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KORTFATTAD SAMMANFATTNING  
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen dels för hur olika brukargruppers 
samutnyttjande av offentliga platser fungerar och dels för hur detta hanteras inom 
planeringen. Använda teorier behandlar det offentliga rummets demokratiska funktion 
och brukares upplevelse av det. En kvalitativ metod har använts där observationer och 
intervjuer med brukare i Trekantsparken och planerare samt planeringsdokument från 
Stockholms stad har varit grunden för empirin, en kvalitativ analys har sedan utförts. I 
parken förekommer intressemotsättningar mellan de brukare som leker med sina barn i 
parken eller bor i den nya bebyggelsen och de som dricker alkohol. Man kan också 
notera en uppdelning av användandet. Fokus i planerarnas hantering av dessa ligger på 
trygghet och vad människor värderar i sin vardag. Åtgärder som vidtas är att informera 
om ansvarsförhållanden och genomföra trygghetsvandringar. Man talar om att 
genomföra en tredje insats som går ut på att bryta en av de fysiska uppdelningarna av 
parken. Det framkommer även att det finns motsättningar mellan de olika syften med 
det offentliga rummet som uttrycks inom olika nivåer inom planeringen.  
 
 
 Nyckelord: brukare, demokrati, förtätning, intressekonflikt, offentligt rum, park,  
samhällsplanering,Trekantsparken.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det offentliga rummet är ett mycket vanligt förekommande begrepp i 
planeringsdebatten idag. Själva ordet “offentligt” definieras enligt boken Ord för 
ord:svenska synonymer och uttryck (Friedländer och Palmér 1977:433) genom att 
ange dess motsats: “privat”, “enskilt”, “hemligt”. Stadens offentliga rum är de platser 
dit alla ska ha tillträde och där man ska kunna vistas. Det är här folk ska kunna mötas 
och ha möjlighet att bli medvetna om varandras existens. Detta kan i sin tur leda till 
att intressen hos olika grupper bland allmänheten här ställs mot varandra. Att den 
allmänna platsmarken blir mindre på grund av de förtätningsprocesser som pågår i 
många städer, bland annat i Sverige (Boverket 2007:13), kan antas påverka de 
offentliga rummens funktion. Fler kan då behöva samsas på färre och trängre ytor.  

Liljeholmen kan, som en närförort i sydvästra Stockholm, tas som exempel på ett 
område som har förtätats. Stockholms stads stadsbyggnadskontor har uttryckt att man 
här vill låta innerstaden växa utanför tullarna och de senaste åren har exploateringen 
här varit hög (Bodström 2005:48). Runt Liljeholmstorget och i angränsande Årstadal 
har 1600 nya bostäder färdigställts (Stockholms stad 2008a:60). Just nu byggs fler 
bostäder i det före detta industriområdet Lövholmen och vid Nybohovsbacken, i 
sluttningen ner mot Trekantsparken (Stockholms stad 2008b). Som en del av 
förtätningsprocessen har Liljeholmen också fått utökade kollektivtrafikmöjligheter 
och är en stor trafikknutpunkt samt utgör också ett av Stockholms största 
arbetsområden, vilket sammantaget ger en ökad genomströmning av människor 
(Stockholms stad 2004:3,10).  

Röster har höjts med kommentarer från allmänheten på Liljeholmsområdets offentliga 
platser, exempelvis har utbudet på lekplatser uttryckts vara för litet i förhållande till det 
stora antal barnfamiljer som har flyttat in i de nya bostadsområdena (Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008). Detta gör att nyttjandet av och trycket på 
Trekantsparken ökar och att parkens olika brukares intressen ibland kan komma att stå 
mot varandra. Det har påtalats att vissa barnfamiljer känner sig hotade av andra brukare, 
då narkotikahandel och missbruk till exempel har ökat i parkområdet (Zernell 2008:5).  

Hur allmänhetens intressen och olika behov uppmärksammas och tas tillvara i den 
kommunala planeringen kan ses som ett mått på demokrati och är en viktig fråga 
inom samhällsplanering. Under våren 2009 läste jag inom ramen för 
Samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet, kursen “Rum, stad och 
kultur” som bland annat behandlade teorier om det offentliga rummet och demokrati. 
Denna kurs, i kombination med mitt allmänna intresse för demokratifrågor, väckte 
hos mig en nyfikenhet och lust att använda dessa teorier i ett verkligt sammanhang. 
En artikel i lokaltidningen “Mitt i söderort” fick mina ögon på den offentliga platsen 
Trekantsparken, då det där framkom att nyinflyttade barnfamiljer kände sig hotade av 
andra brukare i parken (Zandra, Zernell 2008:5).  

Trekantsparken är aktuell som en offentlig plats i ett område där ett stort antal nya 
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bostäder har färdigställts och där sammansättningen hos befolkningen i och med de 
nyinflyttade har förändrats. Andelen barn i åldern 0-5 år har ökat markant, precis som 
andelen höginkomsttagare (Stockholms stad USK 2008b). Jag tyckte att det skulle 
vara intressant att undersöka hur det offentliga rummet i form av Trekantsparken 
används, vad som där sker mellan olika brukare och hur man bland planerare tänker 
och agerar med avseende på detta.  

Forskning om det offentliga rummet 

Det offentliga rummet har tidigare studerats och kommenterats ur olika synvinklar i 
forskning och litteratur. Synen på det offentliga rummet som politiskt kan hittas redan 
i antikens Grekland där agoran/torget användes som politisk mötesplats (Mitchell 
1995:116). Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas gav i sina 
diskussioner på 60-talet det offentliga rummet en normativ funktion (Mitchell:116). 
Han skrev om en offentlig sfär där medlande aktiviteter mellan samhälle och stat 
borde få ta plats och där det “allmänna” borde representeras och få tillgång till 
samhällets maktstrukturer (ibid:116).  

Den amerikanska sociologen Jane Jacobs som gjort ingående studier av det offentliga 
rummet betonar i sin bok “Den amerikanska storstadens liv och förfall” från 1961, 
mötet med andra människor som dess främsta funktion. Hon menar att det opersonliga 
men informella mötet mellan människor i det offentliga rummet skapar trygghet, 
vilket är något Jacobs ser som fundamentalt viktigt (2004:84). Trygghetsaspekten 
betonas även av Ulla Berglund och Ulla Jergeby (1989:6) som undersöker utemiljöer 
ur ett socialt perspektiv. De visar också på att utemiljön fyller olika funktioner för 
olika människor samt att kunskap om detta måste vägas in när man planerar 
utformning av offentliga utemiljöer (ibid). 

Don Mitchell (1995:118) har skrivit om det offentliga rummet och demokrati. 
Speciellt problematiserar han faktumet att hemlösa ofta uppehåller sig i 
“allmänna rum” men ofta räknas bort från “allmänheten”. Han visar med en 
fallstudie hur utestängningen av hemlösa från en park tydliggör att man endast 
får befinna sig i dessa offentliga rum om man följer vissa normativa koder (ibid). 
Detta styrks även av Sharon Zukin (2003:137-146) som menar att kulturella 
strategier används för att göra det offentliga rummet mer tilltalande för de som 
identifierar sig med rådande hegemoni.  
 
Rosalyn Deutsche (2007:102) framhåller att vi aldrig har haft något offentligt rum, i 
den mening att det skulle vara enhetligt eller universellt. Hon lyfter i sin diskussion 
fram att det offentliga rummet alltid har hört till särskilda sociala grupper och att det 
innebär att särintressen och det avvikande förtrycks (ibid). Deutsche menar att 
offentligheten är fylld av konflikter och att den måste accepteras som sådan för att vi 
ska kunna hålla en fungerande demokrati levande (ibid:112). Också Catharina 
Gabrielsson (2006:427) hävdar att det offentliga rummets syfte ur demokratisk 
aspekt måste vara att tvingas konfronteras med andra människor – inte att vara ifred. 
I motsats till Deutsche menar hon däremot att trots att vi har förstått att “det 
allmänna” som något homogent är en illusion, måste vi fortfarande för att 
upprätthålla en fungerande demokrati, ha det som en utopi att kritiskt förhålla oss 
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till, för att undvika en uppdelning av samhället (ibid:423,430).  
 
Sammantaget visar detta urval av synvinklar på det offentliga rummet på att det har 
en viktig praktisk funktion i människors vardagsliv men även ur ett större 
samhällsperspektiv, samt att det offentliga rummet ofta sägs planeras utifrån en 
allmänhet då det egentligen är specifika dominerande särintressen som 
representeras. Jag har genom studiet av de teorier som här beskrivits kommit att se 
att det offentliga rummet är viktigt ur två aspekter. Det är viktigt för individen, för 
att människor ska ha tillgång till ställen att vistas på utanför hemmet. Det offentliga 
rummet är också viktigt ur en större samhällelig aspekt, för att den demokratiska 
processen förutsätter att vi hela tiden möts och konfronteras med varandra 
(Gabrielsson 2006:427).  

1.2 Problemformulering och syfte 
De teorier som beskriver det offentliga som något konfliktfyllt har gjort mig 
medveten om att det offentliga rummet kan vara uppdelat eller enbart anpassat och 
tillgängligt för speciella brukargrupper och att det där kan uppstå motsättningar 
mellan olika intressen. Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra med en större 
förståelse för vad som sker mellan brukare i det offentliga rummet och hur planerare 
hanterar detta. Jag gör det genom att explorativt undersöka den offentliga platsen 
Trekantsparken som studieobjekt.  

Detta är intressant att undersöka också för att det offentliga rummet, platsen där 
samhällets medborgare kan bli medvetna om varandras existens (Gabrielsson 
2006:427), kan antas hotas genom stadens förtätning. Därmed kommer hanteringen 
av de rum som återstår att bli desto viktigare. Att fler utnyttjar samma ställen i 
staden skulle också kunna ge möjligheter till att fler människor synliggörs i 
samhället och skulle därmed kunna förstärka dess funktion i den demokratiska 
processen.  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen dels för hur olika brukargruppers 
samutnyttjande av offentliga platser fungerar och dels för hur detta hanteras inom 
planeringen. Därför frågar jag mig:  

Hur och av vilka används det offentliga rummet Trekantsparken? Är parken 
anpassad för några speciella brukargrupper, i så fall vilka? Finns där några 
motstridiga intressen hos parkens brukare, i så fall vilka? Hur hanterar 
brukarna dessa? Är det någon brukargrupp som utesluts ur det offentliga 
rummet? 

Vilken syn har man inom den kommunala planeringen på det offentliga 
rummets funktion idag? Uppmärksammas eventuella intressemotsättningar 
mellan olika brukare?  

Hur hanterar Stockholms stads planerare i praktiken det konkreta offentliga 
rummet Trekantsparken och hur det faktiskt används? Uppmärksammar man 
eventuella intressemotsättningar mellan brukare och hur hanterar man i så fall 
dessa?  
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1.3 Disposition 
I uppsatsens första kapitel har syfte formulerats och uppsatsens metod presenteras 
nedan. Kapitel två består av en litteraturöversikt där olika teorier om det offentliga 
rummets funktion och dess brukare behandlas. Här undersöks hur begreppet “det 
offentliga rummet” har tolkats och undersökts i tidigare forskning och litteratur. I 
uppsatsens tredje kaptiel presenteras en observations- och intervjustudie av ett offentligt 
rum, Trekantsparken i Stockholms närförort Liljeholmen. I kapitel fyra presenteras 
planerarnas perspektiv genom en analys av planeringsdokument och intervjuer med 
representanter för olika nivåer inom planeringen i Stockholm Stad. Resultaten från 
dessa delar diskuteras sedan i det avslutande och femte kapitlet. 

1.4 Forskningsdesign och metod 
Studien kan sägas vara explorativ då syftet med uppsatsen har varit att få en större 
förståelse för vad som sker mellan brukare i det offentliga rummet och hur planerare 
hanterar detta (Gummesson 2003/2004:118). Jag har använt mig av en kvalitativ metod 
eftersom ämnet som studeras, där människors upplevelser och perspektiv är en del, 
många gånger är alltför komplext för att tillåta någon exakt mätning (ibid:117). Vissa 
kvantitativa mätningar låter sig dock göras, som till exempel antal brukare av ett 
offentligt rum. Undersökningen är fallstudiebaserad, det vill säga ett verkligt fall ligger 
som grund för studiens empiri (ibid:116). För att kunna angripa min frågeställning och 
relatera olika begrepp till mitt egeninsamlade material har jag dock närmat mig ämnet 
genom att studera tidigare forskning. Uppsatsen har en abduktiv ansats där teorin utgör 
en utgångspunkt som vägs mot den insamlade empirin men där nya tolkningar kan 
utvecklas för att nå en utökad förståelse (Alvesson och Sköldberg 2008:56).  

Jag har använt mig av tre olika metoder för att få ut ett så brett empiriskt material som 
möjligt; observationer, intervjuer och analyser av planeringsdokument från Stockholms 
stad. Det insamlade materialet har jag sedan i sin tur analyserat i relation till min 
angivna teoretiska utgångspunkt, syfte och frågeställningar.  

Observationer   

För att få en egen förståelse av Trekantsparken har jag använt mig av direkta 
observationer, det vill säga att jag enbart registrerat vad som där har skett och inte 
interagerat med aktörerna på platsen (Gummesson 2003/2004:129). Detta har varit min 
strävan, enbart att finna sig på samma plats som de undersökta skulle kunna tolkas som 
deltagande. Mina observationer har varit av semi-strukturerad typ, där en del var 
kvantitativ och en annan en kvalitativ beskrivning av det jag såg i parken.  

Jag gjort några kvantitativa mätningar genom att utforma ett strukturerat 
observationsschema med kategoriseringar av olika brukargrupper (se Bilaga 1). Att 
sortera in olika individer i grupper är att förenkla verkligheten och jag är medveten om 
att verktyget är trubbigt. Jag valde att göra detta för att närmre kunna studera om 
användandet skiljde sig mellan olika brukare, något som mina förobservationer låtit mig 
ana. Detta är också en metod som i tidigare forskning används av Berglund & Jergebys  
i Ute i staden - en studie av människor och miljöer (1992). De nämner liknande 
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brukargrupper som förekommande i stadens utemiljö, benämningarna och 
definitionerna är inspirerade av deras men är mina egna och utarbetades efter vad jag 
noterat under mina förobservationer. De ser ut som följer: 

1. Barnfamiljer/förskolor: en eller flera vuxna med barn  
2. Äldregruppen: människor som ser äldre ut än 65  
3. Alkoholgruppen: intar synligt någon slags alkohol 
4. Ungdomsgruppen: människor som ser ut att vara mellan 12-25 
5. Övriga: människor som inte stämmer in på definitionerna ovan 

Den grupp jag helt själv definierade var den jag har valt att kalla “alkoholgruppen”. 
Något som inte framkommer i mitt observationsschema är gradskillnaden inom 
gruppen. Vädret gjorde att detta inte uppdagades förrän vid observationernas sista dag 
då solen kom fram. Det var då fler än de som kan räknas till det som Berglund & 
Jergeby (1992:46-47) hänvisar till som “a-lagsgruppen” trädde in i det offentliga 
rummet och drack alkohol. Genom intervjuerna tycker jag dock att jag till högre grad 
har kunnat försäkra att nyanserna framträder i mitt material. Något jag inte kan uttala 
mig om är huruvida de som druckit alkohol också varit påverkade av andra substanser. 
Det är dock inget som jag själv har sett förekomma hos de jag intervjuade, vid de 
enskilda tillfällen jag uppehöll mig i parken.  

De som jag i mitt observationsschema noterade som brukare av parken var de som inte 
enbart passerade utan uppehöll sig i parken kortare eller längre stunder. Under mina 
observationer har de människor som studerats inte frågats om tillåtelse vilket kan ses 
som ett etiskt problem. De som har observerats har dock redan uppehållit sig i det 
offentliga rummet och kan därför med hänvisning till Jan Trost i “Att skriva uppsats 
med akribi” (2002:31) ses som anonyma, jag har inte haft några som helst möjligheter 
att ta reda på deras identitet – och jag har inte heller tillfrågat dem speciellt om detta.  

Jag besökte parken totalt sju gånger, varav en första gång för att få en uppfattning 
om hur den såg ut i verkligheten och vilka grupper som faktiskt använde den. 
Utifrån detta gjorde jag sedan observationsschemat som utgjorde strukturen för de 
observationer som genomfördes under de följande fyra besöken. Varje besök varade 
i tre timmar, och gjordes under olika tider på dagen. Under ytterligare två dagar 
genomfördes sedan intervjuer med sexton brukare. I och med att den för uppsatsen 
givna tidsramen var kort har jag inte haft den tid som skulle ha behövts för att 
jämföra om parken används olika på “samma tider” olika dagar. Jag har heller inte 
haft möjlighet att jämföra hur den används under olika årstider. Som Alan Bryman 
(2002:184) påtalar i Samhällsvetenskapliga metoder, kan detta ses som en brist och 
påverka undersökningens tillförlitlighet. Det jag kan konstatera är att en viss sorts 
brukare och aktiviteter faktiskt har förekommit i parken när jag har varit där och 
därför måste tas hänsyn till.  

Bryman (ibid:185) skriver även att man i samband med observationer brukar tala om 
den reaktiva effekten. Man syftar då på att undersökningen i sig innebär en viss 
påverkan på miljön och de människor som studeras. Att jag har vistats i det undersökta 
rummet skulle kunna ha påverkat beteendet hos de individer som befann sig där. Jag 
anser att parken är så stor att jag under observationerna inte har “stått ut” eller blivit 
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uppmärksammad som något annat än en vanlig brukare.  

Intervjuer 

Efter observationerna och kategoriseringarna har jag genomfört intervjuer dels med 
brukare av parken och dels med företrädare för Stockholms Stad och Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Innan intervjuerna genomfördes upplyste jag 
intervjupersonerna om syftet med uppsatsen, deras roll i undersökningen och att deras 
samtycke till medverkande var frivilligt, enligt de forskningsetiska principernas “krav 
på information” och “krav på samtycke” (Dalen 2007:21-22). Jag har strävat efter att ge 
de intervjuade personerna så hög konfidentialitet som möjligt, genom att vad gäller 
brukarna hålla dessa helt anonyma och vad gäller planerarna främst benämna dem med 
deras yrkestitel och nämna deras namn endast i referenser, andra personuppgifter är inte 
insamlade (ibid:23).  

Brukare 

Jag har genom direktkontakt uppsökt brukare och genomfört sexton intervjuer på plats i 
Trekantsparken. Dessa intervjuer har följt en intervjuguide som jag förberett där 
områden knutna till frågeställningarna berörts: hur brukaren själv använder platsen samt 
hur de upplever platsen (Se bilaga 2).  

Jag har i urvalet av respondenter till mina intervjuer utgått ifrån Bent Flyvbjergs 
(2006:230) beskrivning av informationsorienterat urval och ”maximalt varierande fall”. 
Dessa har jag alltså valt för att de kan förväntas ge information om olika sorters 
användare, i mitt fall brukare av parken, och hur de upplever situationen där. Urvalet 
har vad gäller brukare därför skett utifrån de olika kategorier som framkom genom mina 
observationer för att få en variationsbredd på materialet.  

Olika grupper använder och uppfattar sin närmiljö på olika sätt och kan kan förväntas 
ha skilda åsikter om dess värden, något Kate Kerkin (2004:191) understryker i sin 
artikel om olika diskurser i samhällsplanering. En inställning till respondanturval som 
också Carolyn Whitzman (2007:2726) argumenterar för i sin artikel om rädslor i det 
offentliga rummet, där hon specifikt pekar på vikten av att även inkludera de mest 
osynliga grupperna i undersökningar. Tidigare forskning visar också att osynliga 
grupper, till exempel hemlösa eller missbrukare, ofta befinner sig i parker (Don 
Mitchell 1995:109). Detta gav upphov till en etisk fråga som jag har fått ta ställning till. 
Vissa av de jag har intervjuat har under intervjun varit påverkade av alkohol vilket kan 
påverka resultatets trovärdighet. Det kan också vara så att de intervjuade inte skulle ha 
samtyckt till medverkande i nyktert tillstånd. Jag valde att ändå genomföra dessa 
intervjuer då jag efter studiet av tidigare forskning misstänkte att jag annars skulle 
missa ett perspektiv som ofta förbises eller särbehandlas. De intervjuer som jag har 
genomfört på plats har därför varit helt anonyma och de intervjuade personerna beskrivs 
inte närmre än till kön. 

Ett problem som uppstått är att jag kan ha missat de som inte använder sig av parken. 
Jag vet alltså inte om det finns ytterligare människor som undviker platsen eller på 
något sätt är uteslutna. Denna grupp är svår att göra ett urval för då den på platsen är 
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osynlig. Ett sätt skulle kunna vara att dela ut enkäter i närliggande bostadsområden. Då 
undersökningens fokus dock ligger på vad som faktiskt sker i parken och hur detta 
hanteras har jag på grund av den begränsade tiden för uppsatsen valt att fokusera på de 
grupper som faktiskt uppehöll sig där under mina observationer.  

I intervjusituationen på platsen kan vissa problem komma att uppstå, vad gäller 
min roll som intervjuare. Min roll som universitetsstuderande medelklasskvinna 
skulle kunna ha bidragit till att jag lättare skulle få kontakt med och tala med 
föräldrar från de nybyggda områdena vars barn leker i parken, än med de som 
dricker alkohol eller tonåringar. Detta var dock inte fallet, tvärtom var 
“alkoholgruppen” den som var enklast att få kontakt med. Däremot kan min roll 
ha påverkat vad som berättades för mig.  

Planerare 

Jag valde att genomföra intervjuer med planerare för att förstå hur dessa hanterar dels 
det offentliga rummet mer i allmänhet men också fallet Trekantsparken. Urvalet av 
intervjuade planerare har skett strategiskt efter kriteriet att dessa ska ha goda kunskaper 
om och ha varit delaktiga i planeringen av Trekantsparken respektive Liljeholmen och 
dessas offentliga rum. För att få kontakt med personer som lämpade sig för min 
undersökning började jag med att skicka e-mail till en nyckelinformant på 
stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen. Denna informant vidarebefordrade mig 
sedan till tre planerare som varit involverade i planeringen av Trekantsparken och 
Liljeholmen. Dessa har sedan i min undersökning fått utgöra representanter för olika 
nivåer inom den kommunala planeringen; Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsförvaltningen samt Stockholms stads stadsbyggnadskontor och 
exploateringskontor.  

Intervjuerna har varit semi-strukturerade och följt en intervjuguide där relevanta 
faktorer har varit vad man ser som viktigt hos det offentliga rummet, vilka brukare man 
har planerat parken för, hur man hanterar de eventuella konflikter som finns där. Dessa 
intervjuer har varit både av informant- och respondentkaraktär då jag både har varit ute 
efter deras syn på det offentliga rummets funktion och hur planerarna har gjort/gör. I 
intervjuerna sökte jag först respondentens syn på det offentliga rummet och styrde 
sedan in intervjun på det enskilda fallet Trekantsparken.  

Transkribering 

Intervjuer med brukarna på plats har inte spelats in då jag, som Bengt Gustavsson 
(2003/2004:247) beskriver, tror att det skulle kunna hindra respondenterna från att 
känna sig avslappnade med intervjusituationen och därmed dra sig för att ställa upp eller 
lägga sina svar mer tillrätta. Jag hade vid intervjutillfällena med mig en medhjälpare 
som antecknade medan jag ställde frågor. Att jag inte har spelat in dessa intervjuer kan 
ses som problematiskt när man använder sig av kvalitativ metod, då det är 
respondenternas egna ord som ska analyseras och tolkas (Dalen 2007:33). Min 
medarbetare försökte dock att göra så verklighetsnära anteckningar som möjligt och vi 
skrev sedan ut intervjuerna omedelbart efteråt. De intervjuer jag har gjort med 
representanter för Stockholms Stads planerare har spelats in och transkriberats. 
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Planeringsdokument  

För att få grepp om Stockholms stads syn på det offentliga rummet har jag också 
använt mig av källor i form av planeringsdokument. Materialet består av så kallade 
offentliga och institutionella källor (Holme och Krohn Solvang 1997:128-129). Vad 
gäller urvalet av studerade planeringsdokument har även dessa valts utifrån ett 
informationsorienterat urval. Jag har här strävat efter att finna och analysera det 
material som har med planeringen av det offentliga rummet i Stockholm stad och i 
Trekanten i Liljeholmen att göra. De som analyserats är Stockholms översiktsplan, 
Stockholms stads samrådsförslag till ny översiktsplan, Liljeholmens parkplan samt 
Stockholms sociotopkarta. Vad gäller sociotopkartan är det handboken till denna som 
har analyserats och inte de reella kartor som blir resultatet. Detta för att det är i denna 
handbok som planerarnas bakomliggande tankar tydligast synliggörs.  

I analysen av planeringsdokumenten har jag valt att med frågor systematiskt gå igenom 
texten för att upptäcka återkommande begrepp och företeelser med utgångspunkt i de 
teorier jag presenterar i kapitel två.  

Urval av dessa skriftliga källor har styrts av mina frågeställningar och teoretiska 
angreppssätt. Min egen förförståelse inom ämnet har givetvis också påverkat utifrån 
vilka kriterier jag väljer material. Jag har, som Ödman föreslår i “Hermeneutik och 
forskningspraktik”, ställt mig själv följande frågor i relation till materialet (Ödman 
2003/2004:85). Är källorna giltiga för mitt syfte? Är de pålitliga? Kan de belysa mitt 
ämne på ett trovärdigt sätt? Kan de vara tendentiösa? Uppfyller de samtidskravet, det 
vill säga är de fortfarande gällande?  

Tolkning och analysmetod 

Allt insamlat empiriskt material har tolkats och analyserats kvalitativt i relation till 
frågeställningarna. Som Ödman (2003/2004:88) föreslår har tolkningen skett i 
växelverkan mellan delarna och helheten för att förstå vilken relation de har till 
varandra och till de använda teorierna. Delanalyser har skett av till exempel 
intervjumaterialet för att finna variationer och samstämmighet. Resultatet från 
delanalyserna har sedan jämförts med helhetsanalysen; stöder dessa varandra eller talar 
de mot varandra?  

Genom studiet av tidigare forskning har jag försökt att öka min förståelse av det 
egeninsamlade materialet och vice versa. Som Ödman (2003/2004:75,90) skriver kan 
förförståelsen vara både till hjälp och vara ett problem när man söker en vidare 
förståelse. Förförståelsen beskrivs här aldrig kunna vara neutral. Det gäller att vara 
medveten om att man har egna förutfattade meningar och att försöka att hålla sig öppen 
för nya infallsvinklar när man samlar in och behandlar sitt material. Utan någon 
förförståelse alls kan man dock inte heller få någon ny förståelse, alltså är det en 
förutsättning men något man aktivt måste förhålla sig till.  
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1.5 Avgränsningar  
Studiet av det offentliga rummet öppnar upp för en mängd olika infallsvinklar. Jag har 
valt, i linje med mitt ovan beskrivna syfte, att avgränsa min uppsats till att behandla det 
offentliga rummet i förhållande till dels hur utnyttjandet av det ser ut och dels till hur 
planerare ser på detta. I den mån jag har behandlat den fysiska utformningen av det 
offentliga rummet är då det har haft relevans för vad som sker i rummet – det sociala.  

Den empiriska delen har avgränsats geografiskt till det offentliga rummet 
Trekantsparken i Stockholms närförort Liljeholmen och tidsmässigt under de tillfällen 
jag gjort observationer där och intervjuer med de inblandade aktörerna. På grund av den 
begränsade tid som stått till förfogande för uppsatsens genomförande har jag inte gjort 
någon jämförelse med något annat offentligt rum. Jag har heller inte genomfört någon 
undersökning av förändringar över tid. Att få en förståelse för hur det var i parken 
tidigare och kunna göra något pålitligt uttalande om huruvida exempelvis 
förtätningsprocessen har inneburit förändringar, skulle kräva många djupintervjuer och 
kanske enkätintervjuer. Att göra egna observationer på plats bakåt i tiden är omöjligt. 
Att göra ett urval av eller få tag på ett register över de som tidigare nyttjade platsen 
skulle också vara svårt och alltför tidskrävande i förhållande till uppsatsens 
tidsbegränsning.  

1.6 Källkritisk diskussion – undersökningens begränsning 
Vad gäller de källor jag har konsulterat finns flera aspekter att ta upp. Eftersom min 
avsikt med intervjuerna med Trekantsparkens brukare har varit att få grepp om just 
dessas uppfattning om denna park anser jag att dessa måste anses vara giltiga källor i 
förhållande till mitt syfte. Svårare har det varit att avgöra om de personer jag intervjuat 
från planerarsidan kan sägas vara giltiga källor, är det de mest insatta jag har fått tag på? 
Detta har jag genom min ovan beskrivna urvalsmetod försökt försäkra mig om.  

Giltigheten hos de plandokument jag har använt har jag försökt försäkra genom att så 
långt jag har kunnat använda dokument som behandlar det fysiska område jag har 
undersökt samt “det offentliga rummet”.  

Av erfarenhet från tidigare intervjusituationer, vet jag att svaren på ställda 
intervjufrågor ibland kan bli tendentiösa. Parkens brukare skulle kunna tendera att 
belysa de positiva sidorna och inte gärna tala om det som de upplever som dåligt i sin 
vardagsmiljö. Jag tycker dock att respondenterna i de genomförda brukarintervjuerna 
beskrev både positiva och negativa aspekter med parken. De intervjuade planerarna kan 
också tänkas ge en tendentiös bild av hur planeringen har gått till, man kan vilja ge en 
så positiv bild av Stockholms stad som möjligt. Detta kan påverka trovärdigheten i 
utsagorna. I den mån jag har uppfattat att så har varit fallet har detta iakttagits i 
analysen. Planeringsdokument är ofta både underlag för planerares arbete och ett 
marknadsföringsdokument för kommunen. Detta har jag försökt väga in i min analys av 
dokumenten. 
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En begränsning hos undersökningen är, som jag tidigare nämnt, användandet av 
kategorier för mina observationer och intervjuer. Detta kan ha påverkat mitt resultat i 
den mening att nyanser inom grupperna bortfaller, vilket speciellt gäller gruppen 
“övriga” som har fått rymma brukare som kan skilja sig stort åt i användande och 
upplevelse av parken.  

Mina källors samtidighet skiljer sig en del. De intervjuade brukarna anser jag uppfyller 
kravet. De intervjuade planerarna jag har valt ut har varit inblandade i den senaste 
planeringen av området – men inte nödvändigtvis den ursprungliga planläggningen av 
Trekantsparken. Dock har de, enligt vad jag uppfattat, på de frågor som gäller tidigare 
planering försökt ta reda på så mycket möjligt. Mitt huvudsakliga fokus ligger också på 
hur parken fungerar nu där de kan räknas vara samtidiga. Planeringsdokumenten jag har 
analyserat är i största mån de gällande. Stockholms översiktsplan är under omarbetning 
och jag har därför tittat både på den gamla, fortfarande gällande, och det samrådsförlag 
till en ny som finns till förfogande. Sociotophandboken är framtagen före 
samrådsförslaget till ny översiktsplan skrevs, vilket måste tas i beaktning när 
jämförelser dessa emellan görs.  

Mycket av den tidigare forskning jag använder mig av är skriven med ett amerikanskt 
eller brittiskt perspektiv och relaterar inte direkt till den svenska problematiken där till 
exempel tillträde till grönområden inte är reglerat av ägoförhållanden i samma grad 
(Gabrielsson 2006:91). Samtidigt finns det fenomen som är mer generella och som kan 
vara fruktbara att använda sig av även för att förstå den svenska och till och med den 
“Liljeholmska” situationen.  

Eftersom min undersökning har varit av kvalitativ karaktär och har begränsats till ett 
specifikt offentligt rum, en park, på en specifik plats, Trekantsparken i Stockholm kan 
mitt resultat självklart inte generaliseras till att alltid gälla i alla offentliga rum. Mitt 
resultat får istället ses som ett exempel på vad som faktiskt sker i ett offentligt rum och 
ge en ökad förståelse för vilket uttryck användandet tar sig och varför det fungerar som 
det gör. Som Baxter och Eyles (1997:515) påpekar i sin artikel om kvalitativ forskning 
delas dock individuella uppfattningar ofta av andra. Jag tror att vissa företeelser som 
framkommer i min undersökning också går att relatera till andra platser och situationer.  

Validiteten hos min undersökning, hur giltiga mina resultat är i förhållande till min 
frågeställning, anser jag vara tillfredsställande, jag har undersökt det jag utsatt mig att 
göra. Trovärdigheten hos undersökningen, huruvida mina beskrivningar är pålitliga 
(Baxter och Eyles 1997:512), har jag försökt underbygga genom att använda ett 
informationsorienterat urval och att jag, så noggrant jag kunnat, återgett det som 
uppgetts i intervjuer och dokument. Jag har också använt mig av flera olika metoder, så 
kallad triangulering. Trovärdigheten skulle dock kunna dras ner av att vissa av de 
intervjuade varit påverkade av alkohol. För att göra mina tolkningar av materialet så 
pålitliga som möjligt har jag tagit stöd i de teorier som finns inom tidigare forskning på 
området.  
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2. Forskning och teori om det offentliga rummet – för 
vardagsliv och för demokrati  
I detta kapitel kommer jag att presentera litteratur och forskning som berör det offentliga 
rummet. Först presenterar jag forskning som utgörs av studier av hur det verkliga 
offentliga rummet upplevs av de som använder dem. Jag introducerar sedan teorier om 
det offentliga rummets demokratiska roll och avslutar med att ställa de olika perspektiv 
som beskrivits mot varandra.  

Det finns olika sätt att se på det offentliga rummet. Enligt Encyclopedia of Human 
Geography (Warf 2006:388) kan begreppet ”det offentliga rummet” definieras som en 
plats som är tillgängliggjord för allmänheten och kan användas av alla, oberoende av 
medborgarnas ekonomiska eller sociala situation. Platser som gator, vägar, parker, torg 
och trottoarer brukar räknas till det offentliga rummet.  

2.1 Det offentliga rummet som en del av vardagen 
Väsentligt för att öka sin förståelse för det offentliga rummet måste vara att ta reda på hur 
det fungerar för de som använder det. Ulla Jergeby och Ulla Berglunds undersöker i sin 
forskning det offentliga rummet ur ett socialt perspektiv med fokus på brukarnas 
upplevelser och värderingar (Berglund och Jergeby 1998) (Berglund 1996) (Berglund och 
Jergeby 1992) (Berglund och Jergeby 1989). De talar inte om ”det offentliga rummet”, 
utan använder ord som “utemiljö” och “stadsrum”. Här undersöks det offentliga rummet 
som livsmiljö och Berglund och Jergeby har i flera olika projekt genomfört studier med 
observationer på plats och intervjuer med brukare. Vanligt förekommande aktiviteter i 
utemiljöer beskrivs av Berglund och Jergeby (1992:71) vara promenader, motion, lek, 
vila, att titta på omgivningen, samt både att möta andra människor och att vara ifred. De 
utvinner också några begrepp som centrala för förståelsen för hur man använder sig av 
utemiljöer. Dessa är “sociala kontakter, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk trygghet, 
sinnesupplevelser och behov av avskildhet” (1989:19).  

Vuxna med småbarn vistas enligt Berglund och Jergeby (1989:19-20) i utemiljöer för att 
få sociala kontakter, för att möta andra i samma situation som en själv. Man vill också ha 
tillgång till aktiviteter som passar barnen (ibid:14). Trygghet är en annan viktig aspekt i 
hur man upplever utemiljöerna och vuxna med barn uppehåller sig oftast i offentliga 
miljöer som ligger nära hemmet (ibid). Man uppskattar speciellt lekplatser som är 
avgränsade med staket då detta ger en känsla av trygghet men vill att innehållet i dessa 
ska vara mer än bara lekredskap, växtlighet uttrycks exempelvis uppmuntra barnens 
nyfikenhet (ibid:21,24). Rädslor beskrivs av Berglund och Jergeby (1992:46-47) också 
vara sammanbundet med vad som kan hända i mötet med andra människor. Framförallt 
uttrycker vuxna med barn rädslor för vad man kallar “a-lagare”. Denna oro är som 
starkast i närheten av platser som är omgärdade av tät växtlighet (1989:24,92). Berglund 
och Jergeby (ibid:19,59) beskriver att lekplatser oftast enbart används av brukargruppen 
barn med vuxna, äldre personer går exempelvis sällan dit om de inte har med sig 
barnbarn. Berglund och Jergeby menar också att uppdelning till viss utsträckning i 
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utemiljöerna är bra, man vill ofta träffa människor med liknande förhållanden som en 
själv, andra räcker det däremot att iaktta på avstånd (ibid:91). 

Unga människor beskrivs enligt Berglund och Jergeby (1989:21) helst vilja umgås utan 
vuxna när de vistas ute i staden och uppskattar miljöer med mycket liv och rörelse. Man 
använder ofta platser med inplanerade aktiviteter som basket- eller fotbollsplaner 
(ibid:23). För äldre människor fyller utemiljön en viktig social funktion. Man vill möta 
andra människor men man vill också ofta kunna iaktta andra människor på lite avstånd 
och uppskattar möjligheter till att sitta ner (ibid:16,32,35). Trygghet beskrivs som 
avgörande även för äldre människors upplevelse av utemiljön, man undviker därför 
alltför trafikerade platser men också platser som ligger alltför ensligt till (ibid:37). 
Naturupplevelser är något som äldre uppskattar i sin utemiljö (ibid:38) samtidigt som 
man vill att den ska vara “ren och välskött” (ibid:61). Olika människor har alltså olika 
krav på och sätt att använda den offentliga utemiljön.  

Trygghet förefaller vara centralt för många av de som uppehåller sig i de offentliga 
miljöerna. Berglund (1996:151) menar att det finns en stark önskan hos människor om att 
stadens uterum ska vara trivsamt och att man vill känna igen de människor som vistas 
där. Berglund talar också för att det är de lokala användarnas intressen, som främst borde 
tillgodoses och framhåller behovet av att utemiljön ska vara trygg för de som dagligen 
använder den (ibid:152). Trygghet i offentliga rum är något som även Jane Jacobs 
(2004:56) framhåller. Enligt henne skapas trygghet genom vad hon kallar “gatans ögon”, 
de lokala brukarnas kontroll över platsen. Hon menar också att denna trygghet skapas av 
att en plats är frekvent använd även av andra människor som tillsammans med lokala 
brukarna skapar en mångfald. Det optimala mötet i det offentliga rum Jacobs förespråkar 
ska helst ske utan komplikationer och kan gärna leda till så kallade offentliga familjära 
relationer (ibid:86). I offentliga parker i staden associeras också mycket folk med en 
upplevd känsla av säkerhet men trygghet hänger här också ihop med graden av öppenhet i 
rummet (Godbey m. fl. 2005:154).  

På flera håll i Berglund och Jergebys studier av utemiljön figurerar andra människor 
utöver de vuxna med barn, ungdomar och äldre vilka man riktar sin uppmärksamhet mot. 
Människor som missbrukar alkohol nämns ofta i diskussionen om trygghet (Berglund och 
Jergeby 1989:17,31,55,71,73,79). Hur dessa människor i sin tur upplever utemiljön 
undersöker författarparet däremot inte, vilket visar på att det här finns en lucka i deras 
forskning.  

2.2 En plats för representation 
Som tidigare beskrivits har det offentliga rummets koppling till det politiska och 
demokrati nämnts i analyser och diskussioner om antikens Grekland och agoran (Mitchell 
1995:116). Det var platsen där invånarna kunde praktisera sitt medborgarskap, en plats 
för politik, handel och underhållning (ibid). Jürgen Habermas gav i sina diskussioner 
under 1960-talet det offentliga en normativ funktion. Habermas offentlighetsteori grundar 
sig i att den feodala ordningen raseras och att ett borgerligt rättssamhälle växer fram 
(Franzén och Sandstedt 1993:100). I sin offentlighetsmodell delar Habermas upp 
verkligheten i en samhällelig del och en statlig del, i den samhälleliga finns där dels en 
privat sfär och dels en offentlig (ibid:105). Det är i den offentliga som rationella 
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medlande aktiviteter mellan samhälle och stat borde ske och där det “allmänna” borde 
representeras och få tillgång till samhällets maktstrukturer (Mitchell 1995:116). Det 
offentliga rummet uppfattas av Habermas vara det som materialiserar denna offentlighet, 
alltså den plats där representation och sociala interaktioner samt politiska aktiviteter ska 
ta faktiska uttryck (ibid). Det offentliga rummet framstår alltså genom Habermas 
diskussioner som en plats för medborgarna i en demokrati att demonstrera sina olikheter 
på.  

Mitchell (1995:115) beskriver två idag dominerande och skilda sätt att förstå och se på 
det offentliga rummet. Dels som oordnat, en plats för fri interaktion utan någon 
institutionell inblandning där det oväntade kan hända och där det finns utrymme för 
politiska manifestationer. Dels som planerat och kontrollerat. En plats för rekreation och 
underhållning där brukaren ska känna sig bekväm och trygg. Här finns en förutbestämd 
idé om vilka användningssätt som är tolererade och vilka som inte är det. Mitchell 
(1995:115) menar att dessa båda synsätt även stämmer med Henri Lefebvres åtskillnad 
mellan representational space, det praktiskt använda rummet, och representations of 
space, platsen som bild eller skådespel. Ofta är ett offentligt rum från början en “plats 
som bild”, det vill säga en allmän park eller ett torg och enligt Mitchell blir platsen ett 
praktiskt använt rum först då människorna tar platsen i bruk. Allmänna platser är också 
rum för representation, det vill säga, sociala grupper kan där synliggöra sig själva 
genom att göra anspråk på och ta det offentliga rummet i besittning (ibid:115). Utifrån 
Mitchells resonemang kan man förstå att vilken syn dagens planerare representerar 
borde få inverkan på om det offentliga rummet fungerar begränsande eller öppnar för 
möjligheter för olika brukare att agera och interagera i sitt användande av det. 

2.3 Det offentliga rummet – för alla? 
Det offentliga rummets demokratiska aspekt kan också diskuteras utifrån rätten att 
vistas där. Det ska alltså vara tillgängliggjort för alla medborgare, oavsett ekonomiska 
eller sociala förhållanden (Warf 2006:388). I realiteten kan det dock fungera 
annorlunda. Vem får egentligen vistas i det offentliga rummet och vad får man göra 
där? Som framgått tidigare i kapitlet upplevs vissa användare och deras aktiviteter i det 
offentliga rummet som besvärande av andra. Enligt Knox och Pinch (2006:232) finns 
det normer för hur man förväntas uppträda i stadens rum. Genom dessa normer utövas 
en social kontroll som utesluter de som bryter, eller de som förväntas bryta, mot dem. 
De maktrelationer som dominerar i samhället bestämmer normerna, men antar ofta själv 
en slags osynlighet i sin “normalitet” medan grupper med mindre makt pekas ut som 
“de andra” (ibid:49-50). Grupper som ofta blir uteslutna från allmänna platser är unga, 
hemlösa, alkoholister eller andra avvikande, till exempel psykiskt sjuka, då dessa 
grupper ofta anses störa lugnet och renligheten (ibid). Uttryck för kärlek mellan 
människor av samma kön har också länge hamnat utanför vad man får göra i det 
offentliga rummet (ibid:232). Vem som får vara i och vad som händer i det offentliga 
rummet speglar alltså specifika kulturella värden.  

Den trygghetsaspekt som jag beskrivit att Berglund, Jergeby och Jacobs skildrar kan 
också knytas till andra företeelser i samhället och i det offentliga rummet. Zukin 
(2003:144) beskriver hur rädslor för vad som kan hända i staden hotar de offentliga 
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rummens tillgänglighet men också resulterar i en viss sorts estetik i utformningen av 
dessa. Hon menar att kulturella strategier används för att göra det offentliga rummet 
mer tilltalande – för de som identifierar sig med rådande hegemoni (ibid:144,146). 
Parker görs exempelvis säkrare genom att göra de särskilt attraherande för de som i 
samhället ses som de ”normala”, utrymmet för de avvikande och skrämmande blir då 
mindre (ibid:141). Zukin menar att kultur och skapandet av symboler är en viktig 
maktfaktor som hänger ihop med privata ekonomiska intressen. När det offentliga inte 
har medel nog att sköta om offentliga platser skapas möjligheter för privata intressen att 
”ta hand om” närliggande områden för att sätta sin prägel på dem så att värdet på deras 
egendomar inte sjunker (ibid:141). Detta varnar Zukin, leder till att offentliga rum till 
slut kommer att befolkas av en kontrollerad mångfald som skapar en illusion av 
medborgarskap, trots att det enbart är en rumslig representation av medelklassens kultur 
(ibid:143). Den utveckling som Zukin beskriver innebär enligt mig ett steg från att det 
offentliga rummet är demokratiskt i den mening att det är till för alla. Vissa sociala 
grupper blir då undanträngda från att representeras där. 

Att vissa grupper utesluts ur det offentliga rummet kan antas få konsekvenser för dess 
demokratiska funktion. Detta visar Don Mitchell (1995:118) genom att beskriva hur 
hemlösa fungerar som en del av offentligheten. Han studerar ett fall i Kalifornien där 
hemlösa stängs ute från en park därför att de inte ses som representativa för samhället. 
Detta, menar Mitchell, är att säga att man får uppehålla sig i det offentliga så länge man 
uppför sig “som man bör”. Handlingar som hemlösa tvingas utföra i det offentliga 
rummet ses som accepterade i det privata, men som olagliga i det offentliga. Därmed 
ruckas synen på vad som är offentligt rum genom deras närvaro. Följden har i många 
fall enligt Mitchell blivit att de utan hem utesluts från de offentliga rummen.  
 
På ett liknande sätt visar Kurt Iveson (2003:217) på att den liberala tolkningen av 
tillträde till offentligt rum, där man lämnar sina privata angelägenheter hemma, ofta har 
ignorerat att några gruppers intressen har blivit förgivettagna som allmänna intressen. 
Andra grupper måste lämna sina angelägenheter i den privata sfären. Till exempel har 
homosexuella varit välkomna i det offentliga rummet då de lämnar sin sexualitet 
hemma medan heterosexuella uttryck inte förskjutits dit. Mona Domosh och Joni Seager 
(2001:99-100) beskriver att kvinnor ofta upplever rädsla i stadens offentliga miljöer och 
att kvinnor därför undviker en del platser under vissa tidpunkter. De framhåller att detta 
är ett resulat av att offentligheten från början tillhörde mannen och att stadens rum är 
patriarkalt utformade (ibid:73,100). Iveson (ibid) menar att denna homogena bild av vad 
som är allmänna intressen skapar behovet av så kallade ”motoffentligheter” där i 
samhället underordnade grupper i fred kan formulera sig kring sina intressen, utan att 
bli undanträngda av mer normgivande grupper. Rätten för vissa gruppers tillträde i det 
offentliga framstår alltså här som begränsad men Iveson visar också på att denna 
begränsning frambringar ytterligare en sorts exkludering i det offentliga rummet, som 
man skulle kunna kalla positiv eller självvald. 

2.3 Det offentliga rummet som konfliktfyllt 
Av den forskning som jag i föregående avsnitt har presenterat framkommer att det är 
svårt att påstå att det offentliga rummet är demokratiskt i den mening att alla har lika 
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tillgång till det. Här vill jag därför ta upp ytterligare perspektiv på hur forskning ser på 
dess funktion för den demokratiska processen. Deutsche (2007:36) beskriver att 
demokratin upprätthålls enbart genom att folkets rättigheter hela tiden deklareras och 
ifrågasätts och att det offentliga rummet är den materiella platsen för denna debatt om 
legitimitet. Hon menar också att den samtida stadsplaneringen ofta utgår från att det finns 
en universell allmänhet (ibid:40). Detta tar sig enligt henne uttryck i att stadsplanerare ser 
konflikter i det offentliga rummet som något som ska stävjas, ordningen ska återställas 
för den tänkta allmänhetens bästa. Deutsche (ibid:102) menar att vi aldrig har haft en 
universell eller enhetlig allmänhet och att det offentliga mer framstår som en skenbild, än 
ett förlorat ideal. Det offentliga, menar hon, har alltid tillhört särskilda sociala grupper 
och illusionen om ett offentligt konsensus kan bara hållas levande genom att olikheter 
och särintressen förtrycks. I själva verket är offentligheten enligt Deutsche splittrad och 
konfliktfylld och måste så förbli för att demokrati genom debatten om legitimitet ska 
kunna upprätthållas (ibid:112). 

Det sociala består enligt Deutsche ofrånkomligt av motsättningar, eftersom sociala 
identiteter skapas genom ”de andra” (ibid:37). Hon visar med detta påstående på att 
bilden av ett universellt offentligt rum skapas av idéerna av något som hotar detta rum 
(ibid:44). Så menar hon att offentliga rum, till exempel parker, och exempelvis de 
hemlösa som ruckar på lugnet där - båda är producerade genom socioekonomiska 
konflikter (ibid). Gabrielsson (2006:100,427) för en liknande argumentation då hon 
menar att syftet med det offentliga rummet, för att upprätthålla demokrati, inte är att vi 
ska vara ifred utan att vi ska konfronteras med människor utanför vår egna sfär, det är här 
samhällets svaga och starka sidor framträder – själva framträdandet är en politisk 
handling. Gabrielsson (ibid:85) menar att forskning om det sociala livet i det offentliga 
rummmet ofta använder andra termer för begreppet. Det offentliga rummets politiska 
betydelse får då enligt henne lägre prioritet. Berglund och Jergeby skulle kunna tas som 
exempel på sådan forskning. Enligt Gabrielsson (ibid:57-58) talar man inom svensk 
stadsplanering ofta om det offentliga rummet som en trivselskapande mötesplats vilket 
hon, i likhet med Deutsche, menar speglar en syn på samhället som något homogent och 
som får ”mötet” i det offentliga att verka ske mellan likasinnade.  

2.4 Sammanfattning: ”börat” och ”varat” hos det offentliga rummet  
Jag har här presenterat olika infallsvinklar bland forskare i synen på det offentliga 
rummet. Dels har vi de som undersöker vad som där sker och hur de som använder det 
upplever att det är att vara där, dels har vi de som bygger teser kring hur det bör vara i det 
offentliga rummet. För mig står det framförallt klart att det finns lite förståelse mellan de 
olika forskarnas sätt undersöka det offentliga rummet på. De som menar att det offentliga 
rummets viktigaste funktion är att fungera som en del i den demokratiska processen 
bortser många gånger från behovet av trygghet och vad det faktiskt innebär att vistas i ett 
offentligt rum. Å andra sidan tenderar de som undersöker dess funktion i vardagen att låta 
dess aspekt som politiskt försvinna.  

Det offentliga rummets funktion som demokratins arena där alla kan medverka på lika 
premisser har visat sig inte längre fungera och kanske har den heller aldrig gjort det. I den 
forskning som undersöker människors upplevelse av det offentliga rummet framkommer 
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att man helst ser att mötet här företrädesvis sker mellan likar. Att trygghet har visat sig 
vara viktig för faktiska brukare av det offentliga rummet tyder på att det inte främst är för 
att konfronteras med andra medborgare som man uppehåller sig här, något som senare i 
uppsatsen kan vara viktigt att ta med sig för förståelsen av vad som händer i 
Trekantsparken. Vad som skapar trygghet för vissa, öppna rum och mycket folk – men 
inte vem som helst – visar på det problematiska med att se det offentliga rummet som en 
okontrollerad och konfliktfylld plats där vi ska konfronteras med varandra som en del i 
den demokratiska processen. Det visar också på det problematiska med att verkligen 
kunna göra det offentliga rummet “tryggt i vardagen” och samtidigt fortsätta hålla det 
tillgängligt för alla. Det har här påpekats att det i planeringen av det offentliga rummet 
ibland visas en syn på samhället som homogent. Mycket tyder på att det inte är det och att 
man då planerar för ett dominerande intresse innebär att man ignorerar andra. Vissa 
grupper stängs ute på grund av normer, andra på grund av upplevd rädsla. Denna rädsla 
kan i sin tur leda till att fler offentliga rum stängs för fler grupper, främst de 
marginalisade som inte har något ekonomiskt intresse att bevara. Om dessa 
utestängningar sker och om de beror på att man planerar för en speciell grupp kan man 
inte säga att det offentliga rummets demokratiska funktion främjas.  

De sätt att se på det offentliga rummet som här beskrivits är dels som den okontrollerade 
platsen för fri interaktion och politisk aktion, dels som den ordnade platsen för rekreation 
och trygga möten mellan likasinnade. Hos den första synen är det det konfliktfyllda i det 
offentliga rummets demokratiska funktion som framhävs som viktigt, i den andra dess 
sociala funktion i människors vardagsliv. Dessa synsätt anser jag vara fruktbara att 
använda i analysen av ett verkligt offentligt rum då de kan hjälpa till att belysa vilken vikt 
brukare och planerare lägger vid dess funktion. Hur samutnyttjandet av ett offentligt rum 
ser ut borde påverkas av huruvida de som använder det sinsemellan har olika 
uppfattningar om vad det är till för. Samutnyttjandet, och möjligheten för brukarna att 
agera och använda en plats, borde också påverkas av om planerare bakom dessa 
förespråkar trygga möten eller fri interaktion. Här har också framkommit att i samhället 
dominerade normer ofta styr vilka grupper det ordnade offentliga rummet planeras för 
och vilka som ses som störande av denna ordning. Detta kan också vara användbart för 
att öka förståelsen för vad som sker i de offentliga rummen. 
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3. Trekantsparken ur användarnas perspektiv 
Detta kapitel behandlar det offentliga rummet Trekantsparken och redovisar de resultat 
jag har kommit fram till genom den observations- och intervjustudie som jag har 
genomfört på platsen. Först presenteras parkens fysiska utformning och dess tänkbara 
målgrupper, sedan hur användandet av parken ser ut i praktiken och slutligen hur brukare 
själva upplever parken.  

Trekantsparken ligger i stadsdelen Liljeholmen i sydvästra Stockholm och är en del av ett 
större grönområde som sträcker sig runt sjön Trekanten. Parken ligger i angränsning till 
Liljeholmstorget där det finns en stor trafikknutpunkt med tunnelbana men också affärer, 
ett systembolag, apotek och vårdcentral. I stadsdelen bodde det 7395 invånare 2008 
(Stockholms stad USK 2008a). Exploateringen i stadsdelen har varit hög de senaste åren. 
1990 fanns här 0 bostadsrätter och 1212 hyresrätter, efter exploateringen finns idag 1767 
bostadsrätter och 1055 hyresrätter (ibid). Parken invigdes 1998 med ny utforming i 
samband med kulturhuvudstadsåret med dels en lekplats med skulpturer av Johan Ferner 
Ström, den så kallade Fruktparken (se B i Figur 1), och dels en doftgård innehållande ört- 
och kryddväxter, kallad Doftparken (se A i Figur 1) (Ambjörn 2009). 

3.1 Hur ser parkens utformning ut? Vem är den anpassad för? 
                                                                           Trekantsparken består till största delen av 

gräsytor och avgränsas i norr- och nordöst 
av kontors- och industribyggnader samt 
Lövholmsvägen, i söder av 
tunnelbanestationen och Liljeholmstorget. 
Den västra delen av parken vätter mot 
Trekantsjöns vatten. I parken finns ett 
trettiotal bänkar, placerade i parkens 
utkanter och buskar är ofta planterade i 
närheten. Parken och gräsytorna 
genomkorsas av gångvägar. Se figur 1. 

Man kan genom att vistas i parken se 
avgränsningar mellan olika områden, 
som verkar rikta sig till olika brukare. 
Ett område i parken avskiljs från 
gräsytorna genom en höjdskillnad, 
några buskar och annan växtlighet 
(Se A i Figur 1). Här finns flera 
bänkar som står skyddade och gömda 
från insyn. Denna del av parken 
tolkar jag som anpassad för vila och 
rekreation, men den utgör också ett 
område där man kan vistas ostört från 
brukare som uppehåller sig i parkens 

 
Figur 1. Illustrationskarta över Trekantsparken  
A: Doftparken B: Fruktparken T: Tunnelbana 
Upphovsman: Ida Larsson 
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andra delar och slippa känna sig iakttagen (Se Figur 2). Här finns också upphöjda 
rabatter med skyltar som anger växtarternas namn. Denna information stämmer dock 
dåligt då det i rabatterna numera mestadels växer ogräs (Se Figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Vy mot Doftgården från gångvägen utan för tunnelbanan. Foto: Ida Larsson 

 

 
Figur 3. Rabatt med artnamnsskylt. Foto: Ida Larsson 
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Längs med vattnet är träd planterade och här står bänkar som vätter mot sjön. 
Bänkarna står fritt och de syns från andra sidan av parken. I parkens nordöstra kant 
står två rader med bänkar längs med ett gångstråk. Dessa områden uppfattar jag 
också som platser ämnade för vila och rekreation, men de skiljer sig från platsen 
ovan genom att de inte är skyddade från insyn på något sätt. Den stora gräsytan i 
parkens mitt som under undersökningsperioden till viss del var uppgrävd, kan ses 
som en yta där man kan vila och umgås men också leka eller utföra andra aktiviteter 
som sport eller hunddressyr. Se Figur 4. 

 

 

 

Ett område avgränsas från resten av parken med buskar och ett staket på ena sidan 
(Se B i Figur 1 ovan samt Figur 5 nedan). Denna del av parken har markerade 
entréer där ett annat markmaterial visar på att man kliver in i ett annat rum. Här 
finns lekanordningar med klätterställningar, gungor och karuseller i form av olika 
sorters överdimensionerade frukter. En plakett talar om att dessa lekskulpturer blev 
till under Kulturhuvudstadsåret 1998. Denna del av parken kan man tydligt uppfatta 
som en plats för lek.  

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Vy mot parkens öppna gräsyta och bänkar i dess norra del. Foto: Ida Larsson 
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Den del av parken som innehåller lekredskap ser jag som en plats för barn och  deras 
vuxna. Företrädesvis är det barn, tillsammans med sina föräldrar eller andra vuxna, 
som uppehåller sig på platser med lekredskap (Berglund och Jergeby 1989:19). 
Parkens öppna och plana del kan tänkas vända sig till flera tänkbara brukare, till 
motionärer eller människor som rastar sin hund, ungdomar, picknicksällskap och 
familjer som umgås eller leker. De gångstråk som genomkorsar parken kan tänkas 
användas av förbipasserande på väg till och från den angränsande tunnelbanan, 
bostäder och arbetsplatser eller folk som promenerar eller springer. Bänkarna kring 
den öppna delen kan fungera för vila eller rekreation och här kan flera olika sorters 
brukare vara aktuella. Vuxna på väg hem från jobbet som behöver andas ut en stund 
innan man tar sig hem och äldre som inte går särskilt långa sträckor och gärna sätter 
sig ned och vilar en stund (ibid:32). Dessa brukare kan även tänkas använda den 
insynsskyddade parkdelen med bänkar. En annan brukargrupp kan här också bli 
aktuell, de som inte har någon annanstans att vila ut eller de som utför aktiviteter 
som går utanför samhällets normer, de som är hemlösa eller missbrukare (Mitchell 
1995:118).  

3.2 Vilka använder parken och hur? 
Då jag på grund av uppsatsarbetets tidsbegränsning och den tid det tar att göra 
observationer inte har haft möjlighet att jämföra samma tidpunkt under flera 
tillfällen, är det svårt att hävda att det går att generalisera till att vara något som 
alltid gäller. Vad jag kan säga något om är hur just de brukare som jag studerat 
faktiskt använder parken. Jag besökte parken sju gånger under 3 timmar varje gång.  

Under mina observationer har jag kunnat urskilja ett antal olika brukargrupper och 
aktiviteter som verkligen förekommer i parken. Den största andelen människor 

 
Figur 5. Ingången till Fruktleken sedd från gångvägen utan för tunnelbanan. Foto: Ida Larsson 
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använder parken som passage mellan Liljeholmens tunnelbanestation i parkens 
sydöstra del och Lövholmsvägen i norr. De som jag i mitt observationsschema 
ställde i fokus som brukare av parken var de som inte passerade utan uppehöll sig i 
parken kortare eller längre stunder. De som passerar genom parken påverkar dock 
också vad som där sker. De brukargrupper jag efter förobservationer använde mig av 
i mitt schema (för definitioner se även metoddelen) var barnfamiljsgruppen, 
äldregruppen, “alkoholgruppen”, ungdomsgruppen och gruppen övriga. I gruppen 
övriga ingår alla som inte kan passas in i de andra grupperna. Detta var bland annat 
människor som åt lunch i parken, rastade sina hundar eller motionerade, alltså en 
varierande grupp. Mina strukturerade observationer visar att parken under tiden för 
dessa användes till största delen av personer ur “alkoholgruppen”, den andra största 
gruppen var barnfamiljer, den tredje största gruppen var övriga, sedan kom gruppen 
ungdomar. Gruppen äldre var de som till minst utsträckning använde parken under 
mina observationer. Se Bilaga 1.  

Observationerna visar att användandet av parken var som minst under 
morgontimmarna och sedan ökade timmarna före lunch. Under lunchen minskade 
användandet något igen, för att sedan vara som störst under sen eftermiddag och 
kväll. Det var under den sena förmiddagen främst personer ur barnfamiljsgruppen, 
gruppen övriga, ungdomsgruppen och “alkoholgruppen” som använde parken, där 
barnfamiljerna/förskolor var i majoritet. Äldre var den minst förekommande 
gruppen under sena förmiddagstimmarna. Dock observerades då fler äldre jämfört 
med resten av dagen. Under lunchtimmarna förekom framförallt “alkoholgruppen”, 
övriga och en del barnfamiljer – dessa var dock betydligt färre än under 
förmiddagen. Vid lunchtid var det några äldre men färre ungdomar i parken.  

Under sena eftermiddagen var ungdomar återigen mer frekventa brukare. Under 
sena eftermiddagen och kvällen ökade barnen och deras vuxna men var då inte 
riktigt lika frekvent förekommande som under förmiddagen. Gruppen övriga var 
som flest under den sena eftermiddagen. Under kvällstimmarna (jag befann mig i 
parken senast till klockan 20.00) minskade antalet barnfamiljer betydligt medan de 
som drack alkohol ökade i antal.   

Resultatet kan ha påverkats av flera olika faktorer. Vädret vid observationstillfällena 
är en. Det var en kall vecka i april, vilket exempelvis kan ha haft inverkat på antalet 
äldre personer. Något som var anmärkningsvärt vad gäller “alkoholgruppen” var att 
under en mulen eftermiddag mellan klockan16.00 och 17.00 på eftermiddagen 
förekom fyra ur denna brukargrupp, medan under en solig timme dagen efter mellan 
17.00 och 18.00 förekom arton brukare. Samma tendens fanns hos de andra 
brukargrupperna men inte lika tydligt. En annan faktor kan här ha varit lika 
avgörande, nämligen att den varma eftermiddagen inträffade en löningsdag. Här kan 
också inflikas att “alkoholgruppen” varierade mer i exempelvis ålder då solen kom 
fram, liksom var i parken alkoholen intogs, “picknick”-drickandet ökade. Man kan 
därför notera att om undersökningen genomförts vid en annan årstid eller någon 
månad senare, kan användandet av parken ha sett annorlunda ut.  

Denna noterade tidsuppdelning (se Bilaga 1) har helt klart att göra med hur våra 
vardagsliv är strukturerade, något även Berglund och Jergeby beskriver i sin 
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forskning (1989:72). Vuxna arbetar under dagen, ungdomar går i skolan, barn, 
småbarnsföräldrar och förskolor vistas ofta ute under förmiddagstimmar, äldre är 
ofta aktiva under förmiddagen och lunch och drar sig för att gå ut under kvällstid. 
Ungdomar och vuxna är lediga kvällstid.  

Efter mina observationer kan jag konstatera att parken används till framförallt lek, 
rekreation och vila, alkoholdrickande, motionsaktiviteter samt hundrastning. Detta 
stämmer överrens med vad som framkom genom intervjuer med brukarna. Hos 
kategorin äldre nämnde respondenterna ofta att man använder parken för att sitta och 
vila och “att njuta”. Att titta på natur och andra människor var en annan aktivitet 
denna grupp uppgav. De ungdomar som intervjuades uppgav också att “sitta och ta 
det lugnt”. Hos familjerna, vuxna med barn, uppfattar jag det som att användandet är 
mer aktivt och inriktat på rörelse –man leker i lekparken (Fruktparken, se B Figur 1). 
“Alkoholgruppen”  uppgav ofta flera användningsätt, att ta det lugnt – som jag 
tolkar som rekreation och vila – samt att träffa andra människor och att dricka öl. 
Andra nämnde även fiske och fågelmatning.  

Genom mina observationer lade jag märke till att olika brukargrupper uppehöll sig i 
olika delar av parken. Det hade varit ett alltför omfattande arbete för en person 
under den begränsade tiden för undersökningen att dels föra anteckningar över 
antalet ur olika brukargrupper i hela parken och samtidigt räkna hur många de var i 
varje del. Därför får det jag presenterar här ses som en kvalitativ beskrivning av vad 
jag uppfattade. Barn och deras vuxna befann sig nästan enbart i den avgränsade 
lekavdelningen, Fruktparken, (se B Figur 1). Föräldrar med barn i liggvagn satt 
ibland på bänkarna i parkens öppna del. Barnfamiljerna uppehöll sig aldrig i 
Doftparken. De som drack alkohol satt ensamma eller i par på bänkar både vid 
vattnet och mot parkens nordöstra sida, men de flesta uppehöll sig i grupper om fler 
inne i Doftparken (se A figur 1). Inte vid något tillfälle såg jag någon ur 
“alkoholgruppen” i Fruktparken. De äldre nyttjade också främst bänkarna vid vattnet 
och vid parkens nordöstra sida, medan de sällan satt i Doftparken, någon gång i 
Fruktparken. Ungdomarna uppehöll sig främst vid vattnet eller utnyttjade de öppna 
gräsytorna. Övriga som umgicks i sällskap, rastade hundar eller motionerade 
uppehöll sig företrädesvis i parkens centrala och öppna delar eller använde sig av 
gångstråken. En uppdelning i användandet syns alltså i de två delarna av parken som 
också är fysiskt avgränsade, Fruktparken med staket och Doftparken med buskage 
och en höjdskillnad.  

Undersökningsperioden sammanföll med rörläggningsarbete i parken. Detta kan ha 
påverkat hur människor rörde och uppehöll sig i parken. Det medförde också att 
Fruktlekparken var mer avskärmad än vanligt då byggstaket var uppsatta omkring.  

3.3 Hur upplever brukarna parken?  
För att få en större förståelse för hur brukarna själva upplever parken genomförde jag 
intervjuer med sexton brukare på plats. Urvalet skedde genom att jag direkt tog 
kontakt med brukare ur de olika grupper jag noterat i mina observationer och som 
befann sig i parken vid de två besök då jag genomförde intervjuerna. De olika 
brukargrupperna var olika villiga att genomföra intervjuer därav blev fördelningen 
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mellan antal intervjuer något ojämn. De som var mest positivt inställda till att ställa 
upp på intervjuer var personer ur äldregruppen och “alkoholgruppen”. I 
barnfamiljsgruppen och gruppen övriga uppgav flera att man var upptagen. Under de 
dagar jag genomförde intervjuerna var ungdomsgruppen mycket lite närvarande. 
Resultatet kan därför ha påverkats genom att exempelvis gruppen “övriga” inte lyfts 
fram till samma del som “alkoholgruppen”. Vad intervjuerna kan visa är dock vad 
någon ur dessa grupper uttrycker, alltså faktiska åsikter om brukarnas egna relation 
till Trekantsparken och som därför kan säga något om vad som där händer. Jag 
genomförde fem intervjuer med personer ur gruppen äldre, fem intervjuer med 
personer ur “alkoholgruppen”, tre intervjuer med föräldrar ur barnfamiljsgruppen, två 
intervjuer med personer ur ungdomsgruppen och en med en person ur gruppen övriga. 
Det ska också påpekas att det är de vuxna ur gruppen barnfamiljer som deltagit i 
intervjuerna. Barnens perspektiv och upplevelse av hur det är i parken framkommer 
därför inte i den här undersökningen.  
 
Hur man upplever parken och vad man tycker är positivt eller negativt skiljer sig åt på 
några punkter mellan olika brukargrupper. Alla intervjuade kategorier nämnde dock 
naturen och lugnet som något positivt. Alla de fem äldre brukare jag intervjuade var 
positivt inställda till parken i sin helhet. Man nämnde närheten till naturen, 
blomsterplanteringarna, vattnet, djurlivet och att det finns mycket folk, olika sorters 
människor i olika åldrar, att titta på. Personer ur denna brukargrupp uttryckte också att 
man upplever att parken är lättillgänglig och att det är bra att det finns många bänkar. 
En äldre kvinna nämnde Doftparken som positiv men att det är tråkigt att den numera 
är skräpig. En äldre man tyckte att det var störande med folk som dricker alkohol. 
Han sa: “Det är dåligt med alla alkoholister här, de skräpar ner, de kan vara på andra 
platser.”  
 
De två ungdomar jag intervjuade menade båda att de upplevde ett lugn i parken. 
Man gick dit för att andra ungdomar brukar vara där. En ur denna brukargrupp 
nämnde “fyllona” i Doftparken men menade att dessa inte var störande då de höll sig 
för sig själva. Den intervjuade personen ur gruppen övriga brukade använda parken 
för att vila under rasterna från sitt närliggande arbete. Precis som de intervjuade ur 
brukargruppen äldre uppskattade han att titta på folket som rör sig i parken. 
 
Alla de tre barnfamiljer jag intervjuade upplevde Fruktparken som positiv. En pappa 
uttryckte uppskattning över lekparkens utformning, en mamma tyckte att man kunde 
bygga ut den över en större del av parken. Några nämnde även närheten till sjön med 
dess djurliv och möjlighet till bad som något som får dem att besöka parken. Man 
uppskattar att det brukar vara mycket folk i parken och att den är lättillgänglig. Två 
av de tre intervjuade barnfamiljerna påpekar att de uppskattar att det är en blandning 
av människor i parken. Man kan dock notera att alla de intervjuade i denna kategori 
nämnde att de upplevde förekomsten av alkoholister i parken som obehaglig. En 
kvinna med barn som leker i Fruktparken uttryckte att hon undvek att komma hit 
oftare på grund av brukare i denna grupp. Hon sa: “Vi brukar inte vara här för alla 
alkisar som kom hit i och med att systembolaget öppnade”.  

Av de fem jag intervjuade av de brukare som drack alkohol i parken såg alla parken 
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som positiv. Man beskrev att man upplever växtligheten, lugnet och möjligheten till 
socialt umgänge, att slippa sitta ensam hemma, som positiva upplevelser av parken. 
En ur denna brukargrupp kommenterade barnleken i Fruktparken som ett trevligt 
inslag och likaså närheten till Systembolaget. En av de intervjuade uttrycker som 
negativt att han känner sig övervakad av de boende i det nya bostadsområdet som 
vätter mot parken och att man blir bortkörd av polisen för att man dricker öl. Han sa: 
“Folk i de nya lägenheterna här uppe ringer till polisen så de kommer och kör bort 
oss. (…) De som köpt lägenheter där uppe på torget tror att det sänker värdet när vi 
är här och dricker”. En annan man upplevde att polisen gjorde skillnad mellan 
honom, en man i femtioårsåldern, och ungdomar som drack i parken och att de 
oftare körde bort honom än dessa. “Vi två blir ivägkörda, trots att vi inte ens är 
särskilt berusade. Igår till exempel var det ett gäng unga tjejer som picknickade här, 
polisen såg dem men gjorde inget. De blev inte ivägkörda. Den biten gillar jag inte.” 
En man uttryckte missnöje över bristen på offentliga toaletter, där man kan uträtta 
sina behov.  

Intervjuerna visar också att brukarna i “alkoholgruppen” skiljer sig från varandra. 
Även om gruppen utifrån blir tolkad som homogen (även av mig) framgick det av 
intervjuerna att det inom gruppen finns skillnader och att man håller sig till olika 
delar av parken. En man ur gruppen som satt på en bänk vid vattnet pekade mot 
Doftparken och sa: “Fyllegubbarna håller till, ja, jag dricker ju också, men det är ett 
gäng med samma personer som håller till där borta i backen. Jag brukar hålla mig 
här”. Två män som drack öl vid vattnet tyckte att det var dåligt att det var så mycket 
alkoholister i parken.  

3.4 Sammanfattning: Trekantsparken och brukarna 
Sammanfattningsvis kan jag trots den begränsade tid jag spenderade i parken peka ut 
vissa företeelser som framkom på platsen.  

I parken finns några “rum” som fysiskt avdelas från resten. Den målgrupp som 
tydligast går att uppfatta genom parkens utformning är barnfamiljer. En annan är 
den som kan tänkas vilja kunna vistas ostört i parken och slippa känna sig iakttagen. 
Andra som kan ha användning av parken är äldre, motionärer, ungdomar, 
picknicksällskap och människor som arbetar i närheten. Att parken ligger nära 
tunnelbanestationen innebär att den också fungerar som väg för passerande. 
Observationerna visar att den största användargruppen i parken är “alkoholgruppen”, 
näst störst är gruppen barnfamiljer, den tredje största gruppen är övriga som är 
mycket varierad. Ungdomar och äldre visade sig vara de som till minst utsträckning 
använde parken under mina observationer.  
 
Användandet av parken var som minst under morgontimmarna, ökade före lunch 
och sedan minskade något under lunchen. Användandet var som störst under sen 
eftermiddag och kväll. Parken används till lek, vila, social samvaro, 
alkoholdrickande, motionsaktiviteter och hundrastning men främst till passage. Till 
viss del uppehåller sig olika grupper i olika delar av parken. Denna uppdelning visar 
sig tydligast i att barnfamiljer uppehåller sig i Fruktparken medan “alkoholgruppen” 
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använder Doftparken. Dessa båda grupper steg aldrig in på varandras respektive 
“territorium”. Denna uppdelning i användande sker alltså i de delar som även fysiskt 
är avdelade från varandra och resten av parken.  
 
En del i uppsatsens utgångspunkt var just frågan om intressekonflikter förekommer 
mellan olika brukare. Brukare ur alla intervjuade grupper upplever något positivt 
med parken, oftast är det naturen man nämner och att den är lättillgänglig. En annan 
faktor som anses som positiv är att det rör sig mycket folk i parken. Man kan dock 
samtidigt konstatera att det finns motsättningar mellan olika brukargruppers 
intressen i parken. De framträder främst genom de intervjuer jag gjort men till viss 
del också genom den uppdelning i användande jag genom mina observationer 
kunnat notera förekommer i parken. Dessa motsättningar finns för det första mellan 
barnfamiljsgruppen och “alkoholgruppen”. Dock uttrycks detta enbart från den ena 
gruppen, från föräldrar som leker med sina barn i parken. En andra 
intressemotsättning finns mellan “alkoholgruppen” och de som bor i den till parken 
anslutande nya bebyggelsen. Detta uttrycks i mina intervjuer med personer i 
“alkoholgruppen”. Det kan också i förväg inflikas att detta även framkommer från 
de boende, något som framgick genom mina intervjuer med planerare som 
presenteras i nästa kapitel. De som brukar parken för att dricka alkohol känner sig 
också hotade av att polisen kör bort dem ur parken. 
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4. Det offentliga rummet och Trekantsparken ur 
planerarnas perspektiv  

I detta kapitel undersöker jag planerarnas  perspektiv på det offentliga rummet. Här 
presenteras dels resultaten av min analys av planeringsdokument från Stockholms 
stad, dels mina intervjuer med planerare från stadsbyggnadskontoret, 
exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen. Först presenteras den allmänna syn 
på det offentliga rummets funktion som framkommer i den översiktliga planeringen, 
därefter presenteras planerarnas syn på och sätt att hantera den faktiska situationen i 
Trekantsparken. 

4.1 Synen på det offentliga rummets funktion i den kommunala 
planeringen 
Planeringsdokumenten 
 
De dokument som har analyserats är Stockholms stads översiktsplan, Stockholms 
stads samrådsförslag till ny översiktsplan samt Stockholms stads så kallade 
sociotopkarta. I analysen har jag sökt efter återkommande begrepp och värderingar 
för att kunna bilda mig en uppfattning av vilken syn på det offentliga rummet som 
framkommer. Jag har också försökt se om man alls har någon fokus på motstridiga 
intressen som kan förekomma mellan brukare i det offentliga rummet.  
  
En översiktsplan ska enligt plan- och bygglagens första kapitel finnas i varje kommun 
och ska vara vägledande för beslut om hur den byggda miljön ska hanteras samt hur 
mark- och vattenområden ska användas (SFS 2008). En genomgång av Stockholms 
gällande översiktsplan från 1999 visar att det offentliga rummet här endast behandlas 
i liten utsträckning (Stockholms stad stadsbyggnadskontoret 2000). När man däremot 
undersöker det förslag till ny översiktsplan för Stockholms stad som nu är under 
behandling framkommer att man här ägnar större uppmärksamhet åt det offentliga 
rummets funktion. Att jag har valt att också analysera ett dokument som ännu inte är 
officiellt gällande skulle kunna ses som problematiskt ur urvalssynpunkt. Dock anser 
jag att detta dokument ger en mer rättvis bild av dagens planerares syn på det 
offentliga rummet då frågan om förtätning har blivit än mer aktuell sedan den 
gällande översiktsplanen antogs och då samrådsförslaget är utvecklat av 
stadsbyggnadskontorets planerare. Dokumentet kommer med all säkerhet, även om 
det inte antas i samrådsförslagets exakta lydelse, ha inverkan på hur man handlar i 
framtiden.  
 
I samrådsförslaget till ny översiktsplan finns beskrivningen av det offentliga rummet 
som ett slags vardagsrum för stadens invånare (Stockholms stad 
stadsbyggnadskontoret 2008a:20). Det uttrycks också att de offentliga rummen ska 
utvecklas för att binda ihop olika stadsdelar, detta eftersom man beskriver att rädsla 
förknippas med det som är främmande och att man därför ser en integration mellan 
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stadsdelar som trygghetsskapande (ibid:16,43). Härav förstår man att Stockholms stad 
alltså ser en sammanförande funktion hos de offentliga rummen som betydelsefull.  

För att denna sammanförande funktion ska kunna uppstå menar man att de offentliga 
rummen måste kunna ge upphov till att människor med olika social bakgrund möter 
och ser varandra (Stockholms stad stadsbyggnadskontoret 2008a:17). I 
samrådsförslaget uttrycks att otrygghet kan leda till att människor undviker de 
offentliga rummen (ibid:16). Följden av detta måste vara att möten uteblir. Man 
förklarar därför att man ska arbeta för trygghet i all planering av offentliga rum (ibid). 
I samrådsförslaget till ny översiktsplan menar man att många offentliga miljöer i 
ytterstaden upplevs som otrygga just eftersom de är folktomma (ibid:41). Lösningen 
förklarar man är att just skapa nya värden som lockar fler människor dit (ibid).  

Av samrådsförslaget till ny översiktsplan framkommer att man i den kommunala 
planeringen vill att de offentliga rummen ska ha ett varierande innehåll, både i 
betydelsen olika sorters människor och i möjligheten till olika sorters aktiviteter. Här 
uttrycks att det offentliga rummet blir viktigare då staden blir tätare och att det därför 
måste omfatta värden som tilltalar fler även inom olika grupper (Stockholms stad 
stadsbyggnadskontoret 2008a:41).  

I samrådsförslaget till ny översiktsplan framgår att man som ett steg i planeringen av 
de offentliga rummet tagit fram den så kallade “sociotopkartan” (Stockholms stad 
stadsbyggnadskontoret 2008a:19). Syftet med en så kallad sociotopkarta är enligt 
handboken att undersöka vilka ”friytor” som stockholmarna värdesätter socialt och 
kulturellt, speciell hänsyn ska sedan tas till detta i planeringen (2002:4). För att skapa 
sociotopkartor har Stockholms stad tagit fram en beskrivande handbok där metod och 
syfte beskrivs. Sociotopkartan ska vara en del i arbetet med exempelvis detalj- och 
parkplanering och måste enligt beskrivningen hela tiden uppdateras (2003:18). Fokus 
i framtagandet av sociotopkartan ligger på grönområden, men man berör också andra 
så kallade friytor som exemplifieras med torg och kajer (ibid:3). Kartan görs i flera 
steg i en syntes av tillgången på friytor och planerares och brukares värdering av 
dessa (2002:4). Genom denna analys kan man visa på bristområden samt områden 
med överskott på friytor (2003:18). För att fånga upp brukarnas åsikter gör man 
observationsstudier och intervjuer med brukare där olika så kallade värdebegrepp 
utvinns genom att man undersöker friytors användningsområden, kvaliteter och 
tillgänglighet (ibid:4). Dessa värdebegrepp delas sedan in i huvudkategorierna ”fysisk 
aktivitet”, ”social aktivitet”, ”vatten”, ”skönhet”, ”natur” och ”lek” (ibid:8).  

Ett av sociotopkartans förslag på åtgärder visar enligt mig på en vilja att förstå olika 
brukargruppers intressen: ”Inför parkvärdar (inga vakter) som har ansvar att hjälpa 
och informera parkbesökare (missbrukare som dagispersonal) om parkens kvaliteter 
men framförallt lyssna på besökarnas (brukare) omdömen, och sedan se till att rätt 
åtgärd görs. På detta sätt kanske skötseln och tryggheten kan utvecklas i nära dialog 
med de som använder parken.” (Stockholms stad stadsbyggnadskontoret 2003:20) 
(ursprungliga parenteser). Stockholms stad är också noga med att påpeka att kartan 
ska tas fram i dialog med medborgarna (ibid:19).  

Användandet av en sociotopkarta visar enligt min mening på att Stockholms stad ser 
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brukares upplevelser och värderingar av det offentliga rummet som viktiga och att 
man är intresserad av vilken funktion det har i människors vardagsliv. Man kan också 
notera att sociotopkartan är det enda av de planeringsdokument som jag har gått 
igenom där man uttryckligen använder sig av begreppet intressekonflikter. Det man 
då konkret nämner är att brukargruppen barn- och ungdomars intressen ofta hamnar i 
konflikt med andra intressen i parken (Stockholms stad stadsbyggnadskontoret 
2002:43). I övrigt tar man företrädesvis upp sådana intressekonflikter som kan uppstå  
mellan “parkanvändare och exploatörer” (ibid:5).  

Man kan konstatera att av de olika offentliga rum som finns i staden ägnas parker och 
grönområden betydligt större uppmärksamhet i planeringen än exempelvis torg och 
gaturum. Det övervägande utrymme som grönytor får i samrådsförslaget till ny 
översiktsplan visar på detta liksom att man tagit fram speciella dokument för dessa 
men inte för exempelvis torg. I samrådsförslaget till ny översiktsplan uttrycks till 
exempel att en satsning på de gröna områdena vid förtätning, även om det leder till att 
de minskar till ytan, kan leda till att staden som helhet förbättras (Stockholms stad 
stadsbyggnadskontoret 2008a:20). En aktiv parkplanering förespråkas för att höja 
kvaliteten i parkerna och göra tillgängligheten bättre, Stockholms parkprogram med 
sociotopkartan och lokala parkplaner är de verktyg som nämns (ibid:19, 21). Speciellt 
uttalas om de gröna områdenas funktion att man vill främja barn och ungas behov av 
grönområden samt tryggheten i dessa genom markerade entréer och så kallade 
aktivitetsstråk (ibid:21). De konsekvenser som förväntas av ett högre tryck på 
grönområden i och med förtätning är främst ett större slitage och lösningen man 
föreslår på det problemet är en större plats i budgeten för förvaltningen av dessa 
(ibid:20).  

Intervjuer med planerare 
 
Här presenteras resultatet av de intervjuer jag genomfört med två representanter för 
Stockholms stads planerare. Stadsbyggnadskontorets representant är områdesansvarig 
för Liljeholmen och arbetar bland annat med gestaltning och planläggning av de 
offentliga rummen i Liljeholmsområdet. Exploateringskontorets representant är 
landskapsarkitekt och arbetar med upprustning och nyexploatering av parker, torg och 
gator i bland annat Liljeholmen.  
 
Stadsbyggnadskontorets representant (Schröder 2009), som är områdesansvarig för 
Liljeholmen, menar att det offentliga rummet handlar om att människor ska vistas där, 
är det tomt förlorar det enligt honom sin funktion som offentligt. 
Exploateringskontorets representant (Wohlström 2009), med ansvar för bland annat 
Liljeholmen, ger uttryck för samma inställning ”...det är ju bland det viktigaste som 
finns med det offentliga rummet, att det är en social mötesplats…det ska vara ett 
mingel” (ibid). Den ena av dessa två planerare menar således att det viktiga med de 
offentliga rummen är människors närvaro medan den andra poängterar att de ska 
utgöra en plats för möten.  
 
Båda representanterna menar att det måste finnas anledningar för människor att 
komma till de offentliga rummen (Schröder 2009, Wohlström 2009). Man nämner 
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några olika strategier för att få detta att ske. Stadsbyggnadskontorets representant 
(Schröder 2009) menar att förtätningen i sig faktiskt ger den effekten. Därför säger 
han också att man ser den ökade användandet av offentliga rum vid förtätning av 
områden, som en tillgång. Han menar att då är det också viktigt att göra de offentliga 
rummen tillgängligare så att fler kan utnyttja dem, trots att de i realiteten är trängre. 
Dessa får enligt honom inte heller vara exkluderande. “Alla ska känna sig välkomna i 
det offentliga rummet” (Schröder 2009). Exploateringskontorets representant anser att 
ett sätt att tillgängliggöra de offentliga rummen är att se till att det finns naturliga 
passager igenom dem men också att göra dem tryggare (Wohlström 2009). För att få 
de offentliga rummen att bli välbesökta uttrycker stadskontorets representant att man 
också måste arbeta för att göra dessa intressanta för människor (Schröder 2009). Detta 
menar exploateringskontorets representant kan ske genom att ta reda på vilken sorts 
innehåll som lockar människor (Wohlström 2009).  
 
Ett intensivare nyttjande menar Stadsbyggnadskontorets representant (Schröder 2009) 
måste följas upp med en högre skötselnivå eftersom det ökar slitaget. Skötseln av de 
offentliga rummen menar han vidare är svårare att genomföra i ytterstaden än i 
innerstaden, eftersom gränserna mellan offentligt och privat i ytterstaden är mer 
flytande och ansvaret för skötselfrågorna då blir mer otydligt. Han uttrycker att det är 
viktigt att sträva efter ett tydligt gränssnitt mellan alla offentliga och privata rum så att 
det inte råder någon tvekan om vad som är allmänna gatu-, park och torgrum.  
 
Stadsbyggnadskontorets representant uttrycker att när man utformar de offentliga 
rummen utgår man ifrån olika funktioner ”beroende på vem som ska använda det” 
(Schröder 2009). Exploateringskontorets representant (Wohlström 2009) menar att 
man tänker mer och mer i banorna av att göra de offentliga platserna intressantare för 
brukarna genom att ge dem olika karaktär sinsemellan, så att de får sin specifika 
identitet. Detta tyder enligt min mening på att man i planeringen av de offentliga 
rummen faktiskt tänker i termer av olika målgrupper och olika intressen.  
 

Sammanfattning av synen på det offentliga rummets funktion i den 
kommunala planeringen 
 
Genom analysen av de dokument och intervjuer som ovan presenteras framkommer 
att Stockholms stads planerare ser två framträdande funktioner hos det offentliga 
rummet. Dels strävar man efter en sammanhållande funktion hos de offentliga 
rummen. Denna framkom tydligare i planeringsdokumenten än i intervjuerna med 
planerarna. För att denna funktion ska uppstå menar man att människor måste kunna 
mötas i dessa rum. Härav kommer den andra funktionen som Stockholms stads 
planerare framhåller som viktig, det vill säga som en plats där människor kan och vill 
utföra aktiviteter eller bara vara. Detta resulterar i att man eftersträvar att det 
offentliga rummet ska ha ett innehåll och värden som motsvarar så många olika 
sorters människors efterfrågan som möjligt, detta för att man ska lockas till att 
använda dem. Att en tätare stad innebär att fler använder samma ytor ses därför som 
något positivt. För att detta intensivare nyttjande ska fungera menar man att en ökad 
skötsel och ett mer varierat innehåll som riktar sig till fler, måste komma till.  
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Det skrivna material i planeringen som rör de gröna offentliga rummen är mer 
omfattande än det som berör andra offentliga rum som gator och torg. Detta kan 
hänga samman med att man uttrycker att en ökad planering i dessa ses som extra 
viktigt när staden blir tätare och att en sådan påverkar hur staden som helhet fungerar.  
 
Trygghet anses också vara avgörande för att människor ska vilja vistas i det offentliga 
rummet och den menar man uppstår då många människor befolkar rummet. De 
intervjuade planerarna menade att för att befolka de offentliga rummen vill man inte 
bara göra innehållet mer varierat i de enskilda  rummen utan också ge olika rum olika 
”identiteter”. Att ge de offentliga rummen skilda karaktärer som lockar olika 
målgrupper kan dock enligt min mening fungera mot den funktion som man uttrycker 
vara den viktigaste hos det offentliga rummet, mötet och “minglet”. Effekten kan ju 
då bli att mötet enbart sker mellan likar, något som motverkar den integrerande 
funktion man talar om i samrådsförslaget till ny översiktsplan. Att det ska vara till 
“för alla” får då tolkas som att alla ska ha tillgång till något offentligt rum.  
 
När man i den översiktliga planeringen behandlar det offentliga rummet är konflikter 
mellan olika intressen något man knappt tar upp. I den mån det framkommer är det 
via hjälpmedlet “sociotopkartan”. De konflikter man där uppmärksammar är främst de 
mellan exploatörer, som exemplifieras av byggföretag, och brukare av de offentliga 
rummen. Det enda som tas upp i termer av konflikter mellan brukare är att barn- och 
ungdomars intressen kan hamna i motsättning till andra gruppers. Samtidigt framstår i 
samrådsförslaget till ny översiktsplan den sammanhållande funktionen hos de 
offentliga rummen som viktig. På vilket sätt denna sammanhållande funktion ska 
kunna fungera uttrycks inte. Här kan man förstå att det finns ett glapp i planeringen 
mellan de stora visionerna i samrådsförslaget till ny översiktsplan och den mer 
detaljerade planeringen i sociotopkartan. Detta kan också ha påverkats av att 
sociotopkartan tillkom före samrådsförslaget. 

4.2 Trekantsparken – planeringen och dess tillämpning i praktiken 
I detta avsnitt presenteras planeringen av det offentliga rummet i det praktiska 
exemplet Trekantsparken samt hur Stockholms stads planerare följer upp vad som 
sker i parken. Även här presenteras både en analys jag gjort av ett 
planeringsdokument, parkplanen för Liljeholmen, och därefter resultatet av 
intervjuer med planerare.  

I de två detaljplaner där Trekantsparken ingår berörs inte dess användningsområden 
mer än att det är en allmän plats och att dess markanvändning anges som 
“parkområde” (Stockholms stad stadsbyggnadskontoret 1961, ibid:1995). Eftersom 
Trekantsparken är en offentlig plats som räknas som park, ingår den i 
planeringsdokumentet Liljeholmens parkplan (Hägersten-Liljeholmen 2008:3). 
Parkplanen är framtagen av stadsdelsförvaltningen som en del i Stockholms stads 
parkprogram (ibid). Syftet med parkplanen är att dels ge en beskrivning av parkerna 
men också att kartlägga vilka insatser som behövs i form av skötsel, underhåll, 
upprustning samt nya parker (ibid). Stockholms parker delas efter Stockholms Stads 
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Parkprogram in i olika kategorier beroende på parkens storlek men också efter dess 
innehåll och utformning (Hägersten-Liljeholmen 2008:10-11). Enligt Liljeholmens 
parkplan (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008:48) är Trekantsparken en så 
kallad prydnads- och aktivitetspark. Parkplanen slår även fast att en sådan 
prydnadspark kräver intensiv skötsel. I parkplanens beskrivning framkommer att 
parken är uppdelad i olika avdelningar som har olika karaktärer vilka enligt planen 
ska bevaras. En del beskrivs som fysiskt avskild från resten av parken och 
innehållande botanisk växtlighet, den del som av planerare och brukare går under 
benämningen Doftparken. Parken beskrivs i sin norra del ha en lekpark med 
skulpturer för barn. Detta är den del som går under benämningen Fruktparken. 
Utöver dessa rum beskrivs en del av parken vara ett öppet rum med gräs som korsas 
av gångvägar. Trekantsparken innehar enligt Liljeholmens parkplan sociala värden 
som lek, vila, samvaro, naturnärhet och folkliv. I planen konstateras att parken är väl 
fungerande, dock anser man att en mer omfattande skötsel behövs i den botaniska 
delen av parken (Doftparken). Detta är i linje med mina observationer.  

I planen anges att parken passar olika åldrar. I planen resonerar man alltså inte 
utifrån olika brukargrupper utan utifrån åldrar och aktiviteter. Man kan däremot 
tydligt förstå att en del av parken är riktad till barn.  

Man kan notera att enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter 
(Stockholms stad 2008:104) är det förbjudet att förtära alkohol i Trekantsparken. 
Rent rättsligt är parken därför inte till för de brukare som vill använda den för att där 
dricka alkohol.  

Intervjuerna med stadsdelsförvaltningens och stadsbyggnadskontorets planerare 
visar att dessa i sitt praktiska arbete med parken har noterat att det förekommer 
motsättningar mellan olika brukare i Trekantsparken.  

En av de planerare jag har intervjuat, stadsdelsförvaltningens ansvariga för 
preventionssamordning i Hägersten-Liljeholmen (William-Olsson 2009), uppger att 
man har uppmärksammat intressekonflikter mellan vissa grupper i Trekantsparken. 
Hon beskriver att det främst är barnfamiljer, föräldrar som är i parken med sina barn, 
som hör av sig och talar om att de känner ett obehag över att alkoholmissbrukare 
uppehåller sig i delar av parken, främst i Doftparken och i den sydvästra delen. Andra 
som enligt henne hör av sig med samma synpunkter är folk som bor i närheten, äldre 
och motionärer. Man samarbetar också med närpolisen.  

I intervjun med stadsdelsförvaltningens representant (William-Olsson 2009) 
framkommer också att man hanterar dessa motsättningar mellan brukare på flera sätt. 
För det första besvarar man inskickade synpunkter och förklarar hur 
”ansvarsfördelningen ser ut och vad det innebär att det är en allmän plats” (William-
Olsson 2009). Man har också en samverkansgrupp för tryggare centrumanläggningar 
som ordnar så kallade trygghetsvandringar i området. Detta förklarar hon med att 
känslor av otrygghet ofta har med föreställningar att göra. Stadsförvaltningens 
representant påpekar att man i kontakten med brukare använder uttrycket 
“närmiljövandring”. “Så fort man nämner ordet trygghet skapar man också otrygghet, 
eftersom det får människor att tänka att det finns anledning att inte vara trygg.”  I 
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Tryggare centrum-gruppen sitter representanter för stadsdelsförvaltningen, närpolisen, 
trafikkontoret, systembolaget och fastighetsbolagen. Till vandringarna bjuder man in 
boende och de som har hört av sig med synpunkter via e-mail. Man annonserar  också 
i lokaltidningar, på stadsdelsförvaltningens hemsida och på anslagstavlor. 
Stadsförvaltningens representant uppger att det främst är äldre som brukar delta i 
trygghetsvandringarna. En tredje insats som man talar om, men som ännu ej är 
genomförd, är att bryta den fysiska utformningens barriärverkan i Trekantsparken. 
Man vill då öppna upp de slutna delarna i Doftparken mot resten av parken för att 
göra rummet mer förutsägbart och lättare att överblicka och orientera sig i. Man kan 
notera att detta rent konkret innebär att man klipper ner de buskage som omgärdar 
platsen. Ursprungligen var tanken med denna planterade växtlighet att utgöra en 
botanisk del i parken (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008:48). Genom att 
beskära denna menar man att det som upplevs som hotfullt av barnfamiljerna, de som 
dricker öl i Doftparken, kan avdramatiseras.  

Vad gäller representanten för Stockholms stads stadsbyggnadskontor (Schröder 
2009), som även intervjuades i föregående avsnitt om den mer övergripande 
planeringen, beskriver han samma lösning på de motsättningar som förekommer i 
parken. Enligt honom är den del som kallas för Doftparken väldigt avskild från resten 
av Trekantsparken och här måste därför fysiska åtgärder göras i form av uppröjning. 
Han menar att denna del i princip har privatiserats av vissa grupperingar och att dessa 
specifika grupper ”…de som sitter i parken och dricker öl…” (Schröder 2009) skapar 
en otrygghet. Han gör skillnad på den exkluderande effekt en lekplats kan ha, då den 
vänder sig till en specifik grupp, och den som har uppstått i Doftparken genom de 
brukare som faktiskt använder den. Gruppen som uppehåller sig i Doftparken menar 
han är ett problem då den till skillnad från den i lekparken, har uttryckts vara ett 
upplevt hot. De insatser man enligt honom kan göra för att minska känslan av 
otrygghet i parken, utan att exkludera några grupper, är liksom 
stadsdelsförvaltningens förslag att genom fysiska åtgärder minska själva möjligheten 
att vara exkluderande. Enligt honom är det under det senaste halvåret som man har 
börjat prata om en sådan lösning. Detta sätt att handskas med uppdelningen av parken 
föreslår han kan realiseras i samband med byggandet av de nya bostäder som planeras 
i angränsningen till parkens sydvästra del, just i anslutning till de delar som uttryckts 
vara otrygga av vissa brukargrupper. 

Här har framkommit att man i de dokument som ingår i den planering som berör 
Trekantsparken, noterar en fysisk uppdelning och att den passar olika åldrar, men inte 
uppmärksammar någon uppdelning i användande eller intressemotsättningar mellan 
olika brukargrupper i parken. Det har man däremot gjort hos de planerare som 
praktiskt arbetar med området. De brukargrupper som främst hör av sig med 
synpunkter är föräldrar som är i parken med sina barn, äldre och människor som 
motionerar i området. Föräldrar oroar sig främst för alkoholmissbruk i delar av 
parken, företrädesvis Doftparken. Insatser som gjorts för att handskas med dessa 
motsättningar är att ge direkta svar och förklaringar av ansvarsfördelningen samt att 
man arrangerar så kallade trygghetsvandringar. Framtida insatser man föreslår är att 
bryta den fysiska uppdelningen som finns i parken, främst inriktat mot den sydvästra 
delen av parken.  
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4.3 Sammanfattning: planerarnas perspektiv  
Sammanfattningsvis kan alltså noteras att varken i gällande översiktsplan, i 
samrådsförslaget till ny översiktsplan eller i den lokala parkplanen behandlas olika 
brukargrupper eller intressemotsättningar dessa emellan. Var man i det här undersökta 
planeringssammanhanget hittar något som berör sådana intressekonflikter är i 
“sociotopkartan” men framförallt i erfarenheterna hos de praktiskt verksamma 
planerarna. Det som framkommer i “sociotopkartan” är motsättningar mellan barn- 
och ungdomars intressen och andra brukares. Hos de praktiskt arbetande planerarna 
framhålls däremot motsättningar mellan å ena sidan “alkoholgruppen” och å andra 
sidan grupperna barnfamiljer, boende i närheten av parken, äldre och motionärer 
genom att de fyra senare har hört av sig till kommunen med sina åsikter. Värt att 
notera är också att vad gäller trygghetsperspektivet framträder detta som allra starkast 
när det praktiska planeringsarbetet undersöks. Det sammanfaller också med mina 
egna undersökningar i parken. Det är alltså något man förstår genom att vara i närmre 
kontakt med ett verkligt stycke offentligt rum. 
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Jag har i denna uppsats undersökt hur olika intressegruppers samutnyttjande av en 
offentlig plats fungerar i en förtätad stadsdel samt hur detta hanteras inom 
planeringen. Trekantsparken i Liljeholmen har här fått fungera som exempel på ett 
offentligt rum och har undersökts på plats genom observationer och intervjuer. Jag 
har också analyserat planeringsdokument på olika nivåer inom den kommunala 
planeringen och genomfört intervjuer med planerare. I detta kapitel återkommer jag 
till mina inledande frågeställningar och diskuterar mitt resultat i relation till de 
teorier jag har använt.  

5.1 Trekantsparken – en delad plats 
Min observationsstudie av själva parken visar på att det i parken finns fysiska 
rumsliga uppdelningar som tyder på att delar i parken är anpassade för några 
speciella brukargrupper. En del är omringad av staket och buskar och verkar genom 
sitt innehåll av lekredskap rikta sig till målgruppen barnfamiljer. En annan del av 
parken avskärmas tydligt från parken genom en höjdskillnad, planterade buskar och 
träd samt upphöjda rabatter. Denna del verkar rikta sig mot en målgrupp som är i 
behov av ostördhet. Parkens öppnare delar kan fungera för flera brukargrupper som 
ungdomar, picknicksällskap, familjer och motionärer. Bänkarna som finns runt om 
denna kan passa för många olika brukargrupper, exempelvis äldre.  

Genom min observationsstudie av hur parken faktiskt används framkom att 
Trekantsparken också i verkligheten har flera olika användningsområden där lek, 
rekreation/vila och social samvaro är de mest framträdande. Parken används även till 
motion, hundrastning och fiske. Påfallande är att många människor använder parken 
som en passage mellan tunnelbanan och bostadsområden samt arbetsplatser. De 
mest frekventa brukarna av parken är “alkoholgruppen”, barnfamiljsgruppen och de 
som i min undersökning gick under kategorin övriga. Ungdomar är färre och minst 
förekommande är äldre. Parken användes som minst under morgonen, något mer 
före lunch men åter något mindre under lunchtimmarna. Som mest användes parken 
under den sena eftermiddagen och kvällen.  

Undersökningen av brukarnas upplevelser visar på att de flesta grupper använder 
parken utan att motstridigheter mellan deras intressen uppstår. Den visar dock också 
på att det finns motsättningar i parken, mellan de som leker med sina barn i parken 
eller bor i den nya bebyggelsen och de som dricker alkohol. De intervjuade ur 
barnfamiljsgruppen känner sig hotade av de som dricker alkohol. Av intervjuerna 
med de som använder parken för att dricka alkohol framkommer att dessa å sin sida 
känner sig hotade av de boende i de närliggande nybyggda husen samt av polis som 
kör bort dem ur parken.  
 
Användandet av parken som till viss del är uppdelat mellan de avskilda 
avdelningarna kan ses som en följd av hur parken faktiskt är planerad, den fysiska 
utformningen. “Fruktparken” där barnfamiljer uppehåller sig har ett innehåll som 
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tilltalar gruppen i form av lekredskap. “Doftparken” erbjuder ostördhet och är en 
plats där exempelvis olagliga handlingar kan pågå utan att bli upptäckta, där kan 
man dricka alkohol. Inte vid något tillfälle under mina observationer uppehåller sig 
barnfamiljer i Doftparken eller någon ur “alkoholgruppen” i Fruktparken. Det 
uppdelade användandet kan också ses som en följd av de motsättningar som finns 
mellan olika grupper och deras sätt att använda parken.  
 
Rent rättsligt utesluts “alkoholgruppen” ur detta offentliga rum, då det är förbjudet 
att inta alkohol i denna park. Detta uteslutande sker också rent praktiskt då polis 
kommer till platsen och ser till att de som dricker alkohol avlägsnar sig eller upphör 
med drickandet. De barnfamiljer som känner sig hotade av brukare som dricker 
alkohol kan också till viss del sägas utestängas ur det offentliga rummet, då de 
känslor av otrygghet man upplever där får vissa brukare ur gruppen barnfamiljer att 
undvika platsen.  
 
Två funktioner framträder som extra viktiga i Stockholms stads planerares förståelse 
av det offentliga rummet. Dels strävar Stockholms stads planerare efter en 
sammanhållande funktion hos de offentliga rummen. För att denna funktion ska 
uppstå menar man att människor måste kunna mötas i dessa rum. Den andra 
funktionen som Stockholms stads planerare framhåller som viktig hos de offentliga 
rummen, är att de ska fungera som platser där människor kan och vill utföra 
aktiviteter eller bara vistas. Detta resulterar i att man eftersträvar att det offentliga 
rummet ska ha ett innehåll och värden som motsvarar så många olika sorters 
människors efterfrågan som möjligt, för att folk ska lockas till att använda dem. Att 
en tätare stad innebär att fler använder samma ytor ses därför som något positivt. För 
att detta intensivare nyttjande ska fungera menar man att en ökad skötsel och ett mer 
varierat innehåll som riktar sig till fler, måste komma till. De gröna offentliga 
rummen ses i planeringen som extra viktiga när staden blir tätare och det material i 
planeringen som rör dessa är därför mer omfattande än de som rör de andra 
offentliga rummen, exempelvis torg. Trygghet anses också vara avgörande för att 
människor ska vilja vistas i det offentliga rummet och den menar man uppstår då 
många människor befolkar rummet. De intervjuade planerarna menade att man inte 
bara vill göra innehållet mer varierat i de enskilda offentliga rummen utan också ge 
olika rum olika ”identiteter”.  

Av de undersökta plandokumenten är det enbart i samband med den så kallade 
sociotopkartan som intressekonflikter i det offentliga rummet berörs. Främst 
uppmärksammas sådana motstridiga intressen som kan uppstå mellan byggföretag och 
brukare av de offentliga rummen. Det man nämner vad gäller motsättningar som kan 
uppstå mellan olika brukares är att barn- och ungdomars intressen ofta hamnar i 
konflikt med andra intressen i parken. Någon vidare diskussion kring företeelsen som 
sådan förs inte. Samtidigt framstår i samrådsförslaget till ny översiktsplan den 
sammanhållande funktionen hos de offentliga rummen som viktig. Denna diskrepans 
mellan dokumenten kan dock bero på att samrådsförslaget är senare tillkommet. 
 
Stadsdelsförvaltningens planerare noterar i det plandokument som ingår i 
planeringen av Trekantsparken, parkplanen, att det i parken finns en fysisk 
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uppdelning i olika avdelningar och att parken passar olika åldrar samt för olika 
aktiviteter. Där uppmärksammas däremot inte att det kan finnas någon uppdelning i 
användande eller intressemotsättningar mellan olika brukargrupper i parken. Ingen 
speciell brukargrupp uttrycks i dokumentet vara målgrupp för parken, av dess 
inplanerade funktioner kan man dock förstå att en del av parken riktar sig till barn.  

I det praktiska planeringsarbetet med Trekantsparken har däremot både 
stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret uppmärksammat att det i 
samutnyttjandet av parken ges uttryck för intressekonflikter, mellan brukare ur 
brukargrupperna barnfamiljer, äldre samt boende i närheten och “alkoholgruppen”. 
Dessa motsättningar framkommer också i min empiriska undersökning av parken 
och innebär att de förra brukargrupperna känner sig hotade och otrygga av den 
senares närvaro. Det är genom att brukare ur grupperna barnfamiljer, men även 
äldre, människor som bor i närheten och motionärer, själva aktivt har hört av sig till 
stadsdelsförvaltningen som planerarna har uppmärksammats på de konflikter som 
faktiskt utspelar sig i parken.  

Stockholms stads planerare hanterar den uppkomna situationen på tre olika sätt. Man 
bemöter först och främst de synpunkter som kommer upp på individnivå genom att 
förklara vilka regler som gäller i parken och vilka ansvarsförhållanden som råder. 
Det andra sättet är att man genomför trygghetsvandringar i området. Till dessa bjuds 
berörda, boende i närheten och allmänheten in genom annonser på anslagstavlor, 
lokaltidningar och internet. Det tredje sättet att hantera de uppkomna 
intressemotsättningarna på som Stockholms stads planerare talar om är ännu inte 
genomförd. Den sistnämnda lösningen innebär att man planerar att fysiskt bryta upp 
de slutna delarna av parken, där “alkoholgruppen” även av planerarna främst 
beskrivs uppehålla sig, mot resten av området. Genom att göra rummet mer 
förutsägbart, och lättare att orientera sig i hoppas man kunna avdramatisera vad de 
som har hört av sig upplever som hotfullt, “alkoholgruppen”.  

5.2 Det offentliga rummet – planerat för vissa, använt av fler 
Jag vill nu mot bakgrund av min empiri göra ett “återbesök” hos de teorier som 
utgjorde utgångspunkten för uppsatsen och de analyser jag gjort av mitt empiriska 
material. Deutsche menar att offentligheten är konfliktfylld (2007:112). Detta är 
något som jag genom min undersökning också har kunnat konstatera. Resultaten 
pekar på att det förekommer faktiska intressemotsättningar mellan olika 
brukargrupper som använder det offentliga rummet Trekantsparken. Resultaten visar 
också att detta till väldigt liten del tas upp i de dokument som utgör underlag för 
planeringen. De är däremot inte helt frånvarande. De framkommer framförallt i det 
praktiska planeringsarbetet.  

Trygghet framställs av Berglund och Jergeby men också av Jacobs som något 
väsentligt för det offentliga rummets funktion. Att trygghet är viktigt för de som 
uppehåller sig i det offentliga rummet framkommer också av min undersökning. Det 
man upplever som otryggt och hotfullt är i princip det enda man kommenterar som 
negativt med parken och det som ger upphov till motsättningar. Hotet eller 
otryggheten visar sig här även upplevas från de som i Berglunds och Jergebys 
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undersökningar förklaras utgöra det, de som brukar parken för att dricka alkohol.  

Knox och Pinch beskriver hur vissa grupper, ofta alkoholister, utesluts ur det 
offentliga rummet för att de bryter mot normer och upplevs av de brukare som ses 
som de normala av samhället som störande av lugn och renlighet. Detta stämmer 
med de resultat jag kommit fram till. Andra brukare beskriver hur “alkoholgruppen” 
är obehaglig och skräpar ned. I min undersökning av Trekantsparken framkom att 
för många av de som dricker alkohol i parken är den det ställe i vardagen där man 
får möjlighet att träffa andra människor, ett alternativ till att sitta ensam hemma. Att 
den aktivitet som de enligt mina undersökningar samtidigt utför, att dricka alkohol, 
är förbjuden visar enligt mig på att vissa grupper faktiskt utesluts ur det offentliga 
rummet på grund av samhällets gällande normer. Detta är något som inte tas upp i 
samband med att Stockholms stads planerare diskuterar det offentliga rummet.  

Berglund och Jergeby beskriver hur vuxna med barn föredrar att vistas inom 
avgränsningar då detta ger en känsla av trygghet. Detta beteende visar sig också i 
min undersökning, barnfamiljerna uppehåller sig främst i Fruktparken som 
omgärdas av staket. Även “alkoholgruppen” håller sig främst till en del i parken, 
Doftparken, som är avgränsad från resten av området. En av de åtgärder som 
planerarna avväger i sin hantering av intressemotsättningarna i parken är ta bort de 
buskar och träd som avskärmar Doftparken. Att denna åtgärd främst riktar sig mot 
Doftparken och har det uttalade målet att minska ”det hotfulla” pekar på att det 
främst är barnfamiljsgruppen, äldregruppen, motionärer och de boende i närheten 
man hörsammar. Tas växtligheten bort runt platsen där “alkoholgruppen” vistas blir 
de än mer exponerade. Det som denna grupp upplever som hotfullt, att de känner sig 
övervakade, kan då sägas öka. Man kan också se denna lösning ur en annan 
synvinkel. Att öppna upp avdelningarna i Trekantsparken möjliggör ett 
synliggörande av de olika människor som vistas i parken. Detta skulle kunna 
resultera i möten eller konfrontationer av de slag som beskrivits vara en del av det 
offentliga rummets politiska funktion. I åtgärderna planerarna överväger ingår dock 
inte att ta bort avgränsningarna runt Fruktparken. Därmed kan man faktiskt påvisa 
att det är några gruppers trygghet i parken som prioriteras och att vissa särintressen 
bortses från.  

De två andra strategier som de praktiskt arbetande planerarna redan använder för att 
bemöta intressekonflikter som uppstår i parken innebär inga fysiska åtgärder. Dessa 
åtgärder går istället ut på att söka förståelse hos de som hör av sig med synpunkter. 
Man upplyser om regler och ansvarsförhållanden och anordnar trygghetsvandringar. 
Den praktiska planeringen kan man därför säga strävar efter att förhindra eller 
förebygga konflikter. Därmed upprätthålls inte det offentliga rummets demokratiska 
funktion i den mening att brukarnas egna “debatt om legitimitet” får ta plats där, 
man eftersträvar istället ordning. Planerarna har ett tungt vägande skäl till detta. Man 
har inte bara sett att det offentliga rummet har inneboende motsättningar. Man har 
också förstått att motsättningarna kan ge upphov till att vissa grupper blir utestängda 
på grund av rädslor och känslor av otrygghet.  

Zukin menar att det finns ekonomiska och kulturella intressen bakom många av de 
säkerhetsåtgärder som görs i det offentliga rummet, bland annat vill man förhindra 
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att värdet på fastigheter ska sjunka (2003:141). Då en stor del av de nya bostäder 
som byggts i området är bostadsrätter (Stockholms stad USK 2009) och en stor del 
av de nyinflyttade är barnfamiljer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008) 
kan man enligt min mening fundera över om detta är ett resonemang som går att 
placera på intressemotsättningarna i Trekantsparken. Det är inte något som det finns 
utrymme för att fördjupa sig i här, men jag tycker med bakgrund av min empiri att 
det är värt att begrunda. Det ligger nära att tro att de nyinflyttade representerar en 
social grupp som har en större erfarenhet av att uttrycka sig och förmåga att göra sin 
röst hörd. Utöver att det är deras trygghet som prioriteras i parken finns också andra 
tecken på att det är barnfamiljers intressen som hörsammas då man kan se en 
skillnad i prioritering av skötseln i parken. Fruktparken är välunderhållen medan 
Doftparken är i stort behov av underhåll.  

Avslutningsvis kan man konstatera att vad gäller det offentliga rummet finns där 
inte bara motsättningar olika brukare sinsemellan. I planeringen finns det också 
motsättningar mellan olika syften med det offentliga rummet. Det är framförallt tre 
uttalade egenskaper hos de offentliga rummet som återkommer hos planerarna och 
som också verkar svåra att förena. För det första ska det ska vara tillgängligt för alla, 
för det andra ska det ska vara tryggt och för det tredje ska det offentliga rummet vara 
en mötesplats där det ska uppstå ett “mingel”. Om man menar att alla offentliga rum 
ska vara tillgängliga för alla kan man, genom vad som visas i min undersökning, 
anta att en del av de möten som uppstår där kommer att bli konfliktfulla. Detta står i 
strid med det uttalade strävandet efter att det offentliga rummet ska vara tryggt. Den 
intressekonflikt som uppstår mellan de brukargrupper som följer normerna och de 
som inte gör det visar på att människor först och främst använder det offentliga 
rummet för att möta och se sina likar. Detta verkar också delvis stämma med den 
bild som framkommer av intervjuer med planerare, då man planerar olika offentliga 
rum med olika “identiteter”. Detta skulle kunna möjliggöra att alla har tillgång till 
och kan känna sig trygga i något offentligt rum. Det strider dock med vad som 
framkom ur översiktsplaneringsdokumenten, där den sammanhållande och 
integrerande funktionen hos det offentliga rummet framstod som viktig. Mötet 
skulle enbart uppstå mellan likar och synliggörandet och “minglet” skulle då utebli. 
En större integration mellan den översiktliga och den lokala och vardagliga 
planeringen i samspråk med brukare skulle därför behövas.  

Frågan om vilket perspektiv som skulle vara det som väger tyngst är omöjlig att 
svara på inom ramen för denna uppsats och det var inte heller min intention. Genom 
min undersökning visas däremot att den funktion det offentliga rummet främst fyller 
för brukarna skapas av det vardagliga användandet. Det är därför också av största 
vikt att planerarnas dialog med brukarna då verkligen också på lika villkor innefattar 
alla som använder det offentliga rummet i sin vardag. Även de vars handlande i det 
offentliga faller utanför vårt samhälles normer.  

Hög exploatering pågår i städer världen över där följden kan bli att konkurrensen om 
ytan ökar eller att flera olika grupper ska samsas om samma plats. Resultatet av 
denna uppsats kan vara intressant för jämförelser i ett internationellt perspektiv då 
den ger en ökad förståelse för vilka faktiska problem och intressemotsättningar som 
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kan uppstå mellan brukare i offentliga rum och vilka svårigheter planerare stöter på i 
sin hantering av detta.  

Inom den begränsade tid som stått till förfogande för detta uppsatsarbete har 
jämförelser över tid och mellan olika platser inte varit realistiskt genomförbara. 
Genom undersökningen framkommer inte heller eventuella skillnader i nyttjande 
under olika årstider. Mer forskning behövs och för vidare studier skulle det 
värdefullt att under en längre tid undersöka och studera ett offentligt rum i ett 
område som genomgår förtätning. Här skulle man kunna jämföra om och i så fall 
hur användandet förändras. Undersökningen visar att det även inom olika 
brukargrupper finns stora variationer och att det kan vara problematiskt att indela 
individer i olika kategorier. En mer ingående intervjustudie med en mer 
mångfacetterad skala för de olika brukarna och en större omfattning skulle kunna ge 
en mer nyanserad bild av hur samutnyttjandet av offentliga rum ser ut. 

Det står genom denna uppsats klart att olika brukares användande av det offentliga 
rummet då och då krockar. Samutnyttjande leder till att intressekonflikter ibland 
uppstår mellan vissa specifika grupper men också mellan idéer hos planerare om vad 
vi ska ha det offentliga rummet till. Här framkommer också att vissa gruppers 
intressen prioriteras och att marginaliserade grupper inte till lika stor del hörsammas. 
Att leva i och att planera ett samhälle handlar i många fall om att kompromissa. Det 
kan dock finnas anledning till att vara uppmärksam på om det oftare är vissa 
människors intressen som får vika undan för andras. 
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Bilaga 2.  
 

Intervjuguide brukare 

 

Användande: 

Varför har du gått hit idag? 

Brukar du vara här? 

Vad brukar du göra här? 

 

Upplevelse: 

Vad är bra med parken? 

Finns det något som är sämre med parken? 

Hur tycker du att det är att vara här i parken? 

Vilka andra brukar du se här i parken?  

 

Förändring: 

Hur skulle du vilja att det var här? 

 

	  


