och associera fritt för att ge möjlighet att 

att systematisera. 
 

  Efter listor över viktiga aktörer i respektive nätverk 
sammanställts påbörjades arbetet med att förstå vad dessa aktörer gör. Här var 
Latours artikel Teknik är samhället som gjorts hållbart till stor hjälp (LATOUR 1998). 
Fokus ligger här återigen på att ”follow the actors”. Latour tar upp ett antal centrala 
begrepp för ANT och analysen vilar härifrån på detta sätt att beskriva ett nätverk 
ur Latours ANT-perspektiv (LATOUR 1998). Dessa begrepp har tidigare nämnts 
i denna uppsats men sammanfattas igen i detta kapitel kopplade både till den 
tidigare presenterade metaforen om hotelldirektören, men också exempel på 
aktörer hämtade från våra egna analyser.

görs 
LATOUR 

går att beskriva som en lista av aktörer som hänger ihop som ett syntagm, en 

olika paradigm, alltså i olika kedjor i ELLER-dimensionen, vilket berättar att en 

kedjorna av aktörer på observationsplatserna samt deras existens i OCH- & 
ELLER-dimensionerna byggdes en bild av hur nätverket görs, och därigenom 
är det möjligt att urskilja vilka aktörer inom nätverket som agerar exkluderande. 



27

Figur 4, centrala aktör-nätverksbegrepp som används i denna uppsats analys
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som en aktör rör sig genom. Det är just i skillnaderna mellan kedjor av aktörer 
som program kan upptäckas (1998:166f). Vi kan återgå till exemplet med 
hotelldirektören. Nyckeln till hotellrummet har fästs vid en tyngd. Programmet 
”Lämna tillbaka nyckeln” urskiljs när dessa aktörer (nyckeln + tyngden) separeras 
från varandra och den svarta lådan hotellnyckeln packas upp. 

Genom att undersöka hur aktörer översatts, om de utgör en svart låda eller 
om de är en del av ett (anti)program har empirin uppdelats i olika ANT-begrepp 

för våra studieobjekts rumsliga aspekter använder vi oss även av Kärrholms 

komplexitet.
Analysen har gjorts separat på respektive observation och presenteras direkt 

under respektive observationsberättelse. Först avhandlas Malmö Centralstation 
på sida 32, Triangeln i Malmö på sida 42 följt av Stockholms Centralstation på 
sida 50. Efter tre separata analyser följer en gemensam slutsats.

METODOLOGISK DISKUSSION

Den stora fördelen med observationer, att forskaren kan se vad som görs med 
egna ögon, är också ett av de centrala problemen med metoden, ett problem som 
måste hanteras. Denscombe (2013:272) beskriver hur två observationsmetoder, 
systematisk och deltagande observation hanterar problemet på olika sätt. Kärnan 
i problemet ligger i att om två forskare observerar samma händelse kommer 

punkter. Fältstudierna för detta arbete är ett exempel på den metod Denscombe 
kallar deltagande observation. Denscombe menar (2013:283) att observatören under 
observationen deltar i de studerade människornas dagliga liv och lyssnar till det 
som händer och sägs. Detta kan göras både öppet i rollen som forskare eller dolt 

studerar då vi, enligt vår uppfattning har lyckats smälta in i den miljö vi studerat. 
Den huvudsakliga empirin i denna studie är de observationer vi har gjort. Dessa 

tillvägagångsätt innebär att en del aspekter bör diskuteras. Som tidigare nämnt tar 
Denscombe (2013:272-274) upp tre viktiga punkter som bör behandlas vid studier 
som bygger på observationer. För det första är det mänskliga minnet selektivt, en 
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stor del av det vi ser glömmer vi helt enkelt bort. De minnen vi behåller är inte 

tidigare tagit in. Det innebär att hur vi uppfattar att en viss händelse har utspelat sig 
endast är en del av hur det faktiskt hände. Också perceptionen hävdar Denscombe 
(2013:273) är selektiv. Den tredje punkten han tar upp är att vårt känslomässiga 
och fysiska tillstånd samt våra tidigare erfarenheter ökar vår mottaglighet för vissa 

möjliggör exklusion i offentliga rum. Observationerna är begränsade främst i tid, 
men också i rum. Texten är ett resultat av det vi såg, det vi fotograferade och det 

våra sinnen och tidigare erfarenheter.
För att ge studien ytterligare djup hade relevanta aktörer inom nätverken 

på Jernhusen och SJ, arkitekter, väktare, möbeldesigners eller marginaliserade 
personer vilka exklusionen är riktad mot. Inom ANT är detta ett vanligt 
tillvägagångssätt för datainsamling (AHN 2015:122). Intervjuer hade kunnat ge oss 
svar på andra typer av frågor som exempelvis ”Hur behandlar arkitekter och planerare 
fenomenet exklusion vid utformning av offentlig plats?” eller ”Hur påverkar exkluderande 
praktiker i offentliga rum marginaliserade gruppers upplevelse av trygghet?”. Vi har dock 
gjort bedömningen att intervjuer inte skulle ha varit avgörande för att svara på 
vår frågeställning.

för platserna som skulle observeras. Inledningsvis diskuterades möjligheterna att 

station. I slutändan kom vi dock fram till att hela stationsytan, innehållande entréer 
med angränsande utemiljö, vänthallar, kommersiella ytor inom byggnaderna, samt 
samtliga perronger och spårområden tas med i observationen för att skapa en så 
heltäckande bild av platsen (nätverket) som möjligt.

En återkommande kritik mot aktör-nätverksteori är att den endast genererar 
överkomplicerade beskrivningar av praktiker utan att ge en förklaring till varför 
dessa praktiker utvecklas som de gör (LATOUR 1998:175). Latour menar dock 

alltså mellan hur något görs och varför (1998:175f). Om aktörers relationer i ett 
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att sluta beskriva för att börja förklara en praktik (1998:176). ”Effektivitet, sanning, 
lönsamhet och intresse är helt enkelt egenskaper hos nätverk […] Dominans är en 
effekt, inte en orsak. För att ställa en diagnos eller fatta ett beslut om orimligheten, 
faran, omoralen eller overkligheten hos en innovation måste man först beskriva 
nätverket.” (LATOUR 1998:177). Det är med andra ord genom den beskrivning 
som en ANT AHN 

själva praktiken (AHN 2015:125). DOOLIN & LOWE (2002:73) menar att sociala 
strukturer enligt ANT både är en effekt av liksom en orsak till diverse fenomen. 
Latour själv skriver (1998:163) att makrostrukturer består av samma ämne som 
mikrostrukturer. Det är denna skalförändring från makro till mikro som Latour 
menar att vi bör kunna dokumentera (1998:163). ANT negligerar alltså inte sociala 
strukturer, som viss kritik mot ANT har hävdat (DOOLIN & LOWE 2002:73) utan 
negligerar snarare bilden av sociala strukturer som en given förklaring av sociala 
praktiker.
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I följande två delar av uppsatsen beskriver vi ur förstapersonsperspektiv hur 
vi rörde oss, vad vi såg och vad vi upplevde på respektive transportnod. Syftet 
med berättelserna är att inledningsvis med bilder och kartor, måla upp en bild 

. Efter 
respektive transportnods observationsberättelse följer sedan en analys i vilken vi 
utifrån ett ANT

dessa gör. 
Observationerna och efterföljande analys har delats upp mellan två orter, 

Malmö och Stockholm, beskrivna av varsin författare. Först ut är Malmö 
Centralstation, följt av Malmö Triangeln på sida 42, vilka har observerats och 
analyserats av Mikael Svensson. På sida 50 följer sedan observation och analys av 
Stockholms Centralstation författad av Viktor Wallström.

• • •
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del 4 / Malmö

av Mikael Svensson

1856 öppnas järnvägen mellan 
Malmö och Lund. Malmö Centralstation (då Malmö station) står dock klar först 
1858. Byggnaden brinner ned redan 1866 vilket leder till att en ny stationsbyggnad 
invigs 1872. Det är detta hus som idag är det mest framträdande av stationens 
hus, otaliga ombyggnader till trots. Den välvda banhallen som förser de sex 
äldre spåren med tak byggs 1891. I samband med detta uppförs även en tre 
våningar hög administrationsbyggnad i rött tegel (GENTILI 2011). SJ-arkitekten 
Folke Zettervall bygger 1924 till en ytterligare våning på stationsbyggnaden som 
vätter mot skeppsbron vilket ger huset den exteriör som vi kan se idag. Nästa 
ombyggnation sker först 1976 och berör endast interiören. 1994 görs ännu en 
interiör renovering då centralhallen byggs om till “en tilltalande publik lokal, ett 
rum att vistas i”. Idag är den senaste byggnaden en underjordisk stationsdel som 
binds samman med de äldre delarna genom glashallen. De båda nya byggnaderna 
invigdes 2010 i samband med Citytunneln (GENTILI 2011). 

  Till Malmö 
Centralstation anländer jag med tåget från Karlskrona. Efter en frukost bestående 
av bl.a. kaffe blir ett toalettbesök nödvändigt. För att få släppas in betalar jag 10 
kronor till personalen i kassan, hade jag velat duscha hade det kostat 40. Toaletterna 
är fräscha, något jag förväntar mig då tillträde är reglerat av en bemannad kassa. 
Direkt utanför badrumskomplexet är en av de äldre perrongerna belägen. Jag 
möts av en kamera fastsatt i bjälklaget, en bänk där sittytan är uppdelad med ett 
metallarmstöd samt en lutande bänkkonstruktion som tycks avsedd för att luta sig 
mot i stående position. De båda bänkarna är av trä.

  Inne i den 
nyare delen av de olika stationsbyggnaderna, Glashallen, breder en Pressbyrå av 
det större slaget ut sig. Bänkarna har ett något modernare uttryck jämfört med de 
ute på perrongerna, men principen är densamma. Mitt på sittytan är ett armstöd 
av metall ditsatt. Bänken i sin helhet är i metall, antagligen aluminium. Snett under 

uttagen gör det för att ladda telefoner och datorer. Lejonparten av uttagen är 
dock placerade utom räckhåll för bänkarna. Vill du ladda din dator eller telefon 
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Figur 5. Malmö Centralstations läge och interiör. Karta över Malmö hämtad från Google.
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och samtidigt ha den under uppsikt blir du tvungen att sätta dig på betongkanten 

vid sittplatserna vid ett område som är något avskärmat genom växtlighet. Två 

det gott om eluttag, nästan ett för varje pall. Området ligger tvärsemot Burger 
King och Subway. 

viss restaurangs gäster. Några av dessa reglerar vad man får och inte får göra 
inom området genom en skylt, andra inte. Som brukare av Jernhusens lokaler 
på Malmö Centralstation får du inte lämna bagage obevakat, du får inte röka, du 
är kameraövervakad och det är ballongförbud, däremot uppmanas du att ”spela 
en trudelutt” på pianot vid matområdet som inte är knutet till någon speciell 
servering. 

Jag går vidare ut mot de äldre perrongerna. Uppskattningsvis en tredjedel 

precis som i Glashallen är här ett armstöd av metall monterat i mitten av sittytan. 

det bänkar, dock utan metallarmstöd. Åter inne i Glashallen noterar jag att det 

från SJ, tågvärdar från Öresundstågen, butikspersonal från exempelvis Coop och 
Pressbyrån samt personal för de olika restauranger och serveringar som stationen 
inhyser.    

  Jag 
återkommer till Malmö Centralstation runt 11. Den här observationsomgångens 
sista dag sätter jag mig en längre stund vid två olika platser för att observera hur 
platserna används av stationens brukare. Vid serveringsbåsen vid Burger King 
uppehåller sig ett antal personer, både gäster till restaurangen, men även folk som 
sitter och väntar utan något att äta. 

Strax innan jag ska sätta mig på tåget hör jag dunkande musik. En familj går 
förbi där sonen står på en segboard (tänk Segway utan styre) som även blinkar, jag 
kan inte riktigt avgöra om musiken kommer ifrån själva segboarden eller annan 
källa. Klart står i alla fall att musiken spelas upp av någon från sällskapet. Ljuden 
väcker uppseende och övriga personer på stationen noterar det “avvikande” 
beteendet. Något senare uppstår en liknande situation då ett äldre par går förbi 
en kopplad hund. Det äldre paret drar en rullväska bakom sig. Då rullväskan 
passerar hunden blir det uppenbart att rullväskan i sig innehåller en annan hund 
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som reagerar genom att skälla. Händelsen är väldigt lustig då det äldre paret går 
vidare med en till synes väldigt upprörd rullväska. Också detta drar blickar till sig.  

  Under den 
sista observationsdagen för den här studien vid Malmö Centralstation har 
telefonoperatören 3 satt upp ett temporärt reklambås mitt emot Forex bank 
i Glashallen. Säljarna ropar på förbipasserande och ger ut godisaskar och 

osäkert och går vidare. Reklambåset står framför två bänkar som då inte används. 
På bänkarna intill sitter två personer som tycks sova, eller i alla fall försöka sova.
Två säkerhetsvakter går förbi från pressbyråhållet. Jag följer efter väktarna för 
att se hur de rör sig på stationen. Ingen anmärkningsvärd situation uppstår och 
vakterna rör sig lugnt genom området. De stannar upp då och då för att prata 
med butiks-och restaurangpersonalen runt om i stationen. Jag sätter mig för att 
observera i den s.k. Gröna hallen. Det är här pianot med skylten ”spela gärna en 
trudelutt om du har lust” på är beläget. Flertalet personer följer uppmaningen till 
många övriga resenärers stora glädje. 

Eftersom en stor del av min och Viktors vakna tid nu ägnats åt att förstå och 
se världen genom ”ANT-ögon” är jag vid detta observationstillfälle mer bekväm 
med perspektivet som ANT ger. Tidigare observationer har präglats av en större 

jag se vad stationens mänskliga och omänskliga aktörer gör. Jag tänker att Malmö 
Centralstation är en station som verkligen ger ett städat och kontrollerat intryck. 
Vilka komponenter skapar intrycket?

Personerna som vistas inom Malmö Centralstations lokaler är för det mesta på 
väg någonstans. Antingen har de anlänt till Malmö, eller så ska de åka ifrån Malmö. 
Således är rörelsen i byggnaden stor. Vid händelse av ankommande tåg med en 
hög koncentration av passagerare ökar också rörelsen inom stationsbyggnaderna. 
Mest rörelse sker i Glashallen. Till Glashallen kommer du närmast oundvikligen 
då du ska röra dig till eller från något av spåren på stationen. De nyare spåren 
kan också leda dig ut mot Anna Lindhs plats, men vill du ha information om 
hur du kan ta dig vidare mot nästa destination, inom eller utanför Malmö, är 
stationen ditt säkraste kort. Och för att nå stationen från spåren är Glashallen 
alltid där. Människorna i Glashallen sitter på bänkar, de rör sig mellan spåren, 
de köper biljetter, laddar elektronik från vägguttagen, frågar säkerhetsvakter och 
tågpersonal om information, en person tigger pengar, två andra samlar burkar 
och ytterligare två sover i sittande ställning.
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 Från vänster; 1. Gröna hallen
2. Bänk med armstöd, Glashallen

3. Bänkar utmed kanten, Glashallen
4. Man som laddar dator, Glashallen

5. Foodcourt
6. Reglerande skylt, Foodcourt

7. Bänk utomhus
8. Glashallen
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Ett av de tydligast 

du som kund betala för att få tillträde till rummet. Det är en klar strategisk territoriell 
produktion med en dominant funktion. Samtidigt är det en associerande produktion då 
du som besökare vet hur du ska bete dig på en offentlig toalett. Genom skyltar sätts regler 
för hur du ska gå tillväga för att få nyttja rummet, badrumsvärden ser till att reglerna 
följs. I detta mindre, och avgränsade rum styrs din möjlighet till nyttjande av rummet 

eller duschen måste du betala”. Programmet stabiliseras genom skyltar, personal, rumslig 
avgränsning och den territoriella produktionen. Inne på själva toaletterna sitter ytterligare 
skyltar med uppmaningar om vad du får och inte får göra inne på toaletten. Det är 
rökförbud, du får inte slänga toalettpapper i papperskorgen (en kompletterande skylt 
visar att det är okej att slänga pappret i toaletten istället) och du får inte sitta på toan på 
ett särskilt sätt. På denna offentliga toalett exkluderas på ett klart sätt personer som inte 
vill, eller har möjlighet att betala. Samtidigt gör kontrollen av WC-territoriet det enkelt 
för personalen att upprätthålla en ordning och fräschhet som kanske skulle vara svårare 
om utrymmets användning inte reglerades och övervakades.

Även vid foodcourten är den territoriella produktionen uppenbar. Precis 
som för den offentliga toaletten är den territoriella produktionen både strategisk 
såväl som associerande. Restaurangernas serveringsdelar är byggda som mindre 

takkonstruktion där namnet på respektive restaurang står skrivet. Restaurangerna 
och caféerna i foodcourten är samtliga lokala eller mindre kända kedjor. Båsens 
konstruktion tycks standardiserad. Några av restaurangerna har satt upp skyltar 
vilka säger att sittplatserna endast är till för restaurangen i frågas gäster. 

Jag ser aldrig någon som inte är restauranggäst sätta sig i något av båsen 
och inte heller testar jag att göra det själv. Rimligtvis skulle dock någon från 
restaurangpersonalen be icke-gäster att lämna. Programmet, “vistas inte här 
om du inte är gäst”, verkar redan vara såpass väletablerat att den associerade 
territoriella produktionen tycks vara tillräcklig. I de fall den inte är det är alltså en 
för icke-gäster avvisande skylt uppsatt. I likhet med WC-territoriet krävs det att 
du betalar för att få bruka platsen. Restaurangerna och den offentliga toaletten har 
olika program. WC-territoriets program förefaller vara “betala för att bruka våra 
toaletter” medan programmet för Malmö Centralstations restaurangterritorier 
snarare är “betala för att bruka våra bekväma sittplatser och välplacerade eluttag 
genom att köpa mat och dryck”. I stationens butiker, som exempelvis Pressbyrån 
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gäster ska uppehålla sig på platsen, istället ska konsumtionen ske, och sen ska 
konsumenten ut för att göra plats för andra. Produkter från butikerna förtärs i 
regel utanför butikslokalerna: i Glashallen, Gröna Hallen, utomhus eller på tåg. 
Utanför butikerna sitter inga skyltar som säger vem som är välkommen och inte.   

I anslutning till Gröna Hallen är två caféer (Espresso House och Starbucks) 
och en restaurang (O’learys) belägna vilka alltså inte är en del av foodcourten. 

välkomna. Jag går in på Starbucks. Här etableras territoriet genom association till 
kedjans namn. Jag vill hävda att Starbucks är ett såpass starkt varumärke att du 
som kund “vet” vad som förväntas av dig i deras lokaler. En annan viktig skillnad 
gentemot serveringarna i foodcourten är att du alltid rör dig inom Starbucks 
lokaler som gäst. Köper du exempelvis sushi i foodcourten rör du dig mellan 
privat och offentlig plats från att du fått din mat till att du sätter dig. Inom Malmö 

rum och offentligt. Många av de kommersialiserade rummen utgör delterritorier 
inom ett större offentligt territorium medan andra, exempelvis Starbucks mer 
tydligt avgränsar sig rumsligt från det offentliga.

De rum på Malmö Centralstation där du kan uppehålla dig utan krav på 
motprestation i form av konsumtion är Glashallen och Gröna hallen (och delvis 
foodcourten) (se karta). Glashallen är öppen dygnet runt. Längs väggarna i 
Glashallen står det bänkar, samtliga med armstöd placerade i mitten av sittytan. 

av observationstillfällena har telefonoperatören 3 slagit upp ett “reklambås” 
för marknadsföringsändamål. Det är en strategisk, associerad och approprierad 
territorial produktion. Telefonoperatören approprierar platsen inom det offentliga 
och strategiska territoriet som är Glashallen. Genom skyltar och personalens 
uniformer knyts territoriet just till gruppen säljare. Den territoriella produktionen 
är även strategiskt riktad genom att operatören har planerat att upprätta ett 
territorium där de kan locka kunder. Reklambåset står placerat framför några av 
stationens bänkar som förblir oanvända under den tid reklambåset är kvar.  

Glashallen och Gröna hallen angränsar båda fysiskt till kommersialiserade 
rum på stationen. I några fall tycks dock gränsen mellan kommersiella och resten 
av stationen vara tvetydig. I Glashallen står en grupp med bord, pallar och bås 
med soffor. Området ramas försiktigt in av en mindre plantering och är beläget 

vid restaurangbåsen i foodcourten ett stort antal välplacerade eluttag, en skillnad 
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heller till vilken eller vilka restauranger området tillhör. Resultatet blir att även 
personer som inte köpt mat från Burger King eller Subway, eller personer som 
inte förtär mat eller dryck överhuvudtaget använder borden, stolarna och elutta-
gen. Mellan kassan och serveringsområdet rör det sig ofta under dagen en ström 
av människor. Tillsammans med en många gånger lång kö för att köpa mat är 
siktlinjen mellan kassan och serveringen bruten för restaurangernas personal. Här 

och kommersialiserat rum. Jag tolkar området som en tydlig territoriell associa-
tion i form av matintag som dock störs av ett antiprogram eller kanske snarare för 
svagt program. Kanske är det inte ett tillräckligt tydligt etablerat program för vem 
som får uppehålla sig på platsen, eller så är de aktörer som skulle fungera som 
stabilisatorer av nätverket för svaga för att programmet ska uppfyllas

Jag vill hävda att den territoriella produktionen på Malmö Centralstation 
grovhugget kan placeras in i Latours (1998:150) OCH/ELLER-princip. I mitt 
diagram beskrivs kedjor av aktörer som övergripande beskriver respektive 
territorium. De beskrivna kedjorna är inte fullständiga utan utvecklas och 
innefattar aktörer som presenteras allt efter att analysen fortlöper. Syftet är att ge 

OCH (syntagm)
Restaurang / bås / bekväma sittmöbler /eluttag / 
Restaurang /bås /bekväma sittmöbler /eluttag /reglerande skylt 
Butik
Glashallen /bänkar / armstöd /reklambås är tillåtna

Restaurang / i slutet rum 
Café / i slutet rum
Offentlig toalett /entréavgift /reglerande skyltar /

ELLER (paradigm)

  Jag har konstaterat att de publika salarna, caféerna, restaurangerna, 
WC-rummet och butikerna har olika program, det vill säga önskan om vad som 
görs. En viktig faktor för att uppfylla programmen förefaller vara hur möbler är 
placerade och utformade. I Glashallen, alltså ett av rummen utan konsumtionskrav, 
är bänkarna konstruerade av metall, i mitten av bänkens sittyta är ett armstöd 
placerat. Här ser jag vid ett antal tillfällen personer som försöker sova, samtliga 
gör detta sittande. På de äldre perrongerna (spår 5-10, se karta) står även där 
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bänkar med mittplacerade armstöd. Här är dock bänkens ryggstöd och sittyta 
konstruerad av trä. Uppskattningsvis en tredjedel av perrongerna är under tak. 
De bänkar som inte är placerade under tak har inga mittplacerade armstöd. På 
perrongerna under jord sitter det heller inga armstöd, däremot är dessa bänkar 
byggda av metall vilket gör sittytan betydligt kallare än träbänkarna. Dessutom 
är den smala sittytan svagt lutande vilket gör det närmast omöjligt att ligga på 
bänken. Syftet med armstöden är nödvändigtvis inte relevant, det skulle lika 
gärna kunna vara för att assistera brukare att resa sig upp som att förhindra andra 
från att ligga ned, eller också både och. På stationens restauranger och caféer är 
sittplatserna mer bekväma genom mjuka sittytor och gott om plats. Något slags 
program ligger dock bakom att armstöden är där och det står klart att bänkarna 
på Malmö Centralstation är utformade enligt en villkorande princip.

OCH (syntagm)
Flersitsbänk / utomhus 
Flersitsbänk / utomhus / under tak / med mittplacerat armstöd 
Flersitsbänk / inomhus / med mittplacerat armstöd
Flersitsbänk / inomhus / tillhörande restaurang eller café
Flersitsbänk / utomhus / under tak / med lutande / smal sittyta / av metall

ELLER (paradigm)

För att producera de territorier i Malmö Centralstation vilka avgör vem 
som är välkommen var, är alltså möblemang en viktig aktör. Möblemangets 
utformning liksom placering gör stor skillnad angående hur det används. Genom 
armstöd, lutning och dimensionering av sittytor, materialval, placering inom redan 
etablerade territorier eller placering där väderförhållanden kan göra uppehälle 
problematiskt, stabiliseras redan etablerade territorier och nätverk.

  På Malmö Centralstation sker 
övervakning både genom formella och informella väktare. Övervakningskameror, 
säkerhetsvakter och polis är alla exempel på formella väktare. Det vill säga aktörer 
vars huvudsyfte är att vaka och hålla ordning. Den informella övervakningen är 
mer subtil. På stationen rör det sig mycket folk, främst genom Glashallen då 

jag aktörer som resenärer och konsumenter. Dessa reagerar när något ut över det 
“vanliga” inträffar, exempel från observationsberättelsen är den skällande hunden 
i väskan eller familjen som spelade hög musik inne på stationen. Jag bevittande 
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aldrig någon händelse där personer faktiskt blev avvisade där en informell eller 
formell aktör spelat roll. Utifrån den uppmärksamhet som snabbt riktades mot de 
“uppseendeväckande” händelserna ovan vill jag dock påstå att en plats effektivt 

eller ingripa vid exempelvis störande beteende. 
Övervakningen tycks påverka och påverkas av hur stationsbyggnaderna är 

utformade. Det sker delvis som ovan beskrivits genom spåranslutningarna som 
skapar en stundtals kompakt rörelse av människor genom Glashallen. De två 
publika rummen, Glashallen och Gröna hallen är båda lätta att övervaka, den 
höga takhöjden är här en viktig aktör. I båda rummen är kamerorna placerade 
högt för bästa möjliga överblick. Sittplatserna i Gröna hallen respektive Glashallen 

en infokiosk, biljettautomater och två hissbyggnader i mitten av rummet vilka kan 
fungera som skymmande för övervakningskameror. Här är samtliga sittplatser 
placerade utmed väggarna. I Gröna hallen är bord och stolar placerade i mitten 

en stor del av dygnet, personal som har kontakt med väktarna då dessa går sina 
ronder. 

Centralstation och visar på en dynamik mellan publika och kommersialiserade 
rum.

OCH (syntagm)
Glashallen / högt till tak /skymmande objekt i mitten / sittplatser utmed väggarna 
Gröna hallen / högt till tak / skymmande objekt längs långsidor / sittplatser i mitten
Foodcourt / högt till tak / skymmande objekt i hela rummet / stor andel personal / 
Restauranger + café + butik / låg takhöjd / stor andel personal 

ELLER (paradigm)

Övervakning på Malmö Centralstation görs genom övervakningskameror, 
säkerhetsvakter och polis som formella övervakningsaktörer. Resenärer, 
konsumenter och stationens övriga personal hör till de informella. Här spelar 
även placering av sittplatser en roll samt placering av objekt som kan skymma 
sikten för de övervakande aktörerna.
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av Mikael Svensson

  Triangeln är en av Malmös äldsta 

då det tillhörde rådmän och magistrater i form av donationsjord. Det var först 
på 1800-talet som Triangelns betydelse som centrum började skapas genom 
småhusbebyggelse. Vid sekelskiftet 1900 började även högre hus byggas i området 
(GENTILI 2009). 

Triangeln i Malmö skiljer sig ifrån Malmö Centralstation genom att själva 
stationen består av en perrong under jord och en transportsträcka via hiss eller 
rulltrappor för att ta sig ifrån marknivå till perrongen. De delar av Triangeln som 
är belägna ovan jord är vad jag skulle kalla för två traditionella torg. Stationen, 
som togs i bruk 2010, har två uppgångar, en vid St. Johannesplan (den norra 
uppgången) och en vid Bo Widerbergs plats (den södra uppgången). Under 
observationerna har vi undersökt utformningen både nere på perrongen och 
uppe på torgen runt stationsbyggnaderna utomhus. 

  Min undersökning är 
alltså gjord både ovan mark på torgen1, och under mark på perrongen. Eftersom alla 
resenärer som rör sig till perrongen också rör sig över, eller sätter sig på torget blir 

i metall. Dessa är monterade på rektangulära betongelement. På dessa betongelement 
är metallplattor ditsatta, antagligen för att förhindra folk från att använda objekten till 
skateboardåkning. Liknande bänkar är i regel placerade precis bredvid, dock utan rygg- 
och armstöd. Mitt på torget står cirkulära bänkkonstruktioner med blomsterarrangemang 
i mitten. 

När jag går in i stationsbyggnaden möts jag av tre stycken skyltar: jag är 
kameraövervakad (”för din personliga säkerhet”), jag får inte röka och inte åka 
skateboard. Då jag ställer mig på rulltrappan för att åka ned möts jag återigen 
av en skylt som förbjuder skateboardåkning, i taket hänger kameror. För att 
komma ned till perrongen krävs det att jag åker med tre olika rulltrappor. När 
varje rulltrappa når sitt slut öppnas ett rum upp. Det första rummet (eller nivån) 

1 St. Johannesplan och Bo Widerbergs plats
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Norra uppgången

Södra uppgången

St. Johannesplan

Spår 1 & 2

Bo Widerbergs plats

Triangeln

Figur 6. Malmö Triangeln, läge och interiör. Karta över Malmö hämtad från Google
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är uppskattningsvis fem meter brett och tio meter långt. Takhöjden är ungefär 
fem meter. 

Efter nästa rulltrappa nedåt öppnar sig ett betydligt större rum. Här är 
takhöjden åtminstone tio meter. Även golvarean mäter mer än rummet ovan. I 

kamera samt hisshus. Den tredje och sista rulltrappan tar mig ned på perrongen. 

uppgången som utgör station Triangeln. På perrongen står det ett stort antal 
människor, några sitter. Bänkarna de sitter på är lätt lutande, materialet är av 
metall. Idag är det ungefär 10 grader varmt vilket tillsammans med bänkarnas 
metallmaterial gör att de upplevs som väldigt kalla. Lutningen tillsammans med 

människor sitter mot perrongens betongpelare snarare än på bänkarna trots att 

När jag har gått igenom hela perrongen åker jag upp igen på andra sidan. 
Utanför den andra stationsbyggnaden står en oval betongkonstruktion som 
fungerar som sitt-och liggplats för ett gäng ungdomar. Några meter bort har ett 

Även vid denna stationsbyggnad står de avlånga bänkarna med rygg- och armstöd 
på betongblock, dessa dock utan anti-skatedetaljer. Liksom vid den första 

armstöd. Mönstret är detsamma, med ryggstöd kommer även ett metallarmstöd. 
Försvinner armstödet försvinner även ryggstödet.  

På St. Johannesplan var jag även en kortare stund under den första 
observationsdagen (Torsdag). Då som nu noterar jag en grupp människor som 
tigger pengar. De rör sig vant på torget och verkar ha en av bänkarna som 
samlingsplats. Nu på lördagen hålls även ett bröllop i St. Johanneskyrkan vilket 

Gruppen rör sig bland bröllopsgästerna och ber om pengar. Stämningen är 
neutral, jag uppfattar det som att de ofta rör sig vid St. Johannesplan och att de 
är en del av torglivet.

  Till Triangeln återkom-
mer jag till fots. Jag slår mig ned på en bänk vid den södra (Bo Widerbergs plats) 
uppgången. Snart stannar en cyklist vid mig. Han har stannat för att fylla på luft i 
däcken till sin cykel. Det är en tryckluftspump som således ger ifrån sig ett relativt 
högt brummande ljud. Ännu en cyklist kommer för att fylla på luft.

Av alla Malmö FF-tröjor att döma tycks det ha varit, eller kommer att 
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spelas en fotbollsmatch. En av supportrarna bestämmer sig för att tömma blåsan 
vid en av de byggnader som står runt stationsbyggnaden. Han uppmanar sina 
vänner att varna för eventuellt annalkande poliser. Runt den södra uppgången 
på Bo Widerbergs plats står ett antal byggnader vars funktioner tycks kopplade 

cykelgarage och ett café. Torget delas av en cykelbana.   
Jag rör mig mot den andra stationsbyggnaden genom att ta mig ned på spåren 

med rulltrapporna. Återigen noterar jag de stora tomma rummen på väg ned mot 
perrongen. Plattformarna dit varje rulltrappa anländer är betydligt mindre upp 
mot stationsbyggnaden vid St. Johannesplan. Då jag går ut mot torget noterar jag 
samma grupp människor som jag sett i en tidigare observation sett tigga pengar. 
Efter att jag suttit en stund på torget kommer en av gruppens kvinnor fram. 
Hon säljer en knapp där pengarna går till en organisation för att främja romers 
rättigheter i Sverige. Då jag inte har några svenska kontanter frågar jag om det går 
bra att betala med en femeurossedel, vilket går alldeles utmärkt.



 Från vänster; 1. Stationsbyggnaden St. Johannesplan
2. Café vid Bo Widerbergs plats

3. Bänk med armstöd Bo Widerbergs plats
4. St Johannesplan

5. Bo Widerbergs plats
6. Rulltrapport mot Bo Widerbergs plats

7. Mellanrum 
8. Anti-skateskydd
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  De rum på Triangeln som är 
belägna mellan rulltrapporna eller uppe vid biljettautomaterna står tomma på 
sittplatser. Många av dessa rum är stora till ytan och har högt till tak vilket innebär 
att de enkelt skulle kunna inrymma möbler för skapa en väntsal inomhus. Det 
går att tänka sig salarna som oassocierade territorier vilka enkelt skulle kunna 
transformeras till väntsalar om aktören bänk skulle placeras i rummet. Genom att 
lämna rummen tomma på aktörer uppfylls ett program om att inte ha gäster som 
uppehåller sig inom stationsbyggnaderna förutom nere vid spåren. Det kan vara 
ett resultat av en territoriell strategi för att skapa rum som endast är till för att 
passera igenom. Under observationerna ser jag aldrig någon uppehålla sig i något 
av dessa mellanrum. Istället uppehåller sig människor nere vid spåren och uppe 

Strategisk territoriell produktion på St. Johannesplan sker genom diverse 
serveringar vilka är belägna runtomkring, men inte i direktanslutning till själva 
torget. Även St. Johanneskyrkan upprättar ett strategiskt territorium i torgets per-
iferi. Under observationerna ser jag personer som uppehåller sig på torget längre 
stunder både med och utan matvaror som konsumeras. Den territoriella produk-
tionen, även på Bo Widerbergs plats tycks vara i ständig rörelse. Jag har svårt att 
få ett grepp kring den under observationerna. Stationen, de båda stationsbygg-
naderna, kyrkan på St. Johannesplan samt kringliggande caféer utgör självklara 
strategiska territorier. Torglivet präglas dock av större rörelse. Personer uppehåller 
sig i mindre grupper kring bänkarna, kommer och går. Möblemanget står fritt på 

sittplatserna villkoras genom konsumtion på själva torget. På Bo Widerbergs plats 
står en oval betongartefakt som agerar sitt- och liggmöbel för platsens besökare. 
Denna förefaller vara enkel att territoriellt appropriera då den är tydligt avgrän-
sad. Vid samma stationsuppgång korsar en cykelväg torget. Här produceras ett 

cykelpump och cykelgarage. 

  Sittplatserna på både St. Johannesplan och Bo 
Widerbergs plats har liksom de på Malmö Centralstation armstöd ditplacerade. 
Programmet kan antas var det samma, det vill säga att förhindra människor från 
att ligga på bänken och/eller hjälpa andra att resa sig upp. En skillnad från Malmö 

villkorade genom att de saknar ryggstöd. Vid Bo Widerbergs plats ligger ett café 
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som har egna utemöbler vilka är möjliga att ligga på. De har ryggstöd men inga 
mittplacerade armstöd. På Triangeln är alltså sittmöblerna villkorade på ett liknande 
sätt som de på Malmö Centralstation. På torgen kring Triangelns stationsbyggnader 
sker dock villkorandet utomhus medan huruvida bänken är placerad inomhus eller 
utomhus tycks ha en större betydelse på Malmö Centralstation. Nere vid spåren 
återkommer samma modell av lutande metallbänkar från Centralstationen. Vid 

som istället för bänkarna, sitter mot de betongpelare som är en del av Citytunnelns 
konstruktion, trots att det står bänkar lediga. Här sker en associerad territoriell 
produktion som en indirekt effekt av de uppenbarligen obekväma metallbänkarna 
som lutar.

OCH (syntagm)
Flersitsbänk / utomhus/ utan ryggstöd
Flersitsbänk / inomhus / som lutar
Flersitsbänk / med ryggstöd / med armstöd   
Flersitsbänk / med ryggstöd / tillhörande café  

ELLER (paradigm)

Genom att Latours OCH/ELLER kedjor kan det villkorande som sker för 

liknar till stor del villkorandet som sker på Malmö Centralstation.

Inne på 
station Triangeln är skateboardåkning förbjuden. Förbudet mot skateboardåkning 
tycks vara önskvärt även på St. Johannesplan där metallobjekt är monterade på 
de betongblock där bänkarna sitter. Tillsammans med dessa anti-skateaktörer 
vittnar också bänkarnas placering om att skateboardåkning är ovälkommet. 
De står placerade så att den “skatevänliga” ytan av betongblocken vätter mot 
gräset. Placeringen verkar dock inte ha bedömts som tillräcklig varför anti-

mot skateboardåkning (inomhus på stationen)” och “skateboardåkning är 
oönskad (utomhus på St. Johannesplan)”. Nu spekulerar jag då jag inte såg detta 
under observationen, men skulle någon trots skyltens uppmaning åka skateboard 
på station Triangeln skulle antagligen en aktör från den formella eller informella 
övervakning (som beskrivs i analyskapitlet av Malmö Centralstation) rapportera 
eller förhindra detta.
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Jag har ovan beskrivit hur aktörer samverkar för att kontrollera rum och 
exkludera oönskade gäster på Triangeln och Malmö Centralstation. Trots att de 

punkter. Till Triangeln associeras Bo Widerbergs plats och St. Johannesplan 
vilka är två utomhustorg i staden. Torgen visar sig ha mer komplexa territoriella 
egenskaper än stationerna. Detta utvecklas i studiens avslutning.



50

STOCKHOLMS CENTRALSTATION
av Viktor Wallström 

INTRODUKTION STOCKHOLMS CENTRALSTATION  Stockholms Cen-
tralstation är Sveriges största järnvägsstation, belägen mellan Vasagatan och 
Kungsbron på Norrmalm i centrala Stockholm. Stationen invigdes 1871 och knöt 

Uppsala (ERICSON WOLKE, 2001:173). Stationshuset har genom åren genomgått 
ett antal ombyggnationer. Några av de större av dessa är en stor ombyggnation 
som stod klar 1927 med en ny vänthall, Centralhallen, ritad av SJ-arkitekten Folke 
Zettervall. Detta är fortfarande idag stationsbyggnadens största rum med sina 
3300 kvadratmeter.

Nedre hallen vilken förbinder tunnelbanan med Centralhallen och stationens 
perronger stod klar 1958. Under 1980-talet gjordes ytterligare en stor tillbyggnad på 
stationen; Stationens övervåning samt Norra hallen byggdes till. Den sistnämnda 
skapade även en anslutning till den då nya busstationen Cityterminalen, ritad av 
Ralph Erskine. Mellan 1988 och 1993 restaurerades Centralhallen genom White 

tillkom. Under 2008-2014 moderniserades stationen igen, då ritad av Tengbom 
arkitekter. Under denna modernisering utökades stationens handelsytor med 
cirka 3900 kvadratmeter. Stockholms Centralstation har sedan 2001 förvaltats av 
det statliga fastighetsföretaget Jernhusen.

Såväl tunnelbana, pendeltåg, långdistans- och lokalbussar ansluter till 
stationen. I genomsnitt passerar varje dag över en kvarts miljon människor genom 
stationen.

Följande observation skedde över hela stationsytan, inklusive entréer, 
vänthallar, kommersiella ytor inom byggnaderna, samt samtliga perronger 
och spårområden. Samtliga ytor ägs och förvaltas av Jernhusen (tillsammans 

och tunnelbanestationen T-Centralen ses här som angränsande, fristående 
transportnoder och ej som delar av Centralstationen.

  Första observationen är 
avgränsad till södra delen av Centralhallen. Stationen har under dagtid en stor 
mängd människor i rörelse och avgränsningen gjordes för att fånga upp en del 
av detta myller. Rumsligt uppdelas vänthallen av den så kallade Ringen (i folkmun 

del 5 / Stockholm
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Figur 7. Stockholms Centralstations läge och interiör. Karta över Stockholm hämtad från 
Google
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kallad spottkoppen, ett runt hål ned till stationens nedre hall). Vid ringen står även 
ett reklambås, dock utan några livstecken från säljpersonal. Rummet jag har fram-
för mig innehåller dels en stor yta med mycket högt i tak och ett kluster av bänkar 

lägre i tak än den stora vänthallen i mitten.

(konstant är lite mer än hälften av platserna upptagna). Samtliga bänkar har 

men också blir omöjligt att ligga ned på dem. Runt om bänk-klustret är det ett 
väl tilltaget utrymme åt alla håll, mellan tre till sju meter mellan bänkarna och 

intilliggande kommersiella lokalerna. Ett par personer sitt-ligger ned och ser ut 
att försöka sova.

Caféet har även ett inre rum (med ännu lägre i tak) med ett större antal soffor 

utformning med mer exklusiva möbler och växter berättar att det här området är 
till för kunderna till cafét. De kommersiella rummen är några av de attraktivare 
utrymmen på centralstationen i min åsikt. Det lägre taket skapar rum som inbjuder 
till att uppehålla sig en längre tid i. Kontrasten mellan de kommersiella rummen 
och vänthallarna är stort när det kommer till just hur inbjudande de är. På en 
reklampelare framför mig dyker en text fram: “Shoppa på lunchen? Ja tack”.

På kortsidan ligger SJ Lounge. Svart medlemsnivå eller biljett till första 
klass krävs för tillgång till detta rum. En röd matta pryder ingången, och en skylt 
(tillsammans med ett par metallportar) meddelar att loungen är öppen mellan 
05:45-20:30 samt klargör tydligt vilka som får, och inte får komma in. En entré 
ligger även på markplan i vänthallen. Det är ett rum med tillgång till hiss, och en 
bänk. I mitt tycke den mest ergonomiskt utformade bänken i vänthallen. Dock 
behövs det där svarta medlemskortet för att få nyttja den. I trappen till loungen 
sker det spontana möten mellan affärsresenärer som tycks känna varandra sedan 
tidigare. Under SJ Lounge ligger ett McDonald’s med sedvanligt enkel inredning 

Snabbare ruljangs här än till de övriga café- och restauranglokalerna.

eller ganska få till antalet (räknar till tre stycken). Inga ordningsvakter syns till 

sittplatserna i vänthallen i och med dess isolerade placering under högt tak. De 
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Högtalarutrop inne i vänthallen sker ungefär var fjärde minut, och var 
tjugonde minut hörs följande uppmaning:

“Ett meddelande till samtliga resenärer på grund av stöldrisken samt för er egen och 
andras säkerhet. Vänligen lämna aldrig bagage utan uppsikt. Obevakat bagage kan 
komma omhändertas. Vi ber er också att inte låta någon okänd hjälpa er med bagaget 
när ni kliver på eller av tåget”

Meddelandet repeteras en gång till fast då på engelska. En sista koll över 
All 

Station Guests inte går att ansluta till, men McDonald’s Free Wi-Fi fungerar. Ett antal 
låsta nätverk som SJ Lounge och Liberalernas ungdomsförbund

  Den andra observationen 
gjordes mer svepande genom hela stationen, med början vid stationens huvud-
ingång, genom de båda vänthallarna samt till stationens övre våning. Utanför hu-
vudentrén vid Centralplan vilar sig ett par byggarbetare på en bänk. Själva huvu-
dentrén är avstängd för renovering och är täckt av plywood. Entréutrymmet inne 
i stationen huserar en O’Learys och ett café, Espresso House. Det reklambås för 
smoothies som observerades tidigare under dagen är nu öppet och två personer 
delar ut gratis smakprover till förbipasserande. Den enda större skillnaden jag 
märker av i vänthallens södra del är att det är ett antal personer som regelbun-

papperskorgar. Dessa människor uppehåller sig inte länge på platsen utan rör sig 
fort mellan korgarna. Fortsätter jag på varvet så ser jag en laddningsstation för 
mobiltelefoner som jag inte upptäckte under den tidigare observationen. Den står 
tillräckligt långt bort från någon sittmöbel att det inte går att sitta ned och ladda 
mobilen.

Övriga Centralhallen följer samma modell som den södra delen. Sidorna 
av vänthallen har lokaler med lägre i tak och kommersiell verksamhet. Det är 

sittplatser i Centralhallens norra del, men de har även här armstöd placerade med 

utgörs endast av gruppen sittplatser vilka är inramade av en mindre vägg. Dessa 
upplevs som att de är till för matgäster från intilliggande snabbmatsrestauranger 
på grund av deras inramning mellan restaurangerna (vilka inte har några egna 
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sittytor).
Jag rör mig upp för rulltrapporna mot stationens övre våning. Här är det ett 

större fokus på butikslokaler och caféer än på den nedre våningen. Övre hallen 
präglas av en central korridor kantad av olika mindre butiks- och cafélokaler. 
Ett litet rum, i samma storlek som en butikslokal agerar vänthall här uppe, 
med sittplatser i samma design (med armstöd) för maximalt 20 personer. Vid 
observationen är sittplatserna nästan helt fyllda av sittande personer (ingen verkar 

från en av bänkarna.
Vid övre hallens västra utgång (som leder mot Nils Ericsons plan och 

“Stockholm Waterfront”, ett hotell och konferenskomplex invid centralstationen) 

I stolen sitter en (vad jag uppskattar) man i femtioårsåldern med två pappkassar. 
Jag får kontakt med honom då jag tar upp min mobiltelefon för att fotografera 
platsen. Mannen reser sig kvickt upp och ber om ursäkt över att han är i vägen. 
Han plockar upp sina kassar. Jag försöker förklara att han gärna får sitta kvar 
men han repeterar endast att han är ledsen att han är i vägen och rör sig snabbt 
därifrån.

Nästa stopp; Pendeltågsstationen, med två ingångar med spärrar mot 

design i trä) och det är även möjligt att sitta på en stenkant som löper längs 
med fönstret, vilket många väljer att göra medan de väntar på nästa pendeltåg. 
Stenkanten löper vidare utanför spärrarna med skillnaden att den här har ett stort 
antal metallstänger monterade på sittytan1

designade för att motverka att någon ska kunna sitta på stenkanten2. I det här 
rummet ser jag samtidigt en man med två barn som sitter på huk och vilar utanför 
en ingång till ett café. Många resenärer rör sig genom spärrarna. Jag fortsätter ner 

1 Dessa har nämnts tidigare i Dagens Nyheters artikel ”Exkluderande design” vid Centralen tar bort 
sovplatser” och sattes upp på platsen den 25 och 26 mars 2015. Jernhusens pressansvarige Cecilia 
Granath kommenterade metallstängerna i Dagens Nyheters artikel: “De cykelställsliknande 
rören är en tillfällig lösning. Framöver kommer vi att skapa en trivsammare, ljusare entré. Det 
pågår diskussioner hela tiden om hur den ska se ut. Vi håller på att utvärdera förslagen som har 
tagits fram.” (IRAGORRI 2015a)
2 Bredvid dessa stänger ligger en annan exkluderande metallkonstruktion. En sektion metallpig-
gar monterade i stationens tak har fallit ned på golvet. Piggarnas syfte är att förpassa fåglar från 
att sitta på takkonstruktionen och utgör en element av exkluderande design för duvor och andra 
grupper av fåglar.
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 Från vänster; 1. Utdelning av reklamartiklar, Centralhallen
2. Centralstationens enda ensitsbänk

3. Metallstänger på en sittplats (utanför spärrar), övre hallen
4. Metallfri sittplats (innanför spärrar), övre hallen

5. Sittplatser i södra delen av Centralhallen
6. Flersitsbänkar, norra delen av Centralhallen

7. SJ Lounges  öppettider och villkor
8. Norra delen av Centralhallen, 21:00
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eller ens röra mig i riktningen jag vill. Jag bestämmer mig för att återkomma hit 
senare på kvällen.

  Det är mycket färre män-
niskor i rörelse vid denna tiden på dygnet, dock har alla affärer i nedre delen av 
stationen fortfarande öppet. Nedre hallen har i stort sett inga möbler att sitta på 
över huvud taget, undantaget caféer och restauranger. Denna våning inrymmer 
en toalett med avgift 10 kronor samt ett stort labyrintliknande system av för-

området. När jag stod på platsen använde en förbipasserande man spegeln fäst på 
fotoautomaten under ett par minuter.

Flera i vänthallen sitter och sover, antingen genom att vara dubbelvikta framåt 
eller en slags liggande sittposition. Ungefär ett dussin människor försöker sova av 

sitter här. I stationens övre hall har butikerna stängt. Det sitter ett fåtal personer 
i den lilla vänthallen.

Vidare mot perrongerna. Möblemanget har här en enhetlig design med enkla 
träbänkar i par om två eller fyra per grupp placerade regelbundet över samtliga 

och “Vid fel eller större nedskräpning på plattformen ring tel. 020-333 500”. I 
högtalarna dyker fortfarande (om än få) utrop om tåg upp samt var tjugonde 
minut meddelandet som varnar om stöldrisk okända människor. “...not to let anyone 
unknown help you with your luggage while boarding the train”.

  Ett par dagar 
efter observationerna på Stockholms Centralstation gör en ny potentiellt 
viktig aktör entré. En som eventuellt kommer få stor påverkan på nätverket 

resevillkor med ordningsregler och inför bland annat; förbud mot att ligga ned 
i sittmöbler, sitta eller ligga på golv eller ofreda annan person eller på annat 
sätt uppträda störande (AB STOCKHOLMS LOKALTRAFIK 2016). Dessa regler har 
formulerats i samarbete med Jernhusen och ska gälla innanför spärrlinjerna i 
tunnelbanan samt inne på hela Stockholms Centralstation (RITZÉN 2016). Ett 
antal tidningsartiklar, bland annat i Dagens Nyheter rapporterade om dessa 
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beskriver reglerna som en “verktygslåda för att bemöta problemet [med tiggeri]” 
(RITZÉN 2016). Huvudorsaken med dessa nya regler ska enligt Tamsons vara att 
öka tryggheten bland resenärerna. De nya reglerna är publicerade på SL:s hemsida 
och gäller formellt från första april 2016 (AB STOCKHOLMS LOKALTRAFIK 2016), 

sommaren” (RITZÉN 2016). Om dessa nya regler kommer sättas i verket redan 
under våren 2016 är alltså inte helt klargjort i skrivande stund. Dock så bedöms 
resevillkoren, oavsett om de verkställs innan denna studie är slut, vara en viktig 
indikator. Det görs tydligt att de aktörer som samverkar till att exkludera grupper 
som exempelvis tiggare är av stor vikt i nätverket Stockholms Centralstation.

  Den första av observationerna 
som gjordes i maj genomfördes återigen genom att jag svepande rörde mig genom 
stationen. Jag gick in på stationen genom Centralplan. Det plank i plywood som 
täcker en pågående renoveringen av huvudentrén har sedan förra besöket täckts 
av en stor reklambanner som säger “Kom hit!” och påminner förbipasserande om 
att alla butiker inne på stationen fortfarande är öppna. Väl inne på stationen hittar 

-
nen och nya aktörer som jag ej uppfattat förut1. I Centralhallen är det återigen nya 

och ytan är helt tom.

på platsen som tidigare var en fri yta2

alla sittplatser är upptagna.

  Följande dag besöker jag cen-
tralstationen tidigt på morgonen innan mitt tåg avgår söderut som så småningom 

1 Vissa av dessa bedöms ha funnits på platsen vid tidigare observationstillfällen, som exempelvis 
sittytor i formen av större stenblock, vikbara stolar monterade på väggar m.m. Detta skulle kan-
ske kunna ses som en bekräftelse på att ANT görs bäst under längre perioder med ett stort antal 
observationer och mycket tid på plats för att kunna fånga upp allt i nätverket.
2 Dessa skulle självklart kunna vara de bänkar som försvunnit från Centralhallen, men i en ANT-
mening ser jag det som bänkar som försvunnit och adderats
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personer på bänkarna sitter halvt liggandes på olika sätt och sover eller försöker 
sova. Ett anmärkningsvärt föremål som iakttas för första gången nu är obevakat 
bagage. Jag väntar i strax över fem minuter innan en man med hund kommer och 
hävdar bagaget. Ett antal stationsvärdar samt en ordningsvakt rörde sig under 
dessa minuter förbi platsen utan att reagera.

gratis kaffe. Detta “café” tar upp större delen av vänthallens norra halva. I den 
norra hallen vid foodcourten står bänkarna kvar sedan föregående kväll. Flertalet 
sittplatser är upptagna och en majoritet av de som brukar bänkarna sitter sovandes. 
Jag rör mig tillbaka till Centralhallen. Här har väskorna som tidigare var obevakade 

hund syns inte till på ett par minuter. Jag ser under den här tiden ingen som direkt 
reagerar på det obevakade bagaget. Mannen kommer tillbaka till vänthallen från 
spår 10 och ställer sig vid ringen. Hund(valpen) han har med sig börjar kissa på 
golvet. Mannen ser inte ut att märka av detta, utan uppehåller sig istället med att 
gå runt och prata (vad jag upplever som aggressivt) med andra personer som står 
i närheten i rummet. Det tar ungefär fem minuter innan det dels kommer två 
ordningsvakter och för bort honom, samt att en servicevärd ställer sig och vaktar 
kisspölen på golvet. Jag följer efter mannen med hunden och ordningsvakterna. 

och eventuellt inkluderat någon form av fysiskt våld mellan parterna. Jag rör mig 
runt stationen till det område vid Vasagatan som angränsar till spår 10 för att se 
om mannen blir avvisad eller polis anländer. Inom de minuter jag väntar händer 
dock inget av detta.

Innan mitt tåg avgår hinner jag med ett besök på toaletten i stationens 
bottenvåning. Min egen tidigare erfarenhet av denna toalett är att den är otroligt 
ren och ständigt bemannad av städpersonal. Detta stämmer även denna gång. 
Avgiften är 10 kronor, toaletten är unisex med ett stort antal toaletter. Rummet 
andas exklusivitet med stenlagt golv, stora speglar och blanka ytor. En platt-tv 
visar en video på en eldstad. Allt är skinande rent. En person rör sig runt i lokalen 
med en städvagn. Efter toalettbesöket avslutar jag observationen hoppar jag på 
08:21 tåget mot Köpenhamn.
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 Från vänster; 1. Övervakningskameror, nedre hallen
2. Fleritsbänk vid spår 18

3. Foodcourten i norra hallen
4. Reklam vid Centralstationens huvudentré

5. Centralhallen, 07:00
6. Reklamcafé

7. Man med hundvalp
8. Stationens toaletter (med digital eldstad)
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Följande avsnitt kommer genom ett skiftande fokus på olika företeelser inom 

och territorier. De kedjor av aktörer som byggts upp under analysen redovisas 
successivt som diagram, om än i något förenklad form.

  Stockholms Centralstation är en plats som genom sin roll 
som tågstation ger människor som besöker platsen olika roller. De som besöker 
stationen kan exempelvis göra det i syfte att resa någonstans. Många mänskliga 
aktörer kommer till stationen med ett färdmedel och lämnar med ett annat. För att 
göra detta har dessa aktörer en biljett; den mänskliga aktören som besöker nätver-
ket har i någon mening blivit både en konsument och en resenär. Biljetten är inte den 
enda aktören som gör konsumenter av personer som ansluter sig till nätverket. En 
stor del av ytan inne på centralstationen består av kommersiella lokaler: butiker, 
restauranger och caféer som säljer produkter. Samtliga av dessa aktörer gör kon-
sumenter av de som väljer att besöka dem och köpa något. Vid ett plank utanför 

Budskapet lyder “Kom hit! […] våra 75 butiker, caféer och restauranger har öppet 
som vanligt!”. Det uppmaningen tillsammans med butikerna gör är att (försöka) 

som ett program: ”Konsumera”. Konsumenter i detta fall inkluderar alltså såväl 
de som besöker stationens butiker och restauranger, men även aktören ”resenär” 
som köpt en biljett. De som inte har råd att upprätthålla denna konsumtion utgör 
antiprogrammet ”Icke-konsumenter” (eller således ”icke-resenärer”) och består 
av den grupp människor som ”Konsumera”-programmet försöker exkludera från 
platsen. Analysen kommer senare återkomma till just hur dessa ”icke-resenärer” 
hanteras i nätverket.

  De möbler som agerar sittplatser på Stockholms Cen-
tralstation uppvisar tydliga skillnader i sin utformning beroende på var i stationen 
de observerats. Sittplatsen utomhus på perrongen är uppbyggd av andra typer av 

-

-

mellan olika bänkar, men deras gemensamma nämnare är att de har armstöd re-
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gelbundet monterade med cirka en meters avstånd till varandra. Armstöden gör 
det lättare för personer som är äldre eller har funktionsnedsättningar att bruka 
möblerna. De är även placerade såpass tätt och konsekvent att det inte går att 
ligga ned på bänken. Bänkarna och armstöden är viktiga aktörer i nätverket i den 
mening att de förstnämnda gör det möjligt att sitta ned i vänthallarna samtidigt 
som den sistnämnda gör det är omöjligt att ligga ned.

ändar. Här går det att spåra en paradigmatisk förskjutning genom sittplatsers 
ELLER-dimension. De sittplatser som står utomhus har inga egenskaper (eller 
fästa aktörer) som under observationen uppfattats som möjliggörande för 
exklusion. Men när sittplatsen istället placeras inomhus sker en förskjutning till en 
annan utformning; aktören armstöd fästs mitt i sittytan vilket resulterar i att bänken 
inte går att ligga ned på (och därmed görs mer exkluderande). Sittplatserna har 
fått en annan utsträckning i syntagmet (OCH-dimensionen). Här går det således 
att läsa ut ett program; “Ligg inte på bänkarna” vilket tar sig an antiprogrammet 

placerad:

OCH (syntagm)
Sittplatser / utomhus
Sittplatser / inomhus / med armstöd / placerade i mitten

ELLER (paradigm)

Om vi studerar sittplatsers placering och utformning inom Centralhallen går 
det att hitta förskjutningar i den paradigmatiska dimensionen även här. Sittplatser 
inom restauranger och caféer uppvisar till skillnad från vänthallens bänk inte någon 
utformning som möjliggör exklusion. Dessa uppfattades under observationen 
snarare som mer bekväma, ofta i form av fåtöljer med mjuka sittytor. De är även 
ofta placerade i mindre rum med lägre i tak och egna avgångstavlor. Tillträdet 
till dessa rum och sittplatser villkoras mot att brukaren handlar mat eller dryck. 
Varje restaurang eller café har sin egen modell på sittplatser tillsynes orelaterade 
till bänkarna i vänthallarna, och ett tydligt samband med programmet “Ligg inte 

till en mer bekväm variant här kan beskrivas som en del av det tidigare beskrivna 
programmet “Konsumera”. Bekväma sittplatser kan tolkas som en variant på 
reklamskylten som observerades på Centralplan, deras budskap: ”Kom hit!”. Det 
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att nyttja dessa sittplatser. Dock kan det förstås som att personalen på caféerna 
agerar väktare i skyltarnas och armstödens ställe och upprätthåller denna regel. 
Bänken med armstöd i vänthallen har alltså översatts till den mer intimt (och 
subtilt) övervakade fåtöljen inne på caféet.

observerades som ett resultat av att observationerna gjordes under olika veckodagar. 
En stor del av vänthallen används regelbundet som reklamyta och den rumsliga 

förbipasserande. Förskjutningen av platsens syntagm (OCH) i den paradigmatiska 
dimensionen (ELLER) blir total. Inget av de ursprungliga syntagmen behålls i 
när aktören reklamcafé introduceras. Översättningen skulle kunna beskrivas genom 
dessa kedjor:

OCH (syntagm)
Sittplatser / inomhus / vänthall /med armstöd
Sittplatser / inomhus / café / mjuka sittytor / konsumtion / produkt
Reklamcafé / säljpersonal / delar ut smakprov

ELLER (paradigm)

STATIONENS TERRITORIELLA PRODUKTION  För att ge sig på att förklara vad 

Territoriet vänthall 
entré upphör denna strategi och territoriet reklamyta tar dess plats. Vissa tider 

vilka uppvisar liknande typer av territoriell produktion. Centralhallens södra del 
vänthall är 

av stationens övriga vänthallar är takhöjden. Platserna görs enkla att överblicka av 
såväl övervakningskameror, väktare som övriga resenärer genom rummets höga 

tur ofta till kommersiella ytor vilka produceras av en annan territoriell strategi och 
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bildar restauranger, caféer och butiker. Inom dessa kommersiella territorier åter-

som är kommersiella och vilka som agerar vänthallar baserat på både takets höjd, 
utformning och placering av sittplatser. Om kedjornas fokus skiftar från sittplatsen 
till territoriet kan de byggas upp så här:

OCH (syntagm)

Caféer + restauranger /lågt i tak / soffor + fåtöljer / placerade längs med väggar

ELLER (paradigm)

takhöjd och en bänks placering visar på ett program som syftar till att platsen 
ska vara lätt att övervaka och kontrollera. Kedjorna av aktörer visar även på de 

caféerna är utformade för att vara inbjudande och locka till konsumtion.

  Det är inte min mening att analysen ska 
uppehålla sig för länge kring nätverkets sittplatser men en sista visit är nödvändig 
till Centralstationens övervåning, där en aggressiv variant av programmet 
”Konsumera” har materialiserats. Vid övre hallens ingångar till pendeltågen 

beskrivas som sittvänlig. Denna stenblocksrand är placerad utanför pendeltågens 
spärrar, vid utgången mot Klarabergsviadukten. Ett stort antal metallstänger är 
fästa vid stenen. Dessa blockerar möjligheten att sitta ned på den (och således 
överhuvudtaget i rummet utanför spärrarna). Samma aktör, sittvänligt stenblock
också innanför spärrlinjen bara några meter bort. På dessa är metallstängerna inte 
monterade.

OCH (syntagm)
Sittplatser / resenär / biljett / spärr -//- icke-resenärer (antiprogram)
Sittplatser /metallstänger -//- icke-resenärer (antiprogram)

ELLER (paradigm)
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Ett program (eller en strategi) blottläggs genom detta; Icke-resenärer, personer 
utan biljett, är ej välkomna att uppehålla sig på platsen. Sittplatserna rör sig mellan 

villkoras mot aktören ”biljett” för att motverka antiprogrammen icke-resenärers 
möjlighet att utöva territoriell appropriation av platsen. Vid besöket syns endast 
ett fåtal aktörer som är påverkade av metallstängerna; en ensam man med två barn 
som får sitta på huk då sittplatserna i närheten transformerats till något annat. 
Något abstrakt vars enda roll tycks reducerats till ”icke-sittplatser”.

STATIONENS REGLER   En potentiellt viktig aktör gjorde entré under skrivandet 
av denna uppsats. SL:s ordnings- och säkerhetsregler (AB STOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
2016), en del av ett policydokument som uppdaterades med nya regler och gäller 
innanför spärrarna på tunnelbanan samt på Centralstationen enligt Dagens 
Nyheter (RITZÉN 2016). Nya bestämmelser, som exempelvis ett förbud mot att 
“Ligga ned i sittmöbler eller att ligga eller sitta på golvet” ska introduceras till 
sommaren 2016 (RITZÉN 2016). Även om just denna regel inte hade införlivats 

reglerna är ”en verktygslåda för att bemöta problemet [med tiggeri]” (RITZÉN 
2016) är också en aktör som kan kopplas till policydokumentet och berätta vad de 
nya reglerna kommer göra, 
”Ligg inte på bänkarna”.

Vad det gäller aktörer som övervakningskameror och väktare på 

variationer på hur eller vad dessa gör jämfört med sittplatserna. Den största 
skillnaden olika territorier emellan har som tidigare nämnts varit den mellan 
vänthallen (vilken patrulleras av väktare och servicevärdar) och caféet (som 
övervakas av egen cafépersonal). Incidenten med mannen och hundvalpen i 
Centralhallen kunde dock berätta mycket om hur aktörer väktare och övervakning 
samverkar när någon beter sig på ”fel” sätt i nätverket. Initialt sett så lämnade 
mannen sitt bagage under längre perioder på olika platser i vänthallen. Obevakat 
bagage är en aktör som nätverket, med diverse högtalarutrop och skyltar, aktivt 
motverkar. Trots detta uteblev en observerbar reaktion på det lämnade bagaget, 
trots ett antal väktare och servicevärdar i rummet. Mannens bagage var dock 
det enda obevakade bagaget som observerades under platsbesöken. Programmet 
”Håll uppsikt över ditt bagage” tycks således hållas upp och följas genom regler 
manifesterade i utrop och skyltar tillsammans med en territoriell association 
mellan järnvägsstationer och förståelsen av att bagage ska hållas under uppsikt. 



65

Mannen återvände hur som helst till sitt bagage, följt av att hundvalpen kissade på 
stationsgolvet. Det tar cirka fem minuter, sedan har väktare anlänt till platsen och 

som skulle kunna fört vidare information till väktarna. Dels några få anställda på 
SJ, men främst andra besökare på platsen som står och väntar på någon eller något 

som mötesplats). Observationen gav inget svar på vilken aktör som förde över 
information till ordningsvakterna men informationsutbytet skedde inom ett 

program på platsen) kunna härledas till SL:s ordnings- och säkerhetsregler

introducerades till nätverket genom mannen med hundvalpen, vilket utlöste en 
kedjereaktion som slutade i att den oönskade aktören avlägsnades.

En sista aktör som också berättar en del om nätverkets exkluderande kraft 
är mannen som under en av observationerna satt på en ensitsbänk vid övre 

försökte ta en bild varpå mannen snabbt rörde sig från platsen och ursäktade 
att han var i vägen mannen med 
hund behövde denna person mycket lite uppmärksamhet vänd mot sig från en 
förbipasserande för ett snabbt avlägsna sig på egen hand. Denna man, i form 
av aktör har således en mycket instabil plats i nätverket. Eventuellt agerar han 
antiprogram till programmet ”Konsumera”, genom en roll som icke-resenär, och är 

mitt eget försök att fotografera platsen.
Som en avslutning av detta analyskapitel bör det noteras att denna analys 

har beskrivit kedjor av aktörer som utgår ifrån olika startpunkter som sittplatsen, 
cafét eller vänthallen. Detta ska dock inte förstås som att dessa kedjor är fristående 
varandra. De bildar tillsammans nätverket ”Centralstationen”. Att kedjorna 

nätverket i analytiskt syfte. Sittplatserna med armstöd är en del av aktören (likväl 
territoriet) vänthall. Vänthallen kan beskrivas som en aktör på Centralstationen 
i stort, och stationen i sig är i sin tur en aktör i nätverket Stockholm respektive 
Sveriges järnvägsnät.



66

Uppsatsens analys har behandlat tre olika aktör-nätverk i Malmö och 
Stockholm. Detta avsnitt ämnar dra ett antal gemensamma slutsatser i syfte att 
svara på uppsatsens frågor:

Hur kommer fenomenet exklusion till uttryck i offentliga rum? 

Hur görs exklusion i det offentliga rummet, med andra ord; vilka praktiker möjliggör 
exklusion?

arbetet med uppsatsen inleddes. Exkluderande praktiker inom offentliga rum ut-

fyra stadsutformningsprinciperna (the fortress, the panoptic, the reglatory och the animated 
(OC & TIESDELL 1999)) är närvarande i olika grad över samtliga nätverk och agerar 
ofta samverkande. Gemensamt för de observerade stationerna är hur sittplatser 
ständigt är villkorade genom en motprestation. För att kunna sitta bekvämt ställs 
det krav på konsumtion, exempelvis genom ett restaurangbesök eller inköp av en 
tågbiljett. I vänthallar och andra utrymmen som inte är explicit kommersiella är det 
tydligt hur sittmöbler och andra sittvänliga element konsekvent görs exkluderande. 
Detta dels genom diverse designelement såsom sittytor som lutar eller armstöd 
placerade mitt på bänken. Åtgärder som försvårar möjligheten att ligga ned. På 
ett par stenblock inom Stockholms centralstation har till och med funktionen 
sittplats transformerats till oigenkännlighet genom metallstänger vilka blockerar 
möjligheten att sitta ned. Sittplatserna inom centralstationerna står också i stort 
sett alltid på platser med högt till tak som är mycket lätta att övervaka. Exklusionen 
möjliggörs då enligt principen om the panoptic (OC & TIESDELL 1999:272f).

-

Stockholms Centralstation. Den stora reklamskylten, ”Kom hit!” utanför Stock-
holms Centralstations huvudentré är en av de tydligaste aktörerna som berättar 
om platsens önskan att ha folkliv och generera Jane Jacobs ”ögon på gatan” (OC 
& TIESDELL 
informella väktare på Malmö Centralstation skapas bland annat genom en terri-
toriell strategi där stationens alla spår är sammankopplade med det icke-kommer-
sialiserade och lättövervakade rummet Glashallen. En reglerande praktik enligt the 

del 6 /
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regulatory approach (OC & TIESDELL 1999:273) är mer närvarande på transportnod-
erna i Malmö. Skyltningen består till större del av förbud och riktlinjer i Malmö, 
jämfört med ett fokus på reklambudskap på Stockholms Centralstation.

TERRITORIELL KOMPLEXITET  De territoriella strategierna på stationerna består 
till stor del av sittplatser, restauranger, caféer, vänthallar och butiker. Samtidigt är 
stationerna i sig territoriella strategier och associationer med en dominant funktion 
som transportnod. Territorierna möjliggörs och produceras genom aktörer som 
exempelvis skyltar, bemannade kassor, fysiska väggar och sittplatser. Graden 
av territoriell komplexitet skiftar mellan stationernas olika rum. I exempelvis 
Gröna hallen på Malmö Centralstation är den territoriella komplexiteten något 

individuella och informella territoriella arrangemang. Även på torgen kring 
Triangelns två stationsbyggnader sker en rörelse och blandning av grupper tack 

högre grad av territoriell komplexitet. Gröna hallen och torgen kring Triangeln 
är dock snarare undantag från tre stationer där den territoriella produktionen 
förefaller vara väldigt programmerad och simpel. 

Ser vi till stationsbyggnaderna, perrongen och de rum du passerar på väg 
ned till perrongen är alltså den territoriella komplexiteten i stationen Triangeln låg. 
Vid ytan står biljettautomater, på väg ned mot spåren åker du rulltrappa för att 
sedan gå igenom rum tomma på sittplatser. Utformningen talar sitt tydliga språk: 
inom stationsbyggnaderna på Triangeln vistas du som ska åka tåg. Däremot före-
faller den territoriella komplexiteten på Bo Widerbergs plats och St. Johannesplan 
vara något högre än vid övriga studerade platser.
Centralstationerna i Malmö och Stockholm vittnar om en territoriell produktion 
vilken liknar den starkt reglerade produktionen i köpcentrum beskriven av 
Kärrholm (2004:273). Båda stationerna har en dominant övergripande territoriell 
strategi, låg nivå av insyn och utblick och låses vissa tider på dygnet.1 Stationerna 
och köpcentrumet har en saknad på informella territoriella appropriationer och 
associationer. Kärrholm (2004:273) menar att köpcentrumets materiella gestalt 
styr framförallt en dominerande funktion, konsumtionen. Detta ser vi även som 
en framträdande funktion på Stockholm och Malmö Centralstation. Samtliga 
av de undersökta stationerna2 har alltså en låg territoriell komplexitet och skulle 
därför kunna förstås som platser med en låg grad av offentlighet. 

1 På Malmö Centralstation är Glashallen ett undantag då den håller öppet dygnet runt.
2 Här undantar vi Bo Widerbergs plats och St. Johannesplan.
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  Inom samtliga nätverk är 
det tydligt att sittplatser är en ständigt viktig aktör som genomgår förändringar 

svartlådad, en process som sker på olika sätt beroende på sittplatsens utformning 
och relation till andra aktörer i nätverket. I de territorier som skulle kunna 
benämnas som vänthall är svartlådningen stark och aktörerna sittplats och armstöd 
(som gör det omöjligt att ligga ned) utgör en stabil kedja. På en plats i Stockholms 
Centralstation har svartlådningen dock tagit en annan form. Ett par sittplatser 
som utgjordes av stenblock är sammanlänkade med aktören metallstång varpå 
stenblocken praktiskt taget helt upphört att vara sittplatser. Metallstängerna och 
stenblocken är så pass platsutformade att de snarare uppfattas som en del av 

byggnadens utformning i stort. En transportnod i Sverige idag kanske är en svart 

eller sitta ned.

Latours idé om svartlådning (1998:168) och Kärrholms begrepp territoriell association 
(2004:93f). Bänkarna som observerats i nätverkens vänthallar får åter igen agera 
exempel. Genom sin utformning med många armstöd har vi kommit fram till att 
sittplatsen tillsammans med armstödet utgör en svart låda. Denna svarta låda är 
en producent av territoriell association på den plats den ockuperar och hjälper till 
att skapa territoriet vänthall. Om vi istället vänder på resonemanget så skapar även 
vänthallen som territorium idéer och förväntningar på sittplatsens utformning. Att 
sittplatsen är placerad i just territoriet vänthall är alltså en del av dess svartlådning. 

lådan packats upp och aktörerna sittplats och armstöd synliggöras.
Vi har genom denna studie visat på att det sker en svartlådning av den 

exkluderande bänken inom nätverkens vänthallar. Men vilka konsekvenser får 
vänthallen eller transportnoden svartlådas till något 

som förväntas bära på exkluderande egenskaper? Detta kan vi inte svara på genom 

förklaringar av exklusion som en slags sanering av den oönskade, vilken riskerar att 
förändra förutsättningarna för vilka som tillåts vistas i offentliga rum (BICKFORD 
2000:363, THÖRN 2011:997-999). Exklusionen sätter ramarna för vem som ges 
möjlighet att bruka rummet. Detta kan förstås som ett demokratiproblem då 
oönskade människor alieneras från offentliga rum och staden riskerar förlora de 
gemensamma platser där demokratiska processer kan ta form (2000:363). Bickford 
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men vi menar att många av de praktiker som beskrivs som problematiska även är 
närvarande i offentliga rum i Sverige idag. Är offentliga platser verkligen till för 
alla, eller formar stadens praktiker oss på ett sätt så att vi tar exkluderingen för 
given? Vi ställer oss i sådana fall frågan om exkluderingens svarta låda kommer 
att hållas stängd eller om det är ett fenomen som kommer att fortsätta kritiseras 
och öppnas upp.
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Som svar på problemformuleringens löfte att diskutera hur exklusion kan 
synliggöras redovisar vi som en del av vår slutsats ett förslag på en intervention. 
Utifrån ett ANT-perspektiv kan det beskrivas i termerna att öppna upp nätverkets 
svarta lådor (NILSSON 2010:71f). Det skulle kunna handla om att dekonstruera ett 
nätverk till mindre beståndsdelar för att synliggöra aktörer genom att antingen 
lägga till eller ta bort en aktör. 

Vi formulerade ett program riktat mot platsens mänskliga aktörer: ”Fundera 
över hur denna plats görs exkluderande”. Målet är att synliggöra exklusion för de 
aktörer i nätverket som inte tidigare uppfattat platsens exkluderande egenskaper. 

ett antal svarta lådor och beskrivit dem som kedjor av aktörer. Vi diskuterade 
därefter olika kombinationer av hur dessa kedjor skulle kunna manipuleras och 
hur väl de skulle uppfylla programmet att synliggöra exklusion Exempelvis 
diskuterades möjligheten att lägga till absurt många armstöd på sittplatser så de 
blir obrukbara, att skapa ”events” på sociala medier, eller att med formsydda 
kuddar skapa bekväma platser i rummet.

Aktörskedjan som valdes ut för interventionen blev ”icke-sittplatsen” 
utanför pendeltågsspärrarna på Stockholms Centralstation. Detta på grund av den 
starka kontrasten mellan sittplatserna innanför spärrlinjen och sittytan utanför 
spärrarna på vilken det fästs metallstänger. Vid dessa metallstänger monterade 
vi en graverad mässingsskylt med ett citat av Winston Churchill. ”We shape our 
buildings; thereafter they shape us” (O’TOOLE

mässingsskylten på följande sätt, och antiprogrammet svartlådningen av sittplatsen 
kan motverkas:

OCH (syntagm)
Sittplatser / biljett / spärr
Sittplatser /metallstänger -//- svartlådning till en “Icke-sittplats” (antiprogram)
Sittplatser /metallstänger / mässingsskylt

ELLER (paradigm)

Vi ansåg att slutsatsen detta arbete kommit fram till representeras väl av 

inbyggt i aktör-nätverksteori. Det ställer därmed inte bara frågan hur vi som 
människor gör offentliga rum, utan även vad offentliga rum gör med oss.
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