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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Denna uppsats behandlar innerstadens kajer i Stockholm. Syftet är att analysera hur 
innerstadens kajer fungerar som offentliga rum och hur de uppfattas av stadens invånare. 
Källmaterialet består till stor del av plandokument samt av intervjuer med både tjänstemän 
och stadens invånare.  En fallstudie vid en av innerstadens kajer har genomförts för att på ett 
tydligare sätt förstå kajernas dynamik. Resultaten från uppsatsen visar att planeringen kring 
kajområdena är splittrad och uppdelad mellan många olika instanser. Denna uppdelning tycks 
ge kajerna dess fysiska och psykiska utseende som antingen uppskattas eller ogillas av 
stadens invånare. Som offentliga rum fungerar kajerna på flera sätt, bland annat finns en 
osäkerhet och en kamp om rummet vilket skapar en dynamik som gör platserna levande och 
fungerande.  
 
Nyckelord: Stockholm, planering, kaj, offentliga rum, fartyg, hamn.
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Sammanfattning 

 

I Stockholm har handel och sjöfart varit en viktig del av stadslivet och stadens expansion har länge 

skett efter sjöfartens behov. På naturliga stränder i innerstaden har kajer anlagts och 

hamnverksamheten har varit en mycket viktig del av innerstadens urbana rum. Idag har emellertid 

större delen av hamnverksamheten lokaliserats till mer perifera lägen vilket skapat nya 

förutsättningar och möjligheter.  

 

Stadens front mot vattnet är ett av de karaktärsdrag som klassas som riksintresse enligt miljöbalken.  

Trots detta har det visat sig att planeringsunderlaget och förvaltningen av de kajer och båtar som 

utgör en viktig del av riksintresset är splittrad. I översiktsplaneringen ges vaga antydningar hur 

områdena ska utvecklas och bevaras. Exempelvis ska äldre kajsträckor ges nya funktioner i form av 

strandpromenader men med förutsättningen att de behåller en sjöfartsnära anknytning. När det 

kommer till förvaltningen av innerstadens kajer har Stockholms hamn AB, Exploateringskontoret och 

Trafikkontoret det största ansvaret för kommunalägda kajer medan Djurgårdsförvaltningen och 

Statens fastighetsverk ansvarar för respektive kajsträckor. Förvaltningen är således uppdelad mellan 

många olika aktörer och det saknas en helhetssyn vilket påverkar utformningen och utvecklingen av 

kajerna. 

 

Förvaltarna och då speciellt Stockholms hamn AB arbetar aktivt för att kajområdena och båtarna 

längs kajerna ska hållas attraktiva, tillgängliga och välskötta, både vad gäller kommersiella 

verksamheter och fritidsskutor. Bland annat har avgiftsreduceringar införts för att motivera ägarna 

till fritidsskutorna att vårda sina fartyg så att de på så sätt kan komma även allmänheten till nytta. 

När det kommer till kommersiell verksamhet längs kajerna regleras detta bland annat med bygglov 

där lämplighet prövas från fall till fall. Längs vissa kajavsnitt är möjligheten emellertid större att 

bygglov tilldelas eftersom Stockholms hamn AB arbetar för funktionsuppdelning längs stadens kajer 

där fritisskutor och kommersiell verksamhet ska åtskiljas.  

 

Som urbana och offentliga rum innehåller innerstadens kajer många av de aspekter som anses göra 

offentliga rum fungerande. Uppfattningen av kajerna och fartygen längs dessa skiljer sig åt. Ordning 

och reda förespråkas av Stockholms hamn och uppskattas av flera men denna syn delas inte av alla. 

Att fartygsägarna får vara med och skapa det offentliga rummet kan ge platserna en tydligare mening 

i det allt mer kommersialiserade urbana rummet. Att det finns olika uppfattning om platser gör enligt 

Don Mitchell att platser börjar fungera. Dynamiken på offentliga platser trivialiseras ofta enligt 

Mitchell vilket leder till meningslösa och ickefungerande rum. Enligt denna syn är kajerna ett 

eftersträvansvärt inslag i innerstaden vilket gör det offentliga rummet betydelsefullt och fungerande.     

 

Marknadens krafter har diskuterats och det finns en tendens att kapitalistiska krafter får styra 

utformningen av offentliga rum i allt större utsträckning. En ökad kommersialisering av innerstadens 

kajer skulle begränsa tillgängligheten och friheten hos vissa grupper samtidigt som det skulle kunna 

leda till en ökad trygghetsupplevelse. Det finns alltid vinnare och förlorare i offentliga rum. Viktigt att 

komma ihåg är att det inte finns offentliga platser som är tillgängliga för alla. Finns det inte regler och 

lagar skapas osynliga barriärer av rummets användare. Alla har inte samma tillgång och relation till 

innerstadens kajer men de innehåller en dynamik som skiljer dem från många andra delar av staden.  
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1. Inledning 

 

Stockholm är en stad som vetter mot vattnet i många avseenden och det är just dess front mot 

strömmarna och fjärdarna som anses viktig för att ge staden dess speciella karaktär. Handel och 

sjöfart har länge varit en viktig del av stadslivet och stadens expansion har länge skett efter 

sjöfartens behov. På naturliga stränder i innerstaden anlades kajer och hamnverksamheten var länge 

betydande vid många av innerstadens kajer. Idag har dock den större delen av den tunga 

hamnverksamheten flyttats ut till mer perifera lägen.1  De stora behoven av anläggningsplatser för 

handelsfartyg är därmed inte lika stor som den en gång varit. Skärgårdstrafiken, turistbåtar och 

större färjor har fortfarande sin plats men samtidigt finns det långa sträckor längs innerstadens kajer 

som idag står tomma eller används som fasta förtöjningsplatser. Vilka fartyg som ligger längs kajerna 

och hur dessa sköts tillsammans med själva utformningen av kajområdena är avgörande för hur 

människor upplever staden. Kajerna och fartygen påverkar stadsbilden och är med och skapar den 

kvalité som så ofta karaktäriserar Stockholm, det vill säga samspelet mellan stadens bebyggelse och 

vattenrum.2  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Kajerna ligger i attraktiva lägen i Stockholms innerstad och har en betydande roll för hur människor 

upplever staden. Trots detta verkar det finnas kunskapsluckor i forskning kring kajers betydelse i det 

urbana rummet. Därför är syftet med denna uppsats att analysera hur innerstadens kajer fungerar 

idag och hur de uppfattas av dess användare. För att uppnå syftet och för att försöka förstå vilken roll 

dagens kajområden har i stadsrummet kommer kajerna ses och analyseras som offentliga rum.  

 

Frågeställningar som kommer att användas för att uppnå syftet är: 

 

• Hur fungerar kajerna som offentliga rum? 

 

• Vem har ansvaret för planeringen och förvaltning av kajområdena och vilka fysiska uttryck 

resulterar det i?  

 

Utifrån dessa huvudfrågor utkristalliseras även en rad underfrågor. Några av dessa är: Hur vill 

kommunen och de andra markägarna att kajerna skall skötas? Vilka regler och förhållningssätt måste 

fartygsägarna följa? Hur ser invånarna/användarna på dessa platser? Uppfattas kajerna som 

offentliga rum och i så fall till vilken gräns?  

 

 
 

                                                 
1
 Westerlund (2006) s. 11ff 

2
 Wolodarski (2003) s. 144, Eriksson (2003) s. 10 
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1.3 Metod och metodkritik 

 

Nedan presenteras uppsatsens generella upplägg samt vilka tillvägagångssätt som används. 

Uppsatsens syfte ligger till grund för de metodologiska val som har gjorts. Inledningsvis kan det vara 

bra att nämna att uppsatsen är fallstudiebaserad och att själva arbetet har en kvalitativ ansats. 

 

1.3.1 Vetenskapligt angreppssätt och forskningsdesign 

 

Innerstadens kajer upplevs olika beroende på människors relation till rummet. Detta tankesätt 

hämtas från ett relationellt perspektiv och är utgångspunkten i denna uppsats. Det vill säga, 

människor kan ha en relation till en plats men samtidigt har olika människor skilda relationer till 

samma plats. Det fördelaktiga med det relationella perspektivet är att det öppnar upp för olika 

perspektiv, upplevelser, relationer och förstålelser av rummet. Varje människa tillsätter rummet en 

mening vilket i sin tur påverkas av erfarenheter. Politiker, turister och fartygsägare har alla  således 

olika relationer till kajerna vilket påverkar deras förståelse och uppfattning av rummet. Varje individ 

påverkas alltså av relationer till rummet vilket inverkar på deras egna subjektiva uppfattning av 

världen. Hur innerstadens kajer uppfattas beror således vilken relation individer har till rummet. 3  

 

Själva utformningen av uppsatsen är främst teorikonsumerande. Det vill säga, det är fallet som står i 

fokus och teorier används för att förklara verkligheten. Detta betyder att empirisk data har samlats in 

och teorier har fått förklara vad informationen betyder, hur den uppfattas och varför verkligheten 

ser ut som den gör. Med andra ord betyder det att föremålet för studien har varit det primära och 

valet av förklaringsfaktorer sekundära.4 I denna uppsats har kajområden setts som det centrala och 

för att ge en djupare förståelse har forskning om offentliga rum används.  

 

Relationen mellan teori och verklighet är viktig att förstå och det finns flera olika sätt att förhålla sig 

till denna relation. Ett deduktivt arbetssätt utgår ifrån att en eller flera befintliga teorier får 

bestämma vilken information som samlas in i det verkliga fallet. Teorin bestämmer även hur 

informationen ska tolkas och hur resultatet skall relateras till teorin. Deduktion anses ha en stor 

objektivitet då forskaren inte har lika stor möjlighet till egna subjektiva uppfattningar då forskaren 

har utgångspunkt från en eller flera teorier. Ett annat arbetssätt är induktion vilket istället 

karakteriseras av att man går från empiri till teori. Det vill säga verkligheten studeras utan teoretisk 

grund och målet är att utveckla en teori utifrån det insamlade materialet.5 Ett tredje arbetssätt är 

abduktion vilket kan sägas vara en blandning av deduktion och induktion. Abduktion kännetecknas av 

att empiri och teori stegvis omtolkas. Vanligtvis får empirin utveckla en temporär teori och sedan 

prövas teorin på nya empiriska fall. Utifrån resultaten utvecklas sedan en förfinad teori. Abduktion 

innehåller således delar som karaktäriseras av både deduktion och induktion.6  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är empiri. Den empiriska informationen förklaras sedan utifrån 

olika teorier. På detta sätt liknar upplägget ett induktivt arbetssätt men det vanliga vid induktion är 

                                                 
3
 Bosco (2006) s. 136ff. 

4
 Esaiasson mfl. (2007) s. 100. 

5
 Patel, & Davidson, (1991), s. 23-24  

6
 Godfrey-Smith (2003) s. 43 
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att utveckla teorier utifrån empiri. Detta är emellertid inte avsikten med denna uppsats. På samma 

sätt finns inslag av ett deduktivt arbetssätt i forskningsdesignen. Uppsatsen är emellertid inte 

hypotesprövande vilket är ett vanligt förekommande vid deduktivt arbetssätt. Det vill säga i denna 

uppsats kommer inte hypoteser sättas upp för att pröva en teori utan teorierna kommer snarare att 

används för att ge en djupare förståelse av verkligheten. Forskningsdesignen i denna uppsats liknar 

således mestadels ett abduktivt arbetssätt. Innerstadens kajer är empirin och utgångspunkten. 

Teorier om offentliga rum används för att tolka verkligheten. Teorierna har valts utifrån vad som 

undersöks men samtidigt har teorierna i viss mån styrt vilken typ av empiri som samlats in. Vid 

abduktion likt induktion är målsättningen att utveckla egna teorier. Målet med denna uppsats är 

emellertid inte att utveckla teorier utan snarare att försöka förstå verkligheten.  

 

1.3.2 Källor och källkritik 
 

Urvalet av källor och material har utgått ifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Det är således 

syftet med uppsatsen som styrt själva urvalet och inte urvalet som påverkat syftet. Själva 

urvalsprocessen kan sedan jämföras med ett så kallat kontrollerat urval vilket innebär att material 

centralt för syftet har valts ut.  

 

En genomgång av aktuella plandokument och annan relevant information rörande innerstadens kajer 

får en betydande del i uppsatsen. Detta urval motiveras med att det är en uppsats inom 

samhällsplanering men också att dessa styrdokument har stor betydelse för själva utformningen och 

uppfattningen av innerstadens kajer. Det är emellertid viktigt att påpeka att insamlandet av material 

är en selektiv process. Detta gäller även analysen av materialet. Min tolkning av materialet kan vara 

en flera möjliga då den bygger på mina egna förkunskaper.  

 

Efter inläsning i ämnet har nyckelpersoner, som varit delaktiga i planeringen och underhållet av kajer, 

valts ut. Kontakt togs via telefon eller e-post och i vissa fall ansikte mot ansikte. Ett så kallat 

snöbollsurval har används, där en kontakt hänvisat vidare till nästa och så vidare.7  Förutom 

intervjuer har observationer, planhandlingar, rapporter, internet samt relevant litteratur används. 

Detta har skapat en triangulering av olika typer av källor. Att endast använda en metod förknippas 

med vissa svagheter men genom att använda flera olika metoder kan svagheter i en källa korrigeras.  

 

Intervjupersonerna i form av tjänstemän av olika slag har använts som informanter. Det vill säga 

informationen från dessa personer har används som källor.8 Intervjuer har genomförts med personer 

på nyckelpositioner och med mycket information inom området. Detta har resulterat i att tjänstemän 

på Stockholms Hamn AB, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Djurgårdsförvaltningen och 

Statens Fastighetsverk intervjuats.  

 

 

 

 

                                                 
7 Esaiasson mfl. (2007) s. 291 
8
 Ibid. s. 257-258. 
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1.3.3 Fallstudie  

 

För att uppnå uppsatsens syfte har, vilket nämndes inledningsvis, en fallstudie genomförts. Det 

fördelaktiga med fallstudier är att insamlandet av material kan genomföras mer grundlig vilket leder 

till att en mer djupgående analys kan utföras.9 Det negativa med fallstudier är att det blir svårare att 

generalisera resultaten. I många fall kan en jämförelse av två fall vara bättre ur 

generaliseringssynpunkt. Denna uppsats innehåller emellertid bara en fallstudie men med 

förhoppningen är att resultaten ändå kan jämföras med liknande fall. 10 Tanken har varit att 

fallstudien ska bidra till en ökad förståelse av kajernas dynamik samt hur användarna egentligen 

uppfattar dessa platser. Tycke och smak är förstås subjektivt men med tanke på uppsatsens syfte är 

det värdefullt att veta vad människor tycker och tänker. Dessutom är det trots allt människor som är 

slutanvändare av dessa platser och hur planerare och politiker ser dessa platser blir mindre viktig i 

detta hänseende 

 

En fallstudie kännetecknas av en undersökningsenhet och i detta fall representeras denna enhet av 

Söder Mälarstrand på Södermalm i Stockholms innerstad. Skälet till att Söder Mälarstrand valdes 

som fallstudie är att flera olika typer av fartyg återfinns längs kajen. Förhoppningen är att kajen på så 

sätt innehåller flera av de element som finns längs innerstadens kajer och att den då i större 

utsträckning är representativ för innerstadens kajer i stort.   

 

Fallstudien inleddes med en enkel kartering av området för att kunna få en uppfattning hur det 

vidare arbetet skulle kunna fortskrida. Detta följdes av att material samlades in bestående av 

observationer och intervjuer. Observationer och kvalitativa intervjuer är två metoder som får med 

både människors handlingar samt deras reflektioner över dessa handlingar, vilket ger en djupare 

förståelse än att bara lyssna på vad folk har att säga.  

 

Målet för observationerna har varit att så objektivt som möjligt beskriva områdets karaktär. Vid 

denna typ av framställning finns det en risk att forskaren för in egna värderingar. Det positiva med 

observationer är att forskaren inte behöver förlita sig på vad andra återberättar.11 Förhoppningen är 

att förmedla en känsla över området och för att ge en tydligare bild kompletteras resultatet med ett 

antal fotografier. Det handlar alltså om en kvalitativ observationsmetod.  

 

Intervjumaterialet i fallstudien samlades in under ett antal dagar i januari 2009. Detta genomfördes 

genom att intervjua människor som befann sig eller passerade Söder Mälarstrandskajen. Målet med 

intervjuerna har varit att kartlägga olika uppfattningar där respondenterna i sig inte varit det primära 

utan viktigare har varit deras tankegångar. Med ett annat ord genomfördes en rad kortare 

samtalsintervjuer. Alternativa tillvägagångssätt hade varit möjliga men med mer standardiserade 

undersökningsmetoder som exempelvis enkätundersökningar finns risken att de oväntade svaren 

inte registreras. Dessutom finns det vid samtalsintervjuer en större möjlighet att ställa följdfrågor.12 

Ett annat sätt att beskriva intervjuförfarandet är att den genomfördes med låg standardisering och 

låg strukturering. Detta betyder att frågorna inte ställdes i exakt samma ordning och inte heller 

                                                 
9
 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 331. 

10
 Bell (2000) s. 16f 

11
 Esaiasson mfl. (2007) s. 343 

12
 Ibid. s. 283. 
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ställdes exakt samma frågor till varje person. Inga direkta svarsalternativ har heller angivits vilket är 

fallet vid högt standardiserade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer ger respondenterna maximalt 

utrymme att svara inom och chansen är då större att oväntade svar fångas upp.13   

 

Som stöd vid intervjuerna användes en intervjumall (se bilaga 1). Intervjuerna inleddes med några 

enklare frågor för att skapa en kontakt och en god stämning.14 Sedan meddelades respondenterna 

att full anonymitet gällde.15  Det efterföljande upplägget av frågorna kan liknas med en omvänd tratt 

teknik. Med detta menas att man ställer mer specifika frågor inledningsvis för att sedan avsluta med 

mer övergripande frågor. Denna teknik används vanligen då respondenterna inte förväntas ha en 

stark åsikt om det som förfrågas. En omvänd tratt teknik hjälper således respondenterna att bilda sig 

en uppfattning under intervjuns gång.16  

 

Valet av respondenter gjordes utifrån tanken att få en så diversifierad grupp som möjligt. Meningen 

med intervjuerna är att få en uppfattning om hur människor använder och uppfattar området. Det 

har inte varit ett mål i sig att undersöka hur olika grupper använder kajområdena även om kön och 

ålder synliggörs i vissa fall. Tanken har snarare varit skapa en sammanfattande bild av området. Detta 

gjorde att antalet intervjuer genomfördes tills det att det fanns en teoretisk mättnad, det vill säga till 

dess att inga nya intressanta aspekter uppkom.17 Denna typ av förfarande kan skapa problem då de 

invånare som inte uppskattar kajerna troligtvis inte använder dessa områden i lika stor utsträckning. 

Detta kan leda till att dessa åsikter inte redovisas. Ett alternativ hade varit att genomföra 

intervjuerna på en annan plats men det finns en risk att en stor mängd av respondenterna inte skulle 

veta vad som undersökningen gällde. Det finns fördelar att utföra denna typ av intervjuer på den 

plats som undersöks.  

 

Sammanställning både av de intervjuer som genomförts vid fallstudien har det varit det 

sammanfattande intrycket som varit det viktiga och antalen som tyckte si eller så har inte varit det 

viktiga. Respondenternas ålder och kön är inte heller något som fått någon större betydelse. Vid 

intervjuerna antecknades vad respondenterna sade. Dessa anteckningar transkriberades vilket sedan 

omarbetades till en löpande text.   

 

1.3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är begrepp som mäter kvaliteten i forskningen. Validitet 

anger i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. Det vill säga att 

man undersöker det som är relevant i sammanhanget.18 Denna uppsats använder sig av flera olika 

metoder för att uppnå syftet. Det finns alltid för och nackdelar med olika metoder men jag anser att 

intervjuer och observationer har varit relevanta metodval och att metoderna har undersökt det som 

var avsett att undersökas.   

                                                 
13

 Patel & Davidson (1991), s. 72.  
14

 Esaiasson (2007) s. 298 
15

 Patel & Davidson (1991), s. 70 
16

 Ibid. s. 74 
17

 Esaiasson mfl. (2007) s 292. 
18 Kvale (1997 s. 215 
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Begreppet reliabilitet syftar på att uppsatsen ska mäta det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Det 

handlar således bland annat om pålitlighet i mätinstrumenten och forskarens förmåga att utföra 

metoderna på ett korrekt sätt. I denna uppsats har flera olika källor och metoder används vilket bör 

öka reliabiliteten. Det vill säga skriftliga källor har kombinerats med intervjuer och observationer 

vilket gör att informationen lättare kan korrigeras vid eventuella fel.19   

 

För kvalitativ forskning och för teorikonsumerande uppsatser är resultatets generaliserbarhet inte 

lika självklar som i kvantitativ forskning.20 Eftersom alla platser är unika kan uppsatsens 

generaliserbarhet följaktligen att diskuteras. Frågan är om det går att applicera resultaten på andra 

platser. Tanken är att uppsatsen ska skapa en bättre förståelse genom att koppla empiri med teori. 

Detta bör leda till att resultaten kan användas även i andra sammanhang.   

 

 

1.4 Definitioner och avgränsningar 

 

Fokus i denna uppsats är kajer i Stockholms innerstad och därför kan det vara av vikt att förklara hur 

kaj definieras. Den betydelse av kaj som kommer att användas är samma definition som 

nationalencyklopedin använder, vilket är: en uppbyggd strandkant för ”förtöjning, lossning och 

lastning av fartyg” där kajen förväntas ha en ”lodrät sida mot djupt vattnet och [en] vågrät ovansida 

för godshantering”.21 I uppsatsen kommer denna definition att användas men vid flera tillfällen 

kommer begreppet användas med användas där inte bara själva kajkonstruktionen åsyftas utan även 

intilliggande fartyg. Förhoppningsvis kommer det synas i texten om intilliggande fartyg är inräknade i 

begreppet eller ej men i stort så kommer kaj att användas som uttryck där både kaj och fartyg är 

inkluderade. För att sedan få ett mer omväxlande språk kommer vid sidan av kaj även kajsträcka, 

kajavsnitt och kajområde användas där definitionen kommer att vara den samma.  

 

Fokus för uppsatsen kommer i allmänhet att ligga på kajområden i Stockholms kommun och i 

synnerhet på kajer i innerstaden. Avgränsning till innerstadens kajer har gjorts med tanke på att 

dessa i större utsträckning kan ses som medskapare av Stockholms stadsbild än kajer i mer perifera 

lägen. Värdet på marken i innerstaden samt användningsgraden torde även vara högre vilket gör det 

än viktigare att undersöka vilken funktion dessa har. 

 

I Stockholms översiktsplan identifieras ett antal riksintressen och däribland vattenrummen och 

stadens front mot dessa vattenrum. Uppsatsens avgränsning kommer att tangera riksintresset 

stadens front mot vattenrummen som visas i figur 1. Det är alltså kajer som befinner sig inom 

riksintresset som kommer att undersökas i denna uppsats och definieras som innerstadens kajer. 

Detta begrepp ska däremot inte förväxlas med Stockholms Hamns definition av innerstadskajer vilket 

i och för sig innerfattar större delen av innerstadens kajer men syftar endast till de innerstadskajer 

som förvaltas av Stockholm Hamn AB.22 Dessa är Norr- och Söder Mälarstrand, Skeppsbron, 

                                                 
19

 Bell (2000) s. 89-90. 
20

 Esaiasson mfl. (2007) s. 175f. 
21

 www.ne.se (1) 2008-12-15 
22

 www.stockholmshamn.se (1) 2009-01-12 
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Strandvägskajen, Klara Mälarstrand, Nybrokajen, Stömkajen och Stadsgården. Inom riksintressen 

tillkommer emellertid även kajer runt Riddarholmen, Skeppsholmen och Kastellholmen vilka 

förvaltas av Statens fastighetsverk samt kajer runt Djurgården som sköts av Djurgårdsförvaltningen. 

Dessa kommer följaktligen också att ingå i uppsatsen med den enkla motiveringen att de är en del av 

innerstaden och tillika medskapare av stadsbilden.   

 

 

 
Figur 1: Karaktärsdrag inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården  

Källa: Stockholms översiktsplan, utställningsförslag maj 2009, s. 23 

 
 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är upplagt i fem delar där inledning är den första delen där bland annat syfte och metod 

behandlas. Det andra stora avsnittet i uppsatsen tar upp tidigare forskning kring kajer samt kajer som 

offentliga rum. Här behandlas resonemang kring offentlighet och det offentliga rummet i koppling till 

kajer. Resultatet från denna del kommer sedan att användas till analysen i slutet av uppsatsen. Den 

tredje delen i uppsatsen behandlar framförallt planering och förvaltning av Stockholms kajområden. 

Avsnittet inleds emellertid av en historisk bakgrund för att ge läsaren en inblick i hur kajerna som 

urbana rum utvecklats och utformats. Vidare redogörs för hur översiktsplaneringen behandlar 

kajområdena varpå följande delkapitel går in mer djupgående på förvaltning och detaljerad 

planering. Här behandlas bland annat vilken förhållning Stockholms stad har till innerstadens kajer 
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men eftersom inte alla kajområden ligger på kommunal mark redogörs avslutningsvis även vilket 

förhållningssätt Djurgårdsförvaltningen och Statens fastighetsverk har. 

 

För att ge en bättre förståelse av dynamiken hos innerstadens kajer har en fallstudie genomförts. 

Resultaten av fallstudien behandlas i den fjärde delen av uppsatsen. Här har en djupdykning på en av 

kajsträckorna gjorts och resultaten bygger framförallt på observationer och intervjuer med 

människor på platsen. Avslutningsvis följer analys och sammanfattande diskussion där empiri kopplas 

till teori. Syftet med analysen är inte att pröva om teorier eller för den delen att utveckla några nya 

teorier utan här används teorierna för att hjälpa till att förstå dynamiken hos innerstadens kajer. 

 

 

 

2. Kajer som offentliga rum 
 

Handel och sjöfart har varit en viktig del i många städers utveckling. Följaktligen finns det en del 

forskning inom detta område. En stor del av forskningen har emellertid antingen ekonomisk eller 

byggnadstekniska perspektiv där fokus på människan mer eller mindre glömts bort. Här kan bland 

annat Maria Bergmans Hamnen och godset från 1999 nämnas som ett exempel. Bergman beskriver 

hamnen som en kritisk brytpunkt mellan land och vatten där den ena hamnen inte är den andra lik.23 

Hon undersöker hur flödena förändras och hur det påverkar de rumsliga kopplingarna.  Vad som 

transporteras och hur mycket påverkar utformningen av hamnområden och i förlängningen dess 

omgivning.24  

 

Hamnar har länge varit vitala delar i städer men sjöfartens betydelse har minskat och hamnens 

tidigare så centrala roll har förändrats. Så kallade waterfront developments har istället blivit en 

självklar del av många städer där industri- och hamnområden omvandlas till nya stadsdelar. Här är 

Docklands i London ett exempel och Hammarby sjöstad i Stockholm ett annat. Eva Eriksson är en av 

dem som diskuterar denna typ av utveckling. I Stockholms stränder – framtidsvisioner eller huggsexa 

skriver Eriksson om de ständiga konflikterna kring Stockholms stränder. Enligt Eriksson har det starka 

exploateringstryck som råder skapat ett ekonomiskt värde på sjöutsikten.25 Bostadsbyggande vid 

vattenkanterna blir allt mer attraktivt men om stenstaden vandrar ut över stränderna kan en unik 

topografi komma att förändras enligt Eriksson. Hon ser dock inte denna utveckling enbart som 

negativ men ser samtidigt att det kan bli problem då vattennära exploatering ofta sker med de 

välbärgade som slutanvändare. Exploatering kan enligt Eriksson emellertid göra att kajer och 

stränder blir tillgängliga för fler där senare årens kajupprustningar i innerstaden ses som bra 

exempel. Det viktiga är enligt Eriksson att det förs en diskussion kring betydelsen av strand och 

kajområden. Bättre översiktsplanering och planering kring infrastruktur kan enligt Eriksson vara 

nyckeln för framtidens utveckling.26   

 

                                                 
23

 Bergman (1999) s. 3. 
24

 Bergman (1999) 
25

 Eriksson (2003) s. 11 
26

 Ibid. s 12ff 
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Även Alexander Wolodarskij har diskuterat betydelsen av Stockholms vatten. Han menar att 

Stockholm har en unik karaktär i samspelet mellan bostäder och vatten. De breda kajplanen och 

bebyggelsens avstånd till vattnet har gjort det möjligt att uppleva både hus och vattenrum från en 

viss distans. Till skillnad från städer på kontinenten där uppmärksamheten riktats inåt och skapat nya 

torg som offentliga platser har man i Stockholm sökt öppenheten utåt och låtit fronten mot vattnet 

låtit representera staden. Denna karaktär bör enligt Wolodarski behandlas och utvecklas med 

försiktighet.27 

 

Stadens front mot vattenrummen är även något Stockholms stad värnar om. Fronten mot vattnet ses 

som en av de delar av staden som bör behandlas med extra varsamhet på grund av dess 

kulturhistoriska värde. I översiktsplanen från 1999 förklaras att ”vattnet är en viktig del i Stockholms 

historia och stadens front mot vattnet har alltid utgjort en väsentlig fråga för alla tiders 

stadsbyggare”.28  

 

I uppsatsen Utveckling och boende vid Söder Mälarstrand tar Cathrin Lundin upp hur förändringar i 

samhället leder till fysiska förändringar för gamla hamnområden. Med exempel från Söder 

Mälarstrand undersöker Lundin vad en legalisering av båtboende kan få för rumsliga uttryck. Det 

visar sig att flertalet av båtägarna redan bor permanent på sina fartyg trots att detta inte är lagligt. 

Lundin menar emellertid att en legalisering kan leda till en kraftig prisökning av kajhyrorna då 

populariteten för denna typ av boende kommer att öka. Lundin anser även att detta kan leda till att 

kajerna och fartygen förändras då större krav på bland annat komfort kommer att ställas av de 

permanentboende.29  

 

En annan som tagit upp problematiken kring båtboende är Vilhem Meyer. I uppsatsen 

Kommunalplanering för flytande bostäder i Stockholms län visar Meyer att det historiskt sätt varit en 

nödlösning att bosätta sig på fartyg men att det idag snarare är ett aktivt val. Det har länge varit 

förbjudet att bosätta sig permanent på båtar i länet men Meyer visar att de flesta kommuner väljer 

att blunda för denna typ av företeelse till dess att annan markanvändning planeras. Exempelvis 

uppgav Stockholms hamn 1999 att det då bodde cirka 400 hushåll permanent och olagligt längs 

stadens kajer. Meyer visar att det inte bara förekommer olagligt boende längs de kajer som förvaltas 

av Stockholms hamn. Djurgårdsförvaltningen och de övriga markägarna uppger likt Stockholms hamn 

att det förekommer olagligt boende på båtarna men att de samtidigt inte lägger några resurser på att 

motverka detta. Enligt Meyer finns det dessutom en felaktig uppfattning bland Stockholms invånare 

att det är lagligt att bo på båtarna men då det inte är lagligt i praktiken skapas en osäkerhet bland 

båtägarna.30  

 

Stockholms kajer är en självklar del av innerstaden samtidigt som de är offentliga platser till för 

allmänheten. Kajerna utgör en viktig del av det urbana rummet och en analys av kajerna som 

offentliga rum kan ge en bättre förståelse för hur dessa platser fungerar och uppfattas. Här nedan 

kommer en genomgång av teorier kring offentliga rum vilket sedan kommer att användas som 

analysunderlag i uppsatsens sista del.   

                                                 
27

 Wolodarski (2003) s. 141ff 
28

 ÖP 99. s. 152.  
29

 Lundin (2002) 
30 Meyer (2004) 
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2.1 Offentliga rum  

 
Enligt Nationalencyklopedin definieras offentliga rum som en ”del av bebyggelsemiljö som är 

tillgänglig för allmänheten”.31 Exempel på offentliga rum är enligt definitionen gator, passager, 

gallerior, torg och parker. Detta är den ordagranna definitionen men verkligheten är något mer 

komplicerad. Utvecklingen har gått mot ett allt mer privatiserat och kommersialiserat stadsrum vilket 

har föranlett en rädsla av att det offentliga rummet ska förlora sin funktion. Jürgen Habermas är en 

av många som har diskuterat problematiken kring offentliga rum. Han menar bland annat att gränsen 

mellan privat och offentligt suddas ut då den kommersialiseras.32 Enligt Habermas är gränsen alltså 

inte självklar vilket försvårar en analys av det offentliga rummet. Forskningsfältet kring offentliga rum 

spänner dessutom över flera olika ämnesdiscipliner och åsikterna är många. Nedan kommer ett 

axplock av forskningen vilket bör ge en djupare förståelse för hur offentliga platser kan förstås och 

analyseras.  

 

I The right to the city tar Don Mitchell exempel från San Fransisco och diskuterar problematiken kring 

offentliga platser. Mitchell ställer sig tveksam till offentliga platsers minskade betydelse. Det stora 

problemet är enligt Mitchell att offentliga rum ofta definieras som rum för alla vilket i princip är 

omöjligt då olika användare hela tiden ställs mot varandra. Dessutom menar Mitchell att definitionen 

av offentliga rum inte är statiska och universella utan de reproduceras hela tiden i en kamp mellan 

samtiden och det förflutna. Detta gör offentliga rum svårdefinierade och svåranalyserade.33  

 

Mitchell tar med exempel från offentliga parker upp diskussionen om hemlösas vara eller icke vara 

på dessa platser. Enligt Mitchell har de hemlösas rättigheter minskat till förmån för säkerhet och 

livskvalitet för övriga invånare. Ett av problemen med offentliga platser är att den vita medelklassen 

får stå som norm vilket gör att andra samhällsgrupper utesluts från det offentliga rummet, inte minst 

de hemlösa.34 Skapas det inte lagar och regler menar Mitchell att det istället skapas osynliga barriärer 

av användarna. Till synes äkta offentliga parker kan på så sätt tas i besittning av exempelvis hemlösa 

vilket indirekt utesluter större delen av befolkningen. Enligt Mitchell ska inte dynamiken på offentliga 

platser trivialiseras utan det finns hela tiden en dragkamp mellan olika användare samtidigt som 

definitionerna hela tiden förändras.35  

 

Sharon Zukin tar likt Mitchell upp problematiken kring hemlösa och offentliga platser med 

utgångspunkt från USA. Hon menar att offentliga rum blev allt öppnare under 1900-talet i och med 

nedskärningar i offentlig sektor vilket ledde till mer hemlösa. Synen av hemlösa blev allt vanligare 

vilket orsakade en rädsla hos den resterande befolkningen.36 De offentliga platserna upplevdes enligt 

Zukin som ogästvänliga vilket föranledde en motreaktion där offentliga platser började skapas med 

design som kunde inkludera vissa samhällsgrupper men framför allt kunde en del grupper 

                                                 
31

 www.ne.se (2) 2009-01-02 
32

 Smas (2002) s. 16 refererar till Habermas (1998) s. 157. 
33

 Mitchell (2003) s.142 
34

 Ibid. s. 118ff. 
35

 Ibid. s. 151-156. 
36

 Zukin (1995) s. 27. 
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exkluderas, exempelvis hemlösa. Antalet hemlösa minskade på dessa platser men på bekostnad av 

att platserna blev betydligt mer reglerade.37 

 

Zukin menar emellertid att offentliga platser blir allt mer reglerade inte behöver vara något negativt. 

Inte heller att utformningen av de offentliga rummen allt mer styrs av kommersiella krafter ser hon 

som ett problem. Förvisso medger Zukin att dagens offentliga platser inte varit mer exkluderande 

historiskt sätt men samtidigt upplevs ofta dessa platser som säkra. Med exempel från Disney Word 

visar Zukin hur kommersialiserade offentliga rum inte behöver vara negativt. Hon medger att Disney 

World inte helt enkelt kan jämföras med andra offentliga platser men att platser som uppfattas som 

offentliga av besökarna också ska ses som offentliga rum. Här har en säker miljö skapats där social 

mångfald inte uppfattas lika skrämmande som ute på gatan.38 En kommersialisering av offentliga 

platser är enligt Zukin en naturlig utveckling då statsmakterna helt enkelt inte har råd att finansiera 

dessa platser. Detta leder till att privata aktörer tar över helt eller del av finansieringen. Problemet 

enligt Zukin kan emellertid vara att pengar får styra utvecklingen i för hög grad vilket inte alltid 

gynnar den stora massan.39  

 

De privata och offentliga platserna har enligt Zukin under senare år växt ihop för att tillsammans 

möta marknadens krafter. Offentliga platser har blivit mer privata samtidigt som privata platser har 

blivit mer offentliga. Enligt Zukin har exempelvis tidigare privata rum så som varuhus, caféer och 

restauranger förvandlas till offentliga rum. Zukin menar att denna utveckling gjort att det idag är 

svårt att urskilja vad som är offentligt och vad som är privat.40 

 

Tribid Banerjee diskuterar utvecklingen av offentliga rum med exempel från amerikanska städer i The 

future of public space. Offentliga platser expanderade under 1800-talet och gjorde de mörka och 

smutsiga städerna möjliga att leva i. Enligt Banerjee har utvecklingen och tillkomsten av nya 

offentliga platser emellertid inte hållit samma takt som befolkningsutvecklingen. Detta gäller inte 

minst i de äldre stadskärnorna där nya offentliga platser blir sekundära mål till förmån för andra 

funktioner så som sportsarenor och gallerior.41 Banerjee menar att denna utveckling beror på 

statsmaktens minskade makt till fördel för privata aktörer. Med exempel från ett antal amerikanska 

städer visar Banerjee hur de lokalt styrande på grund av nedskärningar låtit privata aktörer ta över 

utformningen av många offentliga rum vilket resulterat i privata torg, köpcentra, gallerier och 

arkader. Köpcentra har blivit det nya ”downtown”.42 Dessa platser uppfattas ofta som offentliga men 

samtidigt har ägarna rätten att utesluta de grupper som inte anses välkomna. Människor är 

välkomna så länge de handlar i affärer och äter på restaurangerna. Dessutom regleras aktiviteter som 

karaktäriserar det ”vanliga” offentliga livet så som utdelning av reklamblad och broschyrer, 

musikanter och försäljning av diverse varor. Dessa mer privata platser ger en illusion av att vara 

offentliga men det är platser där osäkerheten i det offentliga livet noggrant har suddats bort.43  

 

                                                 
37

 Ibid.  s. 25. 
38

 Zukin (1995) s. 61ff 
39

 Ibid.  s. 34. 
40

 Zukin (1991) s. 52f. 
41

 Banerjee (2001) s. 9 
42

 Ibid.  s. 13 
43

 Ibid.  13f 
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Vidare menar Banerjee att det inte går att se på offentliga platsers på samma sätt som man en gång 

gjort. Idag blir gränsen mellan privata och offentliga platser alltmer otydlig vilket gör att vi måste se 

på offentliga platser på ett nytt sätt.44 Banerjee belyser en rad olika utmaningar som framtida 

planerare kommer att ställas inför och vad dessa bör tänka på. Ett av förslagen är att planerare allt 

mer ska försöka medla mellan offentliga och privata aktörer när det gäller utformningen av offentliga 

platser och dessutom bör man försöka precisera vad man verkligen vill uppnå på dessa platser. En av 

de viktigaste utmaningarna som planerare ställs inför här är att se till att så många grupper som 

möjligt får tillgång till dessa platser. Ytterligare en aspekt som enligt Baneerjee ofta glöms bort är 

designen av offentliga platser. Fokus ligger allt för ofta på funktion och Banerjee förespråkar ett mer 

aktivt arbete med själva utformningen av offentliga platser.45 

 

Ronan Paddison och Joanne Sharp tillhör dem som ifrågasätter det offentliga rummets minskade 

betydelse. I Questioning the end of public space tas avstamp från tankarna kring att de offentliga 

rummen ses som döda där privata gallerior och ”gated communities” har eroderat själva själen i 

stadslivet.46 Paddison och Sharp menar att detta ger en stark överdriven rädsla för de offentliga 

rummens minskade betydelse och detta gäller inte minst lokala offentliga rum. Här menar de att 

uteslutning av människor och den minskade tillgängligheten knappast kan bevisas. Med exempel från 

Glasgow visar Paddison och Sharp hur offentliga rum fortfarande har en stor betydelse. Här menar 

de att de offentliga rummen i staden som helhet fungerar på ett mer banalt sätt och men fortfarande 

är viktiga för människors vardagliga liv. De platser som undersöks i artikeln ses emellertid inte som 

representativa för alla offentliga platser då offentliga platser är uppbyggda på olika sätt. Offentliga 

platser skapas och fortsätter att existera kring kampen om tillgängligheten till dessa områden. Detta 

gör att de är dynamiskt uppbyggda utifrån helt skilda förutsättningar. Därför menar Paddison och 

Sharp att deras studie inte ska tolkas som representativ för alla offentliga platser utan att varje plats 

har sin egna dynamiska uppbyggnad.47  

 

Paddison och Sharp menar också att den modernistiska planeringens tro om att skapa offentliga rum 

inte har varit speciellt lyckad. Det viktiga är att inte det tekniska byggandet och design utan istället 

hur platserna används och vem som har skapat dessa och för vilka. Ett misstag som har gjorts är att 

platserna snarare har skapats för oss istället för av oss. Det är inte bara skapandet av platserna som 

är av betydelse utan även hur de sköts och återproducerar sig själva.48 Detta är dock en komplex 

procedur men av exemplen från Glasgow visar Paddison och Sharp att invånare tenderar att 

engagera sig mer i de offentliga rummen närmare sin bostad vilket gör att dessa med större 

sannolikhet fungerar som demokratiska offentliga platser. Då det skapas konflikter om dessa platser 

ökar sannolikheten att de förblir demokratiska då det krävs en kamp om rummen för att hela tiden 

återskapa dess mening för människor. Platserna kontrolleras och används då av invånarna som 

känner en mening i stadsrummen. Konflikterna om offentliga rum skapar en mening, invånare 

engagerar sig, tar över makten och börjar använda platserna. Allt detta menar Paddison och Sharp är 

signifikativt för fungerande offentliga platser. Det går alltså inta bara att bygga platser som med fullo 

                                                 
44

 Banerjee (2001) s. 18. 
45

 Ibid.  s. 19-21. 
46

 Paddison & Sharp (2007) s. 87 
47

 Ibid. s88 
48

 Ibid. s. 91 
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kan tänkas fungera som demokratiska offentliga platser utan det krävs att konflikter och att 

människor engagerar sig.49 

 

Det är enligt Paddison och Sharp viktigt att förstå att det aldrig funnits offentliga rum som varit 

tillgängliga för alla. De som talar om en undergång av dessa rum anses romantisera dess tidigare 

egenskaper. Offentliga rum produceras hela tiden i en kamp och debatt om platserna.50 Det är detta 

som är problemet med offentliga platser i städers stadskärnor. Förutom trycket från kapitalismen så 

är ofta tanken att dessa platser ska vara till för alla vilket är ett problem eftersom de inte kan vara 

det. Det är det som gör dessa platser så svaga då inte någon speciell grupp av människor engagerar 

sig i dess existens. Grupper utesluts alltid. För att se till att invånare kan föra en jämbördig kamp om 

de offentliga rummen krävs demokratiska krafter som bestämmer hur offentliga rum kan bli samt 

hur de skapas och används. Det är viktigt att planering och politik kring dessa rum sköts på 

demokratisk basis. Dessa plaster är oerhört viktiga för vardagslivet med sociala kontakter och medför 

en mening i livet.51 

 

John Meadowcroft har en något annorlunda syn på offentliga platser i jämförelse med Paddison och 

Sharp. Meadowcroft har en mer liberal syn och menar att det är viktigt att låta markadens krafter få 

vara med och styra utformningen av de offentliga rummen. Han menar att marknaden är en arena 

för kommunikation där alla individer i samhället har möjlighet att interagera oavsett kulturella, 

lingvistiska eller nationella gränser. Meadowcroft anser att det finns en brist på demokrati kring 

offentliga rum. Han tar exempel från EU och menar att offentliga platser behöver få en något 

annorlunda betydelse än vad som många gånger eftersträvas. Politiker tenderar att utforma och 

sätta regler för offentliga rum med avsikten för allmänhetens bästa. Han förespråkar att den privata 

marknaden får bättre medel att agera och ser det olämpligt med ökade statliga institutioner och 

starkare statlig kontroll. Då privata aktörer tillåts agera mer fritt finns det tillfälle för både 

producenter och konsumenter att påverka de offentliga rummens utformning. Meadowcroft ser likt 

flera andra problem med att politiker och tjänstemän försöker skapa offentliga rum genom planering 

och regler. Offentliga rum kan inte skapas ”ovanifrån” och lösningen finns enligt Meadowcroft i 

marknadens krafter. Det finns inga platser som står utom påverkan av marknadens krafter vilket gör 

att vi enligt Meadowcroft bör se på offentliga platser på ett nytt sätt och inse att marknaden måste 

ingå i denna syn.52   

 

Ali Madanipour delar inte Meadowcraofts inställning. I Public and private spaces of the city diskuterar 

Madanipour hur de offentliga platserna förlorat den politiska, kulturella och ekonomiska betydelse 

som de en gång haft.53 Idag menar Madanipour att det är finansiella och multinationella krafter som 

styr utformningen och de tidigare emotionella förhållandena till dessa rum har nästintill försvunnit. 

De få emotionella drag som finns till offentliga rum är enligt Madanipur istället negativa genom 

exempelvis rädsla för våld och kriminalitet.54  
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Madanipour menar vidare att de offentliga platserna har blivit instrument för ekonomisk vinning och 

för att marknadsföra städer. I en allt globalare miljö tävlar städer och regioner mot varandra och 

offentliga platser används för reklam och marknadsföring för att kunna locka arbetskraft, investerare 

och turister. Madanipour menar att denna utveckling har lett till att utformningen av dagens 

offentliga rum nästan uteslutande styrs av kommersiella krafter.55 

 

Några nederländska forskare diskuterar i artikeln Fear and fantasy in the public domain hur den 

senare tidens stadsomvandlingar har påverkat de offentliga rummen. Tilltron till biltrafiken på 60- 

och 70-talen har föranlett att många städer idag arbetar med att få bort biltrafiken. Parkeringsplatser 

tas bort, nya trottoarer anläggs och bilfria zoner skapas. Dessa upprustningar kan enligt forskarna ta 

två olika former. Antingen skapas ”säkra” platser där fokus läggs på säkerhetsåtgärder som ska 

minska rädslan att vistas på offentliga platser. Eller så skapas platser utifrån olika teman vilket brukar 

karaktäriseras av nöje och fantasi. Genom att se på offentliga platser utifrån dessa två utfall kan 

enligt författarna göra det lättare att förstå dynamiken bakom dessa platser.56  

 

Säkerhetsåtgärderna kan enligt författarna ta olika uttryck. Kameraövervakning är en vanlig åtgärd 

som har syfte att påverka människors agerande och minska brottsligheten. Ett av problemen är enligt 

författarna att brottsligheten tenderar att förflytta sig till andra platser i staden. Andra åtgärder som 

syftar till ökad säkerhet vilka är vanliga är förbud av olika slag vilket tenderar att minska människors 

frihet. Exempel på förbud är att åka skateboard, rasta hundar eller spela musik. Dessa 

säkerhetsåtgärder utesluter grupper och minskar dessutom möjligheten för egna utsvävningar.57 

Liknande effekter går enligt författarna att se på offentliga platser som fokuserar på nöje och 

konsumtion. De som inte vill eller kan ta del av denna värld utesluts från de offentliga platserna. 

Offentliga platser blir enligt författarna allt mer homogena då de skapas utifrån säkerhet, nöje och 

konsumtion. Då makthavarna vill skapa platser som tilltalar den stora massan och utesluter vissa 

grupper finns risken att dynamiken i det urbana livet som bygger på risker och konflikter kommer att 

försvinna. Det går inte att skapa offentliga platser som är helt säkra och samtidigt har ett allt för stort 

fokus på nöje och konsumtion. En toppstyrd utformning minskar dynamiken och utesluter flera 

grupper i samhället.58 

 

Carina Listerborn är en av den som ifrågasätter den rådande uppfattningen om att offentliga platser 

har blivit mer privata. I artikeln How public can public spaces be? menar Listerborn att många 

glorifierar äldre tiders offentliga platser och då de ser dem som platser som var till för alla. Istället 

menar hon att dessa platser i många hänseenden uteslöt samhällsgrupper på samma sätt som 

dagens privatiserade offentliga platser utesluter olika grupper. På äldre tidens offentliga platser 

menar Listerborn att framförallt kvinnor var mer eller mindre uteslutna på grund av rädsla för våld 

och brott. Dagens utveckling med fler köpcentra, gallerier och övervakningskameror skapar säkrare 

platser för kvinnor att vistas på. Listerborn håller med om att en del säkerhetsåtgärder där grupper 

stängs ute kan vara problematiska men frågan är ur vilket perspektiv man tittar. Kommersiella 

platser kan i många fall kännas säkrare inte bara för kvinnor utan även för exempelvis äldre och 
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handikappade. Problemet är enligt Listerborn att diskussionen kring offentliga platser ofta utgår ifrån 

den vita mannen som norm.59  

 

En annan forskare som tar upp offentliga rum ur ett genusperspektiv är Kirsten Day i artikeln 

Constructing masculinity and women´s fear in public space in Irvine, Carlifonia. Day diskuterar hur 

kvinnors rädsla ofta upplevs som större än vad själva risken att utsättas för våld är. Detta skapar en 

något negativ syn på kvinnor som oroliga och sårbara vilket i sin tur leder till att femininet kopplas till 

dessa egenskaper. Förvisso menar Day att risken att utsättas för sexuella övergrepp ökar rädslan men 

samtidigt är det mycket vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i hemmet än på offentliga 

platser.60  

 

Kirsten Day visar att den upplevda rädslan hos kvinnor leder till en begränsning i det offentliga 

rummet. Day menar att de feminina egenskaperna skapas i ett samspel med hur de maskulina 

egenskaperna reproduceras. Det vill säga de maskulina identiteterna förstärker förtrycket av 

feminina identiteter vilket gör att kvinnas rörelsemönster och agerande på offentliga platser 

begränsas. Day förespråkar att detta synsätt ska inkorporeras i forskning kring offentliga platser för 

att kunna skapa en framtid för både män och kvinnor.61  

 

Peter Goheen diskuterar symboliken för offentliga platser i artikeln Public space and the geography 

of the modern city. Goheen menar att offentliga platser oavsett om de anses ha minskat i betydelse 

eller inte så har offentliga platser fortfarande en avgörande roll i det urbana rummet.62 Det är enligt 

Goheen viktigt att försöka förstå dynamiken på offentliga platser och försöka begripa hur människor 

uppfattar, sköter och tävlar om dessa gemensamma resurser. Detta görs inte helt enkelt och varje 

plats har sin speciella dynamiska uppbyggnad som i sin tur hela tiden förändras. Goheen menar att 

oavsett om offentliga platser tas över av kommersiella krafter och minskar i betydelse hos människor 

så kommer det alltid att finnas ett symboliskt värde hos offentliga platser. Det symboliska värdet 

utgör en vital del av staden. Offentliga platser kan enligt Goheen ge dem som ockuperar platsen, 

även om det är för en kort stund, ett närmast ikonisk värde. Exempelvis ger demonstrationer 

offentliga platser symboliska betydelser som kommer att leva kvar långt efter att själva 

demonstrationen har tagit slut.63 

 

Sammanfattningsvis finns det en rad olika åsikter om hur dagens utveckling har påverkat de 

offentliga rummen. Meadowcroft menar exempelvis att en kommersialisering får positiva effekter 

genom att markadens krafter då får vara med och styra utformningen vilket ger individer lika 

möjlighet att påverka de offentliga rummen. Andra så som Banerjee varnar istället för denna 

utveckling och menar att det finns en tendens att friheten hela tiden begränsas på dessa platser, 

vilket leder till att de offentliga rummen förlorar de kvalitéer som gör dem till en så viktig del av 

staden. Hur kommersialiseringen har påverkat de offentliga rummen finns det olika åsikter om men 

offentliga platser tycks fortfarande utgöra en väldigt viktig del av staden. Enligt Mitchell är det denna 
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dragkamp mellan åsikter, syften och användare som skapar den dynamik som gör de offentliga 

platserna så betydelsefulla.  

 

 

 

3. Innerstadens kajer – mellan vattenspeglar och bebyggelse 

 

De flesta av kajerna i Stockholms innerstad ägs och förvaltas av staden. Kommunen har således ett 

stort ansvar för hur kajerna utformas samtidigt som de har en avgörande roll för vilka båtar som 

tillåts ligga längs innerstadens kajer. De mer generella förhållningssätten till kajområdena visas i 

kommunens översiktsplanering men det är vid exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning som 

de generella visionerna får fysiska utslag.64 På de kommunalägda kajsträckorna sköts den detaljerade 

planeringen och förvaltningen av en rad olika instanser och för att nämna några så är trafikkontoret, 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholms hamn AB inblandade. Detta gör 

planeringsgrunden något splittrad och det kan vara svårt, vilket visas nedan, att utröna vem som har 

ansvar för vad. Att kommunen har en uppdelning är en sak men skötseln och planeringen av kajerna i 

Stockholms innerstad kompliceras ytterligare då en del av kajerna ligger inom nationalstadsparken. 

Djurgårdsförvaltningen har ansvaret för skötseln och tillsynen av kajområdena och de fartyg som 

ligger inom nationalparken. Dessutom äger och förvaltar staten en del kajområden i innerstaden. 

Statens fastighetsverk (SFV) har ansvaret för förvaltningen av statlig mark och sköter därmed 

tillsynen och det löpande underhållsarbetet för dessa kajer.  

 

Stockholms vatten ses som en av stadens viktigaste tillgångar men samtidigt saknas en enhetlig syn 

på hur innerstadens kajer, vilka ger innevånare och besökare tillgång till vattnet, ska skötas. Här 

nedan kommer en närmare genomgång av gällande plan- och styrdokument men också hur de olika 

förvaltningarna förhåller sig till dessa dokument. Kapitlet inleds emellertid med en kort historisk 

bakgrund för att ge läsaren en förståelse varför kajområdena ser ut som de gör idag.  

 

3.1 Historisk bakgrund 

 

Sjöfarten och handeln har varit viktiga element för Stockholm i över 750 år. Redan under 1200-talet 

började utfyllnader för bryggor och kajer läggas runt Stadsholmen.65 Det strategiska läget mellan 

Saltsjön och Mälaren har varit en förutsättning för uppkomsten och utvecklingen av Stockholm. Goda 

handelsförbindelser både ut mot Östersjön och in i Mälaren samt goda möjligheter till försvar anses 

ha varit avgörande förutsättningar.66  

 

Under 1300-talet utfördes stora utfyllnadsarbeten på Stadsholmen. På grund av de starka 

strömmarna både norr och söder om holmen anlades tidigt två hamnar. Inlandstrafiken 

koncentrerades till den västra sidan av holmen medan de internationella handelsfartygen ankrade 

längs den östra. Den djupa naturhamnen tillät dåtidens största skepp att lägga till direkt till stranden 
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men för att underlätta för handeln ersattes de naturliga stränderna tidigt med pålad kaj. Den ökande 

båttrafiken och Stockholms snabba tillväxt under 1600-talet ledde till att i stort sätt hela Skeppsbron 

blev ett stort hamnområde med sammanhängande kajlinje.67 Stockholms tillväxt hade dock gjort sig 

synlig redan under 1500-talet då bebyggelse på allvar börjat sprida sig utanför själva Stadsholmen. 

Försvaret hade flyttats längre ut i skärgården och behovet av nya hamnområden och 

anläggningsplatser gjorde att nya kajer och lagerlokaler anlades på bland annat Södermalm och på 

Riddarholmen. Detta gav ett behov av förbättrade förbindelser mellan holmarna och den första 

slussen, Drottning Kristinas sluss, byggdes.68  

 

De nya hamnområdena innebar mer intäkter för staden i form av framför allt tullavgifter och 

utvecklingen ledde till att en mängd människor började bosätta sig i anslutning till de nya 

verksamhetsområdena.69 Under 1700-talet hade dock flera av kajerna kommit att bli nedgångna 

vilket föranledde stora restaureringsarbeten. Intressant att påpeka är att alla upprustningar utfördes 

med hänsyn till hamnverksamheten utan vissa moderniserades istället utifrån skönhetssynpunkt och 

representationssyfte. Kajerna vid Norrström och Stallhamnen är några exempel där hamnens 

intressen kom att bli sekundära till förmån för skönhetsaspekter.70 

 

Under en längre tid hade de båda hamnarna på öst respektive västsidan av Stadsholmen olika 

administrationer men 1846 slogs de båda hamnarna ihop och skapade en verkställande nämnd, 

kajbyggnadsdirektionen. Nämnden skötte både större byggnadsprojekt samt det löpande underhållet 

i hamnarna. Därmed skildes vattenbyggnader från kommunens övriga verksamhet. Exempelvis skulle 

kajbyggnadsdirektionen få ansvar över de stora kajbyggena under 1850-talet på bland annat 

Strandvägen, Riddarholmen och Stadsgården.71  

 

Stockholm var ända fram till mitten av 1800-talet Sveriges ledande hamn. Detta beror dels på det 

strategiska läget men också på de privilegier som handelsmännen i Stockholm länge hade. 

Exempelvis hade Stockholm i princip monopol på utrikeshandeln vilket gav staden en särställning 

mot många andra städer. Handel till och från Norrland var dessutom tvungen att gå genom 

Stockholm vilket ytterligare förstärkte stadens position. 1864 förlorade dock köpmännen i Stockholm 

sina privilegier och näringsfrihet tilläts i hela landet vilket gjorde att konkurrensen ökade.72 

Tillsammans med järnvägens utveckling kom den anrika sjöfarten i Stockholm få en mindre 

betydelse. Under 1800-talet växte emellertid flera industrier fram runt om i staden vilket skulle ge 

kraft åt sjöfarten. Många av industrierna var i behov av goda transporter och anlades därför nära 

vatten.73  

 

Runt 1870 anlades ett sammanlänkande järnvägsspår som knöt samman Stockholms södra och norra 

järnvägsstationer. Detta försvårade sjötrafiken vid Gamla Stans mälarhamnar men även seglationen 

kring stränderna vid klara sjö. Staden hade dock under 1800-talet börjat köpa upp strandtomter vid 

Kungsholmens södra stränder. Norr Mälarstrand byggdes som en bred strandgata med tillhörande 
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allmänna kajanläggningar. Detta var ett led av Albert Lindhagens visionära övergripande stadsplan 

från 1866 som kom att förändra stora delar av Stockholm.  Målet var bland annat att forma en 

representativ stad med stora esplanader, grönområden och parkområden. En del i denna vision var 

stadens samspel med vattnet. Därför planerades storslagna strandgator på Norr Mälarstrand och 

Strandvägen där oregelbundna stränder skulle ersattas av raka kajer.74 Upprustning och anläggningen 

av nya kajer var emellertid inte endast ett led i nya stadsplaner under 1800-talet utan i vissa fall ett 

måste. Trycket på äldre fyllnadsmassor gav på många ställen vika vilket föranledde många 

upprustningar. Detta ledde i sin tur till att stadens vattenytor minskade då utfyllnaderna tog tidigare 

vattenytor i anspråk. Förutom själva behovet av upprustningarna fanns även ett behov av att 

förbättra för trafiken på land. Utformningen av de nya kajerna tog alltså hänsyn till både land- och 

sjötrafik men de var även en del av en större stadsomvandling. Strandvägen och Norr Mälarstrand 

var inte de enda platser som var mål för denna omvandling utan kajer anlades på samma sätt vid 

Söder Mälarstrand, Riddarholmen och Stadsgården. På liknande sätt upprustades även flera 

industritomter och här kan kajer vid Liljeholmen, Reimers Holme, Lilla Essingen och Klara Sjö nämnas 

bland flera.75  

 

Det var emellertid inte endast kajer som tog vattenytor i anspråk utan järnvägens utbyggnad kom 

även att påverka. Goda transportmöjligheter blev allt viktigare för industrierna och då ångbåtar och 

ånglok utvecklades ungefär samtidigt var kontakten mellan dessa två transportsätt en viktig aspekt. 

När bland annat Söder Mälarstrand och Stadsgården upprustades gjordes detta med plats för 

järnväg. Godset skulle på ett enklare sätt kunna lastas från ångbåtarna till tågen och vice versa.76 

Från slutet av 1800-talet flyttade emellertid den tunga godstrafiken ut till mer perifera delar av 

staden. Efter att kronan donerat mark kunde angörningsplatser vid Värtahamnen börja byggas på 

1910-talet. Stora utbyggnader de efterföljande åren gjorde at Värtahamnen hade förlängts med 

Frihamnen som stod klar 1922 och Loudden 1926. Ungefär samtidigt anlades dessutom 

hamnområden i Liljeholmen, Årstadal och Norra Hammarbyhamnen. Allt sedan dessa stora 

utbyggnader har nyanläggningar varit sparsammare. Bland annat har hamnen vid Hässelbyverket 

anlagts och Hornsbergsstrand fick ersätta Söder Mälarstrands tidigare grus och sandhamn.77  

 

Efter andra världskriget ändras inriktningen av sjötrafiken i Stockholm. Skeppsbron mister här mycket 

av sin livfulla karaktär samtidigt som styckegodset försvinner från Stadsgården. Bostads- och 

hotellbåtar ersätter Söder Mälarstrands sandpråmar och sightseeingbåtar och fartyg för nöjessegling 

ersätter de gamla vedbåtarna vid strandvägskajen. Stadsgårdskajen får behålla en del av 

kryssningsfartygen men större delen av kajen omvandlas under denna tid till trafikled. Hamnen längs 

stadsgården utvidgades kontinuerligt och vid 1890 nådde den Tegelviken och på 1940-talet tillkom 

den sista biten nedanför Fåfängan, Masthamnen.78 

På 90-talet kommer det stora trendbrottet då Hammarbyhamnen börjar bebyggas med bostäder. För 

andra hamnområden planeras liknande omvandlingar där den planerade stadsdelen i Värtahamnen 

antagligen kommer ha störst betydelse. En liknande utveckling kan ses i många andra europeiska 

                                                 
74

 Eriksson (2003) s. 39-40 
75

 Ibid. s. 45-46 
76

 Ibid. s. 46 
77

 Hallerdt (2003) s. 18. 
78

 Ibid. s. 18-19. 



 23

städer där de inre hamnområdena ersatts av andra verksamheter samtidigt som 

hamnverksamheterna flyttat längre ut.79  

 

 

3.2 Översiktsplanering  

 

Översiktsplanering är ett sätt att visa hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. I Stockholm 

är gällande plan från 1999 och det är meningen att kommunens mål och visioner skall komma till 

utryck i planen samt i vilket ordning dessa visioner skall utföras. Det vill säga planen ska visa vilken 

intention kommunen har för den framtida planeringen men detta betyder inte att kommunen tvingar 

fram förändringar utan snarare ska planen ses som en kommunal viljeyttring och en vägledning för 

den framtida planeringen.80  Översiktsplanen skall fungera som en grund för hur detaljplanering, 

bygglovsprövning och hur andra aspekter som rör förändring av den fysiska miljön skall skötas.81 De 

övergripande målen som har satts för den framtida utvecklingen av Stockholm genom gällande 

översiktsplan ÖP 99, är att: 

 

– förvalta och förbättra den stad som redan är byggd 

– återanvända redan ianspråktagen mark 

– bevara och utveckla grönområden82 

 

Översiktsplanen är i sig inte bindande utan det är först vid bygglovsprövning eller prövning av 

detaljplaner där enskilda intressen ställs mot allmänna intressen som beslut blir bindande. 

Översiktsplanen ska fungera som vägledare för markanvändning, ungefär på samma sätt som 

miljöbalken är i lagstiftningen.83 Det är alltså detaljplaner som styr den mer detaljerade planeringen 

vad gäller användningssätt och exploateringsgrad. Det är meningen att detaljplaner skall vara 

förenliga med översiktsplanen och de ska även visa vilka förutsättningar och begränsningar som finns 

där byggintresse föreligger.84 Oavsett om det gäller planering av nya områden eller förändringar i 

befintliga områden har kommunen till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen 

samt att värna stadens skönhet genom att bevaka dess stadsbild och landskap.85 

 

En viktig del av den gällande översiktsplanen är en utarbetad byggnadsförordning. 

Byggnadsförordningen ska fungera som en inspiration till inlägg som förstärker stadens karaktär och 

den ska fungera som en vägledning i den fortgående förnyelsen av stadens omväxlande miljöer. 

Meningen är att markera Stockholms urbana profil genom bevarande men framförallt genom ny 

spännande arkitektur som skall befästa stadens rykte som en stad präglad av god form och design.86 I 

byggnadsförordningen ingår en rad olika typområden och stadsbyggnadskaraktärer vilka tillsammans 

ger Stockholm dess skönhet och tydlighet. Meningen är att byggnadsförordningen ska visa hur dessa 
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karakteristiska drag skall bevaras och utvecklas för framtiden. Byggnadsförordningen fungerar på 

samma sätt som översiktsplanen i helhet, det vill säga som ett ickebindande dokument. Det är först 

när en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen görs som besluten blir bindande.87  

 

I byggnadsförordningen ingår en rad allmänna förhållningssätt som skall fungera som en vägledning i 

planeringen. Dessa består bland annat av att utveckla en långsiktigt hållbar stad men också i att 

utvecklingen skall ske i samspel mellan nyskapande och bevarande där naturlandskapets och 

stadsbebyggelsens karaktärer varsamt skyddas. Behandlingen av det offentliga rummet är ett annat 

allmänt förhållningssätt. Attraktiviteten för det offentliga rummet ska stärkas och det ställs stora 

krav på utformningen av det offentliga rummet och bebyggelse som vetter mot dessa rum. De starka 

kraven kan härledas till att det offentliga rummet har en stor betydelse för hur staden upplevs och 

därför arbetar man för att ge rummen en mer öppen karaktär så att de upplevs inbjudande.88  

 

Förutom de mer allmänna förhållningssätten i byggnadsförordningen har strategier utarbetats för 

olika stadslandskap och stadsbyggnadskaraktärer. Stadslandskapen består här inte endast av gator 

och byggnader utan även naturlandskap, grönska och vattenrum. När det gäller vattenrummen har 

vattenlandskapet delats in i tre arkipelager, Mälararkipelagen, innerstadens vattenrum samt 

Saltsjöns övärld. Mälarsträndernas karaktär beskrivs bestå till stor del av hängande knäckepilar 

medan Saltsjöns övärld beskrivs som ett mer skärgårdslikt landskap med skarpa förkastningsbranter 

närmare innerstaden. Förhållningssättet i byggnadsförordningen är att hålla dessa 

karaktärsskillnader tydliga. Innerstadens vattenrum utgör länken mellan Saltsjön och Mälaren och 

karaktäriseras av tydliga bebyggelsefronter mot vattnet. Förhållningssättet som förespråkas är att 

bebyggelsen som väggar och vattenspeglar som golv hålls tydliga. Där det är möjligt ska även förlorat 

vattenrum återtas för att förbättra stadsbilden.89 Vad gäller stränder och kajer menar man att dessa 

präglas av Mälarens och Saltsjöns olika karaktärer. Skillnaden skall även här hållas tydlig mellan de 

två olika sidorna. De få naturstränder som finns kvar skall vårdas för att behålla sin ursprungliga 

karaktär och förvanskande utfyllnader bör undvikas. För äldre kajer som ges ny funktion som 

exempelvis strandpromenader och strandfronter skall den ”sjöfartsknutna karaktären” behållas.90 

Där nya strandfronter kan berika stadslandskapet ska dessa anknyta så mycket som möjligt till 

naturliga strandlinjer samt befintliga kajer och bryggor.91  

 

I översiktsplanen delas även staden in i tolv olika stadsbyggnadskaraktärer. De delar som berör 

innerstadens kajer är framförallt karaktärerna Stenstaden samt Gamla Stan. Stenstaden utgör större 

delen av staden innanför tullarna och beskrivs i stora drag som präglat av tät kvartersbebyggelse 

med gator, torg och parker vilket anknyter till kajer och vattenrum.  De grundläggande 

karaktärsdragen som skapar den sammanhållna stadsbilden skall behållas och där ny bebyggelse sker 

skall det ske på den befintliga bebyggelsens villkor. Ytterligare en viktig aspekt för stenstaden är 

behandlingen av det offentliga rummet, där gator, torg och parker som bildar det offentliga rummet 

anses verka sammanhållande för själva staden och bör därför behandlas med extra varsamhet. En 

annan kvalité som särskilt utmärker stenstadens struktur är tillgången på strandpromenader, 
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utkikspunkter och närheten till vatten.92 För Gamla Stan där även Riddarholmen ingår lyfts istället de 

kulturhistoriska värdena fram. Det är inte bara bebyggelsen som är värdefull utan även kajerna som 

berättar om sjöfartens betydelse genom århundradena. Bebyggelsen och strukturen i Gamla Stan 

skall bevaras och vårdas för kommande generationer. Det offentliga rummets tillgänglighet och 

utformning får underordna sig den historiska miljöns krav.93 

 

Kulturhistoriska värdefulla miljöer är något som inte bara påverkar planeringen i Gamla Stan utan 

dessa värden utgör en betydande del av översiktsplaneringen i stort. De många kulturhistoriska 

värdena anses tillsammans skapa den bild som karaktäriserar Stockholm. De kulturhistoriska miljöer 

särskilt belyses i översiktsplanen och som anses extra värdefulla att behålla är områden som klassats 

som riksintressen av Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum. Dessa miljöer skall enligt 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser för riksintressen, ”skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada kulturmiljön”.94 De olika miljöerna anses ha skilda karaktärer och alla dessa värden bör därför 

få särskild uppmärksamhet vid detaljplanering och bygglovsprövning.95  

 

Stockholms innerstad som helhet ses som ett riksintresse för kulturmiljövården. Detta har sin grund i 

en rad olika aspekter men det geografiska läget mellan Mälaren och Saltsjön är av betydande vikt. 

Det topografiska förhållandena präglar stadsbilden och stadsstrukturens anpassning till dessa 

förhållanden är viktiga aspekter.96 Stadens front mot vattenrummet ses som ett av dessa 

kulturintressen. Vattnet ses som en viktig del av stadens historia och förhållandet mellan 

stadsstruktur och vatten beskrivs som en viktig fråga som under alla tider påverkat stadsbyggare.97 

Ytterligare några miljöer som klassats som kulturintresse är Skeppsholmen, Kastellholmen och 

Beckholmen. På Skeppsholmen och Kastellholmen hade flottan länge sin bas vilket gör kajerna extra 

intressanta ur kulturmiljösynpunkt. På Beckholmen har handel och Sjöfart haft en stor betydelse 

ända sedan 1600-talet och ön anses vara ett exempel på en unik industrimiljö i Sverige.98 

 

Utöver de riksintressen som finns för kulturminnesvården finns även riksintressen som definieras i 

miljöbalken. Här ses bland annat de större hamnområdena Värtan-Frihamnen och 

Stadsgårdshamnen som riksintressen. Detta minskar kommunens möjlighet att påverka planeringen 

för dessa områden men detta håller emellertid på att förändras i och med bland annat beslut om att 

bygga bostäder vid Värtahamnen.99 

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka planering av kajer är översiktsplanens behandling av 

Stockholms grönstruktur. Grönstrukturen fyller många funktioner men först och främst tillgodoser 

det invånarnas behov av friluftsliv och rekreation. Stränder och vattenområden är en del av 

grönstrukturen och utgör en viktig del för friluftslivet. Kommunen ser emellertid att tillgängligheten 

för dessa områden i många fall är bristfällig och därför bör ökad tillgänglighet prioriteras. Det 
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övergripande målet är att både den gröna och blå strukturen ska bevaras och utvecklas till den grad 

det är möjligt.100 

 

 

3.2.1 Stockholms kommande översiktsplan, ÖP 2010 

 

I dagsläget är kommande översiktsplan under bearbetning och beräknas vara antagen av 

kommunfullmäktige under 2010. Ett utställningsförslag lades fram under 2009 och huvuddragen i 

denna liknar i många hänseenden den äldre planen, speciellt vad gäller de aspekter som påverkar 

planeringen kring innerstadens kajområden. Några förändringar och generella förhållningssätt kan 

emellertid vara värda att nämna för att förstå vilken betydelse den nya översiktsplanen kan ha.  

 

I utställningsförslaget nämns det att den äldre planen har en något snäv inriktning till planeringen av 

stadens vattenområden. Inriktning har fokuserats på vattnets ekologiska status och hamnfunktioner 

och nu förespråkas istället ett bredare synsätt för att kunna förvalta och utveckla de kvaliteter som 

vattnet ger för de boende, besökare och verksamma, inte minst ur rekreationssynpunkt.101 Någon 

närmare precisering om vad denna bredare syn innebär görs inte men kaj och strandpartier ses som 

en viktig tillgång för staden. Även båtar ses som en tillgång och en viktig del av stadslivet. Vilken 

betydelse båtar och båtklubbar har bör därför tydligare uppmärksammas i planeringen, vilket 

hitintills ofta glömts bort.102   

 

Stockholms vattenrum har stor betydelse för staden och anses var en kvalité som uppskattas av både 

stockholmare och besökare. De tre vattenrummen Mälaren, innerstaden och Saltsjön anses ha gett 

Stockholm dess prägel och är en av anledningarna till att innerstaden klassas som riksintresse för 

kulturmiljövården. Andra aspekter som ska beaktas som riksintressen är bland annat 

förkastningsbranterna, stadens siluett samt stadens front mot vattnet.103  

 

I utställningsförslaget nämns vidare att natur- och kulturvärden ställs på sin spets i planering av 

innerstaden och det är angeläget att ge liv åt parker och äldre bebyggelse i samband med 

innerstadens stadsutveckling.104 Generellt är strävan att staden ska ha en hög ambitionsnivå i 

utformningen av stadsrummen och inte minst när det gäller förvaltning och utformning av offentliga 

rum. Stadens skönhet ses som en självklar attraktionskraft som måste förvaltas men också 

utvecklas.105 Ett problem med stadsutveckling som lyfts i planen är att många intressen måste 

samspela i stora delar av innerstadens bebyggelse. Stockholm ses som en tillväxtmotor för hela 

landet samtidigt som stadens natur- och kulturvärden måste bejakas. En blandning av funktioner ses 

dock som en grundläggande kvalité och ett led i att skapa en tryggare stad. Det poängteras att det är 

av vikt att studera platsers innehåll och gestaltning för att förstå olika gruppers behov.106  
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3.2.2 Översiktsplan för nationalstadsparken 

 

Sedan 1995 har området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården varit klassat som nationalstadspark. 

Området sträcker sig över Lidingö, Solna och Stockholms kommun. För det område som innefattar 

Stockholms kommun gäller en översiktsplan som antogs i början av 2009. Formellt sätt är 

översiktsplanen en ändring och fördjupning av den gällande kommunala översiktsplanen från 1999 

(ÖP99) och tanken är att planen ska gälla som en fördjupning även i den kommande översiktsplanen. 

Planen över Stockholms del av nationalstadsparken fungerar likt andra översiktsplaner som 

vägledning i beslut om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den stora skillnaden är att 

skyddet över området är betydligt starkare och förändring får endast komma till stånd om det kan 

ske ”utan intrång i parklandskapet eller naturmiljön och att det historiska landskapets natur- och 

kulturvärden i övrigt skadas”.107 Normalt ska alltid lämplighetsprövning ske genom detaljplan enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) men då marken varit statlig under lång tid saknas detaljplaner över större 

delen av nationalstadsparken. Detta gör att ”tillräcklig” lämplighetsprövning kan ske i samband vid 

mindre till- och ombyggnader. Det lagskydd som gäller för nationalstadsparken fungerar emellertid 

som en stoppregel där förändringar måste utföras mycket varsamt.108  

 

I översiktsplanen för nationalstadsparken delas parken in i olika områden vilka i sin tur ges olika 

planeringsinriktningar. De områden som berör innerstadens vattenrum är Skeppsholmen samt 

området som kallas Evenemangsparken.109 Dessa två områden är anlagda och bebyggda och därför 

anses förändringar och kompletteringar kunna ske, även om inte dessa får ske i polemik med de 

natur- och kulturvärden som belyses i översiktsplanen. Trycket på dessa två områden har emellertid 

föranlett att relativt små förändringar föreslås föregås av detaljplanering. Det poängteras emellertid 

att förändringar och kompletteringar inte ses som problem mot det skydd som nationalstadsparken 

ger utan förändringar förespråkas för att dessa två områden ska kunna vidmakthålla dess 

attraktivitet. En aspekt som särskilt belyses är att den offentliga miljön för dessa områden behöver 

bli mer attraktiv. Vad det gäller vattenkanterna så är inställningen att dessa så långt som möjligt ska 

hållas offentliga och ”bekvämt tillgängliga”.110 På Skeppsholmen och för området som kallas 

Evenemangsparken ingår flera olika värden som ingår i riksintresset för kulturmiljövården. Här kan 

bland annat Djurgårdsstaden och Beckholmen nämnas men även Djurgården som helhet och dess 

front mot stadens vattenrum anses vara av riksintresse.111  

 

För området som kallas Skeppsholmen i översiktsplanen för nationalstadsparken inbegrips både 

Skeppsholmen och Kastellholmen. Dessa båda öar anses i helhet som riksintressen men även här bör 

viss förändring tillåtas för att behålla områdets attraktivitet. Vid stränderna är det viktigt att 

förändringar inte medför en minskad framkomlighet för allmänheten. Öarnas rekreationsvärden som 

en lugn oas i staden ska bevaras och de strandpromenader som finns ska bevaras. Öarnas lokalisering 

betyder att de är medskapare av Stockholms historiska stadsbild samt att de är mycket viktiga för 

                                                 
107

 Miljöbalken kap 14 
108

 ÖP, nationalstadsparken s. 27. 29 
109

 Evenemangsparken innefattar området kring Galärvarvet där bland annat Nordiska museet, Vasamuseet och 

Gröna lund ingår.  
110

 ÖP nationalstadsparken s. 68.  
111

 Ibid. s. 66 



 28

upplevelsen av stadens inre vattenrum. Därför ska öarnas helhetsmiljö av lummiga parker, 

kulturhistorisk byggnader i skärgårdsmiljö bevaras och utvecklas så att det inte förvanskar dessa 

värden.112   

 

 

3.3 Förvaltning och detaljplanering på kommunal mark 

 

I Stockholms innerstad ägs och förvaltas de flesta kajsträckorna av kommunen. Det finns emellertid 

undantag men hur dessa sköts kommer att redovisas längre fram. För de kommunalägda kajerna har 

flera olika instanser ansvar däribland Stockholms hamn AB (SHAB), Stadsbyggnadskontoret, 

Trafikkontoret och Exploateringskontoret. En av orsakerna till denna uppdelning är att kajområdena 

innehåller flera olika funktioner. Sammantaget kan man säga att Stockholms hamn AB ansvarar för 

en zon för sjöfarten närmast kajkanten men kontoret har även ansvar för den verksamhet som finns 

på vattnet, det vill säga, pråmar och fartyg av olika slag. Resterande delar av kajerna är uppdelade 

mellan de olika kontoren på kommunen. Det finns inget enkelt system för att förklara uppdelningen 

och det ser olika ut vid varje kaj. Denna något röriga uppdelning härstammar från olika äldre beslut 

och för att underlätta förvaltningen och planeringen av kajområdena kommer en förändring att ske 

under 2010. Exploateringskontoret kommer då att ta över hela ansvaret vilket gör att verksamheten 

kan samlas under samma tak. Stockholms hamn AB kommer emellertid fortfarande ha ansvaret för 

de verksamheter som finns på vattnet.113  

 

3.3.1 Stockholms hamn AB 

 

Idag har Stockholms hamn AB i huvuduppgift från kommunen att vara en länk i ett transportsystem, 

att sälja service till sjöfarten samt att hyra ut mark och lokaler.114 Stockholms hamn AB har förutom 

hamnarna i Stockholm även ansvaret för Kapellskärs hamn och Nynäshamns hamn. De tre 

verksamhetsområdena har skilda funktioner för sjötransporten till och från Stockholm. Kapellskär 

och Nynäshamns hamnar har kortare inseglingsleder vilket gör dessa hamnar till bra komplement till 

hamnarna belägna i Stockholm. Kapellskär har ett strategiskt geografisktläge vilket gör den lämplig 

för framförallt passagerartrafik till Åland, Finland och Estland. Nynäshamn hamn har ett fördelaktigt 

läge för färjetrafik till mellersta och södra östersjön. Exempel på destinationer från Nynäshamn är 

Gotland, Riga i Lettland och Gdansk i Polen.  

 

I Stockholmsområdet delas verksamheten i sin tur upp i olika delar (se karta 2 nedan). De norra 

delarna innefattar Loudden, Frihamnen och Värtahamnen. Här bedrivs en aktiv hamnverksamhet 

med en oljehamn och en stor containerterminal där fartyg lastar och lossar dagligen. Vid de norra 

delarna återfinns även de stora rederierna Silja Line och Tallink.115 Det södra hamnområdet 

innefattas av Stadsgården och Masthamnen där bland annat Viking Line och Birka Lines färjor lägger 

till. Till de södra hamndelarna tillhör även kajerna vid Hammarbyhamnen, Liljeholmen och Årstadal. 
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Här är verksamheten något blandad. I Hammarbyhamnen återfinns både fritidsskutor, charterfartyg 

och mindre handelsfartyg. I Liljeholmen hyrs kajen av Cementa som använder kajen för 

verksamheten medan kajen vid Årstadal hyrs av fritidsskutor.116   

 

Innerstadskajerna har en betydligt mer splittrad funktion än de södra och norra hamndelarna. Här 

återfinns både fritidsskutor och kommersiell verksamhet. Större delen av dagens tunga sjötrafik 

återfinns idag i antingen de norra eller södra delarna men det finns fortfarande en del sjötrafik kvar i 

form av passagerar- och kryssningsfartyg i innerstaden. Detta är dock långt ifrån den livliga 

sjöfartsverksamhet som än gång befunnit sig vid dessa kajer. De mer perifera hamnområdena har 

övertagit mycket av hamnverksamheterna vilket förändrat förutsättningarna för innerstadens kajer. 

Enligt Stockholms hamn AB får den mer eller mindre reguljära båttrafiken den plats som behövs och 

resterande kajsträckor utnyttjas antingen av fritidsskutsföreningar eller kommersiell verksamhet så 

som restaurang eller kontor.117  

 

 

  
               

Figur 2: Ansvarsområde för Stockholms hamn AB  

Källa: www.stockholmshamn.se 
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3.3.2 Kommersiell verksamhet 

 

Längs innerstadens kommunalägda kajer återfinns en rad olika fartyg och där ibland en hel del som 

går under definitionen kommersiell verksamhet. Hit räknas dels de verksamheter som är viktiga för 

sjöfarten som bedriver rörlig trafik med transporter av människor men också mer fasta anläggningar. 

Det finns idag 50-100 passagerarbåtar, beroende på säsong, som nyttjar innerstadskajerna. 

Strömkajen och Nybrokajen är exempel på kajer som är upplåten till den rörliga fartygstrafiken. De 

stora aktörerna är här Waxholmsbolaget och Strömma kanalbolag men det finns även en hel del 

sightseeingbolag.118  

 

Utöver passagerartrafiken finns det kommersiell verksamhet som är av den mer fasta formen. Idag 

finns det ett 50-tal båtar och pråmar som används som hotell, restaurang, vandrarhem och kontor 

eller liknande verksamheter. Dessa fartyg är inte hänvisade till vissa kajsträckor utan verksamheterna 

prövas från fall till fall. En del kajsträckor vid exempelvis Strandvägen och Norr Mälarstrand är 

upplåtna åt privatägda fartyg där SHAB inte gärna blandar in kommersiell verksamhet. I dagsläget 

arbetar man för en funktionsuppdelning av olika kajavsnitt men detta arbete beräknas ta ett antal år 

då det krävs en del omflyttningar av verksamheter som redan har avtal med SHAB.119  

 

För att bedriva kommersiell verksamhet krävs tillstånd från hamnen och för att detta ska gå igenom 

krävs bygglov hos stadsbyggnadskontoret.120 Det finns alltså inga bestämda platser utan bygglov 

prövas från fall till fall. Vid bygglovsprövning ger en rad olika remissinstanser sitt utlåtande i ärendet. 

Vilka instanser som rådslås skiftar men för verksamheter på vatten är det vanligaste att berörd 

stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret, trafikkontoret, Stockholms hamn AB och skönhetsrådet 

fungerar i som remissinstanser. De olika yttrande från remissinstanserna vägs samman av 

Stadsbyggnadsnämnden som sedan tar beslut om bygglov ska beviljas eller ej. Ställer sig en av 

remissinstanserna starkt negativt till verksamheten vilket exempelvis kan vara skönhetsrådets 

bedömning av att stadsbilden påverkas negativt eller att SHAB anser att verksamheten inte har 

tillräcklig sjöfartsanknytning skall nämnden neka bygglov. Det är dock politikerna i 

stadsbyggnadsnämnden som tar det avgörande beslutet och de behöver i princip inte följa 

remissinstansernas utlåtande.  De verksamheter som har beviljats bygglov och bedriver sin 

verksamhet har sedan ettårskontrakt med Stockholms hamn AB.121 Missköts sedan verksamheterna 

eller bestämmelserna inte följs kan tillståndet dras in. Enligt Stockholms Hamn AB är det mindre 

vanligt att kontrakt behöver brytas men varningar och mildare tillsägningar är relativt vanliga.122 

 

När det gäller verksamheter som inte är vattenburna ligger ansvaret hos det kontor som äger den 

befintliga marken. Trafikkontoret ansvarar över stora mängder kajytor och ansvarar för mindre 

verksamhetsupplåtelser som kiosker andra mindre byggnader. Enligt tjänstemän på kontoret är man 

relativt restriktiva till att ge tillstånd till att upplåta kiosker och andra mindre byggnader vid 
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innerstadens kajområden. I dagsläget finns det ett fåtal kiosker och restauranger och för tillfället 

anses detta vara tillräckligt. Det är viktigare att hålla områdena tillgängliga och attraktiva vilket gör 

att nya tillstånd för kiosker i princip inte lämnas.123  

 

 

3.3.3 Fritidsskutor 

 

Målet för Stockholms hamn AB är att de båtar som ligger längs innerstadens kajer ska vara vackra 

och välskötta så att både stockholmare och turister ska kunna njuta av närheten till vattnet. Hamnen 

hyr ut kajplatser för fritidsskutor till privatpersoner längs Strandvägen, Norr- och Söder Mälarstrand, 

Norra Hammarbyhamnen, Liljeholmen och Ropsten. SHAB har samarbete med sex skutföreningar 

som finns representerade vid de olika kajsträckorna. I ett samarbetsavtal finns en överenskommelse 

att föreningarna skall sköta tillsynen av överenskommen kajsträcka och meddela när upprustning 

eller andra åtgärder behövs. Tidigare hade föreningarna avtal direkt med SHAB och tog sedan i sin tur 

ut avgifter från sina medlemmar. Stockholms stad var emellertid missnöjd med skötseln av flertalet 

fartyg vilket föranledde en omorganisering under 2003-2005. Idag har Stockholms hamna AB istället 

direkta avtal med varje fartygsägare vilket gör att skeppsföreningarna i dagsläget fungerar mer som 

intresseföreningar.124  

 

Alla som äger ett fartyg kan ansöka om en kajplats vid de kommunalägda kajsträckorna. Idag är det 

dock en relativt lång väntetid (ca 10 år) och dessutom ställs en rad krav för att i huvudtaget få ställa 

sig på intresselistan. Ett av kraven är att fartygen ska vara minst 12 meter långa och 4 meter breda, 

det vill säga skeppsstorlek. Dessutom skall fartygen vara registrerade i Sjöfartsregistret och vara väl 

försäkrade. Fartygen skall även vara i gott och sjövärdigt skick och fartygen skall regelbundet ha varit 

på varv för underhållningsarbete (minst vart fjärde år) och allt detta skall vara väldokumenterat.125 

För de fartygsägare med befintlig kajplats gäller det att följa ovannämnda krav för att få behålla sin 

kajplats. Dessutom får inte fartyget användas som bostad till vare sig ägaren eller någon annan och 

kommersiell verksamhet får inte bedrivas ombord.126  

 

För att motivera fartygsägarna att sköta om sina skutor har en avgiftsreducering länge tillämpats. 

Från den första januari 2008 infördes nya kriterier för denna avgiftsreducering vilket gör att fartygen 

måste ha tilldelats Stockholmsklass. Kriterierna för Stockholmsklass är bland annat att fartygen skall 

ge ett gott visuellt intryck för allmänheten samt att de ska vara ett positivt bidrag till hamn och 

stadsbilden. Dessutom skall fartygen ge ett sjömannamässigt intryck och visa en tydlig maritim 

prägel. Slutligen ska fartygen även vara välunderhållna och ordning och reda skall råda på både däck 

och kajen. I dagsläget är det Stockholms hamn AB som tar beslut om fartyg uppföljer de uppsatta 

kriterierna. Tanken är att bedömningen av Stockholmsklass ska vara hård och att stora krav ska 

ställas för att uppfylla kriterierna. Då Stockholmsklass har medgivits ett fartyg betyder inte detta att 

fartygsägaren kan försumma kriterierna utan hamnen försäkrar sig om att fartyg kan bli av med 

avgiftsreduceringen ifall ägaren inte sköter sig. För de fartyg som inte uppfyller kriterierna för en 
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Stockholmsklassning är det meningen att SHAB skall föreslå åtgärder vilket ska kunna leda till att 

ägaren vid ett senare tillfälle ska kunna uppnå det som krävs.127  

 

Idag (december 2009) har 111 fritidsskutor kontrakt med Stockholms hamn AB. Kötiden för att få en 

kajplats har under årens lopp varit varierande men några års väntetid är det vanliga. Intresserade 

som uppfyller inträdeskraven ställs i en köpool där SHAB sedan kan välja vilka fartyg som passar den 

kajplats som blivit ledig. Storlek och utseende på fartygen är avgörande då ett fartyg väljs ur poolen. 

Det är med andra ord inte en vanlig kö där den som stått längst kommer först. Anledningen till detta 

beror dels på kajplatsernas och fartygens skiftande storlekar och dels fartygens varierande  

utformning. SHAB menar att inte alla fartyg passar in vid de olika kasträckorna. I dagsläget är 

kostnaden för att hyra en kajplats vid innerstadskajerna 71 kronor fartygsmeter plus moms per 

månad. Till detta kommer en avgiftsreducering på 10 procent för de fartyg som är medlem i en 

skeppsförening och ytterligare reducering för de fartyg som innehar Stockholmsklass.128  

 

Vid försäljning av skutor är det viktigt att påpeka att kajplatsen inte följer med i priset förutom i 

särskilda undantagsfall. Om speciella omständigheter råder kan en särskild ansökan till Stockholm 

hamn AB göras innan försäljning men SHAB är relativt restriktiva med att bevilja dessa undantag för 

att istället kunna ge kajplatser till något fartyg i köpoolen.129 

 

Det är i dagsläget som nämnts förbjudet att använda fritidsbåtarna som permanent bostad. Det har 

emellertid visat sig att flertalet båtägare gör detta ändå och att Stockholms hamn och Stockholms 

stad låter detta ske (se bland annat Lundin 2001 & Meyer 2004). Tanken att legalisera boende på 

båtar har funnits länge och redan 2001 började ett pilotprojekt ta form. Tanken var att utreda 

möjligheten till båtboende samt vilka konsekvenser detta skulle få. Kommunfullmäktige beslutade i 

början av 2008 att ge Stockholm hamn i uppdrag att utreda denna fråga och förhoppningen är att ett 

pilotprojekt vid Söder Mälarstrand kan inledas under sommaren 2010. Enligt Torbjörn Persson från 

Stockholms hamn är det troligt att boende på fartygen längs vissa delar av Söder Mälarstrandskajen 

blir tillåtet i framtiden men samtidigt poängterar han att detta inte betyder att det kommer bli lagligt 

med boende längs innerstadens övriga kajer. Söder Mälarstrand passar särskilt bra för båtboende 

medan nuvarande lagstiftning kommer behållas för resterande kajer i innerstaden.130  

 

3.3.4 Skeppsföreningar 

 

I dagsläget organiserar sig ägarna av fritidsskutor i olika skeppsföreningar. Föreningarna har olika 

antal medlemmar och återfinns på olika platser i staden. Som nämnts ovan har Stockholms hamn AB 

avtal med sex skeppsföreningar som tillsammans organiserar de fartyg som återfinns på de 

kajsträckor som förvaltas av SHAB. Här har föreningarna egentligen inte så mycket att säga till om 

utöver att de utgör ett sätt för fartygsägarna att organisera sig gentemot staden. En instans där detta 

gör sig gällande är i Fartygsrådet. Här träffas representanter för de olika skeppsföreningarna och 
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representanter från SHAB och diskuterar skötsel och utveckling av fartygen och kajområdena. Detta 

gör att föreningarna fortfarande har en viss betydelse och för att kontakten mellan fartygsägarna och 

staden skall fortsätta att fungera på detta sätt ger SHAB alla fartygsägare som är anslutna till en 

skeppsförening rabatt på årshyran.131   

 

Tidigare hade skeppsföreningarna som nämnts direkta avtal med staden men då ett missnöje med 

skötseln uppkom har SHAB istället avtal med varje enskild ägare. Det äldre systemet tillämpas 

emellertid fortfarande vid de kajavsnitt som inte förvaltas av SHAB. Vid exempelvis Djurgården och 

Skeppsholmen har respektive förvaltning avtal med skeppsföreningarna som i sin tur sköter 

kontrakten med sina medlemmar. Detta gör att skeppsföreningarna fortfarande har en viss betydelse 

för vilka fartyg som tillåts runt innerstadens kajer. Flera av föreningarna har egna målsättningar med 

verksamheten och arbetar aktivt med att förbättra stadsmiljön.132  

 

En av de största föreningarna med samarbetsavtal med både Stockholms hamn AB och Statens 

fastighetsverk är Stockholms Skeppsförening (SSF). Föreningen har ett övergripande mål om att 

främja ett aktivt och levande båtliv vid Stockholms kajer. Dessutom verkar de för att bevara äldre 

fartygstyper i Stockholms stadsbild. Föreningen har idag cirka 100 medlemmar. Kraven på 

medlemmarna härstammar till stor del från samarbetsavtalet med Stockholms hamn AB. Här gäller 

exempelvis att fartyget ej får drivas kommersiellt och att ägaren måste inneha en god försäkring. För 

att bli ny medlem krävs att fartyget är av skeppstyp (dvs. 12*4 meter) samt att föreningens 

besiktningsman godkänner fartygets allmänna kondition. SFF godkänner inte att kajplats ingår i 

försäljningen av ett fartyg utan den nya ägaren kan söka om medlemskap och sedan ställas på 

väntelistan. Skulle en medlem inte följa de föreskrifter som åligger så har styrelsen möjlighet att 

utesluta medlemmen och fartyget från föreningen.133  

 

SFF har funnits i drygt 40 år och idag återfinns medlemsfartygen huvudsakligen vid Norr- och Söder 

Mälarstrand samt vid Skeppsholmen. Flera av medlemsskeppen är byggda på 1800-talet men de 

flesta av fartygen är gamla yrkesfartyg från 1900-talets första hälft. Föreningen ser fartygen som ett 

enormt kulturarv som måste bevaras för framtiden och ett led i förvaltningen av detta kulturarv är 

att varje kajplats har en skylt som förklarar fartygens individuella historia.134  

 

Stockholms Fartygssällskap (SFS) är en annan stor skeppsförening och har funnits sedan 1969. 

Föreningen bildades likt de andra skeppsföreningarna då SHAB hade sårigheter att administrera och 

sköta alla kajer runt om i staden. Föreningarna bildades för att på ett lättare sätt driva in 

månadshyrorna samt att se till att fartygen hålls i gott skick. Idag har SFS 18 medlemsfartyg vid s 

Strandvägen och ytterligare 12 på Galärvarvet. Föreningen säger sig inte ha någon kulturhistorisk 

inriktning utan det främsta målet består av att ge goda förtöjningsplatser för rimliga kostnader för 

medlemsfartygen. Dock menar föreningen att man gör sitt bästa för att Stockholms flanörer skall 

kunna njuta av välskötta skepp.135  
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3.3.5 Upprustning av kajer 

 

Under senare år har flera genomgripande upprustningar av innerstadens kajer genomförts. Detta har 

framför allt föranletts av att själva kajkonstruktionerna med jämna mellanrum behöver en viss 

upprustning. Upprustningarna har genomförts i ett samarbete mellan Stockholms hamn AB och 

stadsbyggnadskontoret. Utformningen och funktionen av kajerna har tagits fram i samråd och med 

hjälp av landskapsarkitekter. Målen har förutom själva behovet av upprustning har också varit att 

förbättra tillgängligheten och skönheten längs kajerna. Ett led i arbetet mot ökad tillgänglighet har 

varit utjämning av tidigare ojämna ytor, allt för att göra kajerna mer tillgängliga för exempelvis 

rörelsehindrade. Skönhetsaspekten är något mer subjektiv men man har arbetat med att ta bort 

parkeringsplatser på kajerna och istället skapat fler sittplatser. Upprustningarna har framför allt 

fokuserat på att öka tillgängligheten och attraktiviteten för gående. Parkeringsplatser har tagits bort 

och en del verksamhet som tillhör båtlivet har gömts undan, exempelvis har fartygens sophantering 

förbättrats genom att hanteringen hamnat under själva markplan.136  

 

De upprustningar som gjorts de senaste åren är många. Skeppsbron upprustades under 2000 och då 

togs bland anat parkeringsplatser bort. 2008 stod upprustningen av Strandvägskajen färdig med 

bland annat ny gatubeläggning samt flera nya sittplatser. Enligt det avtal som finns över 

nyttjanderätt står Trafikkontoret och Stockholms hamn AB för underhållningskostnaderna på de 

delar av kajen som de respektive kontor förfogar över.137  

 

Kajernas utformning tillåter en särskild typ av fartyg beroende på exempelvis höjd från vattenytan. 

De upprustningar som har genomförts har inte fokuserat på att ändra möjligheten för mindre fartig 

att kunna ligga vid kajerna utan man har istället haft den tidigare formen som grund vid arbetet. Från 

stadsbyggnadskontorets sida menar man att det finns begränsade möjligheter att förändra 

utformningen av dagens kajer. Arbetet med tillgänglighet och skönhet utförs vid upprustningarna 

men utöver detta behålls kajernas form och funktion. Detta beror dels på att den reguljära 

båttrafiken måste få sin plats men också att det inte finns några politiska direktiv för att förändra 

kajernas utseende och funktion.138 

  

 

3.4 Djurgårdsförvaltningen och statens fastighetsverk 

 

Förutom de kajsträckor i innerstaden som Stockholms hamn AB förvaltar finns en mängd sträckor 

som ägs av staden och sköts på annat sätt. Djurgårdsförvaltningen är den instans som förvaltar de 

stränder och kajer som sträcker sig längs Djurgården. Förvaltningen har i uppdrag att i första hand att 

skydda, vårda och utveckla de värden som finns inom Nationalstadsparken. Det vill säga se till 

kulturhistoriska värden, biologisk mångfald, samt rekreations- och friluftsintressen. Utöver 

översiktsplanen för nationalstadsparken finns även en skötselplan som antogs 2006. Denna 

överensstämmer emellertid i stora drag de visioner och förhållningssätt som preciserats i 

översiktsplanen.  
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När det kommer till strandkanter och kajer inom nationalstadsparken har Djurgårdsförvaltningen ett 

övergripande ansvar. Det vill säga förvaltningen har ansvar för skötseln och upprustning av kajerna 

men också ansvar över de båtar och fartyg som ligger där. I dagsläget är de övergripande målen att 

öka tillgänglighet samt att hålla platserna välskötta. När det gäller de fartyg och båtar som ligger vid 

Djurgårdens stränder så har förvaltningen inga enskilda avtal med båtägare så som Stockholms hamn 

AB har längs de kommunalägda kajsträckorna. Istället har Djurgårdsförvaltningen större avtal med 

båtklubbar och skeppsföreningar. Det är sedan upp till föreningarna att se till att avtalen efterföljs 

och att medlemmarna inte missköter sig. Det finns inga standardiserade avtal utan de ser lite olika ut 

beroende på var de är lokaliserade. Det finns vissa platser som är hänvisade för större fartyg medan 

det på andra platser finns småbåtshamnar. I dagsläget har Stockholms Fartygsförening och ett fåtal 

båtklubbar avtal med förvaltningen. SFF hyr ut sina platser till medlemmar med båtar av skeppstyp 

medan de övriga klubbarna har medlemmar med fritidsbåtar. Enligt Djurgårdsförvaltningen sköter 

båtföreningarna själva tillsynen och de krav som förvaltningen ställer regleras i de olika avtalen.139   

 

När det kommer till kommersiell verksamhet så finns idag inga planer på att utöka denna typ av 

verksamhet. Djurgårdsförvaltningen prövar lämplighet från fall till fall och det ska inte uteslutas att 

en mindre kiosk eller liknande skulle kunna uppföras. Kommersiell verksamhet på vatten finns i 

dagsläget inte och förvaltningen har inga planer på att tillåta detta men samtidigt prövas lämplighet 

från fall till fall. För att kunna bedriva kommersiell verksamhet i nationalstadsparken gäller det alltså 

att kunna övertala först och främst Djurgårdsförvaltningen men sen krävs även bygglov från 

kommunen.140  

 

 

3.4.1 Statens fastighetsverk 

 

I Stockholms innerstad äger staten bland annat mark på Skeppsholmen, Kastellholmen och 

Riddarholmen. Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar områdena och ansvarar för skötsel och 

planerade förändringar. Detta gör att kajerna och de eventuella fartyg som återfinns här står under 

något andra regler än för de som förvaltas av Stockholms Hamn AB eller Djurgårdsförvaltningen.  

 

Skeppsholmen med Kastellholmen var tidigare bas för örlogsflottan och marken ägdes då av 

militären. På 50-talet började dock den militära verksamheten flyttas från holmarna vilket 

småningom ledde till att Fastighetsverket tog över ansvaret. Till grund för dagens förvaltning av 

Skeppsholmen och Kastellholmen är dels ÖP 99 och fördjupningen över nationalstadsparken men 

även en förvaltningsplan från 2007. De övergripande målen i förvaltningsplanen är att försöka 

säkerställa områdenas kulturhistoriska karaktär samt att vidareutveckla områdena som rekreations- 

och besöksmål.141  Tanken är att områdena skall vara en ”mötesplats för kultur, hantverk, forskning 

och utbildning i en avspänd och kreativ miljö med historisk och maritim karaktär”.142 
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När det gäller kajerna och bryggorna runt Skeppsholmen och Kastellholmen så var de länge i väldigt 

dåligt skick. Mellan 1995-2003 skedde dock omfattande renoveringsarbeten av kajerna och under 

denna tid tillkom även några nya kajsträckor. Ökad tillgänglighet för allmänheten var ett av målen vid 

renoveringarna vilket föranledde att många parkeringsplatser vid vattenfronten togs bort. Nya 

promenadstråk med sittplatser utformades längs vattnet och idag finns promenadstråk runt i princip 

båda holmarna.143  

 

Båtplatser vid Skeppsholmen och Kastellholmen är hänvisat till vissa kajavsnitt. I princip alla stränder 

runt holmarna är försedda med kaj men det är framförallt på de östra delarna som båtar ligger 

förtöjda. Här finns det tre olika föreningar som hyr kajplatser. Dels finns Skeppsholmens båtklubb 

som har ett 30-tal fritidsbåtar belägna i Kastellholmsviken mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. 

Dessutom arrenderar Stockholms skeppsförening ett antal platser vid Östra Brobänken. Här hyr även 

folkhögskolan Skeppsholmsgården ett antal kajplatser. Skolan har flera äldre båtar som används i 

utbildningssyfte. Båtarna och fartygen som ligger runt Skeppsholmen och Kastellholmen är således 

medlemmar i olika föreningar vilka sin tur har avtal med Statens fastighetsverk.  

 

Statens Fastighetsverk ställer en del krav på föreningarna genom de olika avtalen men det största 

arbetet står föreningarna själva för. Stockholms skeppsförening som hyr ett antal platser vid Östra 

Brobänken arbetar aktivt för att främja den maritima miljön i Stockholm. Målet för Statens 

fastighetsförvaltning är att behålla den maritima miljön på holmarna men låter i princip SSK ta 

ansvaret för detta arbete. Det ställs inga hårda krav på de olika föreningarna och en omorganisering 

likt den som Stockholms hamn AB genomförde finns det inga planer på.  

 

När det kommer till kommersiell verksamhet vid Skeppsholmen och Kastellholmen finns idag bara ett 

fartyg och det är Af Chapman. Utöver detta anser förvaltningen att det finns tillräckligt med 

restauranger i området och har därför inga planer på att tillåta någon mer kommersiell verksamhet 

runt öarna.144   

 

Statens fastighetsverk förvaltar även kajerna runt Riddarholmen. I dagsläget ligger 3 fartyg med 

ettårskontrakt vid holmens kajer. Hotell- och restaurangbåten Mälardrottningen samt två 

charterfartyg är de som för närvarande huserar på Riddarholmen. I dagsläget finns det plats för 

ytterligare ett antal fartyg men SFV anser att de fartyg som ska komma i fråga måste tillföra 

Riddarholmen något positivt. Fritidsbåtar är inte tillåtna utan SFV upplåter bara kajplats för 

kommersiell verksamhet så att dessa ska kunna locka dit mer människor till den annars relativt 

folktomma ön. Det inkommer ett antal ansökningar om att få bedriva verksamhet varje år och ett av 

de viktigaste kriterierna är att de passar in i den historiska miljön. Dels ställs således krav 

utseendemässigt men också att den kommersiella verksamheten kommer att locka människor. SFV 

prövar varje enskilt fall men i dagsläget säger man sig ställa mycket höga krav på de ansökande.145  
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När det kommer till själva kajkonstruktionen runt Riddarholmen är målet likt Skeppsholmen och 

Kastellholmen att hålla dessa öppna för allmänheten. Ökad tillgänglighet och eventuella 

skönhetsförbättringar är målen vid kommande upprustningar.146  

 

 

4. Fallstudie: Söder Mälarstrand  

 

Kajerna i Stockholms innerstad ses som riksintresse men samtidigt har det visat sig att kajerna har 

olika förvaltare och något olika regler tycks gälla. Att titta närmare på en av dessa kajer kan därför 

inte sägas vara representativt för samtliga innerstadskajer men förhoppningsvis kan en fallstudie ge 

en djupare förståelse för hur plan- och förvaltningsdirektiv faller ut i verkligheten samt hur kajen 

uppfattas av stadens invånare och besökare. Södermälarstrandskajen på Södermalm får i detta fall 

stå som exempel vilket motiveras med att både fritidsskutor och kommersiell verksamhet återfinns 

längs kajen. 

 

4.1 Uppkomst och förändring 

 

Söder Mälarstrand sträcker sig längs Riddarfjärdens södra stränder (se bilaga 2). I öster avgränsas 

kajen av Slussen och i väster av Långholmen och Pålsundet. Stora delar av kajen anlades i slutet av 

1800-talet. Vid denna tid ändrades strandlinjen och en stenskoning av granit anlades.147 Denna 

omvandling genomfördes under samma tidpunkt som de flesta av kajerna i staden genomgick större 

förändringar. Likt flera av dessa andra omvandlingar var anläggningen av Söder Mälarstrands kaj ett 

kombinerat projekt. Det vill säga utformningen genomfördes utifrån både landtrafiken och sjöfartens 

behov. Söder Mälarstrand fick kanske inte den stora omvandling som de kombinerade kaj- och 

boulevardprojekten längs exempelvis Strandvägen och Norr Mälarstrand men utformningen följde 

samma tankegångar.148   

 

Söder Mälarstrand var länge en plats med levande hamnverksamhet. Exempelvis låg Stockholms 

största pipbruk för tobakspipor vid Pålsundet under 1700-talet. Vid samma plats drevs även 

textiltillverkning, ljustillverkning och under en kort tid på mitten av 1800-talet även framställning av 

nitroglycerin. Vid Skinnarviken huserade under 1700- och 1800-talet två av stadens stora 

klädesfabriker och i mitten av 1800-talet grundades Münchenbryggeriet vilket var fullt utbyggt på 

1890-talet. Industrierna var i behov av goda transporter och anlades ofta i närhet till vatten. Under 

denna tid var inte Söder Mälarstrand en sammanhållen strandgata utan området bestod istället av 

mindre kajsträckor och bryggor. Ur sjöfartsperspektiv var således anläggandet av en ny 

sammanhängande kaj längs Söder Mälarstrand ett välkomnat initiativ.149  

 

Hamnverksamheten var fortsatt livlig på Söder Mälarstrand långt in på 1900-talet. På 20-talet hade 

järnvägsspår dragits fram för att förbättra transportmöjligheterna och kontakten mellan sjöfarten 
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och järnvägen.150 Efter andra världskriget kommer dock hamnverksamheten att minska. Stora delar 

av Söder Mälarstrand hade länge använts som sand- och grusupplag och då beslut togs för att flytta 

detta till Hornsbergsstrand kom hamnverksamheten snabbt att minska. Sandpråmarna ersätts nu 

istället av bostads- och hotellbåtar.151  

 

Kajen längs Söder Mälarstrand börjar förfalla och under en längre tid var kajen en plats för 

nedgångna och sjöodugliga fartyg. Kajen tilläts förfalla och det gick så långt att strandpromenaden 

vid Pålsundet stängas av på rund av rasrisk i början av 1990-talet. 1997 genomförds emellertid 

omfattande upprustningar och en ny strandpromenad anlades. Samma typ av upprustningar under 

senare tid går att se på flera av kajerna i innerstaden där bland annat Strandvägen, Norr Mälarstrand 

och Skeppsbron kan nämnas. Ny markbeläggning har kombinerats med att ta bort parkeringsplatser, 

plantera nya träd, sätta ut bänkar samt att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. 

Vid Söder Mälarstrand finns många parkeringsplatser kvar men de övriga förbättringarna går att 

återfinna här så som nya sittplatser, ny cykelbana och ny strandpromenad.152   

 

Under sommaren 2010 förväntas ett pilotprojekt i regi av Stockholms hamn starta med syfte att 

undersöka möjligheten till båtboende längs Söder mälarstrand. I dagsläget är det inte tillåtet att 

använda fartygen som permanent bostad även om det förekommer. 2002 uppskattades det att 20 av 

de 59 fartygen användes som permanent bostad och denna siffra kan tänkas vara ungefär den 

samma idag.153 Pilotprojektet ska pågå i ett år och om resultatet blir positivt kommer det bli lagligt 

att bosätta sig på vissa bestämda platser längs Söder Mälarstrand.154   

  

4.2 Observationer och iakttagelser 

 

Kajen längs Söder Mälarstrand kantas idag av fartyg av olika karaktär och ålder.155 Vid den östligaste 

kajsträckan ligger ett antal hotell-, vandrarhems- och restaurangfartyg. Här dominerar den 

kommersiella verksamheten. Rör man sig sedan västerut längs kajen ökar antalet fritidsskutor men 

detta bryts då och då upp med kontorsverksamheter och en del andra blandade verksamheter så 

som hydralikservice och däckservice. Fritidsfartygen dominerar längs den västliga kajsträckan vilken 

avslutas med Sjömansskolans utbildningsfartyg. Sammantaget ligger en brokig skara fartyg längs 

Södermälarstrandskajen där material, ålder, utformning, skick och användningssyfte skiftar. Hotell- 

och restaurangfartygen är stora medan fritidsfartygen är något mindre i storlek (se figur 3-6).156 
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Figur 3: Fritidsskutor och gångväg längs Söder Mälarstrand, 

exempel på informationsskylt i bildens vänsterkant 
Foto: Rogers, 2009-12-28 

 
 

  
          Figur 4: Fritidsskutor, två i bredd.                 Figur 5: Husliknande båt med förbudsskylt 
             Foto: Rogers, 2009-12-28                         Foto: Rogers, 2009-12-28 
 

         
Figur 6: Hotell- och restaurangbåt med Münchenbryggeriet i bildens vänsterkant 

           Foto: Rogers, 2009-12-28 
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Längs Söder Mälarstrand återfinns i dagsläget tre olika skeppsföreningar. Dessa har som tidigare 

nämnts inte lika stor betydelse som de en gång haft då det var föreningarna som hyrde kajplatser 

direkt från staden istället för att varje båtägare har enskilda avtal med Stockholms hamn AB. Trots 

detta kan man tydligt se vilka fartyg som tillhör vilken skeppsförening. Stockholms skeppsförening 

har funnits i drygt 40 år och medlemmar har fartyg på flera andra kajer i staden så som Norr 

Mälarstrand och Skeppsholmen. Föreningens mål är bland annat att värna om stadsmiljön och att 

arbeta för att äldre fartygstyper ska vara en del av Stockholms stadsbild.157 Ett led i detta arbete syns 

vid Söder Mälarstrand där det invid varje förtöjningsplats finns en skylt som berättar respektive 

fartygs historia. Detta är kortare berättelser där bland annat byggnadsår, längd och bredd samt vad 

fartyget använts till under åren. Informationen återges på både svenska och engelska (se bilaga 3).158  

  

De andra två skeppsföreningarna som återfinns längs Söder Mälarstrand är Söder Mälarstrands 

Skeppsförening och Söder Mälarstrands Fartygsförening. Dessa två föreningar har emellertid inte lika 

höga uppsatta mål så som Stockholms skeppsförening. Föreningarna fungerar mer som 

intressesällskap gentemot exempelvis Stockholms hamn AB. Detta får bland annat resultatet att 

informationsskyltar saknas vid föreningarnas fartyg. Dessutom tycks flera av fartygen som tillhör 

dessa två föreningar vara i sämre skick än de som är medlemmar i Stockholms skeppsförening.159  

 

De tre skeppsföreningarnas medlemsfartyg återfinns vid västra delen av Söder Mälarstrand. Ungefär 

vid mitten av kajsträckan utanför Münchenbryggeriet övertas fritidsskutorna av kommersiella 

verksamheter. De kommersiella verksamheterna har som tidigare beskrivits direkta avtal med 

Stockholms hamn AB och bygglov har godkänts av stadsbyggnadskontoret för dessa verksamheter. 

Stockholms hamn AB arbetar för en uppdelning av funktionerna och här syns denna uppdelning 

mellan fritidsskutor och kommersiell verksamhet relativt tydligt. De kommersiella fartygen är 

betydligt större i storlek och flera av dem liknar knappast båtar utan mer flytande hus. De 

kommersiella verksamheterna varierar med allt ifrån hotell- och restaurangbåtar till kontor och 

verkstäder.160  

 

Längs Södermälarstrandskajen finns en gångbana och en cykelbana som är tydligt uppdelade. Kajen 

kantas av planterade träd vilket ger ett inslag av grönt i den annars sten- och asfaltdominerande 

miljön. Den västra delen av kajen kantas av en parkeringsplats medan en bilväg kantar den östra 

delen. Under dagtid syns en stadig ström av bilar längs vägen som flankerar kajen, cyklister och 

fotgängare likaså. På helgen tycks trafikflödet minska något samtidigt som antalet fotgängare tycks 

öka. Trots det något kyligare klimatet användes kajpromenaden alltså frekvent av kvinnor och män i 

alla åldrar. Kajen tycks främst användas som promenadstråk eller som motionsspår vilket även 

överensstämde med de intervjuer som genomfördes. Att kajen inte används som transportsträcka 

för fotgängare i större utsträckning kan bero på dess lokalisering.161 
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4.3 Intervjumaterial 

 

Under januari 2009 utfördes ett 30-tal kortare intervjuer med fotgängare längs Söder 

Mälarstrandskajen. Ett intressant resultat av intervjuerna är att flera av de intervjuade inledningsvis 

menade att de inte visste något om kajområdet eller tyckte något speciellt. Vid slutet av varje 

intervju hade emellertid de flesta skaffat sig en uppfattning. De hade på något sätt hunnit tänka till 

och engagera sig i frågan. Resultatet från intervjuerna är något spretigt vilket beror på att åsikterna 

om kajområdet var många och olika. Det fanns egentligen inga åsikter som var överrepresenterade 

men trots detta framkom en hel del intressanta åsikter och tankar.  

 

Av de tillfrågade använde merparten kajen som promenadstråk. Några rastade hunden medan andra 

var ute och motionerade. Nästan ingen hade som mål att besöka själva kajen utan använde snarare 

kajen som en transportsträcka till vidare mål. Detta betyder inte att kajsträckan inte uppskattades 

utan snarare tvärt om, flera medgav att de tagit en omväg för att kunna gå längs kajen. Några fåtal 

turister hade Söder Mälarstrand som slutmål då de skulle besöka hotell- eller restaurangbåtarna men 

eftersom intervjuerna utfördes i januari månad unders lågsäsong så var dessa inte många.  

 

Som helhet tyckte de allra flesta att det var positivt att det fanns båtar längs kajen. Även om 

åsikterna var olika angående vilka typer av båtar som var åtråvärda så uppskattades fartygen överlag. 

En del av de tillfrågade uppskattade hotell och restaurangbåtarna och menade att det var bra att de 

drog till sig folk och liv till platsen. Några ville gärna se fler båtar med kaféer och uteserveringar för 

att ge en ännu större möjlighet att stanna till på platsen. Å andra sidan var ungefär lika många emot 

fler hotell- och restaurangbåtar. De menade bland annat att dessa var allt för stora och att flera av de 

befintliga fartygen knappt liknade båtar . De menade att de hellre kunde vara utan dessa då de ansåg 

att de förstörde stadsbilden och skymde utsikten för de gående. Dessa personer uppskattade 

fritidsfartygen mer och någon nämnde att han helst inte ville se mer kommersiell verksamhet.  

 

Av de intervjuade fanns det olika uppfattning om kajen och båtarnas egentliga skick. Här kan man se 

en gräns mellan yngre och äldre. Flertalet av de yngre tillfrågade (under 30 år) uppfattade området 

som något nedgånget och såg gärna att staden kunde rensa upp bland fartygen. En övervägande del 

av de äldre tillfrågade ansåg istället att det var positivt att kajsträckan inte var homogen. Flera 

menade att platsen på detta sätt kändes mer livfull och att se att någon använde båtarna var kul. De 

nedgångna fartygen sågs alltså som något positivt hos flera av de äldre tillfrågade. Någon menade att 

det var skönt att se lite kaos i den annars så tillrättade staden.162  

 

Vidare ansåg flera att det var skönt att se att det var någon som använde båtarna. De menade att det 

gav en känsla av säkerhet men också hemtrevnad på något sätt. Det gjorde platsen mer tilltalande, 

ungefär som att gå längs koloniträdgårdarna på Södermalms södra strandkanter var det en 

medelålders man som menade.163 Fritidsfartygens karaktär av pågående projekt med upprustning 
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och ommålningar var något som ansågs som positivt. ”Det märks att folk använder båtarna, det är 

kul” var det en vanlig kommentar.164  

 

När det kommer till själva utformningen av kajplanet tyckte de flesta att det var fint med träden men 

att det gärna kunde vara lite mer sittplatser. Själva utformningen och designen var det egentligen 

ingen som klagade på men flera tyckte att parkeringsplatsen kunde tas bort och menade att lite mer 

grönska inte skulle skada. Något som flera uppskattade var de skyltar som står framför av flera av 

båtarna. Detta gav enligt flera känslan av att fartygen tillhör även allmänheten. En turist undrade om 

båtarna tillhörde ett museum och tyckte samtidigt att båtarna var fina.  

 

När det kommer till frågan om säkerhet finns det ett tydligt mönster bland respondenterna. Ingen 

upplevde kajen som osäker under dagtid men efter mörkrets fall så kände sig betydligt fler kvinnor 

osäkra. Platsen upplevdes som tom på folk vilket var den största anledningen till rädsla. En av de 

intervjuade upplevde att andra kajer exempelvis Norr Mälarstrand kändes betydligt tryggare 

beroende på att den kajen ligger betydligt närmare bebyggelse.165 Att kajen så tydligt gränsar till 

bilvägen och en stor del till en parkeringsplats är andra aspekter som upplevdes som negativa ur 

säkerhetssynpunkt. En annan aspekt som både upplevdes som positiv och negativ var de många 

fritidsbåtarna. Vissa upplevde det som säkrare med tanke på att någon skulle kunna finnas i närheten 

på något av de närliggande fartygen medan andra uppfattade fartygen som ruffiga och ogästvänliga.  

 

På frågan om kajområdet kändes privat eller offentligt fanns det olika svar bland de intervjuade. 

Några tyckte att Söder Mälarstrand upplevdes som vilken annan del av staden som helst och 

upplevde den därmed mer eller mindre som en offentlig plats. Andra menade att promenadstråket 

förvisso kändes som en offentlig plats men att fartygen som ligger längs kajen kändes mycket mer 

privata. Det fanns alltså helt olika uppfattningar om hur offentlig platsen upplevdes. Vissa uppfattade 

att kajen var ett hamnområde som tillhörde fartygsägarna även om kajen förvisso var öppen för 

allmänheten. Andra uppfattade kajen som en självklar offentlig plats som tillhörde alla stadens 

medborgare. Fartygen ansågs tillhöra alla och sågs som tillgångar i stadsbilden. Att det var några som 

hade lust och ork att sköta båtarna var det flera som var glada över.  

 

Det fanns alltså väldigt olika tankar om vad som uppfattades negativt respektive positivt ur 

offentlighetsprincip. Privatägda fritidsskutor upplevdes både som offentliga och privata. Samtidigt 

upplevde vissa de kommersiella verksamheterna så som hotell- och restaurangbåtarna som 

offentliga medan andra hade en helt annan uppfattning. För att öka tillgängligheten för allmänheten 

tyckte exempelvis några att det skulle vara en idé att ta bort några båtar så att de gående på ett 

bättre sätt kan njuta av utsikten över Riddarfjärden och stadshuset.  

 

Ett annat intressant resultat av intervjuerna var att många av de tillfrågade var nyfikna på 

kajområdet.  Flera frågade hur kajplatserna egentligen hyrdes ut och vilka regler som båtägarna 

egentligen behövde följa. Många blev förvånade när de fick veta vilka regler som fanns för 

fartygsägarna och de kommersiella verksamheterna. ”Det hade jag aldrig trott, jag trodde de gjorde 

lite som de ville” var det exempelvis en äldre dam som yttrade angående påbuden.166  
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För att sammanfatta det hela så fanns det skilda åsikter om Söder Mälarstrand. En del såg gärna en 

ökad exploatering med fler restauranger och kaféer med motiveringen att fler människor skulle få 

tillgång till stadens vatten. Några upplevde det som orättvist att ägarna till fritidsskutorna fick mer 

tillgång till vattnet än resten av befolkningen. Att ge mer plats för kaféer och restauranger skulle 

alltså göra det möjligt för folk att ta del av stadens vatten. Denna åsikt var det emellertid långt ifrån 

alla som delade. Många menade att en kommersialisering inte var önskvärd med motiveringen att 

det redan finns så mycket sådant i resten av staden. Söder Mälarstrand skulle enligt dessa hellre 

behålla sina fritidsskutor och eventuellt öka antalet till förmån för de kommersiella fartygen. Några 

tyckte istället att man skulle kunna minska på antalet båtar för att ge de gående möjlighet att njuta 

av stadens vatten. Även om åsikterna skilde sig angående hur många fartyg och vilken typ så var dock 

de allra flesta överens om att fartygen var ett positivt inslag i stadsbilden.  

 

 

 

5. Analys och sammanfattande diskussion 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka dagens innerstadskajer i Stockholm. I detta avsnitt 

kommer planeringen och förvaltningen av kajområdena diskuteras och analyseras. Detta görs med 

utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar men också genom att koppla resultaten från 

ovanstående delar med teorier om offentliga rum som redovisades i uppsatsen andra avsnitt. Den 

teoretiska kopplingen görs framförallt för att på ett djupare sätt förstå dynamiken på kajområdena.   

 

Stadens front mot vattenrummen är ett av de karaktärsdrag som klassats som riksintresse enligt 

miljöbalken. Trots detta har det visat sig att planeringsunderlaget och förvaltningen av de kajer och 

båtar som utgör denna front är något splittrad. I översiktsplaneringen och i den fördjupade 

översiktsplanen över nationalstadsparken ges vaga antydningar hur dessa områden ska utvecklas och 

bevaras. Exempelvis ska äldre kajområden ges nya funktioner i form av strandpromenader men 

samtidigt ska den sjöfartsnära anknytningen behållas. Vattenspeglarna ska hållas tydliga samtidigt 

som karaktärerna mellan de olika vattenrummen Mälaren, innerstaden och Saltsjön ska bejakas. 

Tanken är att ha en hög ambitionsnivå när det kommer till gestaltningen av stadsrummen och staden 

skönhet ses som en självklar attraktionskraft som ska skyddas mot åtgärder som alvarligt kan skada 

den. I den kommande översiktsplanen nämns båtar som en viktig kvalité i staden men utöver detta 

berörs inte innerstadens båtar nämnvärt. Hur stadens front mot vattnet ska bevaras och utvecklas 

behandlas följaktligen inte primärt utan det är ur mer generella drag som förhållningssättet kan 

utläsas. Exempelvis ska fronten mot vattnet skyddas mot de åtgärder som kan skada kulturmiljön 

eftersom den är ett karaktärsdrag av riksintresse enligt miljöbalken. Behandlas innerstads kajer som 

offentliga rum är det meningen att rummen och bebyggelsen som vetter mot dessa ska hållas öppna 

och attraktiva. Alla ovannämnda förhållningssätt kan tyckas vara vaga och något oklara men det är 

meningen att översiktsplaneringen ska ge generella visioner. Det är först vid bygglovsprövning och 

detaljplanering som allmänna intressen ställs mot enskilda.   

 

När det kommer till förvaltningen av innerstadens kajer har Stockholms Hamn AB, trafikkontoret och 

exploateringskontoret det största ansvaret för kommunalägda kajsträckor och de båtar som ligger 
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där. Djurgårdsförvaltningen har ansvar över Djurgården och Statens fastighetsverk sköter 

Skeppsholmen, Kastellholmen och Riddarholmen. Förvaltningen av kajområdena med tillhörande 

fartyg skiljer sig en aning beroende på vem som äger marken och vilken instans som har ansvaret för 

förvaltningen. På kommunal mark finns relativt tydliga riktlinjer. Upprustning av kajer sker relativt 

kontinuerligt och kommunen arbetar aktivt med att hålla områdena tillgängliga och attraktiva. Vad 

gäller kommersiell verksamhet finns det tydliga krav att utformningen ska passa in i stadsbilden och 

att de har en tillräcklig sjöfartsanknytning samt att båtarna bibehålls välskötta. När det kommer 

tillfritidsskutorna arbetar Stockholms hamn AB även här med att fartygen ska ge ett prydligt och 

vårdat intryck. Exempelvis ges avgiftsreducering för medlemskap i skeppsföreningar som i sin tur 

ställer krav på sina medlemmar men avgiftsreducering ges även för fartyg som lyckas uppnå så kallad 

Stockholmsklass.  

 

För de innerstadskajer och båtar som inte ligger på kommunalägd mark gäller aningen annorlunda 

regler. Förändring av kajområdena ska utföras med varsamhet eftersom flera av dessa ligger inom 

nationalstadsparken. På flera av dessa platser tillåts emellertid förändringar för att områdena ska 

kunna behålla sin ledande roll som rekreationsområde. När det kommer till kommersiell verksamhet 

på kajerna eller på något fartyg är inställningen något annorlunda. Djurgårdsförvaltningen vill behålla 

områden som attraktiva för turister vartill småskalig kommersiell verksamhet kan komma att tillåtas. 

Vid Skeppsholmen och Kastellholmen anser Statens fastighetsverk att det finns tillräckligt med 

restauranger och kommer med största sannolikhet inte tillåta kommersiell verksamhet vid 

vattenkanterna runt öarna. Däremot tillåts endast fartyg av kommersiell karaktär runt Riddarholmen 

men då är SFV noga med att de ska passa in den historiska miljön.     

 

När det gäller fritidsfartygen som ligger intill dessa kajer har Djurgårdsförvaltningen och SFV avtal 

med respektive skeppsförening/båtklubb, vilket skiljer sig mot de kommunalägda kajerna där 

Stockholms hamn istället har direkta avtal med respektive båtägare. Tillsynen sköts av 

skeppsföreningarna och varken Djurgårdsförvaltningen eller statens fastighetsverk har något tydligt 

system för hur de kontrollerar fartygen. Det finns alltså inga egentliga regler utan det är mer upp till 

skeppsföreningarna att sköta detta arbete. På så sätt kan man säga att Stockholms hamn arbetar mer 

aktivt med att se till att fartygen hålls välskötta.  

 

En av de kajer som förvaltas av staden är Söder Mälarstrandskajen. Här återfinns både fritidsfartyg 

och kommersiell verksamhet längs kajen. Trots de regler som Stockholms hamn har vad gäller 

utseende och skötsel visar det sig att en stor del av användarna anser att fartygen ser nedgångna ut. 

Detta upplevdes emellertid inte bara som ett negativ karaktärsdrag utan något som livade upp i 

stadsrummet. Stockholms hamn arbetar med att fartygen ska passa in i stadsbilden och det för 

fartygsägarna finns det många regler att följa annars finns risken att kajplatsen överlåtes till någon 

annan. Trots detta upplever många fartygen som skrotupplag vilket kanske tyder på att synen är 

olika. En viss röra måste tilltrots få tillåtas och är exempelvis en del av många äldre fiskefartyg.  

 

Innerstadens vattenrum och bebyggelsen som vetter mot dessa vattenrum är som nämnts klassade 

som riksintressen. Kajerna är en självklar del i samspelet mellan vatten och bebyggelse men trots 

detta behandlas de inte nämnvärt i översiktsplaneringen. Tydliga regler finns dock på detaljnivå men 

den detaljerade planeringen och förvaltningen är splittrad.  Det saknas alltså en helhetssyn vilket kan 

komma att påverka hur kajerna utvecklas i framtiden. Staden har en relativt restriktiv tillställning till 
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kiosker och kaféer längs kajerna men det betyder inte att en exploatering kan ske. Lämplighet prövas 

från fall till fall. När det kommer till vattenburna verksamheter avgörs även dessa från fall till fall. 

Bygglov behövs där inblandade remissinstanser får säga sitt men politiker har det slutliga ordet. Om 

utvecklingen går mot fler restaurang- och hotellbåtar är svårt att säga och vad det i så fall kommer 

att få för konsekvenser är även det svårt att avgöra.  

 

Det finns en debatt om städers offentliga rum och Meadowcroft tillhör dem som ser positivt på en 

utveckling där marknadens krafter får styra utvecklingen. Han menar bland annat att politiker och 

makthavare tenderar att skapa offentliga platser åt folket vilket skapar en brist på demokrati. 

Offentliga rum ska enligt Meadowcroft vara en arena för kommunikation där individer i samhället har 

möjlighet att interagera. I Stockholms innerstad finns tydliga regler men samtidigt tillåts ägarna till 

fritidsfartygen vara med och skapa rummet. Marknadens krafter får knappast flyta fritt så som 

Meadowcroft förespråkar men kajområden skapas inte bara ”ovanifrån” utan även av kajernas 

användare.  

 

Trots de diskussioner som finns kring offentliga rum och deras betydelse i dagens städer är många 

överens om att det inte går att se offentliga platser som rum som ska vara till för alla. Bland annat 

menar Mitchell att rummen skapas i ett samspel mellan nutid och dåtid. Vidare menar han att 

definitionerna av offentliga rum inte är statiska utan att de hela tiden omdefinieras. Däremot menar 

Mitchell att det aldrig finns offentliga platser som är till för alla. Så för att knyta detta till 

kajområdena så betyder det att alla inte kan uppfatta dessa som offentliga platser där de är helt 

välkomna.  

 

Enligt Mitchell ska inte dynamiken på offentliga platser trivialiseras och han menar bland annat att 

det är dragkampen mellan användarna som skapar mening i rummet. Utifrån denna tanke om 

dragkamp kan vi först tänka oss att det finns en konflikt mellan fartygsägarna och allmänheten. 

Resultaten från Söder Mälarstrandskajen visar trots allt att långt ifrån alla var nöjda med exempelvis 

skicket på fartygen. Det blir en konflikt mellan användarna som enligt Mitchell då skulle vara nyttig 

och skapa fungerande platser. För det andra kan dragkampen tänkas kopplas till Mitchells exempel 

om hemlösa i San Fransiscos parker. Någon eller några grupper blir alltid åsidosatta på bekostnad av 

andra grupper i samhället. Stockholms stad styr med hjälp av olika lagar och regler vilka grupper som 

får tillgång till vattnet. Kommersiell verksamhet på vatten tillåts vilket troligtvis leder till en 

begränsad tillgänglighet för exempelvis hemlösa. På samma sätt tillåts en viss grupp större tillträde 

till platsen genom fritidsfartygen. När det kommer till själva kajplanet utesluts inga grupper genom 

lagar men genom de osynliga barriärer som skapas av användarna. Vissa gruppers ökade 

tillgänglighet till fartygen skapar alltså en särskild dynamik på platsen som påverkar tillgängligheten 

för olika grupper.  

 

För att gå vidare på samma spår så är dynamiken på platsen avgörande för vilka grupper som 

utesluts. För att exemplifiera med rädsla för brott på offentliga platser så visar både Zukin och Day 

att kvinnor känner mer rädsla på offentliga platser. Detta är ett problem då det i många fall leder till 

en begränsning av kvinnors rörelsemönster. Därför menar Zukin i motsats till flera andra nämnda 

forskare att de mer privatiserade och kommersialiserade offentliga rummen inte endast ska ses som 

en negativ utveckling. Förvisso menar Zukin att de offentliga rummen aldrig tidigare varit så 

exkluderande genom regler och lagar men att detta samtidigt lett till en ökad trygghet. 
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Kommersialiserade platser så som gallerior och kaféer uppfattas ofta som tryggare platser och om 

dessa platser upplevs som offentliga platser ska de enligt Zukin också behandlas som detta. Utifrån 

fallstudien framgick att fler kvinnor upplevde rädsla efter mörkrets inbrott. Enligt Zukins tankar skulle 

alltså en större kommersialisering skapa tryggare rum. Fler restauranger, kaféer och eventuellt 

affärer skulle alltså kunna bidra till en tryggare kajmiljö enligt denna syn. Några upplevde att fartygen 

hjälpte till att skapa en tryggare plats genom en känsla av att människor fanns i närheten. Kanske kan 

man tänka sig att en större koncentration av hotell- och restaurangbåtar skulle leda till att platsen 

upplevdes som tryggare genom att det då troligtvis skulle finnas människor i närhet under alla 

dygnets timmar. Förvisso ökar fritidsskutorna också antalet människor på platsen men i jämförelse 

med de kommersiella verksamheterna så arbetar dessa inte aktivt för en trygg miljö för besökarna. 

Dessutom upplevde flera personer fritidsskutorna som ogästvänliga på grund av deras dåliga skick 

och stökiga yttre. 

 

Ett problem som bland annat diskuteras av Banerjee är att offentliga platser genom historien har 

utvecklats med fokus på funktion. Enligt Banerjee blir design sekundär vilket har skapat många 

tråkiga offentliga platser. Banerjee är en av dem som i motsatt till Zukin ser med viss skepsis på 

utvecklingen med allt mer kommersialiserade offentliga rum. Ett problem är enligt Banerjee att 

användarna tenderar att uppfatta exempelvis köpcentra som offentliga platser men samtidigt 

omedvetna om att friheten har begränsats. Människor får inte göra samma saker som de tillåts göra 

på andra platser så som att dela ut reklamblad eller spela musik. Banerjee förespråkar en utveckling 

där statsmakterna behandlar de offentliga platserna med varsamhet samtidigt som planerare ska 

försöka samarbeta med både offentliga och privata aktörer för att få till fungerande platser. Kajerna i 

innerstaden har tillåtits utvecklats till mer kommersialiserade platser genom bland annat 

restaurangbåtar, kaféer och kiosker. Resultat från fallstudien visar att vissa gärna ser fler 

restaurangbåtar för att öka allmänhetens tillgång till stadens vattenrum. Hur medvetna dessa 

människor är om Banerjees farhågor är svårt att säga men samtidigt förespråkar Banerjee en 

utveckling med en blandning av privata och offentliga aktörer, vilket Stockholms stad ändå måste 

sägas ha tillåtit.     

 

Att offentliga platser ofta är mer betydelsefulla än vad människor egentligen är medvetna om är 

något som bland annat Paddison och Sharp tar upp. De menar att offentliga platser är en arena för 

sociala kontakter samtidigt som de ger en mening i livet för stadens invånare. Ett problem enligt 

Paddison och Sharp är att offentliga platser nästan uteslutande har skapats för oss i stället för av oss. 

För att offentliga platser ska fungera måste människor engagera sig. Konflikter behövs för att 

platserna ska bli levande och fungera som offentliga rum. Det går alltså inte att bara bygga fungerade 

offentliga platser utan det gäller att engagera människor. Paddison och Sharp menar dessutom att 

människor tenderar att engagera sig mer i offentliga platser nära sin bostad vilket gör att chansen är 

större att dessa fungerar som demokratisk offentliga rum. Paddisson och Sharp delar även Mitchells 

syn att grupper alltid kommer att uteslutas från offentliga platser men de föreslår att makthavare ska 

försöka se till att kampen mellan stadens invånare blir jämbördig. Kajområdena i Stockholm kan 

förvisso sägas ha blivit skapade för oss men samtidigt är de delvis skapade av användarna, det vill 

säga fartygsägarna. Människor tillåts inom ramen för de regler som finns skapa sina egna rum i de 

allra mest centrala delarna av staden. Enligt Paddisson och Sharp leder detta till att platserna 

fungerar bättre. En annan aspekt är konflikterna på platsen och från fallstudien visar det sig att folk 

engagerar sig i hur fartygen utformas. Det fanns olika åsikter om vad som var eftersträvansvärt och 
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enligt denna tes ska åsikter ses som något positivt vilket bör leda till att kajerna blir bättre 

demokratiska offentliga rum.  

 

De så viktiga emotionella kopplingarna till offentliga platser diskuteras av Madanipour. De tidigare 

emotionella kopplingarna har enligt Madanipour ersatts av rädsla för hot och kriminalitet i och med 

att de offentliga rummen har tillåtits kommersialiseras. Enligt Madanipour används offentliga platser 

idag mest för att marknadsföra städer. Stockholms stad skulle kunna sägas arbeta på detta sätt 

genom att man vill att platserna ska vara attraktiva för både invånare och turister. Stadens vatten ses 

som en viktig del av stadens unika karaktär. Hotell och restaurangbåtar vänder sig ofta till turister 

och hur de uppfattar stadsbilden kan vara viktigt. Det blir som Madanipour menar att offentliga 

platser utformas med ekonomisk vinning som baktanke. Stockholms stad har emellertid inte låtit 

kajerna att helt kommersialiseras och förhoppningsvis finns emotionella drag kvar på dessa platser.   

 

Andra tankar finns om farhågor att offentliga platser utformas ur antingen säkerhetssynpunkter eller 

utifrån ”fantasi” enligt några nederländska forskare. Då platser utvecklas genom detta finns risken att 

den så viktiga osäkerheten och dynamiken försvinner. Detta skapar homogena och intetsägande 

platser. Goheen menar å andra sidan att oavsett riskerna med kommersialiserade offentliga platser 

så kommer det alltid att finnas en symbolik på offentliga platser. Offentliga platser är viktiga och 

möjligheten att exempelvis ta över platserna genom demonstrationer stärker denna symbolik. 

 

Stockholms stad och de andra förvaltarna arbetar aktivt med att hålla innerstadens kajer tillgängliga 

och attraktiva. Kajerna kan sammanfattningsvis sägas vara unika delar av staden och utgör något 

slags mellanrum mellan bebyggelse och vatten. Kajområdena blir ett slags övergång mellan planering 

på mark och planering på vatten. Dessa är inte alltid samordnade och tillsammans är de avgörande 

för hur kajområdena utformas och hur allmänheten får tillgång till stadens vatten. I bland annat 

översiktsplaneringen kan man se att stadens vattenrum i princip är något som är ”heligt” och är 

oerhört viktigt för Stockholms karaktär. Även bebyggelsen som vetter mot vattnet har särskild 

betydelse men när det gäller kajsträckorna finns inte är riktigt lika klara regler och förhållningssätt. 

Kajerna och de fartyg som på många ställen ligger mer eller mindre permanent längs kajerna är 

självklart en viktig del för stadens invånares tillgång till vattenrummen och även skapandet av 

stadsbilden. Trotts detta är planeringen splittrad vilket leder till att en enhetlig bild kan vara svår att 

bibehålla men samtidigt kan denna splittring vara en tillgång för att skapa en varierad stad där olika 

värden ges plats i olika delar av stadsrummet.  
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Bilaga 1, Frågeformulär - fallstudie 

 

 

Bor du i Stockholm? 

 

 

Hur gammal är du? 

 

 

Hur använder du kajområdet?  

 

 

Känner du dig säker här? 

 

 

Har du tänkt på vilka båtar som ligger här? Vad tycker du om båtarna? 

 

 

Vilka slags båtar skulle du vilja se? Inga båtar? 

 

 

Vad tycker du om kajområdet som helhet? 

 

 

Uppfattar du kajen som offentlig eller känns den privat?  

 

 

Uppfattar du kajområdet och fartygen som en tillgång för staden och dess stadsbild? 

 

 

Hur skulle du vilja se att dessa områden utvecklades i framtiden? 
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Bilaga 2, Söder Mälarstrand 

 

 
Söder Mälarstrand och Stockholms inre vattenrum  

Källa: www.eniro.se 
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Bilaga 3, Exempel på skylt 

 

 
Informationsskylt Stockholms Skeppsförening 

Källa: Skepp.org 
 


