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ABSTRACT 

Dalmo, S. 2016. Den homogena staden: En studie om exkludering i Stockholms offentliga rum. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 

Den här uppsatsen ska undersöka de exkluderande faktorerna i Stockholms offentliga rum med Stockholm central, 

som ägs av det statliga bolaget Jernhusen, som utgångspunkt. I en alltmer globaliserad värld blir visionen om 

attraktivitet med följd av trygghet viktiga faktorer i det offentliga rummet. Här städas potentiella hot mot den 

bilden undan för att städer ska kunna bibehålla en framstående roll. Målet blir därför att se hur skapandet av det 

attraktiva och trygga rummet kan verka exkluderande för bland annat socialt utsatta människor. Platsinventering 

och observation av Stockholm central har använts för att identifiera exkluderande barriärer. Dessutom har 

kvalitativ analys av plandokument använts för att förstå hur Jernhusen och Stockholms stad arbetar med 

attraktivitet och trygghet som kan verka exkluderande. Resultatet visar att det finns indikationer på exkludering på 

Stockholm central. Både den fysiska utformningen och Jernhusens bemötande kunde verka exkluderande mot 

särskilt socialt utsatta. Den politiska diskursen som förts inom ämnet har även granskats för att förstå fenomenets 

vidd och vilka åtgärder som planeras.  
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1. INLEDNING   

 

Det svenska planeringsidealet härstammar ur en modernistisk och funktionalistisk skola där 

samhällets problem ofta löses med en enda optimal lösning åt en tillsynes homogen befolkning. 

Kritiken som uppstått är att diverse olikheter trycks undan och försummas i 

planeringsprocessen. Detta görs genom att städa bort platser där möten över kulturella gränser 

kan äga rum. Trots att planeringen vill förbättra livskvalitén för alla människor i staden sker det 

ofta på bekostnad av de som redan har det dåligt ställt. Genom att precisera och ringa in de 

kategorier av människor som är oönskade kan åtgärder skapas för att motarbeta den kategorin 

(Broms Wessel & Bradley & Tunström, 2005). 

I en tid där även globaliseringen är ett faktum ökar konkurrensutsattheten mellan städer 

och attraktionskraften hamnar i fokus när områden rustas upp och utvecklas (Olsson, 2008, s. 

32). Det råder inget tvivel om att den ökande byggnationen av konsumtionsplatser idag 

dominerar städers utveckling (Olsson, 2008, s. 33). Genom den ökande konkurrensen minskar 

de aktiviteter  som inte drivs av ekonomiska krafter. Det leder till att människor som inte bidrar 

till kapitalackumuleringen riskerar att exkluderas. Genom privatisering av offentliga rum 

lämnas kontrollen över till enskilda ägare som ofta själva kan reglera platsen med hjälp av 

inglasning, särskilda öppettider och annan form av exkluderande design. Somliga hävdar att de 

demokratiska rättigheterna demoleras när stadens offentliga rum kommer i kläm med de privata 

intressenternas utbredning. Katarina Nylund, professor i stadsbyggnad, uttryckte sig i en artikel 

publicerad av Dagens Nyheter:  

 

Det offentliga rummet har blivit alltmer privatiserat och välbesökta offentliga rum hyllas, men det är till 

priset att det inte längre är rum för alla. Olika designlösningar och vakter stoppar folk som inte kan 

konsumera. För oss som har pengar fungerar det utmärkt. Vi behöver inte sitta så länge på bänkarna, om 

bussen inte kommer så kan vi ta en taxi […] När kommunerna i globaliseringens tidevarv konkurrerar om 

att vara mest attraktiva bör man ställa sig frågan: för vem? Attraktivitetsbegreppet har blivit för snävt 

(Nylund refererad i  Behdjou, 2014)  

 

I en liknande artikel som publicerades i Dagens Nyheter presenteras bilder på vad som anses 

vara exkluderande design runtom i Stockholm. Bilderna visar allt från lutande bänkar till galler 

under trappor. Problemet med designen är enligt arkitekten Ola Andersson att den tagit sig ut 

på allmän mark (Andersson i Iragorri, 2015). Som samhällsplanerare och medmänniska är det 

viktigt att granska sin omgivning för att kunna avgöra om platsen är tillgänglig för alla eller om 

någon utesluts. 

Utgångspunkten för studien kommer att vara hur gestaltningen av Stockholms 

centralstation kan verka exkluderande. Gestaltning innebär i den aktuella studien hur platsen 

framställs både i skrift och genom olika fysiska element på platsen, som besökare kan ta del av. 

Begreppet exkludering betraktas här som en form av utestängande process som sker med hjälp 

av fysiska och symboliska barriärer. De fysiska barriärerna består ofta av olika hinder medan 

de symboliska barriärerna består mer eller mindre av olika osynliga hinder, som exempelvis 

förbud. Fokus kommer att vara hur socialt utsatta människor i samhället, framförallt hemlösa, 

exkluderas ur det offentliga rummet med hjälp av dessa olika barriärer.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka och synliggöra den exkludering som förekommer i stadens 

offentliga rum, men även hur gestaltningen av Stockholm central som offentligt rum kan verka 

exkluderande. Utgångspunkten är hur trygghet och attraktivitet gestaltas och hur det påverkar 

tillgängligheten till den valda platsen. Genom undersökningen vill jag kunna skapa en förståelse 

för vilkas intressen som bejakas på en plats som många använder i sin vardag. Arbetet kommer 

även att belysa en nyliberal ideologi som skapats i samhället och som påverkar utformning och 

exkludering i  det offentliga rummet. För att kunna uppfylla syftet har följande frågeställning 

upprättats:    

- Hur används begreppen attraktivitet och trygghet och hur kan det verka exkluderande?  

- Hur påverkar de fysiska elementen tillgängligheten till platsen? 

- Existerar symboliska barriärer på platsen och i så fall hur påverkar dessa 

tillgängligheten?  

 

1.2 Avgränsning och disposition  

Den avgränsning som studien antagit är att enbart beröra exkludering i Stockholms innerstad 

där centralstationen valts för att studeras närmare. Eftersom flera olika platser och verksamheter 

är kopplade till centralstationen har enbart den del som förvaltas av Jernhusen studerats. Studien 

syftar inte till att framlägga åsikter eller upplevelser kring exkludering, utan enbart hur platsen 

kan verka exkluderande utifrån det erhållna materialet.  

Uppsatsen beskriver inledningsvis vilka metoder som använts för att samla in och analysera 

data i form av ett metodavsnitt. Vidare återfinns en litteraturöversikt kring tidigare forskning 

om bland annat exkludering på offentliga platser. Avslutningsvis presenteras ett resultat och en 

analys av all data som använts, vilket rundas av med en avslutande diskussion.  

2. METOD 

I det här avsnittet presenteras de metoder som använts för att kunna uppfylla syftet med studien 

och besvara frågeställningen. Den aktuella studien baseras på en kvalitativ undersökning med 

Stockholm centralstation som utgångpunkt. Valet av plats baserades på att Jernhusen profilerar 

centralstationen som Stockholms bästa mötesplats (Jernhusen, u.å. d), vilket gör att dess roll 

som en offentlig plats bör diskuteras. Eftersom stationen är utgångspunkten för studien så 

används fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien används för att studera specifika fall som 

sedan ska ge en djupgående förståelse för det fenomen som ska undersökas. 

Generaliserbarheten av fallstudien bör behandlas med försiktighet. Stockholm centralstation 

kan inte representera alla offentliga platser, utan ska betraktas som ett enskilt fall (Bryman, 

2011, s. 73-76).  

De metoder som använts för att samla in och analysera det erhållna materialet har antagit 

ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningen bygger på forskarens tolkning och 

används för att förstå den kontext i vilken människor agerar. Alvehus (2013) menar att den 

kvalitativa forskningen handlar om att utveckla människans sätt att betrakta omvärlden och 

förbättra förståelsen kring den. Undersökningen kräver även en förståelse kring hur exkludering 

sker och därför lämpar sig den kvalitativa forskningen för att uppfylla syftet med studien. För 
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att besvara frågeställningen och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ innehållsanalys och en 

semistrukturerad observation använts. För att komplettera observationen genomfördes även en 

platsinventering. Det material som har studerats är framför allt planprogram och allmän 

information om Jernhusens verksamhet.   

 

2.1 Platsinventering    

För att redogöra hur den fysiska platsens utformning ser ut och vad den innehåller genomfördes 

en platsinventering. Under inventeringen studerades några på förhand utvalda element för att 

avgöra ifall dessa kan verka otillgängliga för vissa ändamål. De element som studerades var 

framförallt sittplatser i form av bänkar och fönsterutrymmen.  De områden som studerades var 

två väntsalar i olika storlekar. Den stora väntsalen som i undersökningen presenteras som 

väntsal 1 är belägen i centralhallen. Centralhallen utgör även ett område för butiker, 

restauranger, tågspår och den stora entrén. Den andra salen som i undersökningen presenteras 

som väntsal 2 återfinns i den övre hallen. Här finns även butiker och en restaurang. Även 

toaletterna som finns i anslutning till väntsalarna studerades. Datainsamlingen skedde genom 

fotografering och anteckningar från platsen.  

 

2.2 Observation 

I studien ingår även en dold observation. Det innebär att forskaren inte avslöjar sin identitet 

eller roll som observant under observation. Anledningen är att de som studeras inte ska påverkas 

och känna sig iakttagna. Ahrne och Svensson (2015) menar att den dolda observationen kan ge 

forskaren tillträde till fält som inte hade kunnat studeras genom en öppen observation. 

Nackdelen med en dold observation är att forskaren inte kan uppfylla alla forskningsetiska krav, 

som exempelvis informationskravet. Genom informationskravet ska den som studeras ha 

kännedom om detta och givit sin tillåtelse. Sker dock observationen i en offentlig miljö där 

observationen inte inskränker alltför mycket i människors privatliv kan det förmildra 

omständigheterna (Ahrne & Svensson, 2015, s. 98-99). En annan nackdel med att använda sig 

av en dold observation är att det blir svårt att komplettera med en intervju som eventuellt kan 

ge ett djupare resultat (Bryman, 2011, s. 382). Förutom att observationen är dold ska forskaren 

vidare avgöra om den ska agera passivt eller vara delaktig. I min studie genomfördes en passiv 

observation eftersom observationens syfte är att studera platsens funktion i form av mänsklig 

aktivitet. Interaktion med de som närvarande var därför inte nödvändig.  

Observationen som används i studien fungerar som ett komplement till platsinventeringen 

och genomfördes i samma områden, således i väntsal 1 och väntsal 2. Syftet med observationen 

var att ta reda på vem som använde platsen och vilka aktiviteter som pågick där. Genom att 

göra en platsinventering innan observationen möjliggjordes att de valda elementen kunde 

studeras utifrån den mänskliga aktiviteten. Vidare finns även intresse att se vilka som inte finns 

representerade på platsen och om den fysiska utformningen i så fall kan ha påverkat 

representationen.  

Inför observationen upprättades en mindre omfattande observationsguide. Guidens syfte 

var att förenkla genomförandet av observationen genom att upprätta olika kriterier som skulle 

studeras. Utformandet av guiden utgick främst från Gehl och Svarre (2013) som har författat 

boken How to study public life. Författarna menar att observation är det främsta verktyget för 



7 

 

att studera det offentliga livet och de tar upp några viktiga aspekter som den observerande bör 

ta hänsyn till. Två viktiga företeelser är bland annat väder och tid på dygnet. Även årstid bör 

betraktas som en bidragande faktor till resultatet i observationen. Eftersom min observation 

skedde i en inomhusmiljö i december kan det ha påverkat representationen då kylan får 

människor att söka sig till varma miljöer. Observationen skedde vid två olika tidpunkter som 

skulle representera en kvällstid och en förmiddagstid. Den första observationen ägde rum den 

8 december under kvällstid från klockan 21.00 till  22.00. Den andra observationen ägde rum 

den 9 december under förmiddagen från klockan 11.00 till 12.00. Valet av tider baserades på 

butikernas öppettider och spreds ut för att få se om aktiviteterna skiljer sig på dag och kvällstid. 

Tider som låg närmare rusningstrafiken under morgon och eftermiddag valdes bort eftersom 

det stora antalet människor gör det svårt att upprätthålla kontroll över observationen.  

Några andra grundläggande frågor som författarna menar är viktiga att besvara genom 

observationen är hur många, vem, var  och slutligen vad. Genom att besvara dessa frågor under 

observationen kan en förståelse skapas kring olika beteenden i det offentliga rummet. De kan 

även skapa en uppfattning om särskilda mönster aktiviteter på platsen och var folk rör sig, 

respektive inte rör sig (Gehl & Svarre, 2013, s. 11). Observationsguiden utgick bland annat från 

hur personerna sysselsatte sig och om de var i sällskap av någon. De möjliga aktiviteterna som 

studerades var om personen sysselsatte sig med fysiska föremål, exempelvis en mobil eller 

tidning, eller bara förhöll sig till omgivningen. Tanken var även att försöka kategorisera 

människor efter ålder, vilket ändrades snabbt till att enbart se till om personen var ung, vuxen 

eller äldre. Eftersom centralstationen är en välbesökt plats hade det varit problematiskt att 

försöka hinna kategorisera människor mer detaljerat.  

Då undersökningen utgår från en observationsguide med förutbestämda frågor som ska 

besvaras antog observationen en semistrukturerad form (Bryman, 2011, s. 395). Trots att 

observationsguiden upprättats förhindrades inte att andra intryck kunde fångas upp. Under 

observationen fördes också anteckningar via dator eftersom det förhöll sig mer diskret och 

naturligt för den studerade miljön. Anteckningarna bestod framförallt av svar i 

observationsguiden och egna intryck och händelser på platsen.   

  

2.3 Kvalitativ innehållsanalys  

Inom samhällsvetenskapen förekommer texter i nästan allt forskningsmaterial. Ett skäl till att 

studera texter är att de bidrar till att ge en bild av författarens föreställning kring samhället. I 

undersökningen kommer bland annat stadsplaner, plandokument och andra offentliga 

handlingar att studeras. Eftersom materialet berör allmänheten i högsta grad är det viktigt att 

genom textanalysen skapa en förståelse för hur de inte enbart formar föreställningar och 

värderingar, utan även relationen mellan människor (Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom 

studien syftar till att ta reda på hur platsen gestaltas och hur den kan verka exkluderande är 

textanalysen ett bra redskap. 

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2011) att söka efter 

bakomliggande teman i det valda materialet.  För att underlätta  sökandet efter olika teman som 

ska hjälpa forskaren att förstå ett eventuellt budskap med texten,  kan grundläggande kategorier 

eller teman upprättas i sökandet. Kategorier och teman kan väljas utifrån vad som kan tänkas 

vara relevant för ämnet. Det är viktigt att kategorierna fortfarande är tillräckligt breda för att 
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analysen inte ska bli alltför strukturerad eller för att viktigt innehåll inte ska gå om miste 

(Bryman, 2011).  

Innan genomförandet av innehållsanalysen bör ett antal aspekter beaktas för att bedöma 

kvalitén på det material som ska analyseras. Bryman (2011) menar att det finns fyra kriterier 

som utgör en grundläggande mening för hur kvalitén kan bedömas. Kriterierna är autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och slutligen meningsfullhet (Byman, 2011). En grundläggande 

start är att ta reda på vem som har skapat dokumenten och i vilket syfte, för att sedan kunna 

bedöma dess äkthet. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella särskilda intressen som 

kan prägla materialet, vilket också kan påverka trovärdigheten (Bryman, 2011, s. 505-509). 

Ahrne och Svensson (2015) menar att det även är viktigt att se till vem som är av intresse i 

analysen, den som konsumerar eller producerar texten. I min undersökning  studeras olika typer 

av material men texternas genre tenderar att vara mer formella och beskrivande. Genren bör 

alltid tas hänsyn till i textanalysen eftersom texten produceras och konsumeras i olika kontexter. 

I den aktuella analysen  studeras materialet utifrån producentens perspektiv och vad denne 

försöker förmedla (Ahrne & Svensson, 2015, s. 158).  

Material som använts i innehållsanalysen är framförallt Jernhusens egna publicerade 

dokument. Material som enbart berörde Stockholm centralstation var inte tillräckligt 

omfattande för att kunna analyseras enskilt. Därför utgick analysen från Jernhusens generella 

arbete och ståndpunkter, vilket går att applicera på alla deras stationer och gör materialet 

representativt. Analysen gjordes till stor del utifrån Jernhusens årsredovisning, men även med 

hjälp av annat material som fanns att tillgå. Eftersom Jernhusen valt att inte publicera mer 

omfattande dokument har bland annat material från hemsidan analyserats. Det mest relevanta 

har framförallt berört Jernhusen arbete kring sociala aspekter och stationernas utformning. För 

att generera en bredare analys har även material från andra aktörer som är kopplade till 

Jernhusen studerats. För att studera och analysera Jernhusen och centralstationen ur ett större 

perspektiv har Stockholm stads Planprogram för Västra city och Vision city 2030 ingått i 

analysen. Eftersom båda visionerna påverkar utformningen av centralstationen blir de högst 

relevanta för undersökningen.   

De teman som har kunnat urskiljas har främst berört trygghet och attraktivitet, vilka är 

grundläggande för studien. För att kunna besvara frågeställningen krävs en analys kring hur 

Jernhusen har valt att gestalta deras visioner och ståndpunkter kring dessa begrepp. En viktig 

del för studien har varit att tolka de både begreppen då de kan antas vara en aning diffusa. 

Därefter har definitionen av begreppen trygghet och attraktivitet använts utifrån resultatet av 

analysen.  

 Syftet med att genomföra en textanalys och en tolkning av de båda begreppen är att 

uppfatta textens budskap för att eventuellt urskilja olika exkluderande faktorer. Genom att 

lyckas urskilja exkludering utgår analysen från vilket budskap texten förmedlar kring vem som 

kan tolkas vara huvudmålgrupp för Jernhusen. För att kunna föra en diskussion om 

gestaltningen av Jernhusen och Stockholm centralstation kan verka exkluderande är det även 

relevant att se till vilka som är representerade i arbetet för att skapa trygghet och attraktivitet. 

Det skapar i sin tur en förståelse för vem platsen är tillgänglig för, men även vilka som inte kan 

tänkas vara välkomna.   
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Material som berört Jernhusen och centralstationen har även hämtats ur den politiska diskursen. 

Skälet till att det politiska materialet ingick i urvalet var bland annat för att kunna diskutera 

exkludering som ett fenomen i staden. Eftersom diskursen har berört design och exkludering i 

det offentliga rummet anses materialet relevant för studien.  

För att hitta relevant material till undersökningen har mycket tid spenderats på att söka och 

sortera ut innehåll som kan antas vara intressant. Sökandet har främst gjorts på Jernhusens 

hemsida, i Stockholm stads aktuella planärenden och bland riskdagens allmänna handlingar. De 

planärenden som valdes ut för analysen är de som direkt berör det valda området. Materialet 

som berör Jernhusens verksamhet är till stora delar mer övergripande information. I jakten på 

internt material som inte publicerats för allmänheten har det framgått att Jernhusen ej tenderar 

att lämna ut dessa. Därför har information som eventuellt kunde ha varit viktig för 

undersökningen inte kunnat tas med. För att komplettera informationen som ingår i analysen  

har mejlkontakt upprättats med en säkerhetsansvarig vid Jernhusen och även en socialpolitiker 

för Centerpartiet. Jernhusen säkerhetsansvarig valdes eftersom denne har insikt i Jernhusens 

arbete kring bland annat trygghet. Politikern valdes eftersom denne uttryckligen uttalat att 

exkludering förekommer på centralstationen och därför är relevant för studien.  

Nackdelen med att använda en innehållsanalys med ett kvalitativt tillvägagångsätt är att 

den kan antas vara alltför subjektiv. Kritiken riktas mot att materialet enbart studeras utifrån 

forskarens bild av verkligheten och vad denne tycker är viktigt att framföra (Bryman, 2011, s. 

368). I den aktuella studien har urvalet baserats på det material som har varit lättillgängligt för 

allmänheten och antagit en beskrivande karaktär. De utdrag och ståndpunkter som har använts 

i undersökningen har använts för att lyfta fram i vilken kontext de förvalda kategorierna 

trygghet och attraktivitet infinns.  

 

3. DET OFFENTLIGA RUMMET 
 

I följande avsnitt presenteras den litteraturöversikt som utgjort den teoretiska bakgrunden för 

studien. Inledningsvis introduceras begreppet rum och offentlighet och även tillgängligheten 

till det offentliga rummet. Fokus hamnar sedan på skapandet av det attraktiva och trygga 

rummet som leder till exkludering. Översikten behandlar både svenska och utländska kontexter. 

De svenska författare som presenteras är bland andra arkitekterna Tomas Wikström och Lina 

Olsson. Även kulturvetaren Catharina Thörn vars avhandling om exkludering av hemlösa i 

Göteborg har utgjort en viktig del i studien. Den del av litteraturen som hämtats från USA är 

skriven av bland andra sociologen Sharon Zukin och geografen Don Mitchell.  

 

3.1 Kampen om det offentliga rummet  

Vad innebär egentligen det ofta använda begreppet ’’rum’’? Rumsbegreppet är komplext och 

dess betydelse kan variera utifrån i vilken kontext det används. Innebörden varierar ofta inom 

det vetenskapliga och vardagliga språket (Wikström & Olsson, 2012, s. 12). Det finns flera 

olika tolkningar av rumsbegreppet och ett återkommande begrepp är det levda rummet, som 

kommer vara utgångpunkten i studien. Det levda rummet skapas genom kollektiva mänskliga 

handlingar och sammanlänkas med bland annat historia, händelser och andra innebörder 

(Wikström & Olsson, 2012, s. 15-16).  
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Användandet av begreppet ’’offentligt rum’’ kan skapa en viss förvirring. För att beskriva det 

offentliga rummet menar många att det utgör ett grundläggande element i staden. Det  innehåller 

några av de platser som människan använder i sin vardag och det ska möjliggöra möten bortom 

det intima. Framförallt består det av olika sociala relationer som skapas mellan ett kollektiv av 

människor. Den grundläggande benämningen för det offentliga rummet blir därför ett rum som 

alla kan vistas i (Wikström & Olsson, 2012, s. 78). Mitchell (2003) menar att det offentliga 

rummet är en viktig grund för demokratiska processer. Människor ska kunna träffas och bilda 

en opinion för att senare kunna organisera sig och hävda sina demokratiska rättigheter. Det 

offentliga rummet blir således ett politiskt rum där representation och förmågan att kunna 

synliggöra sig själv och sina åsikter återfinns. Mitchell beskriver även två olika former av det 

offentliga rummet. Den ena företräds bland annat av myndigheter och ägare till privata 

fastigheter. Den andra formen kan jämföras med filosofen och sociologen Lefebvres myntade 

rumsbegrepp ’’föreställda rum’’ som hänvisar till det levda rummet. Här sker till skillnad från 

den första formen en större frihet till argumentationer, intentioner och möjligheten att kunna ta 

rummet i besittning (Mitchell, 2003: Lefebvre, 1991). I det förstnämnda rummet som 

karakteriseras som mer privat, sker framförallt konsumtion, nöje och rekreation. De som vistas 

i rummet förväntas uppträda enligt gällande regler och normer (Mitchell, 2003). Moa Tunström, 

verksam vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, menar att normen för rummet uppstår 

i ett globalt och mångkulturellt samhälle som hela tiden eftersträvar ett gemenskapsideal 

(community). Ett community eftersträvar ofta en form av gemensam historia och kultur, vilket 

skapar en gemensam norm. Det kan i sin tur innebära att olika kategorier av människor 

osynliggörs när de inte är en del av den gemensamma historien eller kulturen. Även de som inte 

efterföljer normen i de offentliga rummen riskerar att bli uteslutna (Tunström, 2009). Normen 

återfinns bland annat i det som Thörn (2011) problematiserar som bilden av det offentliga 

rummet som ett ’’vardagsrum’’ som återfinns i den svenska planeringsdiskursen. Hon menar 

att uttrycket är hämtat från idealet om det svenska ’’folkhemmet’’ och välfärdsstaten.  

Vardagsrummet kan i sin tur skapa bilden av ett homogent samhälle med strikt social kontroll, 

men även en existerande ojämn maktrelation. Hon uttrycker sig så här:  

 

Today, when public space is conceptualized as a living room and simultaneously as a common good, the 

notion of strong social control and uniformity remains but without the ideal of an extended public service. 

Instead, it becomes conflated with the neoliberal perception of public space as a commodity and the 

importance of creating consumer-friendly environments. Therefore, public spaces are not primarily 

regarded as spaces for strangers but rather as spaces for friends. The use of a metaphor from the domestic 

sphere—the livingroom—further naturalizes the different kinds of privatizations of public space that have 

become more common (Thörn, 2011, s. 998). 

 

Thörn menar att i samband med skapandet av bilden av det offentliga rummet som ett 

vardagsrum formas även det nyliberala samhället. Privatisering och minskningen av offentliga 

platser är enligt Harvey en del av ett nyliberalt samhälle (Harvey, 2008, s. 32). Sociologen 

Jürgen Habermas kritiserar den uppdelning som gjorts mellan det offentliga och det privata. 

Han menar att de offentliga platserna har varit en viktig del för möten med sociala och politiska 

inslag och en grund för demokratin i städerna. Samtalet mellan människor i den öppna 
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offentligheten ska bidra till skapandet av allmän opinion, vilket riskerar att försvinna i takt med 

privatiseringen (Habermas, 2003).   

Begreppet offentlighet bör också studeras i form av vad krävs för att rummet ska kunna 

fortsätta betraktas som offentligt. Björn Andersson (2002) menar att offentlighet är knutet till 

öppenhet och det gemensamma kollektivet. I det offentliga bör alla inneha samma skyldigheter 

och rättigheter (Andersson, 2002). Wikström och Olsson (2012) diskuterar också vad som i 

själva verket skapar offentlighet. Författarna ställer sig frågan om det finns några tydliga 

kriterier eller egenskaper som rummet bör uppfylla för att kunna tituleras som offentligt. Ett 

ofta förekommande uttryck som tas upp i sammanhanget är tillgängligheten, vilken kan vara 

både fysisk och social. Det fysiska syftar till framkomlighet och den materiella strukturen i 

rummet. Den sociala tillgängligheten baseras bland annat på könsmaktsrelationer och 

klasshierarkier. Trots att de sociala relationerna är osynliga påverkas alltid det offentliga 

rummet av diverse maktrelationer, som skapats och pågår i samhället. Det är viktigt att inte 

glömma att normen i den offentliga sfären ofta baseras på de högutbildade männens deltagande, 

och att vi därför bör bejaka skillnader och sociala identiteter (Olsson, 2008; Wikström & 

Olsson, 2012, s. 80-81, 138).  

Ett problem med att uttrycka tillgänglighet som den viktigaste aspekten för att definiera 

offentligheten är att det inte visar vilka aktiviteter som kan pågå i rummet. Det finns dessutom 

rum som i privatägd regi vill betraktas som öppna och tillgängliga för alla, men som i själva 

verket är stängda för vissa (Wikström & Olsson, 2012, s. 81). Mitchell (2003) hävdar att det 

offentliga rummet bör omdefinieras och inte ska beskrivas som offentligt enbart för att det har 

skapats för allmänheten. Det måste definieras efter handlingar där olika kategorier av 

människor ska kunna ta rummet i anspråk (Mitchell, 2003, s. 35). Wikström och Olsson (2012) 

menar att det är av stor betydelse att ta vara på alla typer av mångfald och åsikter i det offentliga 

rummet. Bland annat hänvisar de till stadsplaneringsteoretikern Leonie Sandercock (1998, 

2003) som menar att städer kan bli mer inkluderande om det skapas mer kunskap kring hur den 

bebyggda miljön påverkar de olika sociala relationerna (Wikström & Olsson, 2012, s 93). Ali 

Madanipour (2003), professor i urban design, diskuterar det faktum att gestaltning och 

bebyggelsen i det fysiska rummet ofta signalerar vad rummet bör användas till. Dock menar 

han att det offentliga rummet inte bör studeras enbart utifrån objekt. För att förstå vad platsen 

faktiskt används till måste även människorna på platsen studeras, och deras möjlighet att vistas 

på platsen. För att kunna inkludera och synliggöra alla kategorier av människor i samhället och 

på de offentliga platserna är det således viktigt att så många som möjligt att vara en del av 

gestaltningsprocessen (Madanipour, 2003).    

Mitchell (2003) menar att genom synliggörandet av framförallt socialt utsatta grupper kan 

det leda till att de får friheten att uttrycka sig. Det leder i sin tur till att de kan bli en del i den 

politiska sfären, vilket är grundläggande för att kunna hävda sin rätt till staden och det offentliga 

rummet (Mitchell, 2003, s. 129). Lefebvre påpekar också att den fysiska platsen i det offentliga 

rummet är viktig då det behövs en plats där människor kan synliggöras och utnyttja det staden 

erbjuder (Lefebvre 1991, s. 98). När allt fler offentliga rum privatiseras borde större vikt läggas 

vid att fortsätta kämpa för kvarlevande platser som fortfarande anses offentliga (Olsson, 2008, 

s. 102).   
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Tunström (2009) menar dock att den rena offentligheten egentligen aldrig har existerat. 

Rummet kommer alltid att struktureras och påverkas av bland annat klass, kön och etnicitet. 

Både exkludering och inkludering har förekommit på något sätt genom historien och en plats 

som är öppen för alla är ett ideal som enbart försöker osynliggöra konflikter (Tunström, 2009, 

s. 122). 

 

3.2 Det attraktiva rummet 

För att kunna utveckla resonemanget kring tillgängligheten till det offentliga rummet diskuteras 

här hur olika författare menar att skapandet av attraktivitet och samhällets ombyggnation kan 

påverka rätten till offentligheten.  

Zukin (1995) diskuterar bland annat vem som egentligen har möjlighet att forma det 

offentliga rummet. Hon menar att de människor i samhället som har någon form av kulturell 

eller politisk makt har företräde till utformandet av rummet. De kan bland annat bidra till att 

upprusta det offentliga rummet, vilket kan signalera vilka som får vistas där. Upprustningen 

sker i takt med att framväxten av konkurrensen mellan städer i en alltmer globaliserad värld har 

intensifierats. Konkurrensen leder till en kamp om investeringar vilket har skapat en form av 

symbolisk ekonomi, vilket är en ekonomi som inte enbart baseras på ekonomiskt kapital. Den 

symboliska ekonomin skapas i takt med att städer försöker skapa en länk mellan den offentliga 

kulturen och kommersialism. De kulturella symbolerna och kulturindustrin blir därför viktiga 

handelsvaror i den globala handeln. Den symboliska ekonomin är en stadigt växande del i 

städernas tillväxt (Zukin, 1995, s. 3-15). Ett exempel på hur en symbolisk ekonomi skapas är 

när städer försöker locka till sig investeringar och därför måste skapa en plats som anses vara 

attraktiv. En strategi för att öka attraktiviteten är att profilera sig som exempelvis en  

’’entreprenörstad’’. Genom att bygga och förnya olika platser till förmån för konsumtion och 

innovation kan entreprenörstaden bidra till attraktivitet. Städerna måste därför satsa hårt på att 

skapa en ’’image’’ av att vara en bra plats att etablera företag och bostäder på (Olsson, 2008, s. 

32). Ett exempel på imageskapande kan vara Stockholms strategi att marknadsföra sig som 

’’Stockholm - the capital of Scandinavia’’(Stockholm Business Region, 2007).  

Zukin (1995) menar att städers jakt på investeringar och attraktivitet även leder till ett 

behov att skapa en form av identitet. Estetiken i staden blir en bidragande faktor i formandet av 

identiteten. Den identitet som ofta skapas i innerstäder präglas av den växande kulturindustrin. 

Zukin hävdar att kulturindustrin leder till att innerstäderna utformas efter medelklassen och 

deras behov vilket gör att det uppstår en form av gentrifiering. Inom de gentrifierade delarna av 

staden är det enbart vissa delar av samhället som är inkluderat, främst de som kan ta del av 

kulturindustrin (Zukin, 1995, s. 135-143). Sammanfattningsvis menar hon att det offentliga 

rummet blir en plattform i staden där det kulturella och offentliga livet ska föreställa stadens 

själ (Zukin, 1995, s. 259). Wikström och Olsson (2012) beskriver  en liknande situation där 

medelklassen idag tar över de offentliga rummen i stadskärnan. Tidigare har det funnits en 

tydligare uppdelning mellan områden där exempelvis borgare och arbetarklassen bosätter sig. 

Idag talas det om att staden och dess urbana platser bärs upp av dem som konsumerar och 

producerar kultur. Det leder till en utveckling som påverkar de offentliga platserna och deras 

tillgänglighet. En anledning till att exkludering sker utan att resterande delar av samhället 
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reagerar är enligt Wikström och  Olsson att många identifierar sig med den medelklass som tar 

över de offentliga rummen (Wikström & Olsson, 2012, s. 49-50).  

David Harvey (2008) menar likt andra att olika stadsförnyelseprojekt och 

gentrifieringsprocsser skapar en ’’kreativ förstörelse’’ där en tydlig klassdimension synliggörs. 

Begreppet kreativa förstörelsen myntades av Joseph Schumpeter och Harvey tar Paris som ett 

tidigt exempel där Haussmanns renovering av stadens centrum bland annat ledde till att 

arbetarklassen och andra oönskade undanröjdes till stadens periferi. Idag syns en tydlig 

isolering i Paris förorter där arbetslösa, invandrare och unga utgör en majoritet (Harvey, 2008, 

s. 33-34).   

Thörn (2011) hävdar att framtagandet av den attraktiva offentliga platsen skapar ett behov 

av att kontrollera och reglera delar av staden. Här kan exempelvis synliggörandet av hemlösa 

utgöra ett hot mot stadens image eftersom det signalerar en form av förfall och otrygghet. Det 

skapas därför olika initiativ från både privat och offentligt håll att ’’städa upp’’ i städerna 

(Thörn, 2011, s. 992). Zukin (1995) menar vidare att avhysningen och uppstädandet av de 

oönskade eller socialt utsatta som sker på offentliga platser sker av en ökad vilja att skapa 

attraktivitet i det omkringliggande området (Zukin, 1995, s. 24-25). Tillsammans med 

omstruktureringen och regleringen av rummet bildas det Thörn definierar som en ’’mjuk politik 

för exkludering’’ (soft policies of exclusion). Den mjuka politiken är enligt Thörn inte mer 

accepterande än den stränga och förbjudande politiken. Det utgör inte en mildare maktutövning 

utan påverkar individer genom att skapa en vägledning till agerandet som ’’god medborgare’’, 

där konsumentbeteendet är en viktig egenskap (Thörn, 2011, s. 1005). Roten till det allt större 

behovet av ett konsumentbeteende i städerna menar Harvey (2008) härstammar ur det 

systemskifte som bland annat västvärlden har gått igenom. Produktionen av varor har flyttat till 

länder med lägre löner vilket gör att västvärlden behöver konsumera dessa för att ekonomin ska 

fortsätta expandera. Rätten till det offentliga rummet och staden hamnar därför i kapitalstarka 

händer som sedan kan fortsätta forma staden i deras intresse (Harvey, 2008, s. 38). Sociologen 

Zygmunt Bauman (2008) gör en liknande bedömning när han beskriver den konsumtionskultur 

som uppstått. Han menar att produktionssamhället förvandlats till det konsumtionssamhälle 

som vi lever i idag. Medborgare bedöms här utifrån deras duglighet i konsumtionen. Målet är 

att förflytta sig uppåt i klasshierarkin och de som bedöms vara  odugliga konsumenter kan inte 

uppnå en särskild ställning i klassamhället (Bauman, 2008). Bauman  menar att de skapat en 

distinktion mellan framförallt två kategorier: vagabonder och turister. Turisterna hänvisas ofta 

till den kategorin som är mest framstående i samhället och står ofta för de olika 

beteendenormerna. Vagabonderna tillhör däremot den kategori som är utestängda från 

samhället då de inte passar in i normen som goda konsumenter (Bauman 1998, refererad i 

Dorethy et al, 2008, s. 309-310) 

Neil Brenner och Nik Theodore ser också hur det nyliberala samhället skapar en förändring 

av stadsmiljön. Den beskrivs enligt två olika processer som först genomgår en destruktiv fas 

som sedan övergår till en konstruktiv. Genom den destruktiva fasen förs det gamla systemet 

bort vilket senare leder till att nya strukturer kan inrättas. I den första destruktiva fasen blir 

offentliga platser alltmer privatägda eller utsätts för övervakning. Hyresrätter blir till 

bostadsrätter och annan offentlig service som exempelvis bibliotek byts ut mot kommersiella 

aktiviteter. Den konstruktiva fasen leder till ett samhälle som är mer anpassade efter den 
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rådande marknaden, där medborgare bemöts utifrån deras förmåga att konsumera (Brenner & 

Theodore, 2002).  

Geografen Neil Smith (1996) menar att den nyliberala politiken bidrar till skapandet av en 

’’revanchist city’’ som består av hämndlystenhet mot diverse socialt utsatta grupper. Han 

beskriver gentrifieringen som ett slagfält mellan de olika klasserna och hur bland annat hemlösa 

bortförs från offentliga platser. Kriget synliggjordes med bland annat hårdbevakning av platser 

och även demonstrationer som genomfördes mot dåtidens överklass ''yuppies'' (young urban 

professional) (Smith, 1996).  

 

3.3 Det trygga rummet  

Trygghet och säkerhet är två aspekter som ständigt hamnar i fokus i en stad som ska vara 

attraktiv och lockande. En baksida med skapandet av den trygga staden är enligt Carina 

Listerborn (2002) att vissa människor blir utestängda. Åtgärder som exempelvis ska skapa 

trygga stadsrum för kvinnor genom restaurering och övervakning av olika stadsrum kan 

innebära att det sker en social exkludering av andra grupper (Listerborn, 2002).  

Oscar Newman myntade begreppet ’’defensible place’’ (försvarade platser) som skildrar 

hur olika brott kan bekämpas med olika designlösningar (Newman, 1972  refererad i Thörn 

2011, s. 993). Avskräckande design är en vanligt förkommande strategi i många städer och 

används för att begränsa utrymmen med exempelvis stängsel till innergårdar. 

 En annan strategi som ofta används på offentliga platser där bland annat hemlösa ofta 

befinner sig är att förändra utformningen av sittplatser. I många fall  minskas antalet sittplatser, 

eller som i exemplet från Warszawa centralstation där plaststolar används istället för träbänkar. 

Eftersom plaststolarna är obekväma och inte går att ligga på hoppades de kunna skrämma bort 

hemlösa (Doherty et al., s. 301). Steven Flusty (2004) namnger olika typer av oåtkomliga eller 

förbjudna rum där tillgängligheten i olika grader är begränsat genom design. Den åtgärden som 

användes i Warszawa med obekväma bänkar skulle ingå i det Flusty kallar det ’’taggiga 

rummet’’ (prickly space). I dessa rum används bland annat obekväma element för att begränsa 

ockupering av platsen. Det sker bland annat med hjälp av ’’luffarsäkra’’ bänkar (bum proof 

benches). De är ibland utformade som stora rör vilket ska göra att det nästan är omöjligt att 

ligga ovanpå dem. I andra förbjudande rum  ingår bland annat de rum som begränsar 

tillgängligheten genom uppsättning av stängsel, väggar och andra kontrollpunkter. De ska 

genom sin utformning skydda vissa utrymmen och  ingår i rummet crusty spaces. På platser 

som inte kan utnyttjas utan iakttagelse och är under ständig bevakning av bland annat vakter 

eller övervakningskameror, återfinns i Jittery spaces (Flusty, 2004, s. 70-71). Vidare menar 

Thörn (2011) att nyckeln till brottsbekämpning sker genom att upprätta fysiska eller symboliska 

gränser på platsen. Gränserna är till för att skapa ett utpekat område som är lätt att övervaka, 

som exempelvis ett köpcentrum. Ett köpcentrum skapar fysiska gränser då de är inglasade och 

kan kontrolleras genom symboliska gränser som exempelvis vakter eller kameror (Thörn, 2011, 

s. 993). 

Nolltolerans fungerar också som typ av strategi som används för att försvara olika platser 

från oönskade besökare. Broken Window-teorin är i grunden en form av nolltolerans som  

beskriver kriminalism utifrån konsekvensen av vad just ’’ett krossat fönster’’ kan signalera. 

Teorin beskriver det krossade fönstret som ett tecken på att ingen värnar om platsen, utan låter 
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den förfalla. Det kan i slutändan leda till en eventuell normalisering av vandalism, och därför 

måste det trasiga fönstret snabbt lagas för att inte fler ska gå samma öde till mötes (Wilson & 

Kelling, 1982). Mitchell (2003) menar att kriminaliseringen av bland annat uteliggare som sker 

i USA är ett resultat av en hård nolltolerans där avhysning ofta är ett resultat. I de fallet blir 

således uteliggarna en symbol för det krossade fönstret (Mitchell, 2003, s. 200). Oönskade 

besökare, som exempelvis hemlösa och missbrukare anses stå för ett beteende i det offentliga 

rummet som i många fall inte stämmer överens med normen. Eftersom de inte passar in i den 

ideologi och norm som skapats i samhället legitimeras den avhysning och exkludering som sker 

på offentliga platser (Mitchell 2003, s. 183). Thörn (2011) menar att en annan viktigt effekt av 

den revanschistiska politiken är att den bidrar till en legitimering av nolltoleransen som finns 

mot socialt utsatta människor i samhället. Den legitimeras ofta med hjälp av påtryckningar om 

allmän säkerhet och att synlig hemlöshet och graffitti förstör bilden av staden ur ett 

marknadsföringsperspektiv och att den inte kan betraktas som trygg. I Sverige har det blivit 

vanligare att diskutera exempelvis förbud mot tiggeri, vilket även dyker upp på den politiska 

agendan. Det finns också andra exempel som tyder på skapandet av den ’’rena stadskärnan’’ 

(Thörn, 2011, s. 992). Den visuella bilden av stadens landskap är viktig ur ett trygghetsskapande 

perspektiv. En viktig aspekt i det urbana landskapet är att hela tiden kunna ha kontroll över 

platsen. Kontrollen underlättas av bland annat bättre belysning och borttagning av diverse träd 

och buskar. Estetiken och renligheten i staden är också viktig för att skapa ett bra och säkert 

intryck. Det har bland annat lett till att många offentliga toaletter tas bort och människor 

hänvisas till restauranger och caféer där de ibland får betala eller be om nyckel för att få släppas 

in, vilket inte alla har möjlighet till (Thörn, 2011, s. 998). 

Mitchell och Staeheli (2008) beskriver exkludering utifrån en rädsla för människor som 

inte hör hemma på platsen,  kallade ’’främlingar’’. De anses inte vara fullvärdiga medlemmar i  

samhället. Främlingarna ses ofta som farliga eftersom de inte följer normen och de olika värden 

som finns i samhället. Eftersom främlingarna inte anses vara ansvarsfulla medborgare  

rättfärdigas den exkludering som sker (Mitchell & Staeheli, 2008, s. 532). De diskuterar även 

varför lagar som underlättar exkluderingen skapas. I Minneapolis, USA, har bland annat en lag 

upprättats som begränsar tillgång till delar av staden, som exempelvis gränder. Argumenten för 

att lagen skulle få träda i kraft var framförallt att gränderna ofta var ockuperade av vandaler. 

För att undersöka varför stater väljer att experimentera med olika lagar väljer författarna att 

utgå från uttrycket ’’moral order of law’’. Det innebär att regleringarna på offentliga platser 

både reflekterar och skapar den moral som existerar i samhället. De menar att samhällets 

bemötande mot främlingar och upprättandet av lagar och andra regleringar är ett sätt att få 

ordningen att upprätthållas (Mitchell & Staeheli, 2008, s. 533). Rädslan för främlingar och hur 

det påverkar utformningen av lagar och regler kan likställas med rädslan för ’’den andre’’ som 

Leonie Sandercock menar påverkar utformningen av det fysiska rummet (Sandercock, 1998, 

2003, refererad i Wikström & Olsson, 2012, s. 93). 

Torkild Thanem (2011) tar i sin artikel All talk and no movement? Homeless coping and 

resistance to urban planning upp två svenska planeringsfall som rör exkludering av hemlösa 

kring Fridhemsplan och Odenplan. Han beskriver framförallt den diskurs som fördes i samband 

med ombyggnationen där hemlösa beskrevs som en homogen och maktlös kategori av 

människor. Argumenten som användes lyfte bland annat fram hemlösa som en bidragande 
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faktor till otrygghet. De beskrevs ofta som ''fyllon'' eller missbrukare och utsågs vara ett 

problem som behövde lösas. I båda fallen skulle ombyggnationerna på platserna leda till mer 

öppenhet. I själva verket skapades en plats som var lättare att övervaka vilket resulterade i ökad 

exkludering. I fallet Odenplan avlägsnades flera bänkar, tegelväggar och buskar. Besluten 

motiverades med att människor som vistades på platsen behövde fri sikt. Det skulle även leda 

till att ''fyllon'' inte skulle uppehålla sig på platsen. På Fridhemsplan försvann bland annat mörka 

hörn och den specifika plats som många hemlösa vistades på under natten ersattes med ett 

köpcentrum. I det här fallet uttryckte planerarna att Fridhemsplan tidigare hade varit en omöjlig 

plats och att missbrukarna inte gick att få bukt på. Trots att problemet kring hemlöshet inte går 

att lösa genom ombyggnaden hävdade planerarna att de lyckats flytta problemet från platsen. 

De hävdade således att renoveringen i efterhand givit ett positivt resultat för de kommersiella 

verksamheterna. Thanem menar att planerare har skapat en diskurs gällande bland annat hygien, 

säkerhet och social ordning som flera skäl till att demonisera hemlösa. Det har även skapats en 

diskussion kring huruvida planerare praktiserar en social ingenjörskonst vars mål är att 

motverka de socialt utsatta (Thanem, 2011, s. 449-450). 

4. JERNHUSEN OCH DET STATLIGA ÄGANDET 
 

Den valda platsen för studien är Stockholm centralstation som är belägen mitt i Stockholms 

innerstad. Stationen är tillsammans med Cityterminalen en av de mest trafikerade stationerna i 

hela Norden med mer än 250 000 besökare om dagen (Jernhusen, u.å. d). Stockholm 

centralstation ägs och förvaltas av det statliga bolaget Jernhusen. Bolaget grundades i samband 

med en bolagisering av statens järnvägar år 2001 och deras främsta uppgift är att investera och 

driva projekt inom järnvägsinfrastruktur, fastigheter och kontor (Jernhusen, u.å. a; Jernhusen 

u.å. b). Målsättningen är att tillgodose resenärers, trafikoperatörers och andra användares 

behov av fastigheter inom stations- och verkstadsområden (Jernhusen, 2011). Genom det 

statliga ägandet ska Jernhusen bland annat följa svensk kod för bolagsstyrning och statens 

ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (Jernhusen, u.å. a). Bolagets uppdrag 

är enligt bolagsordningen att: 

 

Bolaget ska, inom ramen för kravet på affärsmässighet, vara ett ledande företag i utvecklingen av den 

svenska transportsektorn med anknytning till järnväg i syfte att främja och stödja kollektivt resande och 

godstransporter på järnväg. Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag utveckla, 

förvalta och äga fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och andra tjänster med anknytning 

till kollektivt resande och godstransporter på järnväg samt att bedriva därmed förenlig verksamhet 

(Jernhusen, 2014a).  

 

Vidare menar regeringen att det övergripande målet för de statligt ägda bolagen är att skapa 

värde och uppfylla de särskilt beslutade samhällsuppdragen. De ska agera långsiktigt, effektivt 

och lönsamt.  Riktlinjerna lyder även att bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart 

företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende 

(Regeringskansliet, 2015).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen, observationen och 

platsinventeringen. Syftet är att skapa en diskussion kring exkludering på den valda platsen. 

Inledningsvis introduceras Stockholm centralstation och Jernhusens verksamhet. Vidare 

presenteras hur Jernhusen och Stockholm stad gestaltar trygghet och attraktivitet vilket 

diskuteras med resultatet från observationen och platsinventeringen. Avslutningsvis diskuteras 

fenomenet exkludering både generellt och hur det synliggörs i staden. 

 

5.1 Attraktivitet  

De centrala delarna av Stockholms innerstad är i skrivande stund i en upprustningsfas. För att 

kunna erhålla en bredare kunskap över vad som påverkar stationens gestaltning har två 

planprogram med visioner för stadsdelen analyserats. Syftet är att se till hur attraktiviteten 

gestaltas i det erhållna materialet. Först studerades den mer övergripande planen för Vision för 

City 2030 som Stockholm stad tagit fram. Sedan studerade den mer lokala planen, Planprogram 

för Västra city, där Jernhusen är byggherre.  

I visionen för city fram till år 2030 beskrivs stadsdelen som ’’medborgarnas city’’. 

Stadsdelen skiljer sig från andra delar av staden genom att många människor tar platsen i 

anspråk. Därför blir området en angelägenhet för i princip alla medborgare, och på grund av att 

platsen är präglad av mångfald ska alla känna sig välkomna (Stockholm stad, 2012, s. 2). 

Resultatet från observationen (se 5.2) visade snarare indikationer på en plats som inte 

välkomnar alla. Visionen beskriver även att År 2030 gör city skäl för att med stolthet kallas 

stockholmarnas vardagsrum (Stockholm stad, 2012, s. 2). Precis som Thörn (2011) menar har 

begreppet vardagsrum tagit sig in i den svenska planeringsdiskursen. Ett skäl till detta menar 

hon är att samhället tenderar att vara mer homogent och skapat för medelklassen. Det är en 

form av gemenskapsideal som i sin tur förespråkar olika normer för det offentliga rummet. Om 

normen är en primär inträdesbiljett för rätten till det offentliga rummet är risken stor att 

människor kommer att uteslutas (Tunström 2009; Thörn 2011).  

Visionen beskriver även en vilja att intensifiera mångfaldsarbetet i området. Genom att öka 

antalet skolor, bostäder för funktionsnedsatta och äldreboenden är målet för city att skapa en 

mer varierad stadsmiljö. Aktiviteter och miljöer som är anpassade för barn är även ett 

prioritetsområde (Stockholm stad, 2012, s. 4). Planprogrammet har, trots sin profilering som en 

mångfaldig stadsdel, valt att inte inkludera eller uttrycka en önskan om att skapa funktioner 

som rör socialt utsatta. Det finns exempelvis inga uttryckliga planer på att inrätta verksamheter 

för hemlösa eller missbrukare. Precis som Madanipour (2003) menar är representationen av 

människor i gestaltningsprocessen viktigt för synliggörandet av exempelvis socialt utsatta. Att 

utesluta vissa verksamheter kan leda till att tillgängligheten till platsen försvåras för de som inte 

kan utnyttja funktionerna som finns.  

Inom visionen ryms även begreppet kreativitet som ska bidra till att stadsdelen hamnar i 

global framkant. Kulturen kommer att ta större plats i det offentliga rummet och tillgängligheten 

till caféer och restauranger kommer att öka (Stockholm stad, 2012, s. 4). En risk som uppstår 

är att offentliga platser, vars inträde inte kräver betalning, kommer att försvinna. Det kan i sin 

tur förklaras enligt Brenners och Theodores (2002) diskussion kring samhällets destruktiva fas 
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där offentliga verksamheter ersätts med kommersiella. Medborgare kommer därifrån att 

bedömas utifrån förmågan att konsumera vilket skapar en utestängande process mot dem som 

inte har pengar eller intresse i den kultur som erbjuds. Ökandet av kulturutbudet i det offentliga 

rummet kan enligt Zukin (1995) leda till en gentrifieringsprocess där inte alla människor kan 

inkluderas. Gentrifieringsprocessen kan även vara ett tecken på att städer allt mer byggs upp av 

människor som producerar eller konsumerar kultur. När kulturen och gentrifieringen 

intensifieras är det enligt Wikström och Olsson (2012) en effekt av att medelklassen i allt större 

utsträckning är de som representeras i staden.  

Vidare beskrivs närheten till innovationscentrum vilket ska bidra till fler investeringar och 

att attraktionskraften för stadsdelen ökar. City ska bli den mest attraktiva miljön att befinna sig 

i, och attraktiviteten ska leda till en tryggare stadsdel. Planen för city år 2030 präglas av det 

Olsson (2008) benämner som entreprenörstad där innovation och konsumtion är två 

grundpelare. Det är tydligt att det finns någon form av symbolisk ekonomi som framträder i 

visionen. Genom att beskriva city som den självklara tyngdpunkten för Stockholms 

kunskapsintensiva näringsliv (Stockholm stad, 2012, s. 2) påvisar visionen att den traditionella 

ekonomin inte står ensam i centrum, utan även den symboliska som i det aktuella fallet är  

kunskapsbaserad.  

Även den globala konkurrensen synliggörs då både nuvarande och framtida city beskrivs 

vara i framkant både globalt och lokalt. Det gäller bland annat förmågan att skapa nya 

innovativa lösningar i stadsplaneringen där city är långt fram i utvecklingen. De är 

världsledande inom tillgången till kollektivtrafik och att ta fram ny smart miljöteknik, vilket 

gör staden till en förebild inom hållbar utveckling (Stockholm stad, 2012, s. 2). Genom att skapa 

visionen för city år 2030 som ständigt vill profileras som en konkurrenskraftig stadsdel i den 

globala världen lämnas lite utrymme för skapandet av en mångfasetterad stad. Konkurrensen 

som leder till att staden skall framställas i estetiska former menar Zukin (1995) är en effekt av 

städernas jakt på det symboliska värdet.  

En liknande vision för stadsdelen återfinns i det mindre omfattande planprogrammet över 

Västra city. Här beskrivs Citys nuvarande roll som: 

 

City utgör Sveriges och Stockholms ekonomiska, administrativa och politiska centrum. City är 

Stockholms viktigaste arbetsplatsområde och ett centralt offentligt rum för många av regionens invånare 

och besökare. Det är centrum för kulturella likväl som kommersiella verksamheter. Staden har sedan 

1990-talet aktivt arbetat för en förnyelse av City med fokus på att skapa attraktiva gatumiljöer och 

moderna kommersiella lokaler (Stockholm stad, 2009, s. 8).    

 

Den förnyelse som beskrivs enligt en ökad attraktiv stadsdel kan enligt Harvey (2008) beskrivas 

som en kreativ förstörelse. Där synliggörs en gentrifieringsprocess och även den 

klassdimension som Wikström och Olsson (2012) menar är en dominant medelklass. Här bildas 

en plats där de kommersiella aktiviteterna tar över andra intressen. Likt Vision city 2030 är 

attraktivitet en grundpelare för Västra city.  Fler bostäder och arbetsplatser ska tillsättas för att 

skapa liv och rörelse dygnet runt. Vidare beskrivs Stockholm som en region som ska locka 

människor och företag från hela världen. Här råder öppenhet mot både mångfald och kultur 

(Stockholm stad, 2009). Stockholm stad menar att alla viktiga lägen i området måste prioriteras 
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och att tillgängligheten måste förbättras. De menar även att det offentliga rummet ska hålla 

mycket hög klass. Västra city utgör en viktig del av stockholmares offentliga rum och målet är 

att stärka det offentliga rummet för att kunna erbjuda både attraktivitet och funktionalitet för 

stockholmare och framtida besökare. Genom en väl planerad utformning av de offentliga 

platserna ska Västra city kunna bli ett livskraftigt område i staden (Stockholm stad, 2009). Den  

stadsförnyelse som Västra city vill lyfta fram präglas till stor del av visionen för city år 2030. 

Även i Västra city ska innovation och attraktivitet bära upp stadsdelen. Genom att försöka 

förvandla det offentliga rummet till en plats med hög klass kan det enligt Thörn (2011) innebära 

att hemlösa och andra socialt utsatta utgör ett hot mot den visionen. Hon menar att det kan 

spegla en plats av förfall vilket kan motverka den attraktiva bild som staden vill skapa. Det 

kommer i sin tur leda till att människor riskerar att exkluderas när platsen byggs om och städas 

upp. Ett exempel på den uppstädning som sker på centralstationen är avhysningen av sovande 

personen (se avsnitt 4.2).  

Centralstationen är en viktig nod i Västra city och en av Stockholms bästa mötesplatser 

(Jernhusen, u.å. d). Enligt planen för Västra city är ambitionen att utveckla Stockholm 

centralstation till att bli en effektiv och attraktiv bytespunkt av internationell dignitet 

(Stockholm stad, 2009, s. 36). Stationens inomhusmiljö ska även vara attraktiv och tillgänglig 

och lätt att röra sig i. Centralstationen har en tydlig roll i visionen om att skapa attraktiva 

offentliga rum. Brukandet av uttrycket ’’internationell dignitet’’ kan beskriva Jernhusens arbete 

att skapa en plats som ska bidra till en mer konkurrenskraftig stadsdel i den alltmer 

globaliserade världen. Stationen riskerar att bli som fallet Fridhemsplan där Thanem (2011) 

beskriver en plats som tidigare var öppen för offentligheten men som sedan 

kommersialiserades.  

 

5.1.1 Attraktivitetsbegreppet  

För att slutligen tolka begreppet attraktivitet så bör det studeras utifrån den kontext som 

Jernhusen och Stockholm stad använder det i. Genom att utgå från materialet som presenteras 

i avsnittet så kopplas attraktvitetesbegreppet ofta i till framgångar och estetik. Platsen ska locka 

framgångsrika företag, kunna erbjuda en innovativ atmosfär och ett mångfasetterat 

serviceutbud. Kultur och kommersialism kan anses vara två viktiga grundpelare i det attraktiva 

samhället som Jernhusen och Stockholm stad vill skapa.  

 

5.2 Trygghet  

För att studera hur Jernhusen gestaltar trygghet på stationerna har bland annat bolagets 

årsredovisning, hållbarhetsredovisning och hemsida studerats. I följande avsnitt presenteras 

även den observation och platsinventering som genomfördes den 8 och 9 december år 2015. I   

Jernhusens hållbarhetsredovisning från år 2012 beskrivs grunderna i bolagets arbete. Jernhusen 

ska kunna erbjuda en helhetslösning som innebär att stationer och stationsområden ska vara 

utformade för effektiv och smidig hantering av resande- och besöksströmmar. Stationerna ska 

upplevas som positiva, trygga och säkra (Jernhusen, 2012, s. 8). För att eftersträva och skapa 

trygghet på stationerna har diverse trygghetsåtgärder skapas i den fysiska stationsmiljön. 

Jernhusen vill bland annat prioritera en förbättrad belysning och eliminerandet av liggytor och 

prång. Genom att bygga bort liggytor eller begränsa tillgängligheten på andra sätt skapas det 
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som Flusty (2004) kallar ett ’’förbjudet rum’’. Under platsinventeringen studerades framförallt 

bänkarna i båda väntsalarna. I väntsal 1 finns två olika formationer där bänkraderna är raklånga 

eller cirkelformade. Några bänkar hade även små bord monterade intill.  Alla bänkar har flera 

armstöd placerade tätt intill varandra. På en av bänkarna är armstöden så tätt  placerade att 

tillgängligheten även skulle försvåras för en relativt storvuxen person. I väntsal 2 återfinns 

liknande bänkar som i väntsal 1. Eftersom väntsal 2 är mindre till ytan får enbart tre bänkrader 

plats. En av raderna har en ormliknande form utan ryggstöd medan de andra två är raklånga och 

enbart en har ryggstöd.  

  

 

Figur 1. Rundad bänkrad i vänthall 1(2015-12-08)    Figur 2. Bänkrader i vänthall 2 (2015-12-08) 

Källa: Författarens fotografi                                       Källa: Författarens fotografi  

 

Centralstationen kan liknas vid ett taggigt rum eftersom armstöden i bänkarna hindrar 

människor från att ligga ner. Den ormliknande formen försvårar också en liggande position och 

alla bänkar som provsatts kändes obekväma. Eftersom sittdelen och ryggstödet har en böjd form  

glider den sittande nästintill av bänken om denne lutar sig för mycket mot ryggstödet. Därför 

kan bänken betraktas som ett obekvämt element som bidrar till att förhindra en ockupering av 

platsen. Under mina observationer i väntsalarna studerades även de människor som satt på 

bänkarna. Under både kvällstid och förmiddagen påträffades personer som satt och sov på 

bänkarna. De hade alla luvor eller mössor neddragna för ansiktet och satt med armarna i kors. 

Under kvällstiden var väntsal 1 den mest besökta och de flesta som vistades där var i mindre 

grupper. Stämningen var förhållandevis lugn och de som fanns representerade på platsen var 

framförallt unga män. Många som närvarade sysselsatte sig enbart genom att betraktade sin 

omgivning eller föra en konversation med personen bredvid. I väntsal 2 befann sig enbart tre 

personer utspridda i salen. Här satt två unga kvinnor samt en ung man och stämningen var lugn 

och avslappnad under hela observationen. Under förmiddagens observation förändras 

stämningen och aktiviteten på platserna blev mer intensiv. Väntsal 1 lockade fortfarande flest 

människor men representationen på platsen var betydligt bredare i jämförelse med 

kvällsobservationen. I väntsal 2 befann sig också fler personer än under kvällsobservationen 

och representationen var bredare även här. Under förmiddagen verkade platsen ha ett mer 

differentierat användningsområde. Några satte sig ner för att läsa tidningen eller slå upp datorn, 

medan några stannade för att lasta av tung packning för en stund. De som befann sig på stationen 

under kvällstid använde platsen till stor del genom att bara ’’vara’’ på. De flesta satt och 
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samtalade eller tittade sig omkring utan att aktivera sig i större utsträckning. Flera av de som 

befann sig på platsen verkade känna varandra och det tillkom även personer som anslöt sig till 

grupperna. Många cirkulerade runt platsen för att utbyta några ord mellan varandra och platsen 

verkade vara ett vanligt tillhåll för många närvarande.     

Förutom avlägsnande av liggytor och armstöd i bänkarna så har Jernhusen inrättat 

övervakning på centralstationen för att upprätthålla tryggheten. Den sker framförallt med hjälp 

av stationsvärdar, vakter och övervakningskameror (Jernhusen, 2014b, s. 22). Under mina 

observationer sågs flera vakter cirkulera på stationen och under förmiddagen närvarande även 

poliser och stationsvärdar. Övervakningen kan innebära att stationen hamnar i det som Flusty 

(2004) kallar för Jittery space. Genom att använda övervakning på offentliga platser innebär 

det att personer som vistats på platsen ständigt kommer att känna sig iakttagna. Den personliga 

integriteten riskerar att kränkas och platsens tillgänglighet begränsas. Jernhusen beskriver dock 

företeelsen som en viktig del i arbetet för ökad trivsel och trygghet bland besökare eftersom det 

är ett viktigt verktyg för att kunna förebygga brott (Jernhusen, 2014b). 

Avsikterna med övervakningen kan skifta beroende på var informationen kommer från. I 

en pressrelease från Jernhusens leverantör av kameror, AXIS communication, beskrevs deras 

samarbete så här:  

 

Jernhusen har valt Axis nätverkskameror för att hålla ett vakande öga över en av Sveriges mest besökta 

fastigheter. För Jernhusen handlar det om att ge hyresgästerna den miljö de behöver för att kunna locka 

kunder till butiker och restauranger.[…] Eftersom Jernhusen är hyresvärd för en mängd butiker, caféer 

och restauranger  vilar ett tungt ansvar att för fastigheterna ska upplevas som trygga och trevliga att vistas 

i. Om människor inte vill stanna upp utan bara passera stationen så snabbt som möjligt blir det inga affärer 

för hyresgästerna (Axis Communication, 2013).   
 

Jernhusens syfte med att upprätta övervakningen  är enligt AXIS att kunna locka fler människor 

till deras butiker och restauranger. Den argumentation som Jernhusen använder sig av i sitt eget 

material för att få använda övervakning skiljer sig därför mot AXIS beskrivning. Jernhusen 

menar att övervakningen ska förhindra brott medan AXIS menar att trygghet snarare är ett 

kriterium för att skapa attraktiva rum som ska gynna butiker, restauranger och andra 

kommersiella verksamheter. Problematiken som uppstår när det offentliga rummet tenderar att 

vara kommersiellt är att det kan kategoriseras som det Mitchell (2003) skulle beskriva som ett 

privat rum. I det privata rummet riskerar besökare att börja betraktas som betalande kunder. 

Mitchell menar att de som inte konsumerar i det privata rummet riskerar att uteslutas från 

offentligheten.    

Trygghetsarbetet är en del av Jernhusens tre områden för socialt ansvar. Genom att skapa 

trygga och attraktiva stationer med ett stort utbud av tjänster och service hoppas de kunna locka 

fler att välja kollektivt resande (Jernhusen, u.å. c). Nu blir det tydligare att trygghetsarbetet 

alltmer riktas till en särskild målgrupp, närmare bestämt de som har möjlighet att resa kollektivt. 

Resenärer är även en ofta nämnd kategori i Jernhusen årsredovisning från 2014. I 

årsredovisningen skrivs att det finns en tydlig koppling mellan stationens utbud av service och 

butiker och resenärers nöjdhet. Resenärerna fäster också stor vikt vid stationen och området 

däromkring känns tryggt och säkert (Jernhusen, 2014b, s. 22). De menar även att på stationerna 
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råder nolltolerans mot otrygghet för att resenärerna ska känna sig trygga i väntan på sina tåg. 

Mörka platser och hörn byggs bort eller får bättre belysning (Jernhusen, 2014b, s. 22). 

Jernhusen genomför därtill olika undersökningar för att förbättra verksamheten vilka riktar sig 

till enbart resenärer och kunder (Jernhusen, 2014b). Det råder således inget större tvivel om att 

resenärerna är viktiga för Jernhusen. Genom att bolaget har valt att lägga stort fokus på en sorts 

besökare  kan det leda till att deras intressen prioriteras när det gäller tillgång till platsen. 

Eftersom stationen är en offentlig plats vore det lämpligt att ta in alla kategorier av besökare i 

trygghetsarbetet och utformning av stationen, till exempel via undersökningar som inkluderar 

alla besökare och inte enbart resenärer och kunder.   

I årsredovisningen nämns även att det råder en nolltolerans på stationerna som ska 

motverka otrygghet. Jernhusen beskriver inte närmare vad nolltoleransen innebär eller vad som 

utlöser otryggheten förutom mörka platser. Det blir därför svårt att bedöma vad eller vem som 

berörs av nolltoleransen, eller om några särskilda förbud existerar. Eftersom det inte återfinns 

någon information om vad som utlöser otrygghet  bad jag Markus Sedenberg, säkerhetsansvarig 

för Stockholm centralstation, att berätta vad Jernhusen anser utlösa otrygghet på stationen. Han 

tar bland annat upp flera externa faktorer upp som kan verka bidragande. Han menar förutom 

att stationens utformning och inredning påverkar otryggheten så kan platsens placering i 

samhället vara en bidragande faktor Han menar även  att en hög närvaro av socialt utsatta kan 

skapa otrygghet. Han menar slutligen att kunder och resenärer alltid uppskattar stationerna som 

hela och rena (Sedenberg, 2015). Sedenbergs svar blir därför en bekräftelse på att de 

trygghetsåtgärder som genomförs prioriterar kunder och resenärer, men berör likaså de socialt 

utsatta. Det tydliggörs även att socialt utsatta anses utgöra ett hot mot Jernhusens verksamhet 

och trygghetsarbete, och att nolltoleransen därför kan vara riktad mot dem. Utifrån litteraturen  

kan skapandet av det förbjudna rummet och andra trygghetsåtgärder vara ett resultat av 

nolltoleransen. Precis som Mitchell (2003) menar  kan nolltoleransen leda till att bland annat 

hemlösa exkluderas.  

Genom observationerna och platsinventeringen kunde en förståelse skapas för hur rummet 

användes, vilket skiljde sig mellan de olika tidpunkterna. Vad som uppfattades som mest 

exkluderande under inventeringen och observationen var både de fysiska elementen och de 

symboliska gränserna i de båda väntsalarna. I väntsal 1 kändes övervakningen påträngande 

vilket skapade symboliska gränser utifrån vilket beteende som var accepterat på platsen. I 

väntsal 2 spelades även naturinspirerade ljudupptagningar i högtalarna vilket gjorde att en 

längre vistelse på platsen kändes obekväm. Bänkarna gav också direkta signaler om att de 

enbart skulle  användas för att sitta på. I entrén till den övre hallen där väntsal 2 är placerad 

upptäcktes även att Jernhusen valt att montera metallstolpar ovanpå en fönsterkarm. 

Metallstolparna har ingen praktisk funktion utan fungerar som ett hinder för att undvika att 

platsen ockuperas.  
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Figur 3. Metallstolpar vid entré (2015-12-08)        Figur 4. Armstöd monterade i bänkrad (2015-12-08)     

Källa: författarens fotografi                                    Källa: författarens fotografi  

 

Ett annat exempel på hur de fysiska elementen utgör exkludering dök upp efter att jag hade 

avslutat min observation och begett mig mot pendeltågen. När jag hade betalat för mitt 

färdbevis och befann mig på andra sidan spärrarna så existerade inga armstöd eller 

metallstolpar. Bänkarna såg nu annorlunda ut trots att Jernhusen menar att de ska underlätta 

tillgängligheten. Det blir därför en tolkningsfråga kring vad som i slutändan bör betraktas som 

exkludering i den fysiska utformningen av rummet.  

Under kvällsobservationen satt en äldre man och sov på en av bänkarna. Strax efter 

inledandet av observationen ser jag två vakter som talar högt till mannen i sträng ton. Efter 

några sekunder reser sig mannen och går. Mannen har blivit avhyst från platsen på tillsynes 

oklara grunder. Min uppfattning av situationen var att mannen varken störde ordningen eller de 

personer som befann sig i hans omgivning. I det här fallet skulle mannen följaktligen kunna 

liknas vid det ’’krossade fönstret’’ som måste undanröjas. Idén om att närvaron av socialt 

utsatta kan bidra till otrygghet riktar även mina tankar till diskussionen om ’’främlingen’’. Den 

hänvisar till kategorin av människor som inte anses passa in i samhället och därför inte bör 

integreras i det offentliga rummet. Genom att beskriva främlingen, eller den socialt utsatta, som 

ett hot kan exkluderingen rättfärdigas (Mitchell & Staeheli, 2008). Diskussionen om hotet från 

främlingen kan även vara en effekt av den revanschistiska politiken. Thörn (2011) menar att 

revanschismen bland annat syftar till att undanröja synliga hot mot både trygghet och bilden av 

den ’’rena stadskärnan’’. Det kan liknas vid Jernhusens mål att skapa den hela och rena 

stationen vilket Thörn betraktar som skapandet av den visuella bilden av det rena rummet. 

Risken med att understryka renlighet och estetik som primära trygghetsåtgärder kan vara att 

exempelvis toaletter tas bort eller att tillgången till dessa begränsas (Thörn, 2011). Toaletterna 

som finns på stationen, och som studerades i samband med observationen, har en avgift på 10 

kronor. Avgiften kan möjligtvis användas för att otillgängliggöra toaletterna för människor som 

inte har möjlighet att betala den summan. 

Jernhusen lägger till synes stor vikt vid sitt trygghetsarbete och att stationen ska förmedla 

ett helt och rent intryck. Arbetet berör även andra aktörer som bland annat kommunen och andra 

företag i området. Jernhusen beskriver kommunens inblandning så här:  
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Stationen är det första och sista intrycket av en ort, och för kommunen är stationen ansiktet utåt. Genom 

samverkan med lokala aktörer som kommun, polis och socialtjänst kan vi skapa trygga stationer. 

Jernhusens trygghetsarbete är ett stort uppdrag med ett stort värde. För stationen, orten och resenären 

(Jernhusen, 2014b).    

 

I beskrivning av kommunen och ortens koppling till trygghetsarbetet återfinns tendenser till en 

form av identitetsskapande då stationen ska fungera som ’’ansiktet utåt’’. Stationerna bör därför 

ge ett gott intryck till besökarna, vilket trygghetsarbetet skall bidra till. Jernhusen menar att 

kommunerna och andra aktörer tillsammans ska vara en bidragande faktor till att inte enbart 

flytta otryggheten till en annan plats, utan att förebygga otrygghet i hela staden (Jernhusen, 

2014b, s. 23). I min undersökning  återfinns ingen information om hur samarbetet går till eller 

vilka åtgärder som genomförs för att minska otryggheten i hela staden.  

 

5.2.1 Trygghetsbegreppet  

Hur används då begreppet trygghet av Jernhusen? Det material som har analyserats visar att 

Jernhusen till stor del tenderar att arbeta med säkerhetsfrågor snarare än trygghet. 

Säkerhetsfrågor tenderar att baseras på fakta, som exempelvis brottsstatistik, medan tryggheten 

är en subjektiv känsla hos människor. Problemet som uppstår är att Jernhusen vill måla upp en 

bild av vad trygghet och otrygghet innebär, trots att den är högst individuell. Genom att sedan 

sätta in fysiska åtgärder som syftar till att driva bort människor som anses hota säkerhet och 

ordning så reproduceras idén om vad som enligt Jernhusen bör anses vara otryggt.  

 

5.3 Politik och exkludering 

För att tydliggöra hur stationsområdet kan verka exkluderande samlades intryck från 

observationen och den politiska diskussionen. Som undersökningen hittills visat befinner sig 

Stockholm centralstation och Jernhusen i ett område som är under ombyggnad och nya visioner 

måste uppfyllas. Målet är att skapa attraktivitet och trygghet i området där de offentliga rummen 

spelar en stor roll. Även om visionen ger en tydlig bild över vilka typer av intressen som är 

prioriterade kan exkluderingen synliggöras på annat håll.  

Den mjuka politiken för exkludering blir en del av hela citys offentliga rum. Där är socialt 

utsattas representation uttryckligen inte förbjuden men kan regleras med hjälp av den kontroll 

som existerar i rummet. Genom att se till den politiska diskursen kring både exkludering i staden 

och i Jernhusens verksamheter kan en förståelse kring fenomenets vidd skapas. I februari år 

2015 skrev Centerpartiet en motion om inkluderande design i Stockholm. Karin Ernlund och 

Stina Bengtsson som författat motionen uttryckte exkluderingen på det här sättet:  

 

Vi ser företeelsen inom stadens verksamheter och vi ser också företeelsen hos företag som har en viktig 

roll i det offentliga rummet i Stockholm. Ett exempel är Stockholms Central, där Jernhusen val att sätta 

upp metallstolpar på avsatser som annars hade varit naturliga sittplatser samt att de satt armstöd mitt på 

nästan samtliga bänkar runtom hela Centralstationen […] Exkluderande design används för att den som 

inget annat skydd har inte ska uppehålla sig, sova eller vila i det offentliga rummet. Det är en politik som 

Centerpartiet inte kan acceptera. Vi ska aldrig gömma eller flytta problem, strategin måste vara att stödja 
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och hjälpa människor där de är. Dessutom skapar exkluderande design en sämre stadsmiljö för alla som 

rör sig i det offentliga rummet (Bengtsson & Ernlund, 2015, s. 1).   

 

Den åtgärd som Centerpartiet i första hand föreslår i motionen är att nya initiativ och mer 

inkluderande design och arkitektur införs i staden. De föreslår även att all typ av exkluderande 

design omedelbart tas bort. I skrivande stund har motionen ännu inte behandlat men enligt Stina 

Bengtsson är inställningen till den positiv (Bengtsson, 2015). Även på annat politiskt håll har 

exkludering varit på agendan. I en skrivelse med namnet ’’Ett Stockholm tillgängligt för alla’’  

beskrivs exkluderingen som en kontrast till budgeten för år 2015 som presenterats. Skrivelsen 

är undertecknad Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Södermalms 

stadsdelsnämnd. I budgeten fastslogs att den rödgrönrosa majoriteten ska arbeta för en 

demokratisk stad, där diskriminering inte får förekomma. Den fastslår även att de mänskliga 

rättigheterna ska stärkas och möjligheterna skall vara samma för alla människor. Partierna 

hoppas kunna göra en översyn av de platser där exkluderande design förekommer, främst i deras 

stadsdel, för att sedan kunna besluta om åtgärder. De menar att fenomenet idag drabbar 

framförallt hemlösa och missbrukare som ofta vistas på platser där den exkluderande designen 

hittills förekommit.  

Båda exemplen antyder att exkludering på offentliga platser är på den politiska agendan 

och därför bör betraktas som ett relativt vanligt fenomen i Sverige och Stockholm. Ett problem 

som kan uppstå i samband med förslaget att avlägsna all exkluderande design är att väldigt få 

erkänner att element som exkluderande. De riktlinjer som Stockholm stad upprättat kring 

tillgänglighet på offentlig plats berör framförallt människor med funktionshinder, vilket gör det 

svårt att bedöma hur riktlinjer för socialt utsattas tillgänglighet till staden ser ut (Stockholm 

stad, 2008). Platser där åtgärderna inte tydligt syftar till att exkludera kommer därför eventuellt 

inte att förändras. Bänkarna som finns på centralstationen med tätt placerade armstöd menar 

Jernhusen är anpassade efter tillgänglighetskraven, och beskrivs därför inte som exkluderande 

(Jernhusen, u.å. f). Trots att bänkarna inte är anpassade för att exempelvis ligga på betraktar 

Jernhusen fortfarande dem som tillgängliga.  

Eftersom Jernhusen inte vill lämna ut information om några särskilda regler eller riktlinjer 

gällande deras avhysning och exkludering av människor från stationen så är lagen det enda som 

går att tillämpa i frågan. Enligt Regeringskansliet (2008) så är centralstationen och vänthallarna 

en offentlig plats eftersom det finns butiker och restauranger, och det kan därför liknas vid ett 

torg. Som en offentlig plats ska ordningslagen (SFS 1993:1617) följas. Enligt 3 kap 1§ beskrivs 

användningen av den offentliga platsen och hur den ej får strida mot platsen ändamål. Undantag 

görs om platsen enbart tas i anspråk under en kort period och är i begränsad omfattning. 

Föreskrifter får enligt 3 kap 12 §  inte utgöra onödigt tvång på allmänheten eller inskränka den 

enskildes frihet. Genom att tolka lagen får platsen användas på ett sätt som inte strider mot dess 

intention. På centralstationen hittas ingen närmare beskrivning om vad platsen bör användas till 

eller varför stationen uppförts. I årsredovisningen uttrycks att stationerna ska vara en mötesplats 

för resenärer och besökare (Jernhusen, 2014b, s. 28). De exkluderande aspekterna som nämnts 

gör det tveksamt om centralstationen kan fortsätta betraktas som en mötesplats.   
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6. AVSLUTNING  

 

Följande avsnitt avser att närmare besvara frågeställningarna: Hur används begreppen 

attraktivitet och trygghet och hur kan det verka exkluderande? Hur påverkar de fysiska 

elementen tillgängligheten till platsen och slutligen existerar symboliska barriärer på platsen 

och i så fall hur påverkar dessa tillgängligheten? Framförallt visar undersökningen indikationer 

på att gestaltningen av trygghet och attraktivitet inte sker separat, utan möjliggör varandras 

existens. Jernhusen menar att trygghetsarbetet som bedrivs på stationerna ska bidra till att skapa 

en attraktiv plats för kunder och resenärer. Därför används trygghet även som ett argument för 

att kunna skapa attraktiva platser, och utan trygghet kan en plats inte upplevas som attraktiv. 

Begreppet attraktivitet används ofta i samband med både traditionell och symbolisk ekonomi 

där företag och kulturnäring står i centrum. För att kunna ta del av en attraktiv plats krävs därför 

ofta att du har en form av koppling till de verksamheter som bedrivs där. Genom att studera 

Stockholm stads planprogram synliggörs tydliga tecken på att de offentliga rummen förvandlas 

både i den traditionella och symboliska ekonomins fotspår där all form av kapital är viktig.  I 

framtiden blir det därför svårt att delta i aktiviteter i området om du inte har råd att betala för 

exempelvis en bit mat eller en teaterföreställning. Den attraktiva platsen ger sällan utrymme för 

människor som inte kan bidra till konsumtion eller upprätthålla den estetiskt rena bilden av 

staden. Planprogrammen för stadsdelen beskriver enbart ett offentligt rum som ska hålla hög 

klass, men inte hur tillgängligheten kan förbättras. Socialt utsatta nämns inte inom visionen för 

området och är inte representerade i de nya verksamheter som ska inrättas. 

Tryggheten kopplas till säkerhet och välbehag hos passagerare och kunder. Genom att 

Jernhusen använder trygghet som ett argument kan symboliska barriärer som exempelvis 

övervakningskameror och ordningsvakter införas, trots att det kan skada den personliga 

integriteten hos besökare. När anställda vid Jernhusen också uttrycker socialt utsatta som ett 

hot mot tryggheten skapas även mer symboliska barriärer på platsen. Vidare tycks 

trygghetsarbetet delvis bidra till att skapa en rädsla för de personer som inte passar in i den 

attraktiva staden, men även till att skapa en rättfärdigad exkludering. Genom att kombinera 

trygghet och attraktivitet blir resultatet en utformning av de fysiska elementen på platsen, som 

kan verka exkluderande. Metallstolpar och bänkar är de element som tydligast signalerar och 

skapar exkludering då det förhindrar en ockupation av platsen.  

Stationens roll som offentlig plats bör också diskuteras. Genom observationen som 

genomfördes på Stockholm Central upplevdes känslan av en plats som inte välkomnade alla. 

För att kunna profileras som en välkomnande stadsdel bör tillgängligheten förbättras för alla 

besökare. Eftersom lagen är otydligt utformad gällande hur platsen får användas så kan 

tillgången till offentligheten på stationen också diskuteras. Enskilda människor berövas 

rättigheten att vistas på platsen, trots att platsen enbart tas i anspråk under en kort stund och i 

begränsad omfattning. De element som kan verka inkluderande, exempelvis bänkar som inte 

innehåller fastmonterade armstöd, återfinns enbart på platser som kräver betalning. Min 

observation visade bland annat att bänkarna på andra sidan biljettspärrarna såg annorlunda ut 

än de som fanns inne i vänthallarna. Användningen av den offentliga platsen och hur lagen ska 

användas blir därför svårtolkat. Enligt Wikström och Olsson (2012) bör offentligheten betraktas 
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utifrån den sociala och fysiska tillgängligheten, men även aktiviteten på platsen. Den sociala 

tillgängligheten som baseras på olika hierarkier och maktrelationer i rummet är tydligt 

begränsad eftersom socialt utsatta är utnämnda som ett hot mot både trygghet och attraktivitet. 

Den fysiska tillgängligheten är även begränsad genom att olika materiella konstruktioner på 

platsen förhindrar olika aktiviteter.  

Den politik som bedrivs kring ämnet fokuserar till stor del på inredning och design i det 

offentliga rummet, alltså de fysiska elementen. För att kunna få bukt med problemet behövs 

även de symboliska barriärerna granskas. I det aktuella fallet är både övervakning, avhysning 

och flera fysiska element något som påverkar vem som får vistas på platsen. Kategoriseringen 

av Stockholm centralstation som en tillgänglig plats kan därför diskuteras och således borde 

platsen omdefinieras. Enligt Mitchell (2003) bör en plats kategoriseras och definieras efter 

faktiska handlingar. Trots att stationen är upprättad för att alla människor ska kunna besöka 

den, visar både utformningen av stationen och Jernhusens ståndpunkter att alla inte kan ta 

platsen i anspråk. Mitchell menar även att det offentliga rummet är den plattform där människor 

synliggörs. Genom att inte ge människor chansen att synliggöras i det offentliga rummet hindras 

de även från att utnyttja sin frihet och kunna uttrycka sina åsikter. Därför behövs den fysiska 

platsen i staden som är öppen för alla och som enligt Lefebvre gör att människor kan ta del av 

staden. De exempel som tagits upp i studien kan nu diskuteras utifrån den rådande svenska 

planeringsdiskursen. Thanem (2011) menar att den sociala ingenjörskonsten där samhällets 

problem skyfflas undan till förmån för kommersiella ändamål är en växande trend. De visioner 

som Stockholm Stad och Jernhusen tagit fram för cityområdet visar indikationer på en 

begränsad och homogen plats. Den homogena platsen påverkar de människor som redan lever 

i samhällets utkant vars liv ständigt försvåras genom de symboliska och fysiska barriärerna.  

En intressant vidareutveckling av studien vore att titta närmare på bland annat lagen och 

debatter kring den för att se hur det eventuellt kan inverka på exkludering i staden. Det vore 

även av intresse att se hur det statliga ägandet påverkar Jernhusen arbete och om de lever upp 

till sitt uppdrag i samhället. Kommunen och Jernhusens samarbete skulle likaså vara en 

intressant utgångspunkt för vidare studier.    
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Jernhusen AB, (u.å. c) ’’Socialt ansvar’’. 

       http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/Hallbarhet/Socialt-ansvar/ [Hämtad 2015-11-28] 

Jernhusen AB, (u.å. d) ’’ Stockholm centralstation’’. 

       http://www.dinstation.se/stockholms-centralstation/ [Hämtad 2015-11-28]  

Jernhusen AB, (u.å. e) ’’Trygghet ’’. 

       http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/Hallbarhet/Trygghet/   [Hämtad 2015-11-24] 

 

Personlig kommunikation  
Mejlkontakt Markus Sedenberg, säkerhetsansvarig, Jernhusen. 30 november. 

Mejlkontakt Stina Bengtsson, Centerpartiet, Stockholm. 20 November. 

  

http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/Bolagsstyrning/
http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/
http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/Hallbarhet/Socialt-ansvar/
http://www.dinstation.se/stockholms-centralstation/
http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/Hallbarhet/Trygghet/
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BILAGA 1  
 

Observationsguide och platsinventering  

 

Element som ska studeras: 

 Sittplatser  

 Toaletter 

 Övriga ytor som kan utgöra sittplatser eller mötesplatser som fönsterkarmar    

  

Vilka aktiviteter studeras vid sittplatsen: 

 Sitter eller ligger personen ned 

 Förtära mat eller dryck  

 Läsa från mobil/tidning/bok 

 Betrakta sin omgivning  

 Umgås med andra närvarande 

 Övriga aktiviteter   

  

Vilka utgör kategorier: 

 Unga (ca 15-25 år) 

 Vuxna (ca 25-55 år) 

 Äldre (ca 55-100 år)  

 Övriga (Barn under 15 år)  
  

 

 

 

 

 

 


