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Abstract 
Stockholms stad har fattat ett beslut att riva den gamla trafikkarusellen från 1935 vid Slussen. Istället 
för en trafikplats vill staden skapa en mötesplats på Nya Slussen. I den här uppsatsen undersöks 
motståndet mot byggplanerna utifrån intervjuer med några av de personer och grupper som är och har 
varit framträdande i motståndsrörelsen. Resultaten visar att motståndarna i huvudsak består av 
personer ur medelklassen med ett stort kulturellt och socialt kapital. Åsikterna kring vad Slussen är 
och ska vara för plats går isär mellan motståndarna och staden Från motståndarnas håll beskrivs 
Slussen som en plats som i huvudsak används för att ta sig fram i kollektivtrafiken och de flesta har ett 
vardagligt och personligt förhållande till platsen. Staden vill å andra sidan skapa en attraktiv 
mötesplats och lockar i de säljande bilderna med caféliv och ledigt strosande längs kajerna. Projektet 
Nya Slussen ses av motståndarna som en dålig lösning på ett komplext trafikproblem och staden 
kritiseras för att släta över de praktiska problemen. På grund av stadens och politikernas maktspel, 
prestige och samarbeten med näringslivet, anser motståndarna att de utestängs från möjligheterna till 
medbestämmande.  
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Inledning 
Introduktion  

Stockholms stad har fattat ett beslut att riva den gamla trafikkarusellen och konstruktionen 

från 1935 vid Slussen. Istället för en trafikplats vill staden skapa en mötesplats på Nya 

Slussen. Den här uppsatsen handlar om det motstånd som förs mot dessa planer. 

 

Den 3 mars 2015 genomförs ett offentligt samtal och debatt på Tranströmerbiblioteket vid 

Medborgarplatsen där den ansvarige politikern för Nya Slussen, socialdemokraten och 

biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog, är inbjuden.1 Det är mycket folk i lokalen. Alla 

sittplatser är upptagna och folk står längs gångarna i de upphöjda etagen runt om i salen. 

Uppskattningsvis 140 personer närvarar vid detta historiska möte. Det är nämligen första 

gången i projektet för Nya Slussen som en politiker har kommit för att besvara frågor från 

medborgarna, i ett arrangemang som inte är anordnat av staden själv. Efter en inledande 

genomgång av läget kring Slussen och den planerade ombyggnationen släpps publikfrågorna 

in. Stämningen tätnar och bitvis är tonen hård. Det är tydligt att de allra flesta som närvarar 

den här kvällen är både arga och missnöjda med stadens planer för Nya Slussen. Ett stort antal 

av dem som ställer frågor är välbekanta namn inom motståndsrörelsen och har arbetat i många 

år med Slussenfrågan och deras kunskaper i sakfrågan är både breda, djupa och detaljerade. 

Valeskog har svårt att svara på flera av frågorna och på så vis bemöta den massiva kritiken. 

 

Jag bevittnar en maktkamp mellan en ensam person som representerar staden och ett stort 

antal personer som kan sägas representera åtminstone i liten del av medborgarna. Kampen är 

ojämn ur främst två aspekter. Den ena är att de som kritiserar förslaget har ägnat åratal av sina 

liv åt att fördjupa sig i dokument och faktarapporter om Slussen, skapat arkitektförslag, 

konsulterat experter och gjort egna utredningar, medan personen som ska besvara frågorna 

nyligen tillträtt till sin post och fått ärendet i sitt knä, vilket gör förutsättningarna att kunna 

svara på alla frågor små. Den andra aspekten är att bakom Jan Valeskog finns en hel 

maktapparat med demokratiskt och politiskt fattade beslut, informationskampanjer och 

kommunikationsdirektiv från Stockholms stad, medan motståndets kanaler och vägar till dem 

                                                        
1 Arrangör för samtalet är Stockholms stadsbibliotek som genomför återkommande evenemang under 

rubriken ”Stockholm Pratar” (Sthlm pratar/Facebook 2015). 
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som fattar besluten förefaller tämligen stängda. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska de 

styrande ”ge kommunens medlemmar, de [sic!] andra myndigheter, sammanslutningar och 

enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet 

med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan.” I en rapport från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) skriver 

författarna att samråd och dialoger kring planprocesser ofta utmärks av ”högljudda och 

välorganiserade nej-sägargrupper” och ifrågasätter vems intressen det är som egentligen hörs i 

den typen av protester (Cars, G., Kalbro, T. och Lind, H., 2013:37). Jag tolkar uttalandet som 

att det kan syfta på bland annat de grupper, som hörs i protesterna mot ombyggnationen av 

Slussen. Så vilka är dessa högljudda nejsägare? Vems intressen är det som hörs och syns i 

protesterna mot Nya Slussen?  

Syfte och problemställning 

Syftet med den här undersökningen är att få en förståelse för motståndet mot de pågående 

planerna för ombyggnationerna av Slussen och i vilka huvudsakliga fält av samhälleliga, 

sociala och kulturella föreställningar, förutsättningar och strukturer det verkar. Genom att utgå 

ifrån protesterna vill jag nå kunskap om några av de strukturer som påverkar förutsättningarna 

för hur våra stadsrum materialiseras. Jag utgår från tre frågeställningar: 

1. Vilka är de föreställningar och visioner som finns kring Slussen och Nya Slussen 
och som ligger till grund för protesterna? 

 

2. Hur har grupper och nätverk initierats och formats och i vems intresse förs 
motståndet? 

 

3. Vilka är de kulturella och strukturella aspekter som påverkar motståndarnas 
handlingsutrymme, möjligheter och svårigheter? 
 

Den sociala, rumsliga och tidsmässiga utgångspunkten för uppsatsen är några av de grupper 

och individer som protesterar och har protesterat mot Nya Slussen i Stockholm, och tiden är 

koncentrerad till år 2014 och 2015 men med tillbakablickar från och med 1990-talet då frågan 

om Slussens framtid tog sin början.  

Tidigare forskning 

Den etnologiska forskningen jag funnit som ligger närmast området för uppsatsen är Ulf 

Stahre (2014) och boken En stad för de många eller för de få: om allmänningar, sociala 

rörelser och rätten till staden. Stahre gör en kronologisk och tematisk genomgång av 
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Stockholms stadsomvandling under senare delen av 1900-talet med fokus på protester och 

sociala rörelser. Boken berör bland annat den så kallade Almstriden i Kungsträdgården på 

1970-talet, protesterna mot förbifart Stockholm, sociala rörelser som Alternativ stad, Reclaim 

the city och Nätverket linje 17 men också motståndet mot Nya Slussen. Boken fungerar för 

mig som en bra överblick över motståndsrörelser i Stockholm och Stahre diskuterar även till 

viss del motståndsrörelsernas karaktär och lyfter frågan till större samhälleliga och globala 

tendenser. I Klas Rambergs avhandling Konstruktionen av framtidens stad: Arkitekttävlingar 

om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003 (2012), undersöks visionerna bakom hur nya 

stadsrum planeras, och vilken människa som är tänkt att vistas i den framtida staden, en 

aktuell aspekt för den här uppsatsen. Ramberg visar hur framtidens medelklassmänniskor ses 

flanera längs kajerna i stadsmässiga stråk och njuta av kaffe och ledig tid. Detta stämmer väl 

överens med de bilder som förmedlas i informationskampanjen för Nya Slussen. En 

etnologisk undersökning av hur globala sociala rörelser organiseras gör Niklas Hansson 

(2008), i sin avhandling Nätverkspolitik: organisering, öppenhet och kontroll i Göteborgs 

Sociala Forumprocess 2003-2005. Hansson visar bland annat på hur olika sociala rörelser 

världen över förs samman till en slags ”rörelse av rörelser” och hur disparata grupper genom 

detta formas till ett mer enhetligt nätverk.  

 

Inom fältet för arkitektur, samhällsplanering och kulturgeografi finns en mängd litteratur och 

avhandlingar som berör förändringsprocesser och planering av stads- och boendemiljöer, 

något jag här i stort utelämnar, eftersom området utanför etnologins kunskapsområde blir 

alltför omfattande att relatera till här. Jag vill däremot nämna ett par studier utanför det 

etnologiska forskningsfältet som ligger nära mitt ämne. Sociologen Birgitta Henecke (2006) 

analyserar samspelet mellan olika aktörer så som initiativtagare, byggherrar, planansvariga 

politiker och tjänstemän och berörda närboende och intressegrupper i avhandlingen Plan & 

Protest: En sociologisk studie av kontroverser, demokrati och makt i den fysiska planeringen. 

Henecke har utgått från fyra planprocesser och bland annat studerat förhållandet mellan 

representativ demokrati och medborgarinflytande. Merete Bolands (2011) kulturgeografiska 

masteruppsats Slussen – Mine, yours, ours? A case study on citizens’ engagement and 

emotions in the planning process är den studie som ligger allra närmast ämnet för min 

uppsats. Boland försöker i sin studie ge svar på frågan varför medborgare blir känslomässigt 

engagerade i projektet för Nya Slussen samt i vilken utsträckning de styrande i projektet tagit 

hänsyn till och använt sig av medborgarnas känslor och engagemang. Hon har i huvudsak 
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intervjuat motståndare mot byggprojektet, men också förespråkare för Nya Slussen samt några 

ansvariga politiker och tjänstemän.  
 

Uppsatsens relation till etnologiämnet ser jag som en fortsättning av en mängd 

undersökningar och studier av lokalsamhällen och samhällsfenomen som gjorts över tid. 

Studiet av ett fenomen som en motståndsrörelse menar jag kan fungera som en utgångspunkt 

för att diskutera sociala, kulturella och politiska tendenser i samhället likt till exempel Lars 

Kaijers Lanthandlare: En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet (1999) och 

Åke Dauns avhandling Upp till kamp i Båtskärsnäs från år 1969. Utgångspunkten för Daun 

var att undersöka de omfattande protesterna mot avvecklingen av sågverksdriften på orten. 

Starka kopplingar till platsen och en livaktig social gemenskap hos invånarna i Båtskärsnäs 

var enligt Daun en viktig orsak till de kraftiga reaktionerna, eftersom nedläggningen hotade 

arbetstillfällena och i förlängningen hela ortens existens. Kaijser undersöker lanthandlarna 

med hjälp av Bourdieus begrepp fält, praktik, habitus och sociala förutsättningar, och visar 

hur sociala grupper förhåller sig till varandra och hur de genom dessa relationer förstår sina 

möjligheter och begränsningar (Kaijser1999:165). Motståndet mot Slussen handlar om sociala 

gemenskaper, men också starka känslor för en fysisk plats något de både forskarna ovan 

intresserar sig för. Framförallt vill jag med den här uppsatsen skriva in mig i, och bidra till 

den etnologiska forskningen rörande plats- och stadsbyggnadsfrågor.  

Teorier och begrepp 

Platsens politik - yta eller innehåll 

Slussen är en plats i centrala Stockholm som de flesta människor känner till och vet var den 

ligger. Även om det är möjligt att definiera en plats rent geografiskt kan en plats inte förstås 

som ett avgränsat rum med bestämda egenskaper (Franzén 2005:138). Platser behöver förstås 

relationellt och även om den plats som är aktuell för uppsatsen är möjlig att definiera i sin 

fysiska avgränsning, öppnar den sig mot människorna och världen på olika sätt. Jag vill därför 

använda mig av Mats Franzéns platsbegrepp som handlar om vilken mening och vilka 

föreställningar som kan knytas till en plats (Franzén 2005:138). Jag påstår därför att Slussen 

har ett samband med andra platser i staden och i världen och griper in i en mängd olika 

skeenden och berättelser. Slussen används för olika ändamål och betyder olika saker för olika 

människor. Franzéns gör i en artikel från 2005 en jämförelse mellan två platser i Stockholm, 

där Stureplan kopplas till glamour och lyx och Sergels torg till tristess och elände. Han 

använder sig av begreppen karisma och stigma för att analysera dessa platsers motsatser och 
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diskuterar på så vis ”platsens politik”, det vill säga för vem eller för vilka grupper 

stadsrummet är utformat och hur platsers anseende skapas och upprätthålls (Franzén 

2005:136, 152). Platsens politik kan upphöja vissa platser medan andra blir nedvärderade. Om 

detta har också Per-Markku Ristilammi (1999) skrivit om i sin avhandling Rosengård och den 

svarta poesin, där han visar på hur främst media bidrar till att producera och reproducera 

föreställningar kring en plats.  
 

Utifrån Franzéns sätt att analysera en plats med hjälp av jämförande ord, har jag skapat 

begreppsparet yta och innehåll. Genom dessa undersöker jag de föreställningar som finns om 

Slussen och Nya Slussen och vilken mening som kan knytas till platsen. Jag kopplar yta till 

något som är tänkt att visas upp och som syns utanpå. Ytan har att göra med estetik och 

attraktivitet. Begreppet innehåll får spegla funktion och det som inte syns utåt eller avses vara 

av huvudsakligt estetiskt värde, det som är dolt och verkar under ytan. Ordet yta kan 

associeras mer negativt än innehåll, som att någon eller något är ”ytlig” medan innehåll 

tenderar att speglar det mer genuina, genomtänkta och ”viktiga”. Jag avser inte här att göra 

någon hierarkisk ordning mellan orden, även om jag är medveten om att den finns. Begreppen 

är tänkta att fungera som ett sätt att diskutera Slussen och hur olika intressegrupper (läs 

motståndarna och makthavarna) laddar platsen med värdeord och lyfter fram vissa aspekter 

medan andra inte ges någon uppmärksamhet.  

 

Jag är medveten om att begreppen kan uppfattas som en något förenklad modell av komplexa 

sammanhang och ett problem är att olika typer av kategorier kan blandas och jämföras på 

olika villkor (Franzén 2005:137). Ett estetiskt beskrivande ord kan till exempel jämföras med 

en samhällsekonomisk förutsättning (Franzén 2005:137). Ett annat problem med att använda 

dikotomier är att skillnader förstärks och att många likheter faller i skymundan. Förutfattade 

meningar och gängse uppfattningar kan också befästas och förstärkas. I debatten kring 

Slussen är det just dessa förenklade, förskönande eller förminskande ord som ofta används för 

att beskriva platsen både i positiva och negativa ordalag.  

Sociala rörelser 

I min analys av engagemanget hos motståndarna mot Nya Slussen utgår jag från teorier kring 

sociala rörelser. Den så kallade sociala rörelseforskningen riktar sitt intresse mot den ”globala 

rättviserörelsen” som i sin tur har rötter i 1960-talets freds- kvinno- och miljöaktivism). Enligt 

sociologerna Donatella Della Porta och Mario Diani (2014:1f) ingår en social rörelse, en 
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proteströrelse eller en intressegrupp i ett större nätverk, som på ett övergripande vis världen 

över, kritiserar nyliberala tendenser som globalisering och privatisering. Ulf Stahre kopplar 

samman den globala rättviserörelsen med proteströrelserna i Stockholm. Han menar att 

protesterna kritiserar den nyliberala samhällsutvecklingen, välfärdens tillbakagång, att 

allmännyttan säljs ut och att privata intressen dominerar inom alltfler områden (Stahre 2007, 

2014:165f). Stahre skiljer på tre olika typer av rörelser; de programmatiska (långsiktiga som 

ofta berör hela staden), offensiva rörelser (nyskapande och som lanserar nya frågor och 

projekt) samt reaktiva rörelser som uppkommer genom hot eller förändringar i stadsmiljön, 

där motståndet mot Nya Slussen hör hemma (Stahre 2014:166f). Jag använder begreppet 

motstånd likställt med protest emiskt i uppsatsen. Begreppet rörelse använder jag mer 

analytiskt i försöket att beskriva, karaktärisera och rama in det jag kallar motståndsrörelsen 

mot Nya Slussen. Huruvida motståndet mot Nya Slussen ingår i en större global 

rättviserörelse kommer jag inte närmare att undersöka utan stannar vid att använda mig av 

Della Porta & Dianis och Stahres teorier i fråga om sociala rörelser.  

Kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital 

De flesta av dem som jag har intervjuat och som är drivande i motståndet mot Nya Slussen 

tillhör vad jag skulle kalla en medelklass eller till och med en övre medelklass, även om det 

finns några undantag. Den franske sociologen Pierre Bourdieu visar i sina studier av 

människors livsstil och smak på snäva ramar och förutbestämda handlingsmönster i de olika 

samhällsklasserna. Många av de händelser som kan beskrivas som slumpartade hänger intimt 

samman med sociala strukturer och Bourdieu menar att människors olika ”ändstationer är inte 

lika sannolika från alla startpunkter” (Bourdieu 1993:265). Bland de drivande i motståndet 

som jag har intervjuat finns arkitekter, kulturhistoriker, journalister och ekonomer men också 

några personer som saknar en högre akademisk utbildning. Med stöd av Bourdieu är yrken 

och utbildningsnivå faktorer som är med och skapar sociala och hierarkiska strukturer i 

samhället (Bourdieu1993:252). Etnologen Lars Kaijser (1999) beskriver att det sociala, 

kulturella och ekonomiska kapitalet varierar på grund av det sociala sammanhanget och att det 

också alltid innefattar en relation. ”Det räcker inte med att själv uppskatta eller uppfatta sina 

handlingar och sitt kunnande. Det måste också finnas en marknad som känner igen och 

erkänner dem.” (Kaijser 1999:22). Jag ser begreppen kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital 

som metaforer för att beskriva en struktur av de sociala positioner, som är av betydelse för 

motståndsrörelsens karaktär.  
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Makt och motstånd  

Vad är ett motstånd? Michel Foucault säger att ”där makt finns, finns motstånd…” och att alla 

maktrelationer ger upphov både till makt och motstånd (Hörnqvist 1996:233). Jag skulle här 

vilja vända på begreppet och säga att där motstånd finns, finns det makt. Enligt Foucault är 

makten ett ständigt verksamt och dynamiskt styrkeförhållande och en föränderlig relation, 

människor emellan (Hörnqvist 1996:29f). Anledningen till att den ena parten (individ eller 

grupp) har ett överläge kan enligt Foucault ha att göra med tekniskt kunnande, kunskap eller 

okunskap, verbal förmåga, fysisk styrka och strukturella fenomen som kön, klass och etnicitet 

(Hörnqvist 1996:117, 162). Likt makten ses motståndet som någonting som inte är centrerat 

till en fast punkt utan verkar på olika sätt och i flera nivåer samtidigt. Motståndet hotar hela 

tiden att ändra på styrkeförhållandena genom att neutralisera makten medan maktens 

handlingar riktas mot att befästa styrkeförhållandet och neutralisera motståndet (Hörnqvist 

1996:233f). Ramberg utgår från Foucaults uppmärksamhet på relationen mellan makt och rum 

och ser på arkitekttävlingen som en arena där makten kring konstruktionen av staden både 

skapas och utövas (Ramberg 2012: 26f). I min uppsats blir förslaget för Nya Slussen och 

utformningen av det stadsrummet ett liknande empiriskt exempel. Om makten är en relation 

och ett styrkeförhållande mellan människor, ingår motståndet och makten i samma kraftfält. 

Det är detta kraftfält jag i den här uppsatsen undersöker genom att studera motståndarnas 

svårigheter, möjligheter och strategier i förhållande till staden och i viss mån vice versa.  

Material och metod  

I min undersökning av motståndet mot Nya Slussen har jag använt mig av olika typer av 

material, så som intervjuer, observationer och skriftliga källor. Intervjuer kan ge en unik 

kunskap om en människas kultur och liv skriver etnologen Eva Fägerborg, och de enskilda 

berättelserna kan länkas till större samhälleliga förändringar och fenomen (Fägerborg 

2013:96). På så vis ser jag mina intervjuer som viktiga för att förstå det motstånd jag studerar, 

då de berättar någonting mer än till exempel vad som står på de olika gruppernas hemsidor. 

De personliga berättelserna visar både på en likriktning i fråga om argument och 

förhållningssätt, men också hur motståndet mot Nya Slussen tangerar vitt skilda områden i en 

människas liv; både det personliga och det samhällsstrukturella.  

 

Mitt huvudsakliga material består av tio intervjuer med personer som har visat sitt missnöje 

mot planerna för Nya Slussen. Merparten av de intervjuade representerar några av de mest 

framträdande grupperna och nätverken. De första sex intervjuerna, som genomfördes under 
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april och maj 2014, gjordes i samband med ett uppdrag från Stadsmuseet i att dokumentera 

motståndet. De resterande fyra intervjuerna kompletterar dessa med personer från ytterligare  

tongivande grupper, och genomfördes under mars månad 2015.2 Intervjuernas längd varierar 

mellan femtio minuter upp till 1,5 timme och har utförts på arbetsplatser, caféer och i 

informanternas hem. Den yngste informanten var vid tiden för intervjun 48 år och den äldsta 

79 år. Av de intervjuade är sex personer födda på 1930- och 1940- talet och resterande fyra på 

1950- och 1960-talet. Alla utom en bor i Stockholm och samtliga personer är födda i Sverige. 

Eftersom informanterna fortfarande är aktiva inom motståndsrörelsen och många figurerar 

med både namn och bild i media har den anonymisering som ofta används i etnologiska 

undersökningar blivit svår att genomföra. Samtliga informanter har samtyckt till att deras 

riktiga namn använts och de flesta har bett att få läsa och godkänna citat innan uppsatsen görs 

tillgänglig för allmänheten.  

 

Eftersom jag endast intervjuat personer ur motståndet ges inte några representanter från staden 

någon möjlighet att bemöta kritiken från protesterna eller utveckla resonemang kring det som 

står skrivet i de dokument jag hänvisar till. Ur den aspekten blir uppsatsens 

kunskapsproduktion endimensionell och onyanserad. Anledningen till att jag valt att inte 

intervjua representanter ifrån staden eller stadshuset är avgränsningen som görs på grund av 

uppsatsens omfång samt att syftet inte är att diskutera eller föra fram argument för eller emot 

Nya Slussen.  

 

Jag har i mina intervjuer utgått från ett antal övergripande frågor som rör informanternas 

förhållande till själva platsen, hur, när och varför de började engagera sig i frågan om Slussen, 

varför de fortsätter och hur de agerar för att visa sitt missnöje. Eftersom alla är kritiska mot 

planen för Nya Slussen men också hanteringen av processen, har jag även frågat vad de har 

för tankar eller förklaringar kring de mer formella problemen kring beslut och sättet att 

hantera projektet från staden sida. Som avslutning har jag frågat vad de tror att 

konsekvenserna blir för staden och Slussen om eller när Nya Slussen byggs, samt vad de tror 

och hoppas framöver. Frågor kring varför de anser det värdefullt eller viktigt att driva kampen 

och visa sitt motstånd har jag också ställt. De semistrukturerade intervjuerna har haft 

karaktären av ett samtal med följdfrågor när jag funnit att personen har mycket att säga kring 
                                                        
2 Jag har genom detta urval, för att begränsat min undersökning, utelämnat en del ur grupper ur motståndet 

så som till exempel ”Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen” och gruppen ”Rädda Slussen”. Just dessa 
grupper fick jag ingen omedelbar kontakt med vilket blev en avgörande faktor för urvalet. Mitt urval är 
ändå tillräckligt för att fånga in motståndsrörelsen som helhet som jag ser det.  
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vad som passade mitt syfte. Jag har till viss del styrt informanten mot de frågor jag har sett 

som viktiga att få svar på, men med försiktighet då jag ansett det viktigt att personen ska få 

tala till punkt och om det som intresserar dem. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet 

varefter jag har upptäckt och sökt efter återkommande teman, mönster och avvikelser. Det 

som kommit upp i intervjuerna har lett mig vidare till vad jag sökt efter i de andra 

materialkategorierna.  

 

Intervjumaterialet kompletteras med information från Stockholms stads hemsida, tyckt 

material från Stockholms stad, artiklar och övrigt internetmaterial så som hemsidor från de 

olika motståndsgrupperna. Jag har analyserat en del av stadens dokument rörande visionen 

och beslutsprocessen för Nya Slussen, och försökt jämföra vad staden säger, i relation till de 

aspekter av projektet som motståndet kritiserar. Jag har också studerat motståndsgruppernas 

hemsidor för att se vilka argument som används men också för att studera relationer och 

nätverk mellan grupper och individer. På tre olika Facebook-sidor har jag gjort 

onlineobservationer där jag under en veckas tid följt flöden och kommentarsfält en stund varje 

dag. Förutom en personlig kontakt jag fick via Stadsmuseet våren 2014 har internet också 

fungerat som ett sätt att inledningsvis orientera mig i fältet och skaffa en överblick av 

motståndet och hitta mina informanter. Jag särskiljer inte aktiviteterna som utspelar sig på 

nätet från det som händer i övrigt, och gör därför ingen djupare analys av nätets betydelse i 

motståndskampen.  

 

Jag har gjort deltagande observationer på platsen i form av två guidade stadsvandringar på 

Slussen och en timslång presentation av projektet Nya Slussen på projektets 

informationscenter. Jag har också varit med vid ett offentligt möte angående Nya Slussen på 

biblioteket vid Medborgarhuset, och ett möte hos en av motståndsgrupperna där personer ur 

många av proteströrelserna deltog. Jag har för att bilda mig en egen uppfattning av hur den 

nuvarande Slussen är och fungerar också gjort observationer på själva platsen genom 

promenader och fotografering. Genom observationer är det möjligt att få information om det 

som av olika anledningar inte går att få på annat sätt, och också om det som en informant inte 

vill eller kan prata om i en intervju (Pripp & Öhlander 2013:114). Som jag upplever det är det 

stor skillnad mellan att i en intervju ställa frågor om en företeelse utan att själv ha varit där, 

och att prata om en plats eller en företeelse där jag själv varit eller deltagit i. Det senare ger en 

extra dimension av kunskap, men blir också mer problematiskt eftersom min egen upplevelse 

blir en del av materialet och ställs förhållande till informantens svar. Det är därför viktigt att 
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kritiskt granska sitt eget seende som författarna till boken Etnografiska observationer skriver 

(Arvastson & Ehn, 2011:22).  

Reflexivitet 

Jag har haft en del etiska överväganden att fundera kring i hur personerna framställs och vilka 

fakta som presenteras i uppsatsen eftersom debatten kring Slussen ännu inte är avslutad. 

”Redan en anteckning i en fältdagbok är en tolkning av ett intryck, en person eller en 

händelse” skriver Oscar Pripp och menar att de etiska frågorna mognar fram genom en 

process som hålls levande från första anteckning till sista genomgång av en skriven text 

(2013:65, 80). Reflexivitet handlar om att bli medveten om sitt egna perspektiv och 

därigenom påverkan på empirin, och att detta styr både observationer och den efterföljande 

analysen menar Elisabeth Högdahl (2009:111). Mitt insamlade material kring Slussen har 

också använts i andra sammanhang, dels i ett statsvetenskapligt forskningsprojekt, i en 

antologi under utgivning: Stockholm som vara (red. Klas Ramberg) och dels i den 

samtidsdokumentation för Stadsmuseet jag tidigare nämnde. Detta gör att vissa delar av 

materialinsamlingen och det som presenteras i den här uppsatsen ursprungligen har skrivits 

och genomförts i ett annat sammanhang och med lite annat syfte. 

 

Bourdieu poängterade noggrant hur det sociologiska hantverket skall ses som en konstruktion 

och inte som ett avtryck av verkligheten (Bourdieu 1993:19). I den här uppsatsen konstrueras 

alltså en bild av motståndet och jag är medveten om att det är med hjälp av mina valda teorier, 

metoder och analytiska tillvägagångssätt som detta sker. Men hjälp av olika perspektiv 

synliggörs olika saker. Ett exempel på det är hur Bourdieus teorier kring kulturellt och socialt 

kapital sätter fokus på att granska själva motståndarna, och hur samhälleliga strukturer gör att 

olika personer kan dra nytta av klassmässiga fördelar och motståndarna görs till en 

priviligierad grupp i samhället. Genom Foucaults maktkritiska perspektiv hamnar däremot 

motståndet i en mer underordnad position och motståndarnas kamp ses som mer utsatt och 

styrd av andra, yttre strukturer i samhället. Jag förhåller mig i den här uppsatsen till båda 

perspektiven.  

Disposition 

Uppsatsens tre avhandlande kapitel utgår ifrån de tre frågeställningarna som presenterades på 

sidan två i inledningen. Det första kapitlet innehåller en kort genomgång av Slussens historia 

och den process som har lett fram till dagens planer på att bygga Nya Slussen. Här analyseras 
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och diskuteras planer, visioner och motståndarnas personliga förhållningssätt till Slussen. 

Kapitel två ägnas åt att försöka definiera motståndets karaktär genom att ringa in vilka sorts 

personer som ingår i motståndsrörelsen och hur grupper och nätverk arbetar. I det tredje och 

sista avhandlande kapitlet, undersöks motståndets agerande i relation till demokrati och 

medborgarinflytande. Detta i ett försök att se vilka strukturella och kulturella aspekter som 

påverkar konflikten mellan motståndarna och stadens planer för Nya Slussen. Uppsatsen 

innehåller ett avslutande kapitel med en sammanfattning och mina svar på uppsatsens 

frågeställningar samt en diskussion kring undersökningens giltighet och eventuella brister. 

Allra sist några möjliga frågor för eventuell framtida forskning. 
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Historia och visioner 
Varför protesteras det egentligen mot att bygga om på Slussen? Därför att åsikterna kring vad 

Slussen är och ska bli för plats går isär, är det enkla svaret. Jag ska i det här kapitlet redogöra 

för både stadens och motståndarnas visioner i förhållande till platsen och diskutera hur man 

ser på platsens yta och innehåll. Först inleder jag med en kort redogörelse för Slussens 

historia och Stockholms stads beslutsprocess.  

En historisk vandring 

Den sjunde maj år 2015 är jag med på en stadsvandring på Slussen som hålls av Stadsmuseet. 

Guiden inleder med att berätta om hur viktig platsen är för Stockholm och hela nationen som 

ett tidigt handelscenter. Hon berättar att det har hittats spår av människor sedan ungefär 1000-

talet på Stadsholmen och att Slussen har varit en livaktig plats sedan 1500-talet. Järnet som 

fraktades från Bergslagen och som kom inifrån Mälaren vägdes och lastade om för vidare 

transport via Saltsjön och Östersjön. Efter den historiska genomgången tar guiden med oss på 

en tur runt till olika platser i Slussen. Vi får se bilder på hur de tidigare Slussarna såg ut samt 

hur den nuvarande Slussen såg ut när den var alldeles ny, vitmålad, futuristisk och modern. 

Guiden berättar om specialdesignat kakel och smarta lösningar och min uppfattning är att hon 

ser ett högt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och funktionellt värde i den Slussen vi fortfarande 

har. Hon tar oss också med till de riktigt slitna, smutsiga och till synes övergivna platserna. På 

flera ställen syns hur betongen vittrat sönder och att man lappat och lagat för att det inte ska 

falla ner klumpar av betong i huvudet på människor. Det är fascinerande att se hur stora 

utrymmen och hur mycket som har funnits inuti den stora betongkarusellen, så som en 

bensinmack och ett stort allmänt garage. Flera av dem som är med på vandringen är förvånade 

över att det finns så många platser där inne som de aldrig tidigare varit på. Efter denna rundtur 

med både dofter och ganska dramatiska synintryck släpps vi in i den rena och fräscha 

utställningslokalen ”Nästa Slussen” i närheten av Katarinahissen. Där bjuds vi på kaffe och 

får slå oss ner på stolar uppställda i rader framför en stor tv-skärm. Här ska vi få ta del av en 

presentation av Nya Slussen från Stockholms stad. Kontrasten är väldigt stor mellan 

upplevelsen av den verkliga platsen och de bilder som presenteras i utställningen. Jag 

återkommer till den presentationen i avsnittet om Nya Slussen en bit längre fram. 
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Den nu förfallna men då radikalt modernistiska trafikkarusellen ritades av arkitekten Tage 

William-Olssons och ingenjören Gösta Lundborg. Slussen som den ser ut idag färdigställdes 

1935 och var då ett led i den stora cityomvandlingen, som pågick ända fram till 1980-talet 

(Stahre 2014:10). Trafikkonstruktionen svarade för dåtidens behov av både transport och 

komfort med inglasade gångstråk och planskilda vägar för olika trafikslag. Kring 1960- och 

70-talet blev Slussen alltmer nedgånget och konstaterades på 1990-talet vara i mycket dåligt 

skick efter dryga sextio år i drift (Bergman 2004:97ff). Planerna på en renovering eller att 

bygga någonting helt nytt på platsen påbörjades i Stockholms stad.  

Beslutsprocessen 

På Stockholms stads hemsida återges beslutsprocessen som ledde fram till planerna på att 

bygga Nya Slussen (www.stockholm.se 2014). År 1991 hölls den första idétävlingen om 

Slussens framtid och det fanns två aktuella idéer: antingen att bygga om Slussen helt och 

hållet eller att utgå ifrån den nuvarande klöverblads-modellen. Efter ett flertal turer fattades år 

2007 ett beslut om att själva konstruktionen med klöverbladet inte ska bevaras utan att en ny 

lösning är det aktuella. Förslaget ”Nya Slussen” från Nyréns Arkitekter blir då det vinnande, 

och utgör grunden för ett fortsatt arbete där fem inbjudna arkitektkontor får utveckla och ta 

fram nya förslag. Foster och Partners och Berg Arkitektkontor utses i maj år 2009 till vinnare 

och förslaget ställs ut på Sjömanshemmet under våren 2010, så att allmänheten får lämna sina 

synpunkter. Utställningen varade i nio veckor (den lagstadgade längden för samråd är tre 

veckor) och besöktes av nästan 10000 personer och stadsbyggnadskontoret mottog ca 1200 

kritiska synpunkter från medborgare (Micheletti, M. & Beskow, M., Boland, M., 2015:11), 

Många är upprörda bland annat över att stora delar av utsikten byggs för och att förslaget 

innehåller så många nya byggnader, formade som en vägg längs Södermalms strandlinje. 

Efter de många synpunkterna omarbetas planen och ställs ut igen, den här gången kommer 20 

000 besökare till utställningen och år 2011 antas detaljplanen för Nya Slussen och 

Slussenområdet av kommunfullmäktige (Micheletti, M. & Beskow, M., Boland, M., 2015:4, 

11). De flesta byggnaderna som stod längs vattnet är nu borta och endast några återstår. I 

stället för en kompakt husvägg finns terrasseringar och trappor och det finns planer på att 

anlägga en ny park nedanför Katarinahissen. Protesterna fortsätter trots det reviderade 

förslaget.  

Planen för Slussen blir uppdelad på två; en för själva Slussenområdet och en för bussgaraget i 

Katarinaberget. Den 12 december 2011 beslutar kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
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Slussenområdet, och 11 juni 2012 antar man detaljplanen för bussterminalen. Mark- och 

miljööverdomstolen upphäver båda planerna. Staden överklagar. Ett år senare vinner 

detaljplanen för Slussenområdet laga kraft. I mars månad 2014 meddelas att 

prövningstillstånd inte beviljas för bussterminalen i Katarinaberget på grund av formella fel i 

planprocessen. En ny planprocess som beräknas ta ca tre till fyra år inleds. Efter valet hösten 

2014 tillsätts av politikerna i Stockholms stad en grupp experter som ska granska Nya Slussen 

på ett tiotal punkter. Resultatet presenteras i februari 2015 och man fastslår att projektet Nya 

Slussen går att genomföra men pekar på ett antal brister som behöver ses över (stockholm.se, 

2015). 

 

År 2021 är det tänkt att den Nya Slussen ska stå helt färdig men det finns alltså ingen egentlig 

helhetslösning eftersom planen för bussterminalen fortfarande hänger i luften. Så här låter 

visionen som presenteras på Stockholms stads webbplats: 
 

Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med 

nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer 

plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik 

minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden. Nya Slussen blir en 

trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika 

läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara. 

Nya Slussen 

Vid den arrangerade presentationen av Nya Slussen i projektets informationslokal sitter vi 

alltså bänkade framför en tv-skärm, med varsin kaffekopp i handen (deltagande observation 

2015-05-07). Personen som ska prata inleder på engelska eftersom flera personer i den lilla 

skaran åskådare inte är svenskar. Hon inleder med att presentera sig och säga att hennes jobb 

går ut på att ”create acceptance” alltså att skapa acceptens för Nya Slussen. Likt guiden från 

stadsmuseet börjar också hon med en historisk tillbakablick vilket visar på platsens 

kulturhistoriska värde. Hon visar att Slussen gjorts om radikalt ungefär vart hundrade år för 

att passa de olika tidernas rådande förhållanden. Med ett stigande antal innevånare i 

Stockholm (två busslaster per dag) behöver vi idag fler platser att mötas och röra oss på, 

fortsätter hon. Slussen kommer därför att gå från att vara en trafikpunkt till den nya 

mötespunkt som stockholmare och människor på tillfälligt besök i staden så väl behöver.  
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Slussens tekniska status beskrivs också som alarmerande dålig och den verkligt stora 

anledningen till att riva och bygga nytt. I presentationen visas en film och speakerrösten 

tillsammans med bakgrundsmusiken, för mina tankar till en reklamfilm. På bilderna idel 

solsken och människor flanerar längs kajerna, sitter vid cafébord med uppslagna laptops, och 

ser ut att njuta av ledighet och samvaro. Här syns ingen trafik, ingen som väntar för att korsa 

en gata, ingen som skyndar till en buss, inget gråmulet novemberväder, inga människor (vad 

jag kunde se) utan ett västerländskt utseende. Mitt intryck är att människorna på bilderna 

verkar leva ett gott liv utan några ekonomiska eller sociala bekymmer. Kvinnan som håller i 

presentationen skrattar litet när filmen är slut och ironiserar över att det på filmen är ”always 

sunshine!”. Hon antyder att filmen kanske inte är helt realistiskt eftersom det en stor del av 

året är både kallt, regnigt och mörkt i vår del av världen. Presentationen fortsätter med hjälp 

av bilder och visualiseringar på skärmen och hon pratar om hur vattenflöden ska regleras, hur 

bussterminalen inne i Katarinaberget kommer att bli och visar att det kommer vara mycket 

enklare att navigera i trafiken med hjälp av två T-korsningar. Vi får genom presentationen ta 

del av mycket yta i form av bilder på vackra vyer och mindre innehåll i form av funktion och 

konkreta lösningar. En av de, som liksom jag, får ta del av presentationen ställer en fråga 

kring hur man enklast cyklar från Gamla Stan till Södermalms torg. Frågan är inte helt enkel 

att svara på för Stockholms stads informatör. Efter någon tvekan blir svaret att ”antagligen 

befinner du dig inte där nere vid vattnet när du cyklar, utan du är med största sannolikhet uppe 

på Munkbroleden. Då kan du antingen cykla bort till Skeppsbron och välja den nya breda 

bron eller tillbaka en bit mot T-centralen och ta den nya planerade cykelbron.” På bilden som 

visas finns det däremot gott om cyklar på den nya breda kajen i trä. 

 

Visioner och texter kring hur platser och städer ska utformas är starkt normerande och kan 

verka som ett slags diskursiv praktik (Tunström 2009:18). Vad som förmedlas genom dessa 

bilder och texter påverkar alltså vårt sätt att se, både på själva platsen men också på den 

människa som ska vara på platsen. Dagens framtidsvisioner representerar inte i tillräckligt hög 

utsträckning olika genus, klass, generation, livsstil och etnicitet. (Ferring, under utgivn. 

2015:15). Både i visioner och i färdiga miljöer träder värderingar fram, som alltså gör att 

många på förhand kan riskera att känna sig exkluderade. En del människor och företeelser 

bereds plats, medan andra eller annat inte ryms vilket gör att skillnader träder fram. Bourdieu 

har påpekat att i ett hierarkiskt samhälle, blir rummet hierarkiserat (Franzén 2005:148). 
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Platsens politik är ett spel mellan det faktiska och det föreställda rummet och mellan rummets 

praktik och representationer i rummet (Franzén 2005:148).3 
 

Mitt analytiska begrepp yta kan förstås som det föreställda rummet och rummets 

representationer medan begreppet innehåll pekar mot det faktiska rummet och rummets 

praktik. Ytan kan alltså förstås som alla de idéer och föreställningar som finns kring Slussen i 

form av planer, visioner och personliga kopplingar och som har att göra med estetik och 

tillskrivna värden. I det faktiska rummet och rummets praktik framträder dess innehåll i form 

av fysiska förutsättningar och begränsningar. Innehållet visar vad som finns bakom de 

säljande idéerna för Nya Slussen och nås genom att undersöka vad som finns bakom estetiken 

och visionerna. 

Stadens vision 

I planbeskrivningen som presenterar den Nya Slussen står att platsen ska förvandlas från 

trafikplats till mötesplats. Utgångspunkten för hur framtidens Slussen utformas är att 

skapa ett attraktivt offentligt rum i staden och Slussen ska bli en mötesplats för ett 

Stockholm i världsklass (Detaljplan för Slussen 2011:10). Enligt styrdokument för 

stadens gestaltning ska de offentliga rummen prioriteras av aktivitet och attraktivitet 

(Strategier för stadens gestaltning, 2013). Detta handlar, som jag ser det, till stor del om 

dess yta eftersom attraktiviteten gestaltas av caféliv, men också genom att människorna 

på bilderna ser både vackra och välmående ut, vilket kan ses som ett sätt att fokusera på 

en yta. Människorna på bilderna har både råd och tid att skapa sig ett attraktiv yttre. Att 

staden vill skapa en mötesplats handlar både om yta och innehåll, eftersom Nya Slussen 

har en funktion, nämligen att vara en mötesplats. Dessa möten kan däremot genom de 

texter och bilder som staden förmedlar, tolkas väldigt estetiserade och bilderna är fulla av 

människor som sitter, vilar och väntar i lugn och ro. Medan det i texterna berättas om 

                                                        
3 Om detta har också David Harvey (2011) skrivit och utifrån hans resonemang vill jag förklara det faktiska 
rummet som det rum som kan mätas och vars position exakt kan bestämmas och också rummet som det upplevs 
med våra sinnen: det fysiska eller absoluta rummet (2011:22, 35). Det relationella rummet påminner om det 
föreställda rummet och är omätbart och består av drömmar, krafter och immateriella flödesfält i dåtid, nutid 
och framtid. Det smälter samman till ett tidrum som inte går att särskilja från materia eller kraft men det som 
skapas här föder konsekvenser och handlingar (2011:32). Se även Ramberg (2012:51) Rummets praktik, tolkar 
jag som ett processens och rörelsens rum som förstås i relation till tiden. Detta handlar om vad som är möjligt i 
rummet så som avstånd och transporter och hur detta bestäms utifrån olika aspekter likt Harveys relativa rum 
(2011:24). Det föreställda rummet stämmer överens med rummets representationer och är en slags växelverkan 
mellan sättet att leva i eller påverkas av ett rum i förhållande till minnen, känslor, rädslor, fantasier och drömmar 
(2011: 35f). Rummet både skapar en viss känsla liksom en känsla kan bidra till att skapa ett visst rum.  
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affärer, service och en ny handelsplats på Nya Slussen syns inga butiker eller personer 

som handlar på bilderna (Nästa Slussen 2015:7).  
 

Platsen som trafikplats, alltså dess praktiska funktion och innehåll, ges i stadens vision en 

lägre prioritet, eftersom det är vad man med den Nya Slussen vill komma bort ifrån. I 

Nya Slussen vill man skapa mer utrymmen för kollektivtrafik, ”gående och cyklister som 

får nya och trevligare stråk längs kajerna”, medan bilarna ska ges en lägre prioritet 

(Nästa Slussen 2015:9). Det är få bilder som visar det som de allra flesta människor i alla 

fall idag använder Slussen till, nämligen som omstigningsplats i kollektivtrafiken. Nya 

Slussen ska fyllas med ett innehåll som jag menar är mer estetiserat – ett innehåll som 

fokuserar på ytan. Det blir ganska långt mellan det föreställda rummet och rummets 

praktik. Ramberg menar att det i arkitektförslag saknas en kritisk analys av de problem 

som finns i våra städer och ser inte att förslagen är anpassade till verkliga förhållanden, 

vilket i sin tur skapar många av de problem som städer idag brottas med (2012:218), På 

bilderna kring Nya Slussen visas en ensidig livsstil upp och de människor som inte 

representeras kan känna sig exkluderade. I en av intervjuerna lyfts detta resonemang: 
 

Där [i förslaget för Nya Slussen] tycker jag att det är ett icke inkluderande 

samhälle, ett ganska brutalt och hårt samhälle som också är icke inkluderande 

och kommersiellt inriktat. Det kommersiella blir icke inkluderande därför att 

platserna vid Slussen blir caféer och restauranger och då krävs det att du betalar 

för vistas där. Det är som att du ska betala en entrébiljett för att du sätter dig på 

en stol… (intervju nr 5) 
 

Estetiseringen och kommersialiseringen av den framtida Slussen gör frågan om rummet som 

offentligt eller privat aktuell. Stahre (2014) resonerar kring allmänningar och privatiseringar 

och ser hur allt fler av samhällets gemensamma utrymmen säljs ut (Stahre 2014:99). En 

växande företeelse i många storstäder är till exempel privatiseringar av mark, så som i 

exempelvis gallerior och ”gated communities”. Detta hänger också ihop med vilken människa 

som är önskvärd på platsen. Stahre har i sin studie av Västermalmsgallerian till exempel 

noterat att det i gallerian är ont om sittplatser där man utan att handla någonting från kaféerna 

kan slå sig ner och vila (Stahre 2014:137). För att förstå vilken effekt utformningen av ett rum 

har kan man säga att ”[D]en fysiska miljön är den realiserade, förkroppsligade, 

materialiserade politiska mytologin. Den skapar dispositioner som gör aktörerna benägna att 

handla på regelmässiga sätt även i avsaknad av regler” (Harvey cit. Kohn 2011:40). I 
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Stockholms stads visioner planteras de idéer som verkar subtilt genom att påverka huruvida 

de människor som i framtiden kommer att vara på platsen, känner sig inkluderade eller 

exkluderade.  

Vardagfunktioner, närhet och kulturhistoriska spår  

Många av de intervjuade lyfter fram det vardagliga med Slussen och hur man använder 

platsen för att ta sig till och från jobbet eller att stämma träff med en god vän. I dessa 

berättelser fylls platsen med ett innehåll. Platsen har fått en mening och en betydelse och ses 

som personlig. Hos motståndarna finns känslomässiga kopplingar till platsen. En av de 

intervjuade säger till exempel att: 

 

Så Slussen är en sådan plats i Stockholm som är på något vis min och jag tror 

inte att det är ovanligt. Jag tror att jag delar den känslan med tusentals 

människor, att Slussen är just min. Det är en väldigt viktig nyckelplats i stan. 

(intervju nr 6) 
 

Merete Boland menar att känslan vi har för en plats gör det mer troligt att engagera sig i 

platsen, och framhåller att känslornas betydelse ofta förbises i stadsplaneringen (Boland 

2011:18). En av de intervjuade säger att: 

 

Nä, men mina bästa minnen från Slussen det är sådana här korta… man cyklar 

ner från södersidan och ser någon man känner och cyklar förbi och man bara 

”tjena” och sedan åker vidare. /…/ Det är en plats som används. Den är inte där 

för att vara lite snygg och prydlig utan den fyller en funktion. Folk kommer med 

bussarna och de kliver av, det händer saker hela tiden, inte bara för att det är 

någon slags underhållning eller en upplevelse, utan folk ska någonstans och 

det… det är det jag tycker om. (intervju nr 4)  

 

Förutom känslan av vardaglig närhet till platsen talar samtliga informanter om de funktionella 

och praktiska lösningarna på både den nuvarande och den nya Slussen. Flera av de personer 

jag intervjuar företräder olika alternativa lösningar för Slussens framtid. I ett av förslagen, det 

så kallade Slussen plan B, vill man bygga upp en moderniserad variant av den Slussen som 

finns idag, med planskilda korsningar precis som nu. Samtliga informanter beskriver den 

nuvarande Slussens trafiklösning som både smidig, genialisk, flexibel och till och med 

fantastisk även om vissa också tycker att den på ytan är väldigt sliten, stökig och misskött. 



19 
 

Bernt Lindgren som är bussförare, ser den nuvarande Slussen som en otroligt viktig punkt för 

busstrafiken. Han förklarar hur platsen dagligen används som en problemlösare då man kan 

stänga av delar av Slussen, vid till exempel ett maratonlopp, men fortfarande ha vissa sträckor 

framkomliga för kollektivtrafiken (intervju nr 9). Denna flexibilitet bygger på att det finns två 

broar vilket gör att det går att göra omläggningar, alltså köra alternativa vägar. Det som lyfts 

fram som det centrala argumentet i motståndet är alltså innehållet och trafiklösningen där man 

anser att stadens plan är bristfällig. Den Nya Slussen ses helt enkelt som en dålig lösning på 

ett komplext trafikproblem. Nya Slussens yta kritiseras också för att vara kommersiell, hård 

och inte ta hänsyn till platsens karaktär. En av informanterna säger: 
 

Man använder sig av yta hela tiden, men det som händer under ytan… alltså 

med trafik och bussar och bilar det ser man inte. Man ser en vacker yta. Men det 

som händer under ytan kommer att komma upp över ytan när det här är färdigt 

och då blir det trafikkaos. (intervju nr 4).  
 

De allra flesta intervjuer vittnar om att motståndet mestadels handlar om praktiska lösningar 

och en besvikelse på stadens tankar kring funktionen. En av de intervjuade säger att han inte 

har särskilt varma känslor för Slussen utan drivs av sin skräck för det man har planerat, 

snarare än av en kärlek till nuvarande Slussen. Han säger att det för honom inte handlar om en 

bevarandestrid, utan en motståndsstrid mot en dålig plan (intervju nr 10). 
 

Om Nya Slussens yta beskrivs som brutal, stel och en fruktansvärt dålig lösning av 

motståndarna så används ord som elegant och smäcker och ett arkitektoniskt mästerverk 

om den nuvarande Slussen, i alla fall innan konstruktionen började förfalla. Många av de 

intervjuade anser att staden misskött platsen ”med flit” för att sedan kunna få in pengar 

på att sälja marken och genom att bygga nya kommersiella ytor. Från Stockholms stad 

sägs det att man redan från 1960-talet vetat om att själva konstruktionen inte skulle 

kunna hålla så länge, på grund av svårigheter med grundpålningen och att det därför 

under lång tid bara handlat om ett nödvändigt underhåll. (deltagande observation, 2015-

05-07).  
 

Förutom kritiken av Nya Slussens funktionsduglighet lyfts i flera av intervjuerna det 

”unika” med platsen och platsens skönhet fram. De kulturhistoriska värdena kopplas ihop 

med de personliga och den största orsaken till att strida mot Nya Slussen är att man gör 

sig av med ett ”omistligt kulturarv”, menar en av informanterna (intervju nr 2). Hon 



20 
 

säger att hon inte engagerat sig i kulturarvsfrågor förut men att närheten till platsen gjort 

det angeläget. En annan informant uttrycker att det är ”oerhört obehagligt och fasansfullt 

att man utplånar ett sådant viktigt spår i staden. En sådan viktig del av historien. Som är 

så vacker också. Intressant och vacker.” (intervju nr 6). Så här beskrivs till exempel 

Slussen och Nya Slussen på gruppen ”Kulturslussens” webbplats (2015):  
 

Slussen är stadshistoria och en älskad stadsbild. Här öppnar sig Södermalms 

1600-tals stad i en vid vinkel ut mot rymden och Saltsjön. Här reser sig 

Katarinahissen upp ur den nuvarande slussanläggningens klöverblad för att med 

KF-husens marmorvertikaler bilda en optimismens och modernismens ensemble 

med få motstycken. Den helt avgörande invändningen till förslaget Nya Slussen 

är dess helhet. Förslaget Nya Slussen av Foster & Berg arkitekter har inte den 

arkitektoniska hållning som Slussens betydelse i staden, och det enastående 

läget kräver.  
 

Enligt sociologen Birgitta Henecke behöver protester inte bottnas i planförslagets kvalité utan 

kan vara en effekt av förväntningar på inflytande hos de berörda, men också de  

organisatoriska möjligheter att bilda ett organiserat motstånd (Henecke 2006:73). Henecke har 

också funnit att motståndarna ofta bygger sin långsiktiga strategi på att få ett erkännande som 

gör att förslaget faller på sin egen orimlighet (Henecke 2006:131).   

 

I det här kapitlet har jag tagit upp både stadens och motståndarnas visioner och förhållande till 

platsen och diskuterat hur man ser på platsens yta och innehåll. Som grund för Nya Slussens 

utformning finns ett beslut från år 2007 där Stadsbyggnadsnämnden röstade igenom ett 

nybyggnadsförlag för Slussen och där man alltså bestämde sig för att den gamla 

konstruktionen skulle rivas. Den nya Slussen som presenteras genom Stockholms stad 

fokuserar på att vara en attraktiv mötesplats och jag har funnit att det i bildmaterialet kring 

Nya Slussen förmedlas en yta som kan verka exkluderande för vissa, då en ensidig köpstark 

medelklass visas upp. Detta är något som fler av informanterna också uppmärksammat.  

 

Nya Slussens fokus på mötesplats istället för en trafikplats ses av motståndarna som 

problematisk. De ser platsen i första hand som en omstigningsplats och en plats som används 

för att man måste transportera sig, och inte i första hand som en plats att vara på ”för nöjes 

skull”. I både intervjuerna och i mina observationer framkommer att platsen har ett högt 
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kulturhistoriskt värde men detta behandlas på olika sätt. För Stockholms stad används 

kulturhistorien som en logisk förklaring till varför platsen måste byggas om helt och hållet på 

så vis att platsen enligt lång en ”tradition” har byggts om radikalt. För motståndarna kopplas 

det kulturhistoriska samman med en fysisk närhet till platsen. De har gjort platsen till ”sin” 

vilket alltså ökar benägenheten att engagera sig i ett motstånd. 
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Protester och nätverk 
I det här kapitlet försöker jag ge svar på frågan vad motståndet består av och går igenom 

grupper och nätverk och hur de initierats och formats. Med stöd i intervjupersonerna beskriver 

jag hur motståndet har startat och vad som fick dem att börja engagera sig i frågan kring 

Slussen. Jag visar på sambanden mellan grupper och hur de verkar utifrån ett kulturellt och 

socialt kapital.  

Grupperna 

I nästan alla intervjuer beskrivs att engagemanget uppkom efter att de varit och tittat på 

presentationen av Foster + Partners och Bergs Arkitekters förslag ”Nya Slussen” som ställdes 

ut på Sjömanshemmet under våren 2010. Hos en del av de intervjuade har dock ett intresse 

och engagemang för Slussens framtidsplaner funnits med under en längre period och i och 

med de tidigaste planerna angående Slussen från 1990-talet. I några av intervjuerna 

framkommer att personerna inte från början var direkta motståndare mot stadens plan, utan 

bara nyfikna och engagerade, men att ju mer de satte sig in i frågan och ju mer de lärde sig, 

har övertygelsen om förslagets svagheter vuxit och desto starkare har motståndet blivit.  
 

Jag finner i de motståndsgrupper jag intervjuat två huvudsakliga kategorier. Dels de grupper 

som driver egna arkitektförslag. Till dessa hör: Slussen plan B, Ny Syn på Slussen och 

Kulturslussen. Den andra typen av grupper är de som skapar opinion genom att sprida 

information, hålla debatter, lobbyverksamhet, genomföra hearings och föreläsningar. Till 

dessa hör Nätverket Café Blom, föreningen Bevara Slussen, Slussen.nu, Slussenfunderingar, 

Slussensossarna och Stigbergsgruppen. På de olika olika gruppernas webbsidor, 

Facebooksidor och bloggar ser jag ofta satt amma namn och inlägg upprepas och man länkar 

till varandra, kommenterar samma trådar, delar externa länkar till artiklar, rapporter och annat 

av intresse (onlineobservation, 2014). Det råder, som jag ser det, en samsyn på sidorna och en 

uppdelning i ”vi” (som gör motstånd) och ”dem” (som förespråkar Nya Slussen). Vid 

tidpunkter för några officiella beslut ökar intensiteten i kommentarsflödena. För att ge en bild 

av motståndet följer här en genomgång av de grupper och personer jag varit i kontakt med: 

 

Slussen plan B: Den 6 juli 2012 bildades den ideella föreningen ”Slussen plan B” 
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(slussenplanb.nu). Föreningens ändamål är att utveckla förslaget för förnyelse av Slussens 

konstruktion samtidigt som man bevarar klöverbladslösningen från 1935. Gruppen består av 

tio personer (arkitekter, trafikplanerare, ekonomer, konstruktörer och vattenexperter) och 

samarbetar med olika referensgrupper inom kollektivtrafik, geoteknik, stadsbild, 

byggnadsvård och kultur för att nämna några. Plan B menar att det går att återuppbygga och 

modernisera Slussen och beskriver sitt förslag som mycket snabbare och billigare än stadens. 

På webbsidan finns utförliga ritningar, filmer och presentationer. Tor Edsjö, arkitekt och 

ordförande i gruppen, var vid tiden för Fosters presentation av Nya Slussen på 

Sjömanshemmet våren 2010 engagerad i motståndet mot förbifart Stockholm (intervju nr 3). 

Han berättar hur han förfasades över Fosters förslag med den massiva husväggen och tyckte 

att vattnet vid näset såg ut att ha förvandlats till en bred flod. Han samtalade med gamla 

kollegor, vänner och bekanta som alla var upprörda över förslagets utformning, och ur detta 

engagemang växte gruppen fram. Hösten 2014 tilldelades gruppen Stockholms 

Arkitektförenings årliga pris. 
 

Ny Syn på Slussen: År 2007 presenterade gruppen sitt första ordentliga förslag med 

ambitionen att vara med i diskussionerna kring Slussens framtida utformning. 

Stadsbyggnadskontoret ansåg att det var för sent att komma med andra förslag och kritik, och 

att ”klockan var fem i tolv”, och var därför inte intresserade av att lyssna berättar Svante 

Forsström (intervju nr 7). Gruppen arbetade vidare och år 2008 presenterade de åter sina idéer 

om ”att frigöra Stockholms medeltida stadskärna och centrala vattenrum från intrånget av 

brutala trafiksystem” som det står på hemsidan. Under namnet "fem idealister" visades då ett 

alternativt förslag till utformning av Slussen, som ställdes ut på Arkitekturgalleriet i Gamla 

stan (forsstrom.se). Svante berättar vidare att han började sitt engagemang och intresse för 

platsen under tidigt 1990-tal. Det var då tal om tredje spåret, en ytterligare bro över Strömmen 

och han och några arkitekter och ingenjörer började träffas och tog fram en lösning som 

byggde på att gräva ner pendeltågen, centralbron och tunnelbanan under vattnet. Gruppen 

bakom det nu aktuella förslaget Ny syn på Slussen består av fem personer. Fyra är arkitekter, 

varav en tidigare Stadsbyggnadsdirektör i Stockholm, en är stadsplanerare/forskare och var 

tidigare chef för Banverket och innan dess Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.  
 

Kulturslussen: Kulturslussen driver två arkitektförslag: ”Slussbacken” som är ett 

nybyggnadsförslag och ”Slussen återbyggd” som är en rekonstruktion. På webbplatsen 

presenteras förslagen utförligt med ritningar, skisser och motiveringar (kulturslussen.nu). 

Christine Frånlund från Kulturslussen säger att hennes intresse väcktes när hon såg förslaget 
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Näs mellan två vatten, på Konstakademin i januari 2011 (intervju nr 5). Efter en rad olika 

konstellationer och utställningar med olika förslag bildades projektgruppen Kulturslussen där 

Christine är projektledare. Christine är utbildad civilekonom och jobbade inledningsvis 

intensivt under ett års tid heltid med att driva förslagen. Christine hade möten med politiker, 

journalister och näringslivsmänniskor men upplevde att engagemanget bland allmänheten var 

mycket dåligt. Idén var då att få med kända personer i att driva frågan om Slussen. De 

lyckades få med sig en rad personer och namnen publicerades i media och fick mycket 

uppmärksamhet vilket resulterade i att fler började engagera sig i frågan, säger Christine.  
 

Bevara Slussen: Bevara Slussen är en ideell, partipolitiskt obunden förening som bildades 

i januari 2010 som en reaktion mot stadens plan att ”ersätta Slussens funktionalistiska 

arkitektur med en galleria samt en 8-filig rak bro ner mot Gamla stan” (bevaraslussen.nu). 

Bevara Slussen delar ut flygblad, sprider information, arrangerar och genomför aktioner, 

samlar in namnlistor, bevakar politiska beslut och medverkar i domstolsförhandlingar. Bitte 

Liberg från gruppen ”Bevara Slussen” berättar att eftersom stadens presentation av förslaget 

under utställningen på Sjömanshemmet våren 2010, var så väldigt vinklad och förskönad, 

började hon och gruppen visa sitt missnöje genom att göra egna skärmutställningar. Gruppen 

menade att bilderna och modellerna inte riktigt visade verkligheten, och Bitte ger som 

exempel att solljuset i bilderna föll åt fel håll (intervju nr 8). På skärmarna i papp visades 

andra typer av bilder än stadens. De utgick från detaljplanekartan och visade hur Slussens 

framtid skulle kunna komma att te sig om detaljplanen genomfördes. Gruppen Bevara Slussen 

ställde sig med dessa vikskärmar utanför Sjömanshemmet under utställningsperioden våren 

2010 för att försöka konkretisera, diskutera, kritisera och begripliggöra planen för Nya 

Slussen. Föreningen vill se dagens trafiklösning med rondellsystem i flera plan och de två 

broarnas planskilda möte, det så kallade klöverbladet, bevarat och moderniserat och stödjer 

Slussen plan B. 
 

Nätverket Café Blom: Café Blom har ingen egen webbplats. På bland annat sidan för 

”Stockholm Skyline” presenteras gruppens arbete4. Nätverket Café Blom består av arkitekter, 

byggnadshistoriker och andra stadsbyggnadsintresserade och har bland annat gjort en 

”närläsning” av förslaget för Nya Slussen ur skilda aspekter. ”På punkt efter punkt konstaterar 

vi att verkligheten bakom perspektiven inte är den solskenshistoria som man vill få oss att tro. 

Varje punkt borde ensam kunna fälla förslaget” (stockholmskyline.se). Helena Friman 

                                                        
4 Stockholm Skyline är en grupp som ”… är emot skyskrapor och fler höga hus i innerstaden och för en 
utveckling av god stadsstruktur i hela Stockholm.” Citatet hämtad den 3 maj 2015. 



25 
 

berättar att gruppen vid tiden för stadens utställning på Sjömanshemmet redan hade börjat 

träffas för att diskutera Stockholms stadsbyggnad (intervju nr 6). När modellen för Nya 

Slussen presenterades var både nätverket och samtalet om staden alltså redan igång. Helena 

Friman berättar: 
 

Det var när det första förslaget till Nya Slussen presenterades som jag 

kom med i arbetet med att försöka stoppa det. Vi levde nog i någon slags 

drömvärld kanske, att det skulle bli någonting bra. De flesta som jag 

känner ville ju inte vara av med Slussen, klöverbladet, men vi trodde att 

det var omöjligt att rädda. Vi trodde nog att det nya skulle bli någonting 

bra och att man skulle bygga på en lösning som ändå var bra för trafiken. 

Men när vi såg det här förslaget blev vi vettskrämda! Alltså inte bara vi i 

Café Blom utan över huvud taget tror jag folk blev vettskrämda (intervju 

nr 6). 

 

Café Blom-gruppen arbetar framförallt med att skapa hearings, debatter och utställningar 

kring planerna för Nya Slussen. Personerna i Plan B, Café Blom och Bevara Slussen känner 

alla varandra och har arbetat ihop länge, säger Helena. Journalisten Kajsa Althén är också 

knuten till nätverket Café Blom. Hon började engagera sig sedan hon följt med en god vän på 

ett opinionsmöte på ABF-huset i april år 2010. Där träffade hon några hon kände, som 

tillhörde gruppen, och hon berättar att hon uppmuntrades att komma och vara med på deras 

möten. Kajsa Althén har hållit föredrag och skrivit artiklar om Slussen. Hon har främst 

fokuserat på beslutsprocessen och frågor om demokrati och medborgarinflytande (intervju nr 

1).  

Stigbergsgruppen: Den här gruppen har inte heller någon egen webbplast utan presenteras 

bland annat på sidan ”Slussen.nu” som en ”federation av kvalitetsarbetsgrupper för Slussen; 

Café Blom, Bevara Slussen, Kulturslussen, Ny syn på slussen, Nacka-Värmdöbor för Slussen, 

Världsarvet Slussen.” Ole Settergren som är ordförande berättar att de socialdemokrater som 

förut var i opposition och som också var emot Nya Slussen, ville att motståndarna skulle 

försöka samla sig (intervju nr 10). Ole tog på sig att göra det och Stigbergsgruppen bildades. 

Ole förklarar: 

… man kan gå till oss och vi försöker samordna [de olika motståndsgrupperna] 

och det har vi lyckats med i viss utsträckning, inte helt och hållet. Alla drivs ju 
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av sitt egna engagemang, det är ingen som styr någon annan… Men vi inser ju 

att det är viktigt att vi uppträder rimligt disciplinerat. Det ökar ju våra chanser 

att få framgång, som är otroligt små redan från början. 
 

Ole anser att motståndet har en ganska stor bredd, men att det är inte så djupt utan har stannat 

på opinionsbildarnivå med kändisar, näringslivskändisar och kulturkändisar. Han skulle velat 

få med en bredare folkmassa och ”föreningssverige”. 
 

Slussen.nu: Webbsidan slussen.nu startade år 2006 av Bernt Lindgren. Överst på sidan står 

devisen ”De öppna vyerna, frihetskänslan, rymden, panoramat från Mälaren till Saltsjön: 

Slussen är inte till salu!”. På sidan samlas en stor mängd material kring motståndet och 

innehåller länkar till motståndsgrupper och nätverk, tidningsartiklar, bloggar, foton och 

dokument från Stockholm stad. Bernt berättar att han från början var opartisk och ville skapa 

ett forum där alla röster skulle få höras, men sidan har alltmer kommit att anta 

motståndarsidan (intervju nr 9). Med sin gedigna yrkeskunskap som bussförare i Stockholms 

innerstad bidrar han med kunskaper till främst arbetsgruppen Slussen plan B. Han har noga 

studerat planerna för bussarna i Nya Slussen, och sett att det inte går att vända en buss vid 

Nya Slussen, vilket han kan se skapar en rad problem för trafiken.  
 

Södersossarna/Slussensossarna: Gruppen bildades våren 2015 och Slussensossarna 

är en grupp inom socialdemokraterna i Stockholm som önskar att ombyggnaden av Slussen 

ska ske på ett bra vis. På webbplatsen publiceras ett antal ”slussenbrev” där de beskriver 

projektets brister ur olika synvinklar. ”Tid finns eftersom domstolsprocesser kvarstår som 

innebär att byggstart troligen kan ske först 2016. Vi är starkt kritiska till den plan som kallas 

’Nya Slussen’ eftersom den innehåller svåra brister” (slussensossarna.se). Vi önskar 

förändringar på många punkter och bildar opinion för detta.” Catarina Cambell ser 

motståndsarbetet mot Nya Slussen som ett gediget Socialdemokratiskt folkrörelsearbete 

(intervju nr 2). Hon ser skolning och utbildning som ett viktigt medel för att lära sig ta 

ställning och engagemanget växte när hon fick i uppdrag av partiet att arrangera seminarier 

och möten för att de skulle lära sig mer inför Stockholms stads utställning av förslaget Nya 

Slussen år 2010. De i partiet var på utställningen i Sjömanshemmet flera gånger och lyssnade 

och ställde frågor och tittade på andra arkitekters förslag till alternativ.  
 

Slussenfunderingar: Peter Frisk presenterar sig på sin hemsida som historiker och 

professionell kulturförmedlare och berättar för mig att han har arbetat med publika 
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stadsvandringar i Stockholm i dryga femton år (peterfrisk.se, intervju nr 4). När staden visade 

sin modell vid Sjömanshemmet, insåg han att folk som var där och tittade inte riktigt begrep 

hur det skulle bli. Besökarna på utställningen pekade på olika hus och frågade är detta ett nytt 

hus eller är det ett gammalt? Peter Frisk började då göra stadsvandringar som han kallade 

”Slussenfunderingar”, där han gratis erbjöd människor att tillsammans med honom gå med 

ritningarna i handen, och titta och fundera utan någon egentlig kritik mot den Nya Slussen, 

men med en ambition att förstå hur förslaget skulle bli i realiteten.  
 

… och egentligen var inte min mening att gå där och raljera och 

berätta en massa saker utan det var att man skulle komma dit 

och sedan skulle människor komma med sina idéer, tyckande, 

tänkande, att det skulle bli ett slags öppet forum. Och det blev 

det. /…/ Sedan när jag tänkte till kring vad huvudsyftet med 

detta låg, att vad skulle vi ha det offentliga rummet till? Vem 

bestämmer? Har du någonting att bestämma? Vad tycker du? 

Får du bestämma? (intervju nr 4).  

Motståndets karaktär 

Utifrån min empiri kring de grupper och nätverk jag har presenterat ovan, har jag ringat in tre 

karaktäristiska drag kring motståndet. Det första är att många personer använder sitt yrke och 

sina praktiska yrkeskunskaper i att driva sitt motstånd; de arbetar med samma sak privat som i 

motståndet och för en del personer verkar det ”privata” engagemanget i motståndsrörelsen och 

det ”professionella” yrkeslivet slås ihop. Namn, yrkestitlar och tidigare befattningar skrivs 

ofta ut på webbplatserna och används i dubbel bemärkelse i motståndet, både som en direkt 

kunskapstillgång men också något jag tolkar som en önskan om att skapa trovärdighet genom 

att lyfta fram professionalitet och kompetens. Della Porta och Diani (2014) ser på 

motståndsrörelser som en av effekterna av postindustrialismen och postfordismen. I stället för 

storskaliga fabriker organiseras arbetet i mindre arbetsgrupper, vilket skapar andra 

kontaktytor mellan människor och den informella och osynliga ekonomin har tagit plats. 

(Della Porta & Diani 2014:38) Förändringarna på arbetsmarknaden har också efterfrågat 

andra typer av arbeten inom tjänstesektorn, vilket har skapat en ny, växande och välutbildad 

medelklass, de så kallade ”nya professionella”. (Della Porta & Diani 2014:38, 55, se även 

Stahre 2007:243, Ramberg 2012:217, Henecke 2006:222). Bland de nya professionella finns 

också lågavlönade arbeten där istället ett högt kulturellt kapital kan nås, och som ger ett 

erkännande och en social status. En av de intervjuade berättar att hon jobbat på heltid i ett års 
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tid utan betalning för att driva ett alternativt arkitektförslag, vilket kan förklaras med hjälp av 

Bourdieu och hur olika kapital kan omvandlas (Bourdieu 1993:100). Att de direkta 

yrkeskunskaperna är av stor vikt framgår tydligt i intervjuerna. Många drivs av sitt 

yrkeskunnande och använder sina kunskaper och kompetenser som argument i sakfrågor och 

ser sin kompetens som högre än de som utformat Nya Slussen. En av de intervjuade säger: 

 

Jag gick en utbildning på KTH i Projekteringsledning och det vi fick lära oss 

där, som ju är självklart för en arkitekt, det är ju att man fattar ju inte beslut så 

[som i projektet Nya Slussen]. Om man ska lösa ett problem så lägger man upp 

allting på bordet och betraktar allt på en gång och så håller man på och bearbetar 

allt det där tills man har en syntes, inte en kompromiss /…/ Då har man en bra 

lösning! (intervju nr 7). 
 

Della Porta & Diani diskuterar via Alberto Melucci att motstånd inte endast ska som en 

kollektiv respons på samhälleliga strukturer, utan att det handlar om individens försök att 

definiera sitt autonoma jag, vilket citatet ovan kan ses som ett exempel på (Della Porta & 

Diani 2014:55). Min tolkning utifrån intervjuerna är att motståndet av vissa ses som ett 

inträde i de ”fina salongerna” i och med berättelser om yrkestitlar, befattningar, snittar och 

champagne. Själva yrkeskunskapen som sådan har också en stor betydelse. En av de 

intervjuade säger:  
 

Så kritikernas största styrka består egentligen i projektets enorma svagheter. 

Men, sen har ju vi haft väldigt mycket experter på vår sida, sakkunnigt folk och 

det tror jag är någonting som är nytt i det här motstånds- eller kvalitetsrörelsen. 

/…/ Vi har ju nästan haft ett eget stadsbyggnadskontor hos oss, all samlad 

kompetens med trafikplanerare, arkitekter, ekonomer, jurister och det tror jag 

har varit otroligt frustrerande för exploateringskontoret. (intervju nr 10).  
 

Den andra aspekten som återfinns i de flesta av berättelserna kring hur motståndsgrupperna 

har uppkommit och formats, skulle kunna beskrivas som att de har ett stort socialt kapital, 

vilket Bourdieu förklarar som att ha ”ett välrenommerat namn och ett brett och gediget 

nätverk av kontakter…” (Bourdieu 1993:286.) I en italiensk forskningsrapport från 1980-talet 

visas det att 78 procent av de som var engagerade i olika sociala rörelser hade engagerats via 

privata kontakter så som familj, vänskap och kollegor och ett amerikanskt forskningsresultat 

visar att människor tenderar att både ingå och lämna rörelser i grupp (Della Porta & Diani 
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2014:117f). Min undersökning har för litet underlag för att kunna dra sådana slutsatser, men 

det går att i mitt intervjumaterial se att tendenserna finns.  
 

Det tredje karaktäristiska draget utifrån intervjuerna är att medelåldern i motståndet är relativt 

hög. I fallet men de personer som jag intervjuat är det däremot långt ifrån alla som är 

pensionärer, men utifrån intervjuerna sägs det att de ungas röster saknas i motståndet. De 

intervjuade tror att detta handlar om att folk som är yngre och mitt i yrkeslivet är mer rädda 

för att uttrycka sina åsikter nuförtiden. De som istället var unga på 1960- och 70-talet lärde sig 

av tidsandan att protestera. En annan förklaring till den relativt höga medelåldern är att många 

är pensionärer och helt enkelt har tid att ägna så mycket tid åt sitt engagemang. Drygt hälften 

av de intervjuade har tidigare visat sitt missnöje i andra stadsbyggnadsfrågor och 

erfarenheterna av att faktiskt lyckas stoppa en del byggprojekt kan också vara av betydelse för 

engagemanget i frågan kring Slussen. Ulf Stahre menar, att även om en rörelse har tystnat 

upphör den inte att existera utan kan leva vidare som idéer och föreställningar. Han uttrycker 

att det skapats en tradition i att protestera mot stadsomvandling som har sina rötter i 1960-

talet rörelser så som ”byalagsrörelsen” (Stahre 1999:222, 321). Värderingar kring 

stadsbyggande som formats förr skulle alltså kunna komma till uttryck i kampen kring 

Slussen, även om detta inte specifikt undersökts här.  

 
Sociala förändringar i samhället har skapat ”den nya medelklassen” som på grund av sitt 

kunskaps- och sociala kapital spelar en central roll i samhällskonflikter och en betydande del 

av det vi kallar samhället idag består av sociala aktörer som slåss om symbolvärden på ett 

kulturellt fält (Della Porta & Diani 2014:54f). I fallet med Ny Syn på Slussen tolkar jag det 

som att de ser sig själva som delaktiga i processen att utforma Nya Slussen på grund av sitt 

gedigna yrkesliv och sina många personliga kontakter. Genom sin ställning i samhället 

förutsätter de att staden ska lyssna på dem, och när detta inte sker, väckts en stark ilska som 

håller protesterna vid liv i många, många år.  

 
Ulf Stahre (2014) har i sina studier av sociala rörelser som engagerar sig i stadsplanering, sett 

att protesterna som hörs i staden inte kommer från de stora folkmassorna, utan från de få och 

priviligierade. Det är tydligt att de intervjuade som är engagerade i motståndet innehar ett 

stort kulturellt och ett socialt kapital, men det finns några undantag. I en av intervjuerna lyfts 

inga referenser till andra kända personer eller välrenommerade kontakter. Personen hör till 

dem som är lite yngre än genomsnittet och verkar drivas av en stark egen vilja. Informanten 

refererar inte heller till någon stark yrkesidentitet. Ytterligare en informant har inte heller en 
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massa kontakter inom de finkulturella sfärerna utan ser sig som en gräsrotskämpe som värnar 

om sin närmiljö. Kampen är konkret genom att skapa demonstrationer och skrivelser och 

genomföra överklaganden och engagera sig i föreningsliv. Däremot finns ett stort kulturellt 

kapital i form av kunskap då personen i fråga har ägnat åratal åt att fördjupa sig i dokument 

och utredningar. En annan av informanterna anser att motståndet består av en disparat samling 

människor från alla samhällsklasser och yrkesgrupper, något som jag inte anser stämma 

utifrån de intervjuer jag har genomfört. Motståndet mot Slussen kännetecknas av en 

engagerad samhällselit och visar på stor skillnad mot till exempel protesterna i Husby, som 

hade sitt ursprung i ett missnöje mot sociala förhållanden och orättvisor och känslan av 

utanförskap hos de boende, och som kulminerade våren 2013 med bilbränder, stenkastning 

och oroligheter under flera dygn Intressant är att upptakten för dessa protester och nya 

rörelser som formades också hade att göra med en fysisk plats, ett gym som också var en 

populär samlingsplats och där kommunen inte längre ville skjuta till pengar för att rädda 

verksamheten och lokalen ockuperades under några månader (Stahre 2014:204ff). 

 

Utifrån Bourdiues sätt att ringa in en klass där en rad aspekter samverkar och verkar till synes 

omärkligt genom att utestänga och inringa personer och företeelser genom smak, livsstil, 

boendemiljö etc kan jag se hur detta också kan hänga samman med platsen där intervjuerna 

ägt rum. Jag har låtit informanterna bestämma var vi ska ses och om vi inte har setts i 

personernas hem eller på arbetsplatsen har vi oftast träffats på innerstadscaféer av lite 

”tjusigare” karaktär. Enligt Bourdieu bestäms dessa platser inte av någon slump utan hänger 

samman med både livsstil och smak som i sin tur är kopplad till klass: ”I själva verket hänger 

dessa händelser statistiskt sett samman med positioner och dispositioner hos de individer vilka 

råkar ut för dem (ett exempel är den ”känsla för relationer” som tillåter dem som är 

välförsedda med socialt kapital att bevara och förränta detta)” (Bourdieu1993:265). En av 

informanterna beskriver till exempel hur intresset för frågan väcktes sedan hon bara av en ren 

tillfällighet följde med en god vän på ett möte där Slussens omgestaltning diskuterades och 

kritiserades, men enligt Bourdieu skulle detta alltså hänga ihop med intrikata sociala nätverk. 

 

I likhet med protesterna mot Nya Slussen visar tyska forskare att protesterna mot en om-

byggnation av tågstationen i Stuttgart i huvudsak engagerat medborgare ur medel- och övre 

medelklass (Hoeft, Klatt, Kopp och Messinger, 2014). Författarna gör liksom Ulf Stahre en 

tolkning av hur ökande klyftor i samhället gör att de mindre bemedlade hamnar allt längre 

bort från de plattformar där det är möjligt att uttrycka sin åsikt och vara med och påverka. Ett 
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av argumenten är att medelklassen ser sitt medborgarskap som en rad rättigheter medan 

arbetarklassens istället uttrycker skyldigheter (2014:11) Artikeln visar också på de kulturella 

förtecknen i en protest; när hemlösa drogs till demonstrationsplatsen och också slog upp sina 

läger utlöstes häftiga debatter kring om dessa människor också skulle ses (eller kunna 

användas) som ett bevis på att motståndet var en ”folkets” kamp. Det som istället hände var 

att platsens symbolvärde för protesterna minskade och motståndarna drog tillbaka sin närvaro 

från parken (2014:10).  

 

I det här kapitlet har jag gått igenom de grupper och individer ur motståndet som står i fokus 

för mina intervjuer. I samtliga intervjuer framkommer hur engagemanget växt ur olika nätverk 

både av politisk, yrkesmässig eller bekantskapsmässig art. Vid tidpunkten 2010 då de flesta 

fick upp ögonen och började engagera sig hade fler av nätverken och grupperna redan ett 

samtal igång. Jag har funnit att motståndet präglas av en välutbildad medelklass och att det i 

huvudsak finns två kategorier av motstånd: grupper som driver egna arkitektförslag och 

grupper som arbetar med lobbyverksamhet och genomför demonstrationer och försöker skapa 

debatt. De innehar ett stort socialt och kulturellt kapital som skulle kunna omvandlas till ett 

ekonomiskt. Min tolkning är att motståndet kan ses som ett sätt att delta i de ”finare 

salongerna” vilket kan förklara hur många av informanterna arbetat i princip heltid med 

Slussen i flera års tid. Många av grupperna har samröre med varandra och flera har blivit 

engagerade genom tidigare kontakter och nätverk. Medelåldern är relativt hög och det finns i 

materialet tendenser till att informanternas protester i tidigare stadsbyggnadsfrågor kan 

påverka engagemanget mot Nya Slussen. 
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Maktkamp och demokrati 
Det här sista, avhandlande kapitlet ägnas åt de formella problem som motståndet möter samt 

hur man ser på demokrati och medborgares rättigheter att delta i stadsomvandlingsfrågor.  

Jag återknyter till begreppen yta och innehåll och visar hur dessa också kan användas för att 

diskutera och förstå maktstrukturerna kring Nya Slussen.  

Makten och rummet 

För Foucault är det inte så intressant vem som härskar eller vilka som har ett övertag inom ett 

visst kraftfält. Han försöker istället karaktärisera själva makten i sig (Hörnqvist 1996:44) Han 

ser inte heller makten som ett statiskt privilegium utan som en effekt av flera samverkande 

strategiska positioner. På så vis blir det inte nödvändigt med ett förutfattat förhållande där 

motståndarna sätts i ett underläge gentemot en makt, utan varje stund är ifrågasatt och 

positioner kan växla (Hörnqvist 1996:35). Della Porta & Diani menar att de sociala rörelser 

som finns världen över inte längre kan ses som okonventionella utan de ingår i samhället, 

författarna talar om ett ”movement society”, och att de genom sina stora nätverk har en 

ganska stor makt (2014:2).  

 

Makt och rum är intimt förknippade med varandra. Genom samhällsförändringar och 

postindustrialismen och vidare till informationssamhället har människor som har tillgång till, 

och direkt kontakt med maktstrukturer ökat (Della Porta & Diani 2014:39,47) I Henri 

Lefebvres bok Staden som rättighet från 1968, kritiseras samhället genom att undersöka 

stadsutvecklingen, och de viktigaste punkterna i att ha rätt till staden enligt Stahres tolkning är 

invånarnas rätt att delta i produktionen av urbana rum samt deras fulla rätt att bruka staden 

(Stahre 2014:314). Rätten till staden handlar alltså på så vis om både yta och innehåll. Harvey 

skriver att makten över rummet är av yttersta strategisk vikt och också att kontrollera vissa 

strategiska platser ger makt i det övergripande rummet. Han ser vidare hur maktstrukturerna 

hänger samman med pengar, rum och tid och synliggörs i skärningspunkten mellan dessa 

aspekter (Harvey 2011:84f). Det ligger en symbolik i att strida för det urbana rummet som 

ytterst har att göra med demokrati och människans rätt att påverka och verka i sin närmiljö. 

Genom att påverka ytan blir det möjligt att få vara med och bestämma om innehållet, menar 

jag, då de båda aspekterna är beroende av varandra.    
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Staden och kommunikationen  

I Arkitektur Stockholm 2013, ett utav de styrdokument från Stockholms stad som arbetet med 

Nya Slussen utgår ifrån, står det att man inför varje betydande omvandling ska förstå och 

undersöka platsers unika karaktär i dialog med medborgarna. I Stockholms stads 

styrdokument poängteras också vikten av att alla nämnder och alla som är anställda i staden 

aktivt ska arbeta med att förverkliga den uppmålade framtidsbilden om ett ”Stockholm i 

världsklass”. ”För att visionen ska bli verklighet är det nödvändigt med gemensamma mål och 

ett partnerskap mellan staden, andra offentliga aktörer och näringslivet.” (Vision 2030, 

Stockholms stad). Budskapen i stadens visionära dokument för Nya Slussen riktar sig alltså 

till både anställda, tänkta samarbetspartners och till allmänheten. Detta ses av motståndarna 

som problematiskt eftersom kommunikationen blir så styrd uppifrån.  

 

I intervjuerna framkommer att det inte har varit möjligt att få tillgång till stadens lokaler för 

att anordna möten vars syfte är att kritisera och debattera Nya Slussen. De berättar också om 

hur många tjänstemän som kritiserat planen notoriskt fått lämna sin post. I samtliga intervjuer 

efterfrågas en offentlig debatt och ett samtal. Stockholms politiker har inte innan 

regeringsskiftet hösten 2014 kommit till de möten och hearings, som arrangerats av grupper 

och nätverk ur motståndet. Motståndarna upplever en stor nonchalans hos både politiker och 

tjänstemän. Helena Friman säger att de bjudit in dem varje gång, men att de inte kommit. 

Staden har däremot bjudit in till möten men dessa har varit mer som informationsträffar, 

tycker flera av de intervjuade. Som en envägskanal, det vill säga att staden informerar och 

medborgarna har rätt att ställa frågor. Sedan regeringsskiftet hösten 2014 har 

socialdemokraterna däremot dykt upp på utfrågningar och debatter, vilket har varit en enorm 

skillnad mot tidigare, säger Ole Settergren: 
 

Men jag är rädd att deras erfarenheter av att göra det är att de inser att de inte 

ska göra det, för det är så fruktansvärt jobbigt när de får svar på tal och det visar 

sig att de är ute och cyklar. Då blir det jobbigt för dem så därför så kommer de 

nog överta den moderna politiska strategin som Putin och alla andra kör, att de 

håller käften, de dyker inte upp och diskuterar, och det är otroligt allvarligt att 

det tillåts (intervju nr 10). 
 

Ett stort problem ser de intervjuade i att de inte lyckats få kontakt med de ledande politikerna 

eller tjänstemännen. ”Striden har varit infekterad länge”, menar Ole Settergren, och ”det finns 

inte och har inte funnits någon möjlighet till samtal”. Han anser också att tonläget är enormt 
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högt både från motståndets sida och maktens sida. Kajsa Althén berättar hur hon efter en 

presentation i Kulturhuset i februari 2015 av granskningsgruppens rapport ringde upp den 

ansvarige, presenterade sig som journalist och föreslog ett möte för att få ställa några frågor.  
 

Och han avspisade kategoriskt. Nej, sade han. Jag pratar inte med några 

journalister, jag har lämnat min rapport och nu är det klart, liksom. Men, sade 

jag, det är ju en märklig hållning. Du har fått ett stort uppdrag från Stockholms 

stad, men du vill inte gå med på att du ska fördjupa kunskapen eller beskriva för 

en allmänhet? 
 

Jag tolkar informanterna som mycket besvikna på ointresset från staden då många lagt ner 

enorma mängder obetald arbetstid, energi och engagemang i frågan om Slussens framtid. 

Henecke kallar denna effekt för en ”oppositionell logik”; att motståndarna på grund av allt de 

investerat ställer krav på respons från de planansvariga (Henecke 2006:131).  

Politik och näringsliv, maktspel och prestige 

Motståndarna ser också problem med sammanflätningarna mellan politik och näringsliv. En 

av de intervjuade menar att mycket pengar har gått till olika PR-byråer såsom Kreab och 

poängterar hur alla bilder från Fosters förslag är kraftigt förskönade. Han anser att man gått 

för långt i att framställa Slussen på ett icke trovärdigt sätt och på så vis faktiskt ”lurar” 

medborgarna. I en annan intervju framkommer samma sak: 

 

Om människor inte får en hederlig chans att ta till sig och förstå 

konsekvenserna av någonting, och det är det ju ofta väldigt svårt att 

göra när det gäller arkitektur och stadsbyggnad. Det är komplicerat. 

Om de inte får det är demokratin illa ute. /…/ Det är svårt att förstå 

ritningar och modeller, men om dessa då ljuger och till exempel 

visar bilder som sätter solen på ställen där den inte finns så har ju 

inte folk en chans. Man spelar bort dem på någon sätt. Det tycker jag 

är det värsta. (intervju nr 6) 
 

Enligt en artikel i Tidskriften Arkitektur får Stockholms stad kritik av mark- och 

miljödomstolen för de bilder som visades informationsbroschyren ”Nya Slussen - på väg mot 

ett Stockholm i världsklass" (arkitektur.se). Domstolen "gör bedömningen att en del av det 

informationsmaterial som använts i samband med samråd och utställning har varit 

missvisande." I artikeln skriver man också att det är aktionsgruppen Bevara Slussen som har 
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granskat och korrigerat bilder från Södermalmstorg utifrån arkitektritningarna. Det har då 

visat sig att bilderna inte stämmer vad gäller utsikt och placering av byggnader. Bilderna som 

fått kritik är de som används i informationskampanjen för Nya Slussen och gjorda av 

arkitektkontoren Foster + Partners och Berg Arkitektkontor. 

 

Ett av grundproblemet i hela projektet med Nya Slussen är enligt en av informanterna den 

fastlåsta planen för Nya Slussen och hon menar att det är symptomatiskt för Stockholm att de 

ger markanvisningar före samråd och innan planen ens har presenterats (intervju nr 8). 

Anledningen att man gör så här, menar hon, är att staden vill tjäna pengar på att sälja marken 

och låta byggherren stå för alla kostnaderna. ”De driver det som om det vore en ren 

affärsverksamhet.” En annan av de intervjuade anser att tjänstemännen har blivit svaga och 

har inget tolkningsutrymme eller reell kunskap om det praktiska, vilket har att göra med 

privatiseringen och att mycket läggs ut på entreprenad. Detta får till följd att tjänstemännen då 

endast fungerar som upphandlare. Ytterligare en reagerar på att det i Slussenprojektet finns så 

många hemligstämplade dokument, som till exempel kring säkerhetsutredningen angående 

bussterminalen i Katarinaberget, och säger att det är ovanligt. Hon tycker det är märkligt för 

att vara en demokrati och berättar:  

 

Jag har varit och lyssnat på när de pratar om bussterminalen, det är… 

det är så skickligt marknadsfört att det är manipulation. Det är 

anmärkningsvärt. Det skulle ju inte bli problem med någonting! Vare 

sig sprängningar eller med schaktmassor eller… och inte att det är 

avstängt i sex eller åtta år är inga problem. Nä, det är fascinerande… 

/…/ …de behövde inte ha någon lösning eftersom det inte var något 

problem! (intervju nr 2)  
 

Hösten 2014 tillsatte de nytillträdda socialdemokraterna i Stockholm en granskningsgrupp 

som skulle granska projektet utifrån en rad punkter. Ole Settergren är kritisk mot 

granskningsgruppens nyttjande av experter på ett, som han säger okonventionellt vis.  
 

… eller så är det någon ny maktutövningsmetod där man tillsätter fyra personer i 

en slags styrgrupp och som påstås vara oberoende, men har ett otroligt samröre 

med till exempel Jan Valeskog. /…/ …sedan har de tillsatt riktiga experter som 

har skrivit underlagsrapporter och så verkar det gå till så att de här fyra har gjort 
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sammanfattningar utifrån underlagsrapporterna. Dessa har då tvättats från en 

massa kritik av projektet och det är sammanfattningen som kommunen och 

media refererar till. Men underlagsrapporten stämmer inte överens med 

sammanfattningarna… jag tycker man korrumperar hela expertgranskningen. 

(intervju nr 10) 
 

Flera av dem jag intervjuat är också kritiska mot uppdraget med den tillsatta 

granskningsgruppen, eftersom uppdraget var utformat utifrån en rad fasta punkter. 

Granskningsgruppen hade därför ingen frihet att granska hela projektet eller att göra 

jämförelser med några av de alternativa förslagen som på ideel basis är framtagna av andra 

arkitekter. 

 

Från flera håll i intervjuerna får jag höra hur man anser att staden håller faktauppgifter och 

utredningar hemliga och detta kritiseras för att vara odemokratiskt. I min kontakt med 

informanterna möter även jag i vissa fall en misstänksamhet kring vilka uppgifter jag får ta 

del av och vilka som ska hållas hemliga, vilket jag menar visar på en slags dubbelhet. 

Henecke (2006) menar att kontroverser kring planprocesser utgår från ett nollsummespel där 

båda parter upplever att de måste vinna och att de andra måste förlora. Detta synsätt ökar 

polariseringen och oviljan att se faktorer som kanske verkar gynnsamt för ”fienden”. En ovilja 

att diskutera hela innehållet, som jag ser det, då detta kan riskera att störa den egna 

verklighetsbilden (Henecke 2006:114). 

 

Flera av informanterna tror att anledningen att man fortsätter med Nya Slussen handlar om 

prestige, maktspel och att stå fast vid ett beslut.  

 

… det blir sämre när det är klart rent trafiktekniskt, kostar en massa pengar och 

vägen dit är jättejobbig. Motståndet har varit enormt hela tiden /…/ och 

dessutom (skratt) de som ska trycka på knappen har varit emot det här hela tiden 

och ändå blir det av. Det visar ju på något sätt liksom hur maktstrukturerna ser 

ut, och jag tror att det är hundra procent prestige och man är så störd i 

stadsbyggnadskontoret över att det är så långa processer och så mycket 

motstånd. /…/ Skulle man misslyckas med det här så är det ett enormt fiasko. 

Men det är ju ett ännu större fiasko om det byggs… (intervju nr 10)  
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Lösningen för Nya Slussen ses av en del av motståndarna som en paketerad yta och flera 

informanter menar att det finns en ovilja från stadens håll att diskutera innehållet och 

problemen. ”För trettio år sedan hade media varit hundra procent på motståndets sida och 

ifrågasatt vad stan håller på med”, säger en av de intervjuade (intervju nr 10). Han menar att 

staden har väldigt lätt att få ut sina budskap. Ytterligare en röst från motståndet lyfter fram att 

en anledning till att Fosters förslag vann, kan ha varit att man från stadens sida ville ha en 

riktig stjärnarkitekt (intervju nr 6). Flera av informanterna tror att anledningen att man 

fortsätter med Nya Slussen handlar om prestige, maktspel och att stå fast vid ett beslut. En 

annan teori hos några av informanterna är att näringslivet vill hålla sig på god fot med staden 

och inte ifrågasätta projektet. En av de intervjuade säger: 
 

Och de enda som vågar yttra sig är de som är pensionärer. Till exempel många 

arkitekter tycker att det vi eller plan B gör är jättebra, men de vågar inte yttra sig 

själva, för om de jobbar på ställen som får uppdrag från Stockholms stad så blir 

man avskriven bara ”nej, ni får inga mer jobb”. (intervju nr 10)  

Demokrati – yta eller innehåll? 

Henecke (2006) ser en motsättning mellan den representativa demokratin som vi har i Sverige 

och en önskan från flera håll i samhället om ett ökat medborgarinflytande, den direkta 

demokratin (Henecke 2006:153). År 1987 infördes plan- och bygglagen, med syfte att 

demokratisera planprocesser och flytta besluten närmre dem som var berörda av byggplanerna 

(Boverket). Lagen kan ses som en respons på de många protesterna mot stadsbyggnadsprojekt 

som hade varit frekventa sedan slutet av 1960-talet. I en rapport från KTH listas en rad 

positiva effekter av vad man med medborgardeltagande i planeringsprocesser tror sig uppnå 

så som att demokratin fördjupas, politikerföraktet minskar, mer underbyggda beslut kring 

bebyggelse fattas samt att risken för överklagande minskar då allmänheten fått vara med i 

processen i ett tidigt skede (Cars, Kalbro, och Lind, 2013:32f). Däremot menar författarna att 

”vi måste sluta betrakta medborgardeltagande som ett honnörsord som oreflekterat läggs in i 

varje planeringsprojekt.” (2013:36). Författarna anser att det finns stora problem med samråd 

och dialoger kring vilka som hörs och menar vidare att samrådet bidrar till att främja 

särintressen snarare än allmänintressen (2013:36).  

 

En politisk rådgivare från Stockholms stad säger också att det i områden med välutbildade 

personer ofta blir mer protester och att det är ett problem då det är svårt att få reda på vad 
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resten av befolkningen tycker (Boland 2011:32). Hon ser också en risk i att låta medborgarna 

delta i dialoger, debatter och samråd eftersom de kan luras att tro att de har mandat att 

påverka en planprocess mer än vad de egentligen har (Boland 2011:40). Däremot ser Boland 

hur demokrati intimt hänger samman med medborgardeltagande och förespråkar en mer 

nyanserad debatt där man också tar hänsyn till känslor och inte bara rationella argument 

(Boland 2011:42). Stahre menar att det utomparlamentariska engagemanget medverkar till att 

upprätthålla civilsamhället som i sin tur ligger till grund för en fungerande demokrati (Stahre 

2014:311).  

 

I dagarna släpps boken med den talande titeln Medborgardialog – demokrati eller 

dekoration? (Lindholm, Oliveira e Costa & Wiberg, 2015) som belyser medborgardialogens 

problem och potential i samhällsplanering. Som författarna antyder är just faran med 

medborgarinflytande och medborgardialog att det kan vara vilseledande då medborgarna tror 

att de ska få vara med och påverka innehållet. I stället erbjuds de en samtalsform som 

fungerar som en envägskanal. En yta att paketera projektet i? 

 

I det här kapitlet har jag tagit upp några av de problem som motståndarna upplever att de 

stöter på i sin konfrontation med makten. Min tolkning av materialet visar på hur Nya Slussen 

är inbäddat i en rad samhällsstrukturer vilka gör att projektet framstår som omöjligt att 

kritisera på djupet. Dessa strukturer handlar om sammanflätningar mellan politik och 

näringsliv så som att man köper in kommunikationstjänster för att, som kvinnan i 

informationscentret jag refererade till i första kapitlet sade, ”skapa acceptans” för projektet 

bland medborgarna. På så vis är det möjligt att beskriva projektet som en paketerad produkt, 

en yta. Kommunikationsstrategier tillsammans med den representativa demokratin gör att 

medborgare och motståndare har svårt att nå in till de verkliga kärnfrågorna. Eftersom staden i 

sina informationsmöten själva styr vad som ska sägas, hur och på vilket sätt menar jag att det 

kan betraktas som ett ytligt sätt att föra en dialog, eftersom man inte verkar vilja gå in på 

djupet och diskutera det innehåll som motståndarna efterfrågar. Som jag ser det finns en rad 

strategier från Stockholms stad för att kunna driva projektet Nya Slussen genom att möta så 

litet motstånd som möjligt. Foucault beskriver hur makten befinner sig överallt på samma 

gång och ständigt bevakar sina intressen (Foucault 2009:178) 
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Avslutning 
Sammanfattning och resultat 

Syftet med den här undersökningen är, som jag skrev inledningsvis, att få en förståelse för 

motståndet mot de pågående planerna för ombyggnationerna av Slussen och i vilka 

huvudsakliga fält av samhälleliga, sociala och kulturella föreställningar, förutsättningar och 

strukturer det verkar. I de tre avhandlande kapitlen har jag genom min undersökning svarat på 

de frågeställningar jag gav inledningsvis. Jag har använt mig av begreppen yta och innehåll, 

kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital, makt och motstånd och sociala rörelser. För att 

förstå varför protester mot just Nya Slussen uppstår överhuvudtaget har jag utgått från de 

olika visionerna och föreställningar som finns, både hos staden och hos motståndarna. I 

intervjusvaren har jag funnit att motståndarna framförallt kritiserar en dålig lösning på ett 

komplext trafikproblem. De lyfter de funktionella och platsens innehåll. De funktionella 

lösningarna, innehållet i Nya Slussen är det som alltså kritiseras allra hårdast.  

 

Sociologen Birgitta Henecke (2006) menar att en viktig faktor för att protester över huvud 

taget uppstår är personliga kopplingar till platsen. I intervjuerna framkommer att Slussen ofta 

används i informanternas vardagsliv och att man ser på platsen som ”sin”. De kulturhistoriska 

kopplingarna ses också som värdefulla, vilket jag kan se hänger samman med utbildning och 

ett kulturellt kapital hos motståndarna. I stadens visioner för Nya Slussen sägs det att platsen 

ska förvandlas från en trafikplats till en mötesplats. Bilderna i reklamkampanjen för projektet 

karaktäriseras av solsken, caféliv och strosande människor och kritiseras av motståndarna för 

att inte vara sanningsenliga eftersom till exempel solen skiner på ställen där den inte kan vara. 

Informanterna ser ett hårt och kommersiellt samhälle träda fram i bilderna. Arkitektbilder har 

i andra sammanhang också kritiseras av till exempel Mari Ferring (2015), Klas Ramberg 

(2012) och Moa Tunström (2009) för att verka utestängande för vissa människor och fungera 

som en diskursiv praktik i maktutövning kring vem som förväntas vara på en plats.  
 

De olika nätverk som har studerats visar på två olika typer; de som driver egna arkitektförslag 

och de som arbetar med att skapa debatt, hearings, lobbyverksamhet och att väcka opinion för 

frågan. Med hjälp av Bourdieu synliggörs de kulturella och sociala kapital som genom 

kunskap och nätverk är karaktäristiskt för motståndet mot Slussen. Den relativt höga åldern i 



40 
 

motståndsrörelsen har att göra med att de som var unga på 1960- och 1970-talet lärde sig att 

protestera. Eftersom många är pensionärer har de också tid att engagera sig och de behöver 

heller inte ta hänsyn till arbetsgivare och dylikt. I flera av intervjuerna framgår att 

informanterna tidigare agerat i stadsbyggnadsfrågor, något som också är en faktor som ökar 

benägenheten att delta. Personliga nätverk och kontakter är också avgörande för att engagera 

sig visar Della Porta & Diani (2014). Nästan alla i motståndet har kontakt med varandra och 

det finns till och med en paraplyorganisation som inrymmer de flesta motståndsgrupperna. 

Motståndet karaktäriseras också av en stor yrkeskunskap och många yrken är representerade 

inom motståndsrörelsen så som arkitekter, kulturhistoriker, journalister, stockholmspolitiker 

och bland motståndet finns många tidigare chefer och uppsatta personer. Några av de 

intervjuade saknar ett bredare folkligt engagemang. Min tolkning utifrån informanterna är att 

personernas yrken hänger intimt ihop med engagemanget och att intresset bottnar i de frågor 

som man sysslar med i sitt professionella yrkesliv. 

 

Samtliga av dem jag har intervjuat är mycket missnöjda med stadens bemötande. De anser att 

de inte blivit lyssnade på. Henecke (2006) och Boland (2011) visar på olika problem som har 

att göra med medborgardialoger och den falska förväntan hos medborgaren i att tro att man 

har möjlighet att kunna påverka mer än vad som är möjligt. Vidare kritiseras stadens 

hantering av processen genom att tjänstemän som sagt emot staden tvingats lämna projektet, 

att det finns hemligstämplade dokument, samt att beslut verkar fattade på felaktiga grunder.  

Lokaler har varit stängda för motståndarna som velat driva en öppen och kritisk debatt om 

Slussens framtid och någon anser hela granskningsgruppens rapport från 2015 som 

korrumperad.  

 

Sociologerna Della Porta & Diani (2014) kopplar sociala rörelser till det postindustriella 

informationssamhället och lyfter de strukturella aspekter som gjort dessa rörelsers framväxt 

möjliga så som nya kreativa yrken och mindre arbetsgrupper tillsammans med att allt fler har 

beröringspunkter med beslutsfattande mekanismer i samhället.  

 

Som jag skrev i inledningen är det de teoretiska verktygen som tillsammans med mitt sätt att 

samla in, analysera och tillämpa modeller och tankesätt som har skapat en specifik bild av hur 

motståndet mot Nya Slussen beskrivas och förklaras i den här uppsatsen. Jag är väl medveten 

om att jag kan ha gjort både medvetna och omedvetna val kring vems röst jag låter höras eller 

vems teoretiska argument jag släpper fram. Som jag ser det är detta också en del i att, för att 
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låna Bourdieus terminologi, positionera sig på ett fält. Jag drivs också likväl som de som 

jobbar för staden eller i motståndet av att få belägg för mina argument och lyfta intressanta 

aspekter.  I mitt användande av dikotomier så som yta och innehåll och makt och motstånd ser 

jag att åsikter, argument, personer och institutioner polariseras. Detta har gjort att jag inte i så 

stor utsträckning sökt efter likheter och samsyn i motståndarnas och stadens argument kring 

Slussen. Jag tror att det perspektiv skulle kunnat ge en ny dimension till motståndets karaktär 

och med stöd av Foucault tydligare få syn på hur makten förflyttas mellan olika aktörer. Jag är 

också medveten att jag i min diskussion kring medborgarinflytande, dialoger och samråd på 

ett övergripande vis diskuterat olika typer av medborgarinflytande utan att skilja på de olika 

formerna och dess lagstadgade förutsättningar och konsekvenser.  

Nya forskningsfrågor 

Några nya frågor som väckts av resultatet av den här undersökningen är att jämföra Slussen 

med protester i andra stadsbyggnadsprojekt i Stockholm och landet i stort, för att se vilka 

gemensamma drag eller skillnader som kan finnas. Det vore också av värde att undersöka de 

grupper som inte hörs i motståndet mot Nya Slussen och också andra planprocesser där 

kommunen inte stött på något motstånd för att få en bättre förståelse för hur protesterna 

hänger samman med sociala skillnader i samhället. I ett större perspektiv vore det intressant 

att se om eller på vilket sätt protesterna mot Nya Slussen och andra stadsbyggnadsprotester 

hänger ihop med den globala rättviserörelsen och önskan om en värld där andra intressen än 

de kapitalistiska dominerar. 
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Otryckta källor 

Intervjuer och observationsmaterial förvaras hos författaren. 

 
Deltagande observationer: 
2014-04-04, kl. 15.00-16.00, ”Slussenfunderingar”, stadsvandring med Peter Frisk, Slussen. 
2014-05-07, kl. 18.00-19.30, möte med ”Stigbergsgruppen”, Södermalm. 
2015-03-04, kl. 18.00-20.00, ”Stockholm Pratar” om Slussen, biblioteket Medborgarplatsen. 
2015-05-07, kl. 9.00-10.00, Stadsvandring på Slussen arrangerad av Stadsmuseet. 
2015-05-07. kl. 10.00-11.00, Presentation av Nya Slussen i utställningen ”Nästa Slussen”. 
 
Observationer 
2014-03-25, kl. 10.00-10.30, Slussen. 
2014-04-24, kl. 15.00-15.30, Slussen. 
2014-03-31, kl. 10.00-11.00, Slussen. 
 
Onlineobservationer 
2014-05-12 till och med 2014-05-16, ca 30 min per dag på följande Facebooksidor: 
”Rädda och rusta upp Slussen” 
”Bevara Slussen” 
”Värna Slussen – Stockholms hjärta” 
 
 
 
Intervjuer:  
 

1. Kajsa Althén  
Grupp/nätverk: samarbete med bla Nätverket Café-Blom 
Födelseår: 1948 
Yrke: journalist 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 2015-03-20, kl. 14.00-15.45 
Intervjuns längd: 70 minuter 
Intervjun utförd av författaren 

 
2. Catarina Carbell 

Grupp/nätverk: Södersossarna/Slussensossarna 
Födelseår: 1937 
Yrke: fd marknadskonsult, distriktschef, sedan 2002 ledamot i landstinget. 
Kön: Kvinna 
Intervjudatum: 2014-04-28, kl. 15.00-16.30 
Intervjuns längd: 70 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
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3. Tor Edsjö 

Grupp/nätverk: Arbetsgruppen plan B 
Födelseår: 1935 
Yrke: arkitekt 
Kön: man 
Intervjudatum: 2015-04-29, kl. 9.30-11.00 
Intervjuns längd: 60 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 

4. Peter Frisk 
Grupp/nätverk: genomför stadsvandringar ”Slussenfunderingar” 
Födelseår: 1966 
Yrke: stadsvandrare/kulturförmedlare 
Kön: man 
Intervjudatum: 2015-05-02, kl. 8.30-10.00 
Intervjuns längd: 60 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 

5. Christine Frånlund 
Grupp/nätverk: Kulturslussen 
Födelseår: 1966 
Yrke: civilekonom/projektledare 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 2015-03-17, kl. 15.30-16.30. Komplettering via mail 2015-04-14. 
Intervjuns längd: 50 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 

6. Helena Friman 
Grupp/nätverk: nätverket Café Blom 
Födelseår: 1941 
Yrke: kulturhistoriker 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 2014-04-10, kl. 14.00-15.45 
Intervjuns längd: 70 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
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7. Svante Forsström 

Grupp/nätverk: Ny syn på Slussen  
Födelseår: 1954 
Yrke: arkitekt 
Kön: man 
Intervjudatum: 2015-03-18 kl. 10.00-12.00 
Intervjuns längd: 90 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 

8. Bitte Liberg 
Grupp/nätverk: föreningen Bevara Slussen 
Födelseår: 1937 
Yrke: lågstadielärare/pensionär 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 2014-04-14, kl. 11.00-12.00 
Intervjuns längd: 40 minuter 
Intervjun utförd av författaren. 
 

9. Bernt Lindgren  
Grupp/nätverk: slussen.nu 
Födelseår: 1948 
Yrke: bussförare/pensionär 
Kön: man 
Intervjudatum: 2014-04-14, kl. 13.00-14.30 
Intervjuns längd: 60 minuter 
Intervjun utförd av författaren, ej inspelad.  
 

10. Ole Settergren 
Grupp/nätverk: Stigbergsgruppen 
Födelseår: 1964 
Yrke: ekonom 
Kön: man 
Intervjudatum: 2015-03-18, kl. 15.00-16.30 
Intervjuns längd: 70 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
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