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Kortfattad sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera rätten till det offentliga rummet och hur denna rätt 
manifesteras i en urban park som Skinnarviksberget i Stockholm. Fokus läggs huvudsakligen på den 
konflikt som uppstått mellan de boende intill parken och besökare som vissa menar använder 
parken på ett felaktigt sätt. Vidare diskuteras vilka konsekvenser denna konflikt får i form av 
begränsningar i rätten till det offentliga rummet. Studiens empiriska del består av tjugo enkäter och 
fem kvalitativa intervjuer. Studien genomförs företrädesvis med hjälp av ett humanistiskt 
vetenskapsteoretiskt perspektiv då fokus läggs på enskilda personers upplevelser och åsikter om 
parken. I teoridelen diskuteras framför allt litteratur som behandlar begrepp som rum och plats samt 
medborgarnas tillgång till gator, torg och parker. Genom teorin skapas en koppling mellan 
Skinnarviksberget och den övergripande debatten gällande rätten till det offentliga rummet. En 
viktig slutsats i den avslutande diskussionen är att alla som använder parken tillsammans avgör dess 
offentlighet.
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1. Inledning och bakgrund

”varma sommarkvällar är det mycket livligt, så öppna fönster kan man glömma”
-Boende på Yttersta Tvärgränd

Den tjugonde september i år publicerade lokaltidningen Mitt i Södermalm en artikel om hur några 
boende intill Skinnarviksberget upplever att parken blivit en stökig och skräpig plats med 
ungdomsgäng som festar och förstör i området. En av de boende berättade för tidningen att hon inte 
längre vågar gå ut på sommarkvällarna och att hennes utemöbler och staket blivit uppeldade. En 
annan granne berättar: ”Vi hör mycket skrän på nätterna. De håller folk vakna ända in på  
morgontimmarna och så kastar de flaskor så det är glassplitter över hela gatan”1

Artikeln beskriver en konflikt med grannar till parken på ena sidan och festande ungdomar på den 
andra. Ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, Christoffer Järkeborn, menar att polisen borde 
göra mer och chefen för Mariapolisen, Fredrik Hellgren säger att detta problem inte är någon nytt 
och inte heller något unikt för Skinnarviksberget. Samma konflikt råder i grönområden som 
Långholmen och Björns trädgård, men att ett alkoholförbud kanske kan fungera.2 Denna artikel står 
inte ensam. Det går att hitta ett stort antal liknande artiklar i Stockholms lokaltidningar den senaste 
tiden.

Jag kommer i denna uppsats att titta närmare på vilka åsikter, känslor och identiteter som är upphov 
till att en sådan artikel skrivs. Vilka är dessa boende intill Skinnarviksberget, hur uppfattar de 
parken och hur ser egentligen denna konflikt ut?

År 2005 intensifierades införandet av alkoholförbud 
på olika offentliga platser i Stockholm. Det kan 
handla om allt från parker och torg till delar av en 
trottoar. På Skinnarviksberget infördes år 2007 ett 
alkoholförbud mellan kl 00.00 och 07.00 (se figur 1).

Skinnarviksberget är en park på Södermalm i 
Stockholm. Parken består dels av ett berg på den 
östra sidan, dels av ett grönområde med träd, buskar 
och gräs på den västra sidan. En del av de boende i 
området gör skillnad på dessa två delar och kallar den 
ena för Skinnarviksberget och den andra för 
Skinnarviksparken. Jag kommer i den här uppsatsen 
inte att göra någon skillnad på parken i sin helhet och 
namnet Skinnarviksberget. När det behövs kommer 
jag emellertid att beskriva de olika delarna som 
parken eller berget på ett sätt som klargör vilken del 
jag menar. De två olika delarna av Skinnarviksberget, 
vilket jag kommer visa, kan användas och uppfattas 
på olika sätt. Därför kan det vara viktigt att skilja på 
dessa två.                                                                                 Figur 1. Information om alkoholförbud. Foto: Johan 
Sjöstrand                                              
                                                                                                         
Parken Skinnarviksberget anlades i början på 1900-talet.3 På den tiden präglades byggandet av 

1 Rönngren, Yttersta tvärgränd fylls av glassplitter efter festnätterna, Mitt i Södermalm, 2011-09-20, s. 5
2 Ibid, s. 5
3 Jonsson, Mehlis, Kempendahl, Parkplan Södermalm: Del 1, riktlinjer för utveckling och skötsel av Södermalms  
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parker av idéer om att den ursprungliga naturen skulle bevaras. Vid den tiden bodde de som kallades 
för garvare och skinnare på berget vilket gav den dess namn. Eftersom dessa yrken präglades av 
mycket dålig lukt var det naturligt att produktionen förlades en bit utanför staden.4 På 1800-talets 
senare hälft och vid sekelskiftet präglades även stadsbyggandet av hygieniska och moraliska 
föreställningar starkt kopplade till borgerskapet. Städerna, speciellt Stockholm, växte markant. 
Detta fick som effekt att arbetarklassen nu utgjorde den största delen av stadens befolkning. Deras 
bostäder var små och ohygieniska då många människor trängdes på en liten yta under knappa 
förhållanden. Arbetarna umgicks därför inte i hemmen med familjen, som borgarna. Umgänget 
förlades istället ute på gatan och inte i form av kärnfamiljer utan män för sig och kvinnor för sig. 
Borgerskapet ville förändra arbetarklassen sätt att umgås bland annat genom offentliga parker. 
Tanken var att genom dessa förändra arbetarklassen umgängesmiljö.5 

År 2008 påbörjades en upprustning av parken. Södermalms stadsdelsförvaltning delar in parkerna i 
Stockholm i olika karaktärer. Skinnarviksberget klassas här som en naturpark6 Med detta menas ett 
skogsbeklätt område, bergssluttning eller strand ofta i form av gröna stråk 0,5-5 ha. Parken anses 
dessutom vara en kulturhistoriskt värdefull plats av Stockholms Parkprogram och ha ett ”regionalt 
värde”. Med detta menas att den besöks av turister och människor från andra stadsdelsområden. 
Dessa parker anses ha ett extra behov av satsningar och resurser.7 Med sina 53 m över havet är 
Skinnarviksberget Stockholms högsta naturliga punkt (se figur 2).8

Figur 2. Skinnarviksberget är inringat. Kartan hämtad januari 2012 på: http://stockholm.se/-/Karta/

Den senaste tiden har det skrivits en hel del i Södermalms lokaltidningar om den uppblossade 
konflikten kring Skinnarviksberget mellan boende i området och, vad de anser är, en störande 
användning av parken. I tidningarna beskrivs en omfattande nedskräpning, förstörelse av både 
offentlig och privat egendom och att en otrygg atmosfär har bildats i området. Bland annat vittnar 

parker, 2009, s. 9
4 Jonsson, Mehlis, Kempendahl, Parkplan Södermalm: Del 2, inventering, analys och åtgärdsförslag, 2009, s. 183
5 Nolin, Till stadsbornas nytta och förlustande: den offentliga parken i Sverige under 1800-talet, 1999, s. 52-53
6 Jonsson, Mehlis, Kempendahl, Parkplan Södermalm: Del 1, riktlinjer för utveckling och skötsel av Södermalms  
parker, 2009, s. 11, 13-17
7 Ibid, s. 16, 28, 43, 50
8 Jonsson, Mehlis, Kempendahl, Parkplan Södermalm: Del 2, inventering, analys och åtgärdsförslag, 2009, s. 183
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grannar om att parkbesökare går in i deras trädgårdar och kissar.9 Förutom själva konflikten har 
användandet av det offentliga rummet och Stockholms parker och torg överhuvudtaget blivit ett hett 
ämne i lokal media. Det diskuteras om allt från att det sparas in på parker och att det skräpas ner till 
det ökade gatuvåldet med alkoholkonsumtion som grundläggande problem.10 Utöver detta talas det 
även om stora urbana parker som ett trendigt inslag i staden och en del i ett nytt sätt för stadsborna 
att leva. Parken beskrivs bland annat som vårt nya vardagsrum i en artikel i SvD.11 

Skinnarviksberget är således inte en unik park i egenskap av konfliktfyllt rum. Men denna park är 
ändå ett exempel på en plats som används av olika människor med olika syn på 
acceptabelt/oacceptabelt beteende. Det finns boende i området som uppenbarligen är missnöjda med 
hur Skinnarviksberget används. Det bekräftas i de tidningsartiklar som beskriver konflikten. 
Emellertid tror jag att problemet är betydligt mer komplext än så. De boende invid 
Skinnarviksberget är ingen homogen grupp vilket i sig innebär att de sannolikt har olika synpunkter 
på hur parken ska användas och av vem. Det går dock att konstatera att det finns en konflikt kring 
användandet av parken. Detta exemplifieras dels av debatten i media, men också av att det 
anordnats möten mellan polis, stadsdelsnämnd och de boende i området gällande nedskräpning, 
otrygg miljö och störningsproblem. Problemet finns alltså där. Frågan är om det går att gräva 
djupare i denna konflikt och koppla den till en större diskussion om rätten till det offentliga rummet.

2. Problemformulering, syfte och frågeställningar

2.1. Problemformulering
Vad vore en stad utan det offentliga rummet? Det är svårt att tänka på en stad utan några offentliga 
platser, där allt är ägt av enskilda företag eller privatpersoner. Vad skulle detta betyda för de som 
inte anses önskvärda av de som äger platsen och vilka krav kan vi egentligen ställa på det offentliga 
rummet? Detta är frågor som är intressanta och bland annat får sin relevans på grund av att vissa 
delar av dagens städer faktiskt privatiseras, samtidigt som nya inflyttade sociala grupper i staden 
ställer andra krav på sin omgivning än sina företrädare.12

Vem har då rätt till det offentliga rummet? Det är ingen lätt fråga att besvara vilket också framgår i 
den debatt som just nu förs bland både forskare och politiker. Gränsen mellan det offentliga och det 
privata är inte alltid glasklar. På de offentliga platserna i staden såsom gator, torg och parker ryms 
inte sällan en gråskala över vem som får nyttja utrymmet, i vilket sammanhang och under vilka 
former. Exempel på detta kan vara att tiggare avvisas från en plats. Ett annat är att olika evenemang 
pågår som antingen utestänger människor genom att ta betalt eller utestänger i den egenskapen att 
de stör eller tydligt riktar sig mot en viss grupp människor, och på samma gång visar att andra inte 
är lika välkomna. Dessutom ingår det ofta vissa villkor för att få vistas på en plats. För det mesta får 
man inte skräpa ner eller väsnas för mycket.

Som i alla offentliga rum är parken ett heterogent rum.13 Människor med olika åsikter delar på 
samma yta. Där ryms ett antal uppfattningar om vad som är acceptabelt beteende eller inte och hur 
parken ska se ut. Denna heterogenitet kan ofta resultera i både stora och små konflikter. Så har det 

9 Rönngren, Yttersta tvärgränd fylls av glassplitter efter festnätterna, Mitt i Södermalm, 2011-09-20
10 Claesson, Kan vem som helst dricka sig livsfarlig på Söder?, Södermalmsnytt, 2011-12-03
11 Anderson, Stora parker i staden ny trend, Svenska Dagbladet, 2008-06-04
12 Mitchell, The end of public space: People's park, defenitions of the public, and democrasy, 1995, s. 118
13 Massey, For space, 2005, s. 9-11
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även gjort i Skinnarviksberget. Flera av de boende i området har i media, till polisen och andra 
ansvariga myndigheter uttryckt en irritation över de som på sommaren festar och dricker alkohol i 
parken. De anser att de skräpar ner, stör med hög ljudnivå och skapar en allmänt otrygg miljö i 
parken och dess närområde. Eftersom det finns grannar som inte upplever något problem anser jag 
att denna konflikt är ett uttryck för hur olika människor upplever Skinnarviksberget på olika sätt. 
Detta vill jag titta närmare på bland annat genom att studera de boendes olika uppfattningar av 
parken. 

2.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att studera och försöka förstå hur Skinnarviksberget som en
offentlig plats betraktas och upplevs av de boende i närområdet. Jag vill ta reda på varför just
Skinnarviksberget är en plats där olika grupper kommit i konflikt med varandra och om det går att
koppla denna konflikt till en övergripande diskussion kring vem som har rätt till det offentliga 
rummet. Stadsparker som Skinnarviksberget är, precis som gator och torg, offentliga rum. Jag 
upplever att det saknas en del forskning om den relation som finns mellan urbana parker och de som 
bor i dess närområde. Detta gäller hur de boende intill parker upplever dessa i just deras egenskap 
av offentliga rum. Därför kommer jag i denna uppsats lägga fokus på Skinnarviksberget i 
Stockholm och de boende intill parken. Jag vill veta vilka grannarna till parken är, om de är 
nyinflyttade, unga, gamla, vad de arbetar med, var de bodde innan och var de vuxit upp. Jag vill 
även studera vilka uppfattningar dessa har om Skinnarviksberget. Vilka aktiviteter de brukar ägna 
sig åt i parken, vilken identitet de tillskriver parken, vilket användande de anser är 
acceptabelt/oacceptabelt i parken och på vilket sätt de uppfattar konflikten som uppstått där. Utöver 
detta vill jag ta reda på vilka aktörer som är delaktiga i denna konflikt. De svar jag får genom att 
ställa dessa frågor tror jag kan fungera som viktiga inlägg i diskussionen om vem som har rätt till 
det offentliga rummet. 

Min huvudfrågeställning är:
• Hur upplevs parken av de boende i området och går det att koppla konflikten i 

Skinnarviksberget till en övergripande diskussion om rätten till det offentliga rummet?

Kopplat till huvudfrågeställningen har jag formulerat tre stycken underfrågeställningar:
• Vilka aktörer finns representerade i konflikten?
• Hur anser de boende intill parken att den bör användas?
• Har det skett någon/några förändringar i användandet av parken de senaste åren och i så fall

vilken/vilka?

Genom dessa frågeställningar hoppas jag uppnå en ökad förståelse för hur rätten till det offentliga 
rummet manifesteras på en sådan specifik plats som Skinnarviksberget. Jag vill gå från att i 
litteraturen studera begreppen rum och plats, samt rätten till dessa i en urban miljö. Till att på en 
mikronivå förstå medborgarnas, i detta fall boende intill en specifik offentlig plats, känslor och 
upplevelser. Utöver detta vill jag ta reda på om det skett någon förändring i synen på parken den 
senaste tiden. I detta sammanhang blir konflikten i Skinnarviksberget relevant då den kan ses som 
ett uttryck för det jag kommer att studera, de boendes skiftande uppfattningar.

2.3. Avgränsning och disposition
Jag bestämde mig tidigt för att använda mig av ett humanistiskt vetenskapligt perspektiv eftersom 
syftet med med uppsatsen är att studera personliga åsikter och upplevelser. Detta kvalitativa sätt att 
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arbeta har emellertid gjort att jag fått avgränsa studien på så sätt att jag koncentrerat mig på ett fåtal 
individer i min empiriska del.14 Detta har även gjort att jag dels fått avgränsa studien till endast en 
park, Skinnarviksberget, och inte till exempel Tantolunden eller Vitabergsparken (platser som också 
likt Skinnarviksberget varit föremål för konflikter relaterade till nedskräpning och 
alkoholkonsumtion). Jag har dessutom varit tvungen att begränsa mina kvalitativa intervjuer till fem 
stycken, då tidsbristen gjort att jag inte skulle hinna gå igenom och analysera fler.

En ytterligare avgränsning jag gjorde i ett tidigt skede var att begränsa undersökningen till fyra 
stycken gator i anslutning till parken. Eftersom det finns boende som upplever att de störs av olika 
aktiviteter anser jag att jag måste dra en gräns för vilket område som rimligtvis kan störas av höga 
ljudnivåer etc. De hus som kommer att beröras av min studie ligger därför på gatorna 
Skinnarviksringen, Yttersta tvärgränd, Gamla lundagatan och Ludvigsbergsgatan (se figur 3). Alla 
dessa gator ligger i anslutning till Skinnarviksberget och kan därför sägas beröras av de aktiviteter 
som sker där.

Figur 3. Gatorna rödmarkerade från vänster Skinnarviksringen, Yttersta tvärgränd, Gamla lundagatan, 
Ludvigsbergsgatan. Kartan hämtad december 2011 på: http://stockholm.se/-/Karta/

Konflikten som kommer att beskrivas tydligare i mitt empiriska material, består grovt beskrivet av 
två parter, de boende och festande ungdomar. Objektet för de boendes klagan är således festande 
ungdomar. Två faktorer har emellertid gjort att jag valt att inte intervjua någon från denna grupp. 
För det första påbörjades denna uppsats i oktober. Denna tid på året vistas inte ungdomarna på 
Skinnarviksberget. Det går inte att säga vilka dessa ungdomar är. De behöver inte vara bosatta i 
närområdet utan kan komma från vilken del av Stockholms som helst. Därför skulle intervjuer med 
ungdomarna behöva göras på sommaren på berget där de vistas. Med detta sagt tror jag inte heller, 
med tanke på mina frågeställningar, att intervjuer med denna grupp skulle utgöra någon viktig del i 
den empiriska delen. Det är de boende i områdets uppfattningar och åsikter jag vill studera, inte 

14 Entrikin, Tepple, 'Humanism and democratic place-making', Approaches to human geography, 2006, s. 36
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ungdomarnas. Trots detta anser jag att dessa borde få komma till tals, med tanke på hur negativa 
vissa av de boende är till att de vistas på berget.

3. Metod
De boende intill Skinnarviksberget är inte en homogen grupp. De delar inte någon enhetlig 
uppfattning om hur parken ska upplevas eller vilka aktiviteter som borde bedrivas där.
Därför är det viktigt för mig att fokusera på enskilda individers upplevelser och synsätt utan några 
ambitioner på generalisering. Eftersom jag är intresserad av människors uppfattningar om 
Skinnarviksberget har jag nytta av att använda mig av ett humanistiskt vetenskapligt perspektiv.15 
Det som för mig är intressant sett ur detta perspektiv är individers vardagliga liv, skapandet av en 
identitet och relationen mellan människa och rum.16

 Denna uppsats är därför genomförd 
huvudsakligen genom kvalitativa studier. Jag vill, genom att genomföra intervjuer med de boende i 
området försöka ta del av deras upplevelser och försöka förstå vilket beteende som anses accepterat 
på Skinnarviksberget.17

 Jag är intresserad av att studera människors relation till en plats 
(Skinnarviksberget), och eftersom platsen enligt det humanistiska perspektivet är någonting som 
inte kan särskiljas från de människor som vistas i den är detta ett vetenskapligt perspektiv som 
passar min undersökning.18 Att använda mig av ett humanistiskt vetenskapligt perspektiv är inget 
självklart alternativ för mig. Genom studiens gång flyter jag ut och in i detta sätt att bedriva 
forskning. Jag använder mig bland annat av enkäter med ganska så slutna frågor i min ”förstudie”. 
Trots detta anser jag att ett humanistiskt perspektiv kan hjälpa mig med metoden att gå på djupet 
med de boendes personliga upplevelser av parken.

3.1. Litteratur
Här i metoddelen använder jag mig huvudsakligen av kurslitteratur för att motivera mitt sätt att 
samla och analysera mitt empiriska material. Med hjälp av Methods in human geography: a guide 
for students doing a research project, diskuterar jag val av respondenter, vilka för och nackdelar det 
finns med mitt sätt att samla material, samt alternativa sätt att bedriva forskning. I början av 
metoddelen har jag även förklarat vilket vetenskapligt perspektiv som denna uppsats, i min mening, 
har närmast anknytning till, varför och vilka fördelar och nackdelar detta ger mig. Till min hjälp i 
denna del använde jag mig av kursboken Approaches to human geography. Men även i viss mån 
The future of geography av Ronald Johnston, People and place: the extraordinary geographies of  
everyday life av Lewis Holloway och Phil Hubbard och Emotional, embodied and affective  
geographies of alcohol, drinking and drunkenness av Jayne, Valentine och Holloway.

Då uppsatsen fokuserar på begrepp som rum, plats, rätten till det offentliga och gränsen mellan det 
privata och offentliga, har jag således använt mig av litteratur som kretsar kring dessa ämnen. För 
att beskriva Skinnarviksberget som en rumslig miljö använder jag mig huvudsakligen av Doreen 
Masseys bok For space. Rummet, enligt Massey, är en konstruktion av de olika typer av 
interaktioner som sker inom det. Inom rummet ryms flera olika identiteter och enheter som inte 
sällan kommer i konflikt med varandra. Rummet är inget konstant utan en pågående process.19 

I teoridelen diskuterar jag även vem som har rätt till det offentliga rummet. Jag anser att jag i denna 
del har nytta av forskning av bland andra Don Mitchell och Kurt Iveson som genom att diskutera 
rätten till det offentliga rummet samt hur denna rätt tas i anspråk av medborgarna ger mig en god 
15 Rodaway, 'Humanism and place-centred methods', Approaches to human geography, 2006, s. 263-264
16 Entrikin, Tepple, 'Humanism and democratic place-makin', Approaches to human geography, 2006, s. 30-31
17 Ibid, s. 36
18 Johnston, The future of geography, 1985, s. 145
19 Massey, For space, 2005, s. 9-11, 55
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förankring i internationella exempel. Dessa använder jag för att kunna dra paralleller mellan 
Skinnarviksberget och den övergripande diskussionen kring dessa begrepp. Jag är medveten om att 
Don Mitchell kan betraktas som en något radikal röst i frågor om privatisering och medborgerliga 
rättigheter. Emellertid anser jag att hans arbete på många sätt är så pass relevant för min studie att 
jag inte kan undgå att använda litteratur som The end of public space: People's park, defenitions of  
the public, and democrasy och The people's property? power, politics, and the public.20, 21 

Vidare kommer jag att använda mig av flera artiklar kring offentliga rum, vilka typer av rättigheter 
som innefattar rättighetsbegreppet samt vem som beträder det offentliga rummet och i vilka 
sammanhang. Dessa är artiklar av bland andra Sofia Cele, Mark Purcell, Henri Lefebvre, Lynn A 
Staeheli, Karen Malone, Mustafa Dikec, Kaui A Attoh, Peter G Goheen och Mats Lieberg.

Förutom att problematisera och diskutera det rumsliga begreppet kommer jag även i teoridelen ge 
rum åt platsbegreppet och hur det kan kopplas samman med de boende intill Skinnarviksberget. I 
denna del använder jag mig till stor del av People and place: the extraordinary geographies of  
everyday life av Lewis Holloway och Phil Hubbard.22 I denna bok problematiserar Holloway och 
Hubbard begreppet plats, dels genom specifika exempel som hemmet som en skyddad zon, men 
även plats som en mer abstrakt relation mellan människa och miljö.

3.2. Enkätundersökningen
Jag skickade ut enkäter till 53 hushåll på gatorna Yttersta tvärgränd, Skinnarviksringen, 
Ludvigsbergsgatan och Gamla Lundagatan. Jag valde just dessa gator eftersom de ligger i 
anslutning till Skinnarviksberget vilket ökar chansen till att de boende svarar. Jag fick tillbaka 20 
stycken, vilket betyder att en ganska stor del av de som fick enkäten ansåg att de hade någonting att 
säga om parken. Med detta sagt är själva mängden svar inte särskilt stor. Emellertid var mitt syfte 
med enkäterna inte att skapa ett empiriskt underlag som skulle kunna användas till övergripande 
generaliseringar om de boende på dessa gator. Syftet med enkäterna kan snarare beskrivas som ett 
försök till att finna tendenser i hur parken används och uppfattas. Jag ville med enkäterna få en bild 
av hur parken kan uppfattas, inte hur alla uppfattar parken. En annan, kanske den viktigaste, 
anledningen till att jag valde att skicka ut enkäter var att jag genom dem hoppades på att få tag i 
respondenter till de intervjuer jag ville genomföra. Detta resulterade också i fem stycken kvalitativa 
intervjuer. Alla valda genom enkätsvaren.

Enkäter är vanligtvis mer behjälpliga i en kvantitativ studie, men de kan ändå vara en tillgång till 
en, i övrigt kvalitativ, studie. Dels på grund av de anledningar jag nämner ovan, dels ställer jag 
några ganska öppna frågor i enkäten där respondenterna får ge uttryck för olika, högst individuella, 
erfarenheter av parken. Risken med sådana frågor är dock att respondenten missuppfattar frågan 
eller att den tolkas på olika sätt av olika personer.23, 24

När jag formulerade frågorna var jag noggrann med att inte visa vilka typer av svar jag vill ha. Jag 
anser att det finns både fördelar och nackdelar med att ge väldigt öppna frågor. Genom till exempel 
frågan ”finns det några förbättringar som du anser borde göras i parken” ville jag bland annat ta 
reda på om respondenten uppfattade något som störande i parken. På detta sätt ville jag komma åt 

20  Mitchell, The end of public space: People's park, defenitions of the public, and democrasy, 1995
21  Iveson, Publics and the city, 2007
22  Holloway, Hubbard, People and place: the extraordinary geographies of everyday life, 2001
23 Valentine, 'Tell me about...: using interviews as a research methodology', Methods in human geography: a guide for  
students doing a researchproject, 2005, s. 110-111, 115
24 Weiss, Learning from strangers: the art and method of qualitative interview studies, 1994, s. 3
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den konflikt som uppstått mellan vissa boende och de som festar i parken.25 Det jag inte ville göra 
var att ställa en direkt fråga om konflikten och på så sätt riskera att de som svarade kände sig 
tvungna att gå med på att det finns en konflikt. Jag ville att de själva skulle vilja prata om detta om 
det nu var så att de uppfattade ett problem. Emellertid finns det en chans att en del av de som 
svarade uppfattar ett problem men inte tolkade frågan på ett sådant sätt att de skulle nämna detta.

Dels skickade jag ut enkäterna i pappersform i de boendes brevlådor. Dels skapade jag en enkät som 
respondenterna kunde komma åt online. Detta gjorde jag på grund av att så många som möjligt 
skulle kunna svara även om de skulle resa bort eller på annat sätt var förhindrade att skicka tillbaka 
enkäten. Emellertid fick jag bara två svar på internetenkäten. Nästan alla respondenter valde att 
lägga svaret på brevlådan. De flesta som svarade på enkäterna gav utförliga svar, även om några 
endast gav svar i några få ord. Överlag anser dock jag att jag fick ut det jag hoppades av enkäterna. 
Jag beskriver svaren mer ingående i undersökningsdelen lite längre ner.

3.3. Intervjuerna
Fem personer av nitton valde att delta i en fördjupad intervju, vilket jag anser tillräckligt. Eftersom 
de boende intill Skinnarviksberget representerar en så stor mängd åsikter och identiteter tror jag 
ändå att det skulle vara svårt att låta fem respondenter tala för alla boende i området. På grund av 
detta kommer jag i analysen vara sparsam med att låta intervjuerna representera någon viss 
stereotyp som till exempel en ”söderbo”. Jayne, Valentine och Holloway, som gjort en kvalitativ 
studie om alkohol, fylla och den ”moralpanik” som de anser karaktäriserar debatten kring dessa 
ämnen, menar att deras metod (som förutom 60 stycken fördjupade intervjuer innehåller deltagande 
observation) har sina brister då det ingalunda är säkert att det går att fånga hela den heterogenitet 
som ryms inom begreppen alkohol, fylla, känslor och platser. Trots detta anser de att det är en bra 
metod för att undersöka detta stora ämne då det ger en viss insikt i människors liv och känslor.26

För att försöka fånga in så många åsikter som möjligt försökte jag få en så stor spridning i 
intervjupersonerna som möjligt. Detta resulterade i tre kvinnor och två män. Två stycken bor på 
Skinnarviksringen, två bor på Yttersta tvärgränd och en bor på Gamla Lundagatan. Tyvärr var det 
ingen på Ludvigsbergsgatan som ville ställa upp på en intervju. Två intervjuer genomfördes genom 
att vi promenerade i parken samtidigt som vi pratade. Det finns en del fördelar med att genomföra 
en intervju på detta sätt. Dels påminns respondenten hela tiden om själva ämnet då vi helt enkelt 
promenerar runt i det. Dels kan minnen från specifika platser dyka upp då man vistas i dem. 
Dessutom får jag som intervjuare betrakta respondenten i den miljö vi pratar om och hur denna 
interagerar med den.27 Ett problem med detta sätt att intervjua är emellertid att man begränsas av 
faktorer som väder och tiden på dygnet.

Den första intervjun genomfördes på kvällen vilket i november betyder att det är ganska mörkt ute. 
På grund av detta doldes vissa delar av parken i mörkret. Denna intervju var med en man, men om 
det varit en kvinna jag intervjuat finns det en risk, med tanke på att jag är en man, att hon känt sig 
otrygg i de mörkaste delarna av parken eftersom hon inte känner mig.28 Den andra intervjun, där 
respondenten var en kvinna, genomfördes på dagen. Trots att det var fint väder var det väldigt kallt 

25 Parfitt, 'Questionnaire design and sampling', Methods in human geography: a guide for students doing a  
researchproject, 2005, s. 87, 91
26 Jayne, Valentine, Holloway, Emotional, embodied and affective geographies of alcohol, drinking and drunkenness, 
2010, s. 2
27 Cook, 'Participant observation', Methods in human geography: a guide for students doing a researchproject, 2005, s. 
167
28 Valentine, 'Tell me about...: using interviews as a research methodology', Methods in human geography: a guide for  
students doing a researchproject, 2005, s. 113
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ute vilket skulle kunna innebära att respondenten är obekväm och vill avsluta intervjun tidigare än 
väntat. Emellertid upplevde jag inte att detta var något problem vid just detta tillfälle då intervjun 
snarare blev längre än väntat.

Två av intervjuerna genomfördes per telefon då respondenterna inte upplevde att de hade tid att 
träffas. Detta är inte en typ av intervju som jag föredrar. Dels kan jag som intervjuare inte betrakta 
respondentens kroppsspråk. Dels tror jag att intervjun lätt får en mer formell karaktär då avståndet 
mellan intervjuare och intervjuad kan göra det svårt att skapa ett förtroende oss emellan. Trots detta 
blev en av dessa intervjuer väldigt givande och avslappnad. I den andra var det dock svårt för mig 
att få igång en djupare diskussion. Detta kan förstås bero flera orsaker som till exempel 
personlighet, men jag skulle ändå säga att jag föredrar att hålla intervjun ansikte mot ansikte.

Den sista intervjun med en av de boende i området genomfördes på ett café i närheten av 
Skinnarviksberget. Eftersom att jag föredrar att spela in intervjuerna på grund av att jag då kan 
koncentrera mig mer på samtalet när jag inte behöver anteckna, finns det en risk att 
ljudupptagningen blir dålig. Detta på grund av att caféer ibland kan vara lite stimmiga.29 Så var 
också fallet i denna intervju. Ljudupptagningen blev dålig, men ändå tillräcklig bra för att kunna 
användas. Dock som följd av att det tar betydligt längre tid att transkribera. Detta är uppenbarligen 
inte problem om man som intervjuare väljer att föra anteckningar istället. 

Jag förde anteckningar i tre intervjuer. Dels de två intervjuerna som gjordes över telefon, men också 
en av intervjuerna som genomfördes genom en promenad i parken. Respondenten kände sig i detta 
fall obekväm med att bli inspelad, något som jag självklart måste respektera. Ett problem som jag 
emellertid upptäckt i samband med att föra anteckningar är att det blir betydligt svårare att ”fånga” 
citat från respondenten. När jag under intervjun fick höra något särskilt intressant, tog jag mig tid 
och antecknade ett ordentligt citat. Men för det första hann jag inte med allt som kunde vara av 
intresse. För det andra är det i intervjustadiet inte säkert att jag är medveten om vilka citat som kan 
tänkas vara intressanta i ett senare skede i studien då det är dags att sammanställa och analysera. 
Det kan vara så att jag under arbetets gång funnit andra intressanta ämnen eller åsikter som jag då 
inte kan visa genom citat. Med tanke på detta anser jag därför att det är bättre att spela in 
intervjun.30

Förutom fem stycken av de boende kring parken, valde jag att intervjua två representanter från det 
lokala brottsförebyggande rådet Söderandan, knutet till Södermalms stadsdelsförvaltning. Detta 
gjorde jag dels för att de har god kännedom om hur parkerna på Södermalm används och eventuella 
problem som kan uppstå i dessa. Dessutom är det på Söderandans bord eventuella klagomål, från 
boende intill Södermalms parker, hamnar. Intervjun genomfördes på deras kontor på 
Medborgarplatsen. Deltagare var två representanter från Söderandan, jag samt en annan student som 
skriver en uppsats om ett liknande ämne. En fördel med att vara flera under en intervju är att det är 
lättare att få igång en diskussion. Dessutom kan de som intervjuar turas om att ställa frågor, 
anteckna, fundera över nya frågor osv. Trycket lättar på så sätt på respektive intervjuare. Utöver 
detta så är det en skillnad i att intervjua en boende invid parken och en ”officiell” person med större 
sakkunskap. En annan skillnad är att jag i denna intervju inte var intresserad i upplevelser och 
känslor i samma grad som hos de boende.

Jag valde ganska tidigt att genomföra intervjuerna som vanliga samtalsintervjuer med en respondent 
i taget. Det finns andra sätt att genomföra intervjuer som till exempel fokusgrupper men jag anser 

29 Valentine, 'Tell me about...: using interviews as a research methodology', Methods in human geography: a guide for  
students doing a researchproject, 2005, s. 118
30 Ibid, s. 122-123
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att samtalsintervjuerna passar bättre i detta fall. Förvisso har intervjuer genom fokusgrupper flera 
fördelar. Styrkan i dessa ligger i själva samtalet och den information man får om temat som 
behandlas. Deltagarna kan få varandra att minnas och ifrågasätta sina egna åsikter.31

 Men samtidigt 
finns det risker i att vissa deltagare kommer ta ett större utrymme än andra. Dessutom tror jag att 
jag då inte får en lika djup förståelse för varje enskild deltagare, utan snarare en större insikt i 
diskursen kring parken som offentligt rum. Detta är visserligen också viktigt i min studie men jag 
vill inte att det ska ske på bekostnad av varje individs upplevelser och berättelser. Min förståelse för 
parken som offentligt rum hoppas jag få genom att analysera den tidigare forskningen och i samtalet 
i intervjuerna. Som jag har beskrivit i början av uppsatsen så finns det en konflikt angående 
användandet av parken. Detta kan i sin tur göra att starka känslor luftas i en intervju. Sker det då i 
en fokusgrupp tror jag att risken för att vissa deltagare får mindre utrymme än andra är ganska 
stor.32

3.4. Forskningsetik
Tiden för uppsatsens första del ägnades åt att gå igenom litteratur som behandlar ämnen som rätten 
till det offentliga rummet samt hur vi ser på och förhåller oss till begrepp som rum och plats. Det 
finns väldigt mycket forskning inom dessa områden, vilket gjorde att jag efter en tid var tvungen att 
avbryta mitt sökande efter relevant litteratur och börja analysera det material jag hade. Jag är 
medveten om jag därför troligtvis missat en del röster inom bland annat synen på privatisering i 
urban miljö och hur människors tillträde till det offentliga rummet och den inneboende konflikt som 
rummet ger upphov till kan se ut. Trots detta anser jag att de forskare inom kulturgeografi, filosofi 
och sociologi som står för större delen av den litteratur jag använt, ändå ger mig en tillräckligt god 
grund att stå på för att på ett trovärdigt sätt diskutera de ämnen som uppsatsen fokuserar på.

I denna uppsats läggs ett visst fokus på konflikten mellan de boende intill Skinnarviksberget och 
vad vissa av dem anser är ett felaktigt användande av parken. Detta har gjort att jag redan i ett tidigt 
stadium varit medveten om risken för ett scenario där ”den som skriker högst, är den som hörs”. 
Med detta i bakhuvudet har jag gjort mitt bästa för att så många olika uppfattningar och åsikter som 
möjligt ska få utrymme i studien. Om för mycket utrymme ges till de respondenter som är mest 
kritiska, är det lätt hänt att konflikten överdramatiseras. På samma gång måste jag vara medveten 
om mina egna brister, de mål jag själv satt upp för uppsatsen och att jag funderar över vem jag är 
och vilken effekt min identitet har på både det sekundära och primära materialet. Att fundera över 
min roll som intervjuare tror jag är särskilt viktigt. Jag, en vit man mellan 25 och 30 år, kan i vissa 
sammanhang sägas ha tolkningsföreträde och därför betraktas med viss skepsis. En situation där ett 
sådant resonemang är relevant skulle kunna vara intervjuer med olika minoritetsgrupper eller utsatta 
människor. Detta är inte fallet i denna uppsats men det är ändå viktigt att fundera över vilket intryck 
min person kan göra på respondenterna och betydelsen av min och respondenternas identiteter.

Jag insåg ganska tidigt in i min första intervju att de frågor jag ställer till en början endast bygger på 
de uppfattningar och frågor jag formulerat, så att säga, ”hemma på rummet”. När jag väl började 
med intervjuerna kom jag i samtalet på nya frågor spunna ur de svar respondenterna gav mig och ur 
den diskussion som skapades i intervjun.33 Exempel på detta var när en informant berättade att det 
hållits gårdsfester, vilket i sin tur fick mig att fundera över hur de boendes upplevelser av parken är 
kopplat till grannsämja och en känsla av tillhörighet. Det fick mig att i fortsättningen ta upp frågan 

31 Conradson, 'Focus groups', Methods in human geography: a guide for students doing a researchproject, 2005, s. 
129-131
32 Ibid, s. 134-135
33 Valentine, 'Tell me about...: using interviews as a research methodology', Methods in human geography: a guide for  
students doing a researchproject, 2005, s. 122
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om respondenterna kände att de hade en bra kontakt med sina grannar och om de någonsin talade 
om parken och eventuella problem där med sina grannar. 

Förutom att intervjuerna i sig kan ge mig nya idéer, visar de också hur pass beroende jag är av 
språket. Genom språket formulerar jag frågor och genom språket kommer svaren från 
respondenterna. De intervjuer jag genomför blir enligt detta synsätt en produkt av mitt språk. Detta 
sätt att se på språket som en hämmande effekt på forskningen, formulerat av Richard Rorty, skulle 
även kunna ses som en fördel.34 Istället för att se det som en begränsning så kan man betrakta 
språket som ett verktyg som hjälper mig att förstå de tankar jag har och de frågor jag vill få svar på. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att språket fungerar olika på olika platser i världen vilket 
också påverkar de frågor en forskare ställer. Om mitt sätt att tänka är beroende av språket, är det 
möjligt att en annan person som skriver en liknande uppsats men med ett annat språk, skulle ställa 
frågor med en annan innebörd eller mening vilket i sin tur skulle kunna påverka resultaten i olika 
riktning.

4. Teori
I denna del av uppsatsen kommer jag att ta upp begreppen rum och plats och vad rätten till dessa 
innebär. Detta är en viktig del i min uppsats på grund av att jag genom att förklara och diskutera 
dessa begrepp kan göra Skinnarviksberget som en offentlig park mer konkret och dessutom lyfta 
konflikten i parken till en nivå som gör den begriplig, även i ett internationellt sammanhang. Jag 
börjar med att diskutera det rumsliga begreppet som bärare av ett flertal olika former, åsikter och 
entiteter samt vilken konsekvens detta får för hur vi lever i och uppfattar rummet. Efter avsnittet om 
det rumsliga begreppet kommer jag att gå närmare in på debatten kring vem som har rätt till det 
offentliga rummet och hur denna diskussion ser ut. Vidare tar jag upp vilken rätt som egentligen 
syftas på och olika sätt att beskriva denna rätt. Avslutningsvis kommer jag i denna teoridel att 
beröra själva platsbegreppet och diskutera Skinnarviksberget som plats.

4.1. Det rumsliga begreppet
Skinnarviksberget är en park på Södermalm i Stockholm. Den omges av både villor, så kallade 
”townhouse”, bostadsrätter, hyresrätter och kulturkåkar. Både unga och gamla lever och arbetar i 
dess närhet. Skinnarviksberget är en park som jag tror de flesta som bott i Stockholm en längre tid 
har någon relation till eller åtminstone har hört talas om. Att döma av bilden som målas upp i media, 
av mina enkäter och intervjuer, använder sig olika människor av parken på olika sätt. 
Skinnarviksberget har förändrats en hel del sedan dess skapelse. Dels har den förändrats på ett 
fysiskt sätt, genom förändringar i landskapet, men också genom installation av en lekpark, 
belysning, papperskorgar etc. Dels har den förändrats i människors medvetande. Som jag beskrev i 
inledningen har parken fått sitt namn efter de så kallade ”Skinnarna” som bodde i området i början 
av 1900-talet. Med allra största sannolikhet var parken därför inte något vidare rekreationsområde 
för Stockholmaren på den tiden. Vad vi tänker på och vilken känsla vi har när tänker på 
Skinnarviksberget har alltså förändrats över tid. Dessutom har det skett en funktionell förändring av 
parken. De aktiviteter som råder i parken och dess olika användningsområden är inte detsamma nu 
som då.

Varför är då denna beskrivning av Skinnarviksberget viktig när vi talar om det rumsliga begreppet? 
Därför att ett rum enligt Doreen Massey kan sägas vara en produkt av tre olika faktorer. De är 
föränderliga, heterogena och fyllda av olika identiteter och entiteter. (1) För det första är rummet en 

34 Allen, 'A question of language', Using social theory: thinking through research, 2003, s. 18, 21
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produkt av olika typer av interaktioner, både på en makro och en mikronivå. Det går alltså inte att se 
på rummet som något separat från människor. De människor som lever kring parken och alla de 
besökare den har, interagerar med varandra och tillsammans skapar de parken i en rumslig mening. 
Men det stannar inte vid de som fysiskt vistas i parken. Även jag, när jag skriver detta, är jag med 
och skapar Skinnarviksberget som rumslig miljö i mitt och läsaren av denna texts medvetande. (2) 
För det andra är rummet inte någonting homogent. Olika typer av perspektiv och idéer ryms inom 
samma rum. Denna heterogenitet kan ofta innebära konflikter. Som kan förstås utifrån alla dessa 
olika människor som vistas på Skinnarviksberget, ryms denna park av människor som inte alltid 
delar samma åsikter. Rummet är i denna mening heterogent. (3) Till sist är rummet något som hela 
tiden skapas och återskapas. Det går alltså inte att se på rummet som något konstant. Även detta är 
lätt att förstå, dels genom parkens fysiska förändringar, dels genom dess skiftande betydelse för 
människorna i staden.35 

Med hjälp av föregående beskrivningar kan vi nu konstatera att att Skinnarviksberget är ett 
definierbart rum. Med detta som utgångspunkt anser jag att det blir väldigt intressant att studera hur 
människorna som bor intill Skinnarviksberget skapar parken och ger den en mening. Till exempel 
kan den konflikt som uppstått kring parken ses som ett resultat av den heterogenitet som präglar 
rummet och som är upphov till friktion mellan olika individer och identiteter. Förutom Massey, 
anser jag att det är viktigt att nämna Lefebvre som får stå för ett annat sätt att definiera rummet. Det 
ska emellertid sägas att dessa definitioner inte nödvändigtvis tar ut varandra. Lefebvres definition 
kan delas in i tre dimensioner. Dessa kallar han för ”perceived space”, ”conceived space” och ”lived 
space”. Jag anser att man kan översätta dessa till upplevt rum, uppfattat rum och levt rum. Det 
upplevda rummet är det konkreta rummet. Det som folk möter i det vardagliga livet. Det uppfattade 
rummet är rummet som en mental skapelse. Något som kreativt representeras. Det levda rummet 
kan ses som inkilat mellan det upplevda och uppfattade rummet då det kan sägas vara beroende av 
både det materiella och det mentala. Det levda rummet är inte någon passiv scen på vilken det 
sociala livet får spela, utan är, kanske man kan säga, själva livet för stadens medborgare.36, 37, 38 Vi 
kommer att återkomma till Lefebvre i del 4.3 i samband med medborgarens rätt att fysiskt använda 
rummet.

4.2. Rätten till det offentliga rummet
Vem som har rätt till det offentliga rummet är en central fråga i denna uppsats. Genom att studera 
hur olika människor uppfattar det offentliga rummet, vilka aktiviteter som pågår där, vem som har 
tolkningsföreträde och hur olika platser är kodade på olika sätt, har flera forskare visat att det 
offentliga rummet inte helt enkelt går att använda som ett sammanfattande begrepp. Alla människor 
beträder inte det offentliga rummet på samma villkor. Tvärtom visar en hel del forskning på att 
gränsen mellan det privata och det offentliga på många sätt flutit ihop. Det går  inte längre att säkert 
säga vad som är offentligt och vad som är privat. Detta beror på många olika faktorer, bland annat 
att den samtida urbana miljön på många ställen anses behöva vara profitabel.39, 40 Många affärer 
ersätts av eller flyttar in i gallerior. De regler, juridiska eller normativa, som gäller på trottoaren är 
inte detsamma som de i galleriorna. Detta gör att medborgarnas förhållningssätt till staden 
förändras. I en galleria möts människor men det är på företagens och marknadens villkor. Man möts 
för att konsumera, inte för att sprida idéer eller demonstrera. Precis som ute på trottoaren umgås 

35 Massey, For space, 2005, s. 9-11, 55
36 Purcell, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant, 2002, s. 102
37 Lefebvre, The production of space, 2005[1991], s. 28-29
38 Simonsen, Bodies, sensations, space and time: the contribution from Henri Lefebvre, 2005, s. 7
39 Iveson, Publics and the city, 2007, s. 5
40 Staeheli, Mitchell, The people's property?: power, politics, and the public, 2008, s. Xx, xxiii
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människor, men de måste anpassa sitt sätt att umgås efter de företag som äger galleriorna eller 
affärerna som hyr i dessa. Exempel på detta är att den som vill röka, åka skateboard, mötas på sen 
kväll eller natten är välkommen ute på trottoaren men inte i en galleria.41 Med detta sagt vill jag 
emellertid påpeka att en offentlig plats som en trottoar endast är så öppen och tillgänglig som 
tidigare beskrivet, förutsatt att medborgare inte förföljs, kränks eller vägras rätten att vara anonyma. 
Mats Lieberg uttrycker detta på ett bra sätt; 

”Frågan om offentlighet är således i denna mening snarare en gradfråga än en absolut egenskap.  
De som t ex bor vid en gata som betecknas som en offentlig plats kanske använder den på ett sådant  
sätt att andra upplever den som mindre öppen och tillgänglig”42 

Tydliga exempel på att det offentliga och privata flyter ihop i urbana miljöer är att företag anordnar 
olika tillställningar och ”events” på torg och i parker och att de konstinstallationer som finns i dessa 
ofta är konstnärernas privata egendom. För att nämna ett extremt exempel är flera torg i Chicago 
byggda med donationer och investeringar från privata aktörer och i vissa fall till och med döpta 
efter företag som till exempel SCB Plaza, Exelon Pavilion och BP Bridge.43 Det är emellertid viktigt 
att komma ihåg att det inte bara är privata företag och organisationer som kan utgöra ett hinder för 
medborgarens rätt till det offentliga rummet. I London är de flesta urbana parkerna omgärdade av 
stängsel och stängs av för allmänheten relativt tidigt på kvällen. Allmänheten har alltså inte tillgång 
till parkerna stora delar av dygnet.44 Detta är inte ett uttryck för några marknadskrafter, utan snarare 
som ett försök att minska brotten i staden. Tyvärr sker det på bekostnad av medborgarnas tillgång 
till det offentliga rummet. För att exemplifiera hur detta får effekter för medborgarna, har jag en 
bekant i London som måste gå tidigare från jobbet de dagar han vill jogga i sin lokala park. Men 
även i Sverige, vars parker ur ett internationellt perspektiv är ganska öppna och fria från 
marknadskrafter, finns exempel på parker som den senaste tiden upplevt en förändring i riktning 
mot privatisering. Jag tänker framförallt på Kungsträdgården i centrala Stockholm.

Denna offentliga park har en scen, fasta restauranger, kaféer och kiosker samt är värd för diverse 
evenemang som till exempel ”Smaka på Stockholm” under sommaren och en julmarknad på 
vintern. Är denna park lika offentlig som till exempel Humlegården eller Skinnarviksberget? I min 
mening, nej. Inte om man med offentlighet räknar med att alla ska ha rätt att använda platsen på 
samma villkor. Om vi till exempel tänker på ”Smaka på Stockholm” som anordnas i 
Kungsträdgården varje sommar, går det att identifiera flera faktorer som kan fungera som 
hämmande för tillgängligheten. I stort sett halva parken fylls av restauranger, men maten är inte 
gratis, vilket utestänger de som inte har råd att betala för maten. Dessutom serveras det alkohol 
vilket inte alla medborgare ser som något positivt. Detta evenemang tar uppenbarligen över de fria 
ytor som fanns där innan vilket betyder att landskapet förändras för en tid och hindrar en tidigare 
användning av platsen.45 Jag vill poängtera att jag själv inte lägger någon värdering i om ett 
evenemang som ”Smaka på Stockholm” i sig är någonting positivt eller negativt. Men det är ändå 
viktigt att diskutera vilka effekter förändrade villkor i urbana parker får för medborgarens tillträde 
och rätt till det offentliga rummet.

Förutom att utestängningen ur det offentliga rummet, som jag visat ovan, inte kan sägas ske genom 
en enskild kraft är det inte heller säkert att färre har rätt till det offentliga rummet nu än för t. ex. 
tjugo år sedan.46 Formerna för vem som har rätt och vem som inte har rätt har ändrats, men går det 

41 Iveson, Publics and the city, 2007, s. 4
42 Lieberg, 'Ungdomarna, staden och det offentliga rummet', Ungdomar i skilda sfärer, 1993, s. 198-199
43 Staeheli, Mitchell, The people's property?: power, politics, and the public, 2008, s. Xvii
44 London stad, Url: http://www.cityoflondon.gov.uk, hämtad 2012-01-09
45 Turesson, Smaka på Stockholm, http://www.smakapastockholm.se/, hämtad 2012-01-03
46 Malone, Street life: youth, culture and competing uses of public space, 2002, s.4
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att säga att det offentliga rummet präglades av en större jämlikhet förr i tiden än nu? Jag tror inte 
det. Inslag av privatisering i det offentliga rummet har en effekt på medborgarnas tillträde, men allt 
det kan visa är att formerna för hur vissa människor utestängs ur det offentliga rummet ser 
annorlunda ut nu än förr. Detta gör emellertid inte privatiseringen av det offentliga rummet mindre 
intressant. Inte heller går det att säga att denna utveckling inte har någon effekt på medborgarnas 
rättigheter. När det offentliga rummet privatiseras, förändras människors syn på det. När 
stadsmiljön upprustas och nya sociala grupper flyttar in, blir fenomen som tidigare varit osynliga i 
det offentliga rummet synliga och uppfattas som störande. Ett exempel på detta är hemlösa. Denna 
grupp ska inte märkas i den gentrifierade staden. De anses inte vara en naturlig del av det offentliga 
rummet. När de börjar synas på grund av gentrifiering uppstår därför reaktioner.47 På samma sätt 
som de hemlösa har mist sin plats i det offentliga rummet i takt med gentrifiering, kan ungdomarna 
i Skinnarviksberget upplevas som något som inte passar in. Eller i alla fall som ett problem.

En bild som nu börjar träda fram är att det offentliga rummet inte är samma sak på alla platser och 
för alla människor. Men jag vill ändå nämna ett till exempel på detta. En grupp människor som inte 
kan sägas ha, eller kanske snarare delges, samma rätt till det offentliga rummet som majoriteten av 
medborgarna är barn. Barn som vistas i parker, gör det allt som oftast idag under uppsikt av 
någon/några vuxna. Sofia Cele visar detta genom en studie där hon följer med barn under deras 
användning av urbana parker. Hon upptäcker genom denna studie att barnen kontinuerligt hålls 
under uppsikt av vuxna parkbesökare, oavsett om de är bekanta eller inte. Dessutom får barnen ofta 
åtnjuta diverse bannor och varningar av vuxna enbart genom att vistas i parken, alltså utan att ha 
provocerat genom att till exempel kliva i rabatter eller göra annan fysisk åverkan på parken.48 Detta 
visar att barn som grupp inte kan anses ha samma rätt till offentliga rum, i form av parker, som 
vuxna som grupp.

4.3. Vad menas med rätt?
Vilka rättigheter kan en medborgare då kräva av det offentliga rummet? Självklart kan detta sägas 
vara en högst personlig fråga. Men genom att göra lite grövre generaliseringar kan man få fram 
några rättigheter som kan anses vara grundläggande i västerländska samtida städer. Det kan 
emellertid inte sägas råda någon konsensus i den akademiska världen över vilka rättigheter som 
borde premieras över andra. Men det finns ändå några rättigheter som sticker ut i debatten kring 
rätten till staden och det offentliga rummet. Dessa rättigheter som diskuteras av namnkunniga 
forskare såsom sociologen och filosofen Lefebvre är bland annat rätten att vara annorlunda, 
demokratiska rättigheter, rätten till att fysiskt använda rummet samt rätten att kunna röra sig fritt i 
staden.49, 50, 51

En intressant del i de rättigheter som diskuteras i debatten om det offentliga rummet är rätten till att 
vara annorlunda. I olika delar av staden finns grupper som för tillfället har tolkningsföreträde. Detta 
kan bland annat handla om hur man ska klä sig eller uppföra sig. Denna rätt skulle kanske kunna 
sägas vara mindre relevant. Men jag anser ändå att den är viktig att nämna då den är en viktig 
ingrediens i det som gör en stad heterogen. Som en del i rätten att vara annorlunda gäller även rätten 
att göra motstånd mot de grupper som har tolkningsföreträde i staden. Den som vill vara annorlunda 
ska ha en möjlighet att kämpa mot den homogenitet som kan känneteckna gruppen med 

47 Mitchell, The end of public space: People's park, defenitions of the public, and democrasy, 1995,  s. 118
48 Cele, On Foot in the City of Children, 2005, s. 94
49 Purcell, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant, 2002, s. 99, 102-103
50 Dikec, Justice and the spatial imagination, 2001, s. 1789-1790
51 Attoh, What kind of right is the right to the city?, 2011, s. 677-678
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tolkningsföreträde.52

Flera forskare inom bland annat geografi och urbana studier menar att den politiska och ekonomiska 
globaliseringen får allvarliga konsekvenser för människors rätt att styra sig själva då allt mer makt 
hamnar i den ekonomiska sektorns händer. Studier har bland annat gjorts kring hur de politiska och 
ekonomiska omstruktureringarna i världen påverkar människors demokratiska rättigheter. Dessa 
menar att en konsekvens av att multinationella företag och organisationer får allt mer makt är att 
medborgarna får mindre och mindre inflytande. De anser att de medborgerliga rättigheterna och 
självklara saker som rätten att få delta i de beslut som påverkar staden är i fara. Rätten till staden 
tjänar man genom att leva sitt liv i den. De som har rätt till staden är alltså de som producerar det 
urbana rummet och de ska ha rätt att få vara delaktiga det beslutsfattande som påverkar dem.53

På grund av bland annat den gentrifiering och privatisering som sker i det offentliga rummet finns 
det en risk att vissa grupper av medborgarna får svårt att fritt använda det offentliga rummet. 
Lefebvre talar om ”appropriation” (kan liknas vid att lägga beslag på). Med detta menas att 
medborgarna ska ha fysisk tillgång till de offentliga platserna. De ska kunna intaga och använda det 
urbana rummet. När exempelvis en galleria ersätter affärer utmed en trottoar, uppstår därför hinder 
för medborgarnas ”appropriation”.54

4.4. Skinnarviksberget som plats
Världen har i dag i viss mån blivit en mycket mindre plats än den var för hundra år sedan. Den 
globala ekonomin når alla delar av jorden. Multinationella företag och icke statliga organisationer 
finns idag representerade i de flesta av de stora städerna. Kulturella fenomen sprids, bland annat 
med hjälp av internet, från kontinent till kontinent. Detta kan lätt skapa en känsla av att alla platser 
på jorden knyts samman med varandra och bildar en enda stor mix av kultur och identitet. Förvisso 
finns det, enligt mig, en viss sanning i detta. Exempel på detta är att rätter som Sushi, Tacos och 
Peking anka tillagas i de flesta städer i Sverige. Eller att svenska artister kan ”slå igenom” i USA 
före Sverige. Trots detta är det viktigt att komma ihåg, som jag nämnde i del 4.1 Det rumsliga 
begreppet, att det är vi människor som skapar platsen. Så att på detta sätt förenkla begreppet plats 
och definiera det som ett antal delar i det globala systemet och människor till rationella, 
likatänkande, ekonomiska varelser, gör att man missar hur unika platser kan kan vara och den 
relation som människor har till sin omgivning. Genom att, som i denna uppsats, studera människors 
relation och känsla av tillhörighet till platser, tillämpar jag ett humanistiskt perspektiv på 
platsbegreppet55, vilket kan ses som ett försök att distansera mig från denna typ av generalisering av 
begreppet plats.

Genom ett humanistiskt perspektiv blir människors känsla av tillhörighet till platser viktigt att 
studera. Det är svårt att studera känslor på ett kvantitativt sätt. För att till exempel studera en känsla 
av ”hemma” måste man som forskare därför tillämpa en kvalitativ metod.56 Som jag kommer visa i 
empiridelen, betraktar de boende intill Skinnarviksberget denna plats som en del av deras hem. 
Således är det viktigt att diskutera begreppet plats i förhållande till känslan av ”hemma”. Enligt 
Holloway och Hubbard ger människor platser de lever i mening. Genom att ge en plats mening 
förstärker vi banden och tillhörigheten till den. Begreppet hemma behöver inte innebära den 
lägenhet eller det hus vi bor i. Hemma är en plats vi känner till väl och har en stark relation till. 

52 Dikec, Justice and the spatial imagination, 2001, s. 1790
53 Purcell, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant, 2002, s. 99, 102
54 Ibid, s. 103
55 Holloway, Hubbard, People and place: the extraordinary geographies of everyday life, 2001, s. 66-67
56 Ibid, s. 67-68
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Detta gör även att ”hemma” är en plats som vi känner ett ansvar för och vill beskydda. Dessutom 
kan detta begrepp kopplas till privatlivet.57

5. Undersökningen
I denna del kommer jag presentera de enkäter och intervjuer som delats ut och genomförts med de 
boende på de aktuella gatorna. Jag börjar med att gå igenom enkäterna där en sammanfattning av 
svaren redovisas, för att i den senare delen diskutera de intervjuer som genomförts och visa, på ett 
mer genomgående sätt, hur respondenterna tänker och resonerar kring de ämnen som tas upp i 
studien.

5.1. Enkäterna
Tjugo stycken av de femtiotre enkäter jag skickade ut blev besvarade, något som jag hoppas innebär 
att detta är ett ämne av intresse för de boende i området. Ungefär lika många kvinnor som män 
svarade. Endast två av de 20 som svarat har barn boende på samma adress som de själva. I enkäten 
formulerade jag frågan som; hur många barn har du (som bor vid denna adress)? Detta kan innebära 
att några respondenter har barn som bor på en annan adress. Eftersom medelåldern på 
respondenterna är 55,4 så är det inte så konstigt att en del av dem har barn som flyttat ut. Men 2 
stycken av 20 anser jag ändå vara ganska lite med tanke på att 10 stycken av dessa 20 respondenter 
är 60 år eller yngre. Den yngsta är 23 år och den äldsta är 88 år. Två respondenter berättade inte hur 
gamla de är. Följaktligen bygger medeltalet på 18 stycken respondenter, inte 20. En av de två som 
inte skrev sitt födelsetal var även en av de två som har ett barn boende hemma. Eftersom det finns 
två dagis på Yttersta tvärgränd och ett på Skinnarviksringen, något som jag anser vara ganska 
många inom ett så litet område då alla ligger inom ett stenkast från varandra, går det att konstatera 
att det finns en hel del barn i området. Detta gör att den höga medelåldern på respondenterna kan 
vara en anledning till att så få av dem har barn som fortfarande bor hemma.

Det ämne som behandlas i enkäten kan vara av större intresse för en viss typ av boende i området än 
andra. Om en person till exempel upplever ett stort missnöje med hur parken används och kanske 
inte känner att hon/han får någon respons från myndighetshåll, skulle denna enkät kunna erbjuda ett 
bra sätt att ventilera detta missnöje. Det kan i sin tur göra att jag får en överrepresentation av 
”missnöjda” boende i enkäten, något som kanske inte speglar verkligheten då de personer som är 
tillfreds med hur parken används möjligtvis inte känner samma behov att få sina åsikter hörda. Med 
detta sagt menar jag inte att det finns ett större eller mindre värde i åsikterna, vare sig de är 
”negativa” eller ”positiva”. Men jag anser ändå att det är viktigt att ha i åtanke att det finns en risk 
att verkligheten inte alltid representeras när respondenterna, så att säga, själva anmäler sitt intresse. 
Visserligen är det jag som har skickat ut enkäterna, men de enda kriterierna jag använde för att välja 
ut respondenter var kön och adress. Kön på grund av att jag ville nå ut till lika många män som 
kvinnor. Adress på grund av att jag, som jag tidigare nämnt, anser det viktigt att respondenterna ska 
vara bosatta alldeles intill parken.58 

I enkäten bad jag respondenterna svara på både slutna frågor och öppna frågor. Genom de slutna 
frågorna ville jag få information om vilka de boende i området är. Ett exempel på en sådan fråga är; 
Vilken var din tidigare adress? De öppna frågorna gav respondenterna lite mer utrymme att förklara 
deras egen uppfattning och användning av parken. Ett exempel på en sådan fråga är; Finns det några 
förbättringar som du anser borde göras i parken? Dessutom gav jag de svarande en chans att 

57 Holloway, Hubbard, People and place: the extraordinary geographies of everyday life, 2001, s. 71-90
58 Parfitt, 'Questionnaire design and sampling', Methods in human geography: a guide for students doing a  
researchproject, 2005, s. 87, 94-95
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förklara varför de flyttat till just detta område genom frågan; Varför valde du att flytta hit?59 

Hur används då parken av de boende i området? Det var elva olika aktiviteter som nämndes i 
enkäterna med allt från att jogga till att rasta hunden. Men den aktivitet som helt klart stack ut bland 
respondenternas svar och som nämndes i tretton enkäter var att titta på utsikten. Andra aktiviteter 
som de boende brukar ägna sig åt i parken är att promenera, ha picknick, umgås med vänner, sola, 
dricka alkohol (t. ex. vin i måttlig mängd), uppleva grönskan, bara gå igenom eller ligga och läsa. 
Till skillnad från många andra parker i Stockholm saknar Skinnarviksberget platser för 
förutbestämda aktiviteter som t. ex. En fotbollsplan, amfiteater, scen eller badplats. Med undantag 
för en lekplats som tillhör ett dagis. Det märks emellertid på svaren att de boende har funnit många 
olika sätt att använda parken på.

Av svaren på frågan om vad respondenterna helst skulle vilja ändra/förbättra i parken framgick det 
tydligt att de lägger störst vikt på nedskräpning, tätt följt av stök i samband med fylla. En önskan 
om mindre nedskräpning nämndes 8 gånger. Mindre stök och väsen nämndes 6 gånger och ett 
införande av alkoholförbud nämndes 5 
gånger. Emellertid anser jag att de som 
ville införa ett alkoholförbud troligtvis ser 
ett förtärande av alkohol som en del i stök 
och väsen. Andra förändringar som 
önskades var bättre belysning, större 
närvaro av poliser och socialarbetare, 
installation av en offentlig toalett, göra 
parken mer ”parkliknande” (fasta 
soffgrupper etc), göra parken till ett 
naturreservat samt att ta bort 
radiomasterna uppe på berget. Dessutom 
ville en respondent att parken en gång per 
år skulle disponeras till olika typer av 
evenemang:                                           Figur 4. Berget med utsikt mot Gamla lundagatan och Ludvigsbergsgatan 

                                                                         Foto: Johan Sjöstrand, november 2011
                          

Enkätsvar. Man 66 år: ”En gång per sommar borde berget disponeras för något arr, typ konsert,  
miniraveparty (tyvärr har dessa en tendens att hålla på hela natten)”

Jag anser att jag grovt kan dela in svaren i två läger när det gäller konflikten i parken. Den ena delen 
är ganska starkt negativ till hur parken används. Detta gäller både nedskräpning och olika former av 
störningar. Den andra delen nämner inte detta utan är i överlag positivt inställda till hur parken 
används. Det ska emellertid sägas att det också finns en stor skillnad i hur respondenterna talar om 
nedskräpning och olika former av festande och alkoholkonsumtion. Till skillnad från det sistnämnda 
nämner väldigt många att de anser att det är för skräpigt i parken. När det gäller alkohol och fest 
finns det betydligt färre kommentarer. De som nämner alkoholrelaterade störningar, nämner i regel 
också nedskräpning. 

Det går att se geografiska skillnader i vilka som upplever alkoholkonsumtion som ett störande 
moment och de som inte gör det. Yttersta tvärgränd och Gamla Lundagatan är de gator som ligger i 
anslutning till själva berget (se figur 4). Skinnarviksringen ligger närmare parkdelen och 
Ludvigsbergsgatan har Gamla Lundagatan mellan sig och berget. Det finns det ett samband mellan 

59 Parfitt, 'Questionnaire design and sampling', Methods in human geography: a guide for students doing a  
researchproject, 2005, s. 87, 90-91
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var intill parken gatorna ligger och antal respondenter som uttrycker ett missnöje med hur parken 
används. På Yttersta tvärgränd och Gamla Lundagatan är respondenterna klart mer negativa än på 
Skinnarviksringen och Ludvigsbergsgatan. Med negativitet menar jag att respondenterna anser att 
de störs av nedskräpning och alkoholrelaterade störningar. Detta anser jag stämmer bra överens med 
var, respondenterna i de genomförda intervjuerna, berättar att ”de som stör” håller till i parken, dvs 
på berget. Alla respondenter på yttersta tvärgränd påpekar både nedskräpning och ungdomsfylla. 
Ingen på Skinnarviksringen påpekade ungdomsfylla, däremot påpekade tre stycken att det var 
skräpigt. På Gamla Lundagatan var tre av sex respondenter negativa till aktiviteterna i parken. De 
påpekade både ungdomsfylla och nedskräpning. På Ludvigsbergsgatan, som ligger längre bort från 
parken än Gamla Lundagatan, var det bara en av fem som påpekade nedskräpning och fylla. Av 
detta framgår att de som bor närmast själva berget är de som är mest negativa till hur parken 
används.                                               

                                                                                                                       

5.2. Intervjuerna
De personer jag intervjuade är: 
Kvinna, 57 år. Intervjuad per telefon
Kvinna, 40 år. Intervjuad på Skinnarviksberget, parkdelen
Kvinna, 63 år. Intervjuad på ett café intill Skinnarviksberget 
Man, 23 år. Intervjuad på Skinnarviksberget
Man, 63 år. Intervjuad per telefon

Intervjuerna bestod av frågor som kan delas in i tre teman: 
• Det första temat vi berörde var respondenternas relation till Skinnarviksberget och området 

kring parken. 
• Det andra temat var vem som använder parken och hur. Genom detta tema hade jag för 

avsikt att beröra konflikten mellan de boende och användandet av parken. 
• Det tredje temat gällde en mer generell syn på urbana parker.

Utöver de boende, har jag intervjuat två representanter från det lokala brottsförebyggande rådet 
knutet till Södermalms stadsdelsförvaltning, Söderandan. Söderandan arbetar med bland annat 
trygghetsfrågor och en renare miljö på Södermalm. Deras medlemmar är dels privatpersoner, men 
också företagare, myndigheter, organisationer, föreningar och samfund på Södermalm. 

Tema 1:
Jag började alla intervjuer med de boende med att ställa frågor om hur länge de boende bott i 
området och deras spontana känslor kring parken. Det framgick ganska snart att alla har ett intimt 
förhållande till parken. Den fungerar som en förlängning av deras hem. När de tänker på ”hemma”, 
ingår även bostadsområdet och parken. Flera respondenter gör skillnad på området kring 
Skinnarviksberget och resten av Södermalm. Flera anser att området är mer avslappnat och genuint.

Kvinna 40: ”Skinnarviksberget känns mer avslappnat och genuint[...]man kan ju gå till Konsum i  
mjukiskläder[...]Det är inte lika hippt som till exempel SOFO och trakten kring Nytorget[...]Alla  

jag känner som bott vid Nytorget har flyttat där ifrån på grund att det känts för ytligt och trendigt.”

Man 23: ”jag tycker det känns jävligt öppet och jag tycker folk är väldigt trevliga och det finns alla  
typer av allt ifrån gothare till äldre pensionärer[...]Det är ett ganska lugnt område fast det ligger  

mitt i skiten. Jag menar man kan ju bara gå några kvarter bor så har man ju allting, så har man ju  
krogar å allt möjligt men just där jag bor i alla fall där är det så jävla lugnt[...]Jag bodde ju som 

sagt vid medis innan och då satt vi nere i Fatbursparken och där nere är det ju mängder med 
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alkoholister och knarkare”

En anledning till att de utvecklat ett sådant intimt förhållande till parken kan vara att alla förutom 
23:åringen har bott i området en längre tid, dvs tio år eller mer. Emellertid upplever ju även 
23:åringen Skinnarviksberget som hemma, vilket visar att sådana uppfattningar om hemmahörande 
inte behöver någon längre tid för att utvecklas. Men genom alla intervjuerna anser jag att det tydligt 
framgick att respondenterna hade bra ”koll” på parken och att de använde den så ofta de kunde. De 
visade att de identifierat olika grupper som vistas i parken, olika områden som används på olika sätt 
och var deras egna favoritställen ligger. Eftersom de känner parken så pass väl anser jag att det är 
naturligt att de även betraktar den som en del av deras hem och också är måna om hur den används. 

Ett exempel på hur parken integreras i hemmet är att en av respondenterna berättade att dennes 
gamla husdjur ligger begravda i parken. På detta direkta sätt kopplas platsen till minnen och 
känslor. Alla respondenter uppgav att de hade någon form av interaktion med sina grannar. Dels har 
gårdsfester ägt rum i parken, dels har det anordnats kvällar där representanter för polisen och 
stadsdelsnämnden kommit och diskuterat nedskräpning, ungdomsfylla och förstörelse. Således är 
grannskapet, på olika sätt, engagerat i parken både mot vad några menar är felaktig användning av 
parken, men också för grannsämja och en ökad trivsel. För alla respondenter är parken en klart 
viktig del i deras vardag och fungerar som en faktor för ökad trivsel i området.

Användningen av parken har enligt de flesta respondenterna förändrats de senaste åren. Dels menar 
några att det blivit stökigare och mer skräpigt. Men en respondent kommer även in på att barnens 
relation till parken ser annorlunda ut nu än när hon själv som barn vistades på Skinnarviksberget. På 
frågan om hon var rädd för att gå genom parken på natten svarade hon att hon inte var det, men att 
hon ändå väldigt sällan gick genom parken på natten, så hon har aldrig haft tillfälle att fundera över 
detta. Emellertid menade hon att föräldrar till barn i området ändrat sitt beteende på ett sätt som 
indikerar en ökad rädsla för parken.

Kvinna 40: ”förut lekte barnen i alla ådrar själva i parken och på berget utan de vuxnas översikt.  
Nu är föräldrarna mer rädda[...]Det är aldrig några barn som leker i parken själva som förr”

Tema 2:
Då de boende betraktar Skinnarviksberget som en del av deras hem är det lätt att förstå varför en del 
av dem reagerar så starkt på, vad de anser är, felaktigt 
användande av parken. Samtliga av de boende som jag 
intervjuade ansåg att det är alldeles för skräpigt i parken. Alla var 
var medvetna om att det gjorts försök i att minska nedskräpningen 
genom fler soptunnor och pantstationer, något som även 
representanterna från Söderandan stämde in i. Emellertid ansåg 
de att de haft väldigt liten effekt. 

Representant, Söderandan: ”på de här pantstationerna, jag har ju  
bemödat mig att titta i dem ibland. Det ligger ju inte mycket pant  
i dem va. Det där systemet fungerar inte, det gör ju inte det. Vi  
försökte nu se om det skulle kunna tänkas att de slängdes i dem 
istället, men det fungerar inte. De som är på berget sommartid,  
ungdomar och, ja nu ska vi inte bara säga ungdomar. Lite grann 
hamnar i papperskorgar men det mesta hamnar                  Figur 5. Pantstation i början på Yttersta tvärgränd
på gatan, sönderslaget. Så vi har ju dammsugit                                 Foto: Johan Sjöstrand, november 2011
berget nu med specialmaskiner för att få upp glaset
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[...]det har ju blivit någon 
ny trend att man ska ju krossa glas av någon konstig          
anledning. Man kastar upp två flaskor så ska en pricka de där        
 flaskorna så att de går sönder. Det är någon ny grej”                         

Bland de boende skiftade åsikterna om vilken egentlig effekt insatser som installering pantstationer 
har (se figur 5), hur stort problemet är och vilka alternativa lösningar som skulle kunna finnas för att 
komma till rätta med problemet. Det fanns även olika tolkningar kring vad som egentligen omfattar 
detta problem. Några talade om nedskräpning som glassplitter, burkar, eller kvarglömda picknick-
rester. En annan lade istället tyngd på vad han uppfattar som en omfattande användning av parken 
som toalett. 

Man 23: ”Det är lite skräpigt på sommaren faktiskt. Det var lite bättre i år. Inför i år har de satt  
upp lite papperskorgar och även glasbank här borta men det är helt för jävligt mycket. Nu, speciellt  

typ om det är nån valborg eller nått liknande så är det jävligt skräpigt i parken”

Man 63: ”man måste ordna till med toalett[...]Dessutom ligger det papper mm efter toalettbesök i  
det fria[...]Bakom (en pantstation) har det blivit toalett, både stort och smått”

Denne respondent var det enda som självmant nämnde något om att parken användes som en toalett. 
De andra gjorde det inte, men när jag tog upp frågan medgav de att de noterat att parkbesökare 
ibland kissade i parken och dess omnejd. Emellertid var det inget som de reagerat särskilt starkt på.

Man 23: ”Åt det hållet, där på sidan. Folk kan gå och pinka lite vid typ träbänkarna, 
men det är typ det som jag störs av”

Som man kan se av intervjuerna råder en ganska stor skillnad i hur själva problembilden målas upp. 
De boende på Skinnarviksringen uppfattade i stort sett ingen ungdomsfylla i parken, medan 
respondenterna på övriga adresser var mycket negativa. Detta ger konflikten en ytterligare 
geografisk dimension. Den östra sidan (berget) tycks vara en viktigare mötesplats för ungdomarna 
än parkdelen i väster, eller uppfattas åtminstone som stökigare. En svarsperson går inte längre upp 
på berget då hon uppfattar platsen som allt för stökig och hotfull. Något hon menar helt klart har 
förändrats till det sämre på senare år. Denna åsikt delas av de andra respondenterna på Yttersta 
tvärgränd och Gamla Lundagatan. De båda boende på Yttersta tvärgränd, kvinna 57 och man 63, 
hävdar att de känner till grannar som flyttat på grund av ”stöket”.

Man 63: ”jag har fått rutan krossad. De kastade in en sten genom fönstret[...]Grannarna har fått  
rutan krossad två gånger” 

I två intervjuer uttryckte respondenterna även en oro för ungdomarna, inte bara irritation. De ansåg 
att fylleriet både är ett störningsmoment och en fara för ungdomarna.

Kvinna 57: ”det är ju inte bra för ungdomarna heller. De kan ju råka ut för saker också”

Kvinna 63: ”det hänger ju en massa ungdomar här som är överförfriskade, och det är ju inte bra 
för dem. Det är ju inte bra för någon. Men jag märker väl inte av det så jättemycket som de som 

bor väldigt nära”

Förutom att det uttrycks en oro för ungdomarna, visas här också på lokala skillnader i parken. 
”ungdomarna”, som grannarna upplever det, vistas för det mesta på berget vilket gör att de som bor 
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närmast i en högre grad upplever ett problem. Dessutom nämner en respondent att hon tror att de 
som bor nära berget har ett större problem än de som bor en bit ifrån.

Kvinna 63: ”De som bor högst upp, de kan ju ha mera bekymmer av effekter av när de är där så att  
säga och jag vet ju då nått fall, det var väl kanske två år sedan. Då var det någon ungdom som 

klättrade över staketet och ramlade ner. Det var ju tur att nån var hemma. De fick ju ringa  
ambulans. Det är ju väldigt brant på vissa håll så det kan ju vara en säkerhetsfråga om man är full  

eller så[...]När de ska upp på berget så går de ju förbi och är de på det humöret så kan de ju  
knacka på fönstret”

Man 23: ”jag vet att det brukar vara väldigt mycket ungdomar uppe på berget men just här nere,  
det är folk som hänger och dricker och så vidare men jag tycker inte att det stör så mycket plus att  

det är inga tider som stör mig direkt[...]men uppe på berget, där vet jag att där är det mycket  
ungdomar”

I intervjun med representanterna från Söderandan framgick att de var fullt medvetna om att det 
klagats på ”stöket” och nedskräpningen i parken och på berget och att det diskuterats olika 
lösningar på vad grannarna uppfattade som ett problem.

Representant, Söderandan: ”på Skinnarviksberget har vi ju haft möten med trygghetsvandringar och 
gjort olika insatser. Det är ju alltid med på dagordningen, kan man säga, på sommaren med 

nattvandring. Fältarna känner till det, polisen fokuserar på det och så vidare. Det har ju funnits lite  
olika idéer. Ska man inte få vara där över huvudtaget, ska man göra det till Stockholms exklusivaste  

utsiktsplats och ta inträde och så vidare men det är ju stora grejer så att säga”

Söderandan bekräftar alltså i viss mån de problem som de boende beskriver. Det tycks finnas ett 
klart definierat problem i den mening att festande ungdomar och nedskräpning är något som måste 
bekämpas. Men min studie visar även att alla de boende inte är överens om problembilden. Alla är 
visserligen medvetna om att det vistas ungdomar i parken på sommarkvällarna. Däremot varierar 
berättelserna kring detta fenomen. Vissa ser det som ett problem, andra gör det inte. Återigen 
fungerar Söderandan som en bekräftelse av det som framgår av grannarnas skilda åsikter.

Representant, Söderandan: ”jag brukar säga så här att våra bästa kontrollanter som vi har, det är  
ju medborgarna. Men det är ju så här att det är ofta samma människor som hör av sig. Det är  

samma människor som jag har i mailboxen i stort alltså och som jag har, så att säga, i telefonen.  
Alltså, till slut lär man ju känna de här människorna. Alltså det är ju tjena hej va. Medan att det  

kommer någon som inte har ringt förut, det händer alltså men det är inte så där jätte ofta. Men det  
här sambandet mellan [antal klagomål och faktiska händelser], a det kan man säga, det finns ett  
samband. Alltså, när det börjar ringa och det är nedskräpat någonstans, ta till exempel, eller ta  

vilken park som helst så är det ju så att då är det ju skräpigt. Så är det”

Det vi kan se av denna intervju är att det tidvis är skräpigt på Skinnarviksberget och att det finns 
grannar till parken som upplever det som ett problem med festande ungdomar. Men den bilden 
Söderandan fått av problemet är att trots att det existerar ett problem så är det endast ett fåtal 
grannar som verkligen upplever detta som något tillräckligt negativt för att vilja göra något åt saken. 
En av respondenterna på Yttersta tvärgränd säger i intervjun att han känner till grannar som skrivit 
brev till stadsdelsförvaltningen.

Tema 3:
De intervjuade visar upp ganska så skilda åsikter om vad som gör en park till en park. Ett exempel 
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på detta är att en person menar att Tantolunden till skillnad från Skinnarviksberget inte är en 
”riktigt” park. Hon anser att det finns för mycket öppna ytor. I kontrast till henne anser en annan 
intervjuad att Skinnarviksberget inte är en riktig park på grund av att den, för henne, mer känns som 
natur. En park för henne är någonting som symboliserar urbanitet och mänsklig aktivitet. 

Kvinna 63: ”Det är ju ingen riktig park[...]det känns ju nästan som ute på landet[...]det är ju ingen  
genomfartstrafik”

Flera respondenter menar att Skinnarviksberget är lite mer vilt än Stockholms andra parker. Den 
känns mer som ett naturområde än en urban park. Alla är dock positiva till detta. En av 
respondenterna uttrycker en oro för att denna ”naturkänsla” kan förstöras om man ändrar för mycket 
i parken och till exempel sätter upp mer belysning i den.

Kvinna 63: ”jag tycker att det skulle vara helt fel om man ordnade bergsdelen för mycket, då skulle  
de ta bort det som är själva parken. Så det tror jag inte på. Sen kan man säga då, a det kanske är  
för lite belysning eller så. Ja det kanske det är. Men då måste man vara väldigt försiktig och inte  
sätta upp några sådana här stolpar. Då har man förstört själva idén med med det vilda, även om 

det är mörkt[...]Man vill behålla karaktären av att det är lite vilt”

De två respondenterna boende på Skinnarviksringen (som även råkade vara de yngsta), var båda 
starkt positiva till att parken ur en generell synpunkt användes till olika evenemang och likt en av de 
som svarade på de enkäter som jag skickat ut, nämnde en intervjuad fenomenet ”ravepartyn”.

Kvinna 40: ”[...]bland annat tar folk med sig högtalare och har ravepartyn[...]Jag tycker snarare 
att det är trevligt att det händer något i parken”  

Det finns en medvetenhet bland respondenterna om att alla medborgare ska ha tillgång till en 
offentlig park. Detta gör särskilt tydligt bland de som i enkäten ställt sig negativa till att parken 
används av ungdomar som dricker alkohol och som jag senare intervjuade. När jag intervjuade dem 
var de snabba med att förklara att de inte är emot att ungdomarna vistas på berget utan mer under 
vilka former de träffas. I detta sammanhang sa en respondent:

Kvinna 63: ”Jag vill inte framstå som en gammal tant liksom, det är inte det jag menar[...]De 
kommer utifrån. De kommer in och träffas på kvällarna och det är väl trevligt. De är i alla åldrar.  

Det kan finnas några från området, men inte i de här stora grupperna, det är det inte”

På frågan om varför ungdomarna valde att träffas just på Skinnarviksberget svarade samma 
respondent: 

Kvinna 63: ”Det är tunnelbanan och för att de kan träffas här. Man behöver ju ha någonstans att  
träffas”

Efter att vi nu gått från de mer övergripande enkäterna som visade att det både finns likheter och 
olikheter i de boendes syn på parken och hur den används, till en djupare blick in i de faktiska 
samtalen med ett antal respondenter, kan vi skönja en bild av ett grannskap präglat både av en 
heterogenitet och åsiktsskiljaktigheter, men också med plats för frågor som tycks förena delar av 
dem. De boende har här gett uttryck både för en stark närhet till parken samtidigt som en oro för 
vad som händer på berget på sommarkvällarna förenat grannar i både åsikt och handling. Det är nu 
dags att koppla de svar jag fått med den litteratur och de teorier jag presenterade tidigare i uppsatsen 
och avsluta med en sammanfattande diskussion.
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6. Sammanfattande diskussion
För att återgå till mitt syfte och de frågeställningar jag formulerade i början av uppsatsen är det nu 
dags att se vilka resultat som studien leder till. Syftet med den här studien var att uppnå en ökad 
förståelse för hur rätten till det offentliga rummet manifesteras på en sådan specifik plats som 
Skinnarviksberget. Jag ämnade att studera begreppen rum och plats och hur rätten till det offentliga 
rummet ser ut. Dels genom litteraturstudier, men framförallt genom en kvalitativ studie av de 
boende kring Skinnarviksbergets upplevelser och åsikter om parken och hur den används. Den 
huvudfrågeställning jag formulerade i början av uppsatsen var: Hur upplevs parken av de boende i 
området och går det att koppla konflikten i Skinnarviksberget till en övergripande diskussion om 
rätten till det offentliga rummet? På grund av att denna fråga är ganska stor, ansåg jag att jag 
behövde ställa en del underfrågeställningar för att fokusera mitt arbete på de delar som jag anser är 
relevanta i relation till huvudfrågeställningen. Dessa underfrågeställningar är: Vilka aktörer finns 
representerade i konflikten? Hur anser de boende intill parken att den bör användas? Har det skett 
någon/några förändringar i användandet av parken de senaste åren och i så fall vilken/vilka?

Genom mitt arbete med att försöka besvara dessa frågor behandlade jag ämnen som 
Skinnarviksberget som offentligt rum, de boende kring parkens upplevelser och heterogenitet, samt 
den konflikt som uppstått. Detta har lett till att jag valt att dela in min sammanfattande diskussion i 
fyra delar: En tudelad begränsning av det offentliga rummet, Relationen till platsen och dess 
geografiska förutsättningar, heterogenitet och förändring över tid och avslutningsvis 
Skinnarviksberget; en offentlig plats? 

6.1. En tudelad begränsning av det offentliga rummet
Rätten till det offentliga rummet kan begränsas genom att de som vistas eller bor där använder 
platsen på ett sådant sätt att andra medborgare inte kan vara där (se sid 14). Detta gäller även platser 
där ungdomar så att säga ”tagit över”.60 Med detta i åtanke kan rätten till Skinnarviksberget, som ett 
offentligt rum, faktiskt begränsas från två håll. Å ena sidan har vi ungdomarna som gjort anspråk på 
berget. Detta gör att några av de boende känner sig obekväma eller i vissa fall till och med rädda för 
att vistas i parken på sommarnätterna. En del av de boende är upprörda och anser det vara ett oskick 
att ungdomarna dricker alkohol och, i deras ögon, väsnas. Å andra sidan står en del av de boende 
för en grupp som vill inskränka på ungdomarnas användning av parken, just på grund av att de 
upplever att dessa har en negativ effekt på parken. Det har, som jag visat, hållits möten med syfte att 
lösa vad som upplevs som ett problem. Brev har författats till berörda myndigheter, vilket också 
resulterat i att så kallade ”streetmeetings” har anordnats med grannar, polis och Söderandan. Det 
offentliga i ett offentligt rum, kan alltså sägas betyda olika saker för olika människor, vilket i sin tur 
leder till en kamp om rätten till rummet och rätten till beskrivningen om vad ett offentligt rum är. 
Studien visar här att gråzonen mellan det offentliga och privata inte bara skapas genom nybyggen 
och privatisering utan även genom människors agerande i det offentliga rummet.61, 62

En konsekvens av att ungdomarna vistas på Skinnarviksberget på sommarkvällarna är att en del av 
de boende anser att deras rätt att fysiskt använda rummet har begränsats. Detta kan sättas i relation 
till den ”appropriation” Lefebvre menar är en av de rättigheter medborgarna i det urbana rummet 

60 Lieberg, 'Ungdomarna, staden och det offentliga rummet', Ungdomar i skilda sfärer, 1993, s. 199
61 Iveson, Publics and the city, 2007, s. 5
62 Staeheli, Mitchell, The people's property?: power, politics, and the public, 2008, s. Xx, xxiii
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kan kräva (se sid 16).63 Det bör dock påpekas att en tydlig tendens i mitt empiriska material är att 
det skiljer sig ganska mycket i det sätt respondenterna hanterar det faktum att de bor granne med en 
offentlig park. Eftersom endast lite mindre än hälften av respondenterna ansåg att de stördes av 
ungdomars alkoholkonsumtion i parken går det knappast att säga att det råder någon form av 
konsensus bland de boende angående den konflikt som rapporterats om i lokal media. 

Jag anser dock att det går att skönja två tendenser gällande rätten till Skinnarviksberget i egenskap 
av offentligt rum:

• Rätten till det offentliga rummet begränsas, för vissa av de boende intill parken, av de 
ungdomar (som grupp) som festar i parken på sommarnätterna.

• Vissa av de boende intill parken arbetar aktivt med att begränsa ungdomarnas rätt till det 
offentliga rummet, då deras umgänge sker under former som inte accepteras. 

Detta har i sin tur lett till en diskussion om vilka förändringar som kan göras i parken. Det har talats 
om allt från att anordna olika evenemang till att göra om berget till en utkiksplats med inträde. Men 
också att engagera fler fältarbetare och poliser. Detta tar diskussionen om Skinnarviksberget till en 
internationell nivå då det går, som jag tidigare visat, att se likheter med offentliga platser runt om i 
världen där olika former av privatisering som till exempel evenemang inte är något ovanligt. Likt de 
offentliga platserna i bland annat Chicago går det att se tendenser till att det offentliga och privata 
har flutit ihop i Skinnarviksberget. Emellertid är det inte marknadskrafter som ger upphov till detta i 
parken, utan snarare viljan att vårda och skydda det som uppfattas som en del av hemmet. Detta 
diskuterar jag närmare i följande del.

6.2. Relationen till platsen och dess geografiska förutsättningar
Konflikten visar på en tydlig geografisk uppdelning bland parkens användningsområden. Alla 
boende i området är överens om att det är på berget som ungdomarna hänger. Dessutom är det de 
boende som bor närmast berget som är mest negativa till att ungdomarna vistas där. Respondenterna 
på Skinnarviksringen och Ludvigsbergsgatan är, både om man tittar på enkäterna och intervjuerna, 
betydligt mindre negativa till att ungdomarna vistas på berget och dricker alkohol. Denna bild 
styrks även av Söderandan som också de menar att det finns en tydlig uppdelning i parken, både vad 
gäller nedskräpning och festande ungdomar. Utöver detta bekräftar även Söderandan att det är ett 
begränsat antal boende i området som faktiskt hör av sig till dem och klagar över vad de anser är ett 
störande beteende uppe på berget och på de vägar som ungdomarna tar på väg upp till berget. Vad 
gör då att berget verkar mer tilltalande för ungdomarna än parken? Berget har inte lika stor insyn 
som parken och har dessutom en väldigt bra utsikt. Platsen erbjuder, trots dess offentlighet, en 
privat zon som ungdomarna kan kontrollera.64

Detta visar på vilken viktig roll landskapet spelar i de sociala relationer och mänskliga aktiviteter 
som äger rum på en plats som Skinnarviksberget. Naturen och det sociala smälter ihop. Både 
människa, mänskliga relationer, kultur mm blir ett med dess naturliga omgivning och skapar platsen 
En beskrivning som kan sammanfattas med Doreen Masseys formulering ”Throwntogetherness”.65 
Skinnarviksberget skulle inte användas på det sätt det används om det inte vore för dess geografi. Vi 
skulle inte heller se en sådan uppdelning i grannarna gällande synen på ungdomars festande, om 
inte berget erbjöd en sådan utsikt och skydd som den gör i motsats till parkens mer platta och 
öppna, västra del.

63 Purcell, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant, 2002, s. 103
64 Lieberg, 'Ungdomarna, staden och det offentliga rummet', Ungdomar i skilda sfärer, 1993, s. 198 
65 Massey, For space, 2005, s. 40-41
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Enkäterna och intervjuerna visar att de boende intill Skinnarviksberget har en nära relation till 
parken. Alla respondenter nyttjar parken i så stor mån som möjligt. Genom deras närhet till parken 
utvecklas ett intimt förhållande till den, då den likt deras hem är en plats som påverkar deras liv och 
vardag. Parken och området kring den beskrivs av de boende som lugna och genuina miljöer, 
mindre påverkade av gentrifiering än andra delar av Södermalm. ”Hemmet”, som beskrivet av 
Holloway och Hubbard, är en plats vi ger mening, känner väl, vårdar och till viss del ser som en del 
i vårat privatliv. Till skillnad från exempelvis arbetsplatsen.66 Skinnarviksberget blir med denna 
beskrivning och vad vi sett i den empiriska delen, en del av hemmet i de boendes ögon. De tar 
därför initiativ till gårdsfester och engagerar myndigheter i konflikten.

Vi kan nu skönja två anledningar till varför vissa grannar reagerar så negativt på ungdomarnas 
användande av parken: 

• De geografiska begränsningar/fördelar som parken erbjuder, kopplat till var respondenterna 
bor.

• Den känsla av hemma som de boende associerar med parken

Det är emellertid viktig att komma i håg att dessa alternativ inte ensamma ger någon förklaring till 
varför det uppstått en konflikt. De olika åsikter och känslor som de boende har, beror givetvis även 
på helt personliga erfarenheter och identiteter. Men jag anser ändå att konfliktens geografi och 
parken som en del av hemmet är viktiga faktorer som spelar roll i hur vi kan förstå konfliktens 
karaktär. Genom dessa kopplas även konflikten till teorin och kan ses som en del i ett större mönster 
av urbana parker där konflikter uppstått.

6.3. Heterogenitet och förändring över tid
I en stad som Stockholm finns ett paradoxalt förhållande mellan modernitet och nöjesliv, å ena 
sidan och anonymitet och lugn å andra sidan. I stadens jakt på att vara attraktiv och intressant läggs 
mycket fokus på nöjesliv. Förutom bra shopping är barer och klubbar ingredienser i vad som anses 
utgöra grundstenar i varje huvudstad med självaktning. Så på samma sätt som det urbana rummet i 
dag ska ha delar där alkoholkonsumtion hyllas och är en del i stadens ”image”, finns det en 
uppsättning normer och lagar som reglerar hur denna alkoholkonsumtion ska gå till och var i det 
offentliga rummet den har en accepterad roll.67 

Ett exempel på detta paradoxala förhållande är de alkoholförbud som införts på många offentliga 
platser i staden. På samma gång som flera av de boende intill Skinnarviksberget värderar lugn och 
ro och den naturkänsla de får i parken, menar många av dem att de flyttade till området på grund av 
dess läge med nära till det nöjesliv som förväntas finnas i innerstaden. Detta exemplifierar just hur 
stor och komplex frågan om rätten till det offentliga rummet är. Alkoholförbud och ”upprensning” 
av socialt oönskade personer på ställen som Hornstull samsas med satsningar på evenemang, nya 
arenor och nöjesliv. Medborgarna ser inte heller på staden med samma ögon. En del värderar lugnet 
högre än nöjeslivet och vise versa. 

Om vi tänker oss en stad som vill satsa på evenemang och nöjesliv är det inte en orimlig tanke att 
detta ska generera pengar. Medborgarna och stadens besökare ska spendera pengar på dess 
nöjesutbud. Detta visas bland annat genom att det offentliga rummet successivt privatiseras (se sid 
15). Detta gör emellertid inte ungdomarna. För de som är under arton, har inte tillgång till de 
klubbar och barer som staden erbjuder. Dessutom är de generellt en ganska köpsvag grupp. Mats 

66 Holloway, Hubbard, People and place: the extraordinary geographies of everyday life, 2001, s. 71-90
67 Jayne, Holloway, Valentine, Drunk and disorderly: alcohol, urban life and public space, 2006, s. 1-2, 9
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Lieberg uttrycker detta på ett bra sätt ”Men gatorna är gratis”68. Så är även parkerna.

Detta förhållande präglar även konflikten i Skinnarviksberget. Där Olika identiteter och åsikter 
samsas om en relativt liten yta. Både unga och gamla lever intill och i detta rum. Den yngsta 
respondenten är 23 år, den äldsta är 88 år. Åsikter om vem som har rätt att nyttja parken och vilka 
aktiviteter som är acceptabla skiljer sig beroende på vem man frågar. Samma sak gäller den 
generella synen på vad en park är. En respondent menar att en park ska kännas naturlig och orörd, 
medan en annan vill ha öppna ytor och aktiviteter. Även synen på hur parken förändrats över saknar 
någon form av konsensus bland de boende. 

Baserat på både litteraturen och det empiriska materialet, går det att dela upp Skinnarviksbergets 
förändringar i tre delar: Dels de fysiska förändringar som installationer av soptunnor, belysning, 
lekpark, hundgård, pantstationer, naturvård och allmän skötsel av parken. Dels de förändringar i 
användandet av parken och förändringar i det sociala klimatet i samhället i övrigt som påverkar 
användandet av parken. Bland annat talar vissa intervjuade om att det är mer stök och fylla i 
samband med ungdomar till skillnad från för några år sedan. En respondent menar att ungdomar 
inte längre har någonstans att ta vägen, som till exempel ungdomsgårdar, samt att de börjar dricka 
alkohol i en allt tidigare ålder. Till sist kan den tredje förändringen sägas vara synen på parken och 
vilken ”image” de boende upplever att den har. Parken och området kring den har, som jag visat 
tidigare, beskrivits som lugnare, mer genuin och mindre ”hipp” än andra delar av Stockholm, men 
även som en oroshärd där faktorer som till närhet tunnelbanan och sitt läge innanför tullarna gör att 
parken blir populär för ungdomarna.

Jag anser här att det är relevant att återkoppla till Sofia Celes studie om barns upplevelser på 
offentliga platser.69 Likt de barn som ständigt bevakas i det offentliga rummet, hålls ungdomarna på 
Skinnarviksberget under uppsikt. Dock inte alltid i bokstavlig mening, men för några av de boende 
är det en besvärlig eller hotfull, nästan abstrakt massa, där uppe på berget som genom sin vistelse 
där är en källa för oro och irritation. Detta har i sin tur lett till att de normer och regler som gäller i 
samhället fysiskt tydliggörs på de offentliga platserna. Mats Lieberg menar att den moderna 
planeringen allt mer riktat in sig på att tala om för användarna av det offentliga rummet vilket 
beteende som är accepterat.70 Detta kan kopplas till det alkoholförbud som införts på 
Skinnarviksberget på natten, vilket definitivt kan ses som en förändring i parken som påverkar 
rätten till det offentliga rummet.

6.4. Skinnarviksberget; en offentlig plats?
Det är nu dags att göra en kortfattad redogörelse för vilka slutsatser denna uppsats resulterat i. 
Konflikten i Skinnarviksberget, som involverat vissa av de boende, Södermalms lokala 
brottsförebyggande råd och poliserna med Maria och Högalid som ansvarsområde, är geografiskt 
ganska avgränsad till själva berget och dess absoluta närområde. Det är de boende närmast berget 
som upplever ett problem. Det ska emellertid understrykas att de finns boende på de 
”konfliktdrabbade” gatorna Yttersta Tvärgränd och Gamla Lundagatan som inte upplever något 
problem. När det gäller synen på en ökad nedskräpning, råder en större konsensus bland grannarna. 
Det empiriska materialet visar även att de flesta respondenterna känner en närhet till parken och ser 
den, i viss mån, som en del av hemmet.

Skinnarviksberget är en offentlig park och används också som en sådan. Olika typer av människor 

68 Lieberg, 'Ungdomarna, staden och det offentliga rummet', Ungdomar i skilda sfärer, 1993, s. 209
69 Cele, On Foot in the City of Children, 2005, s. 94
70 Lieberg, 'Ungdomarna, staden och det offentliga rummet', Ungdomar i skilda sfärer, 1993, s. 205
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visats i parken och aktiviteter som att ha picknick och dricka alkohol, ligga och läsa och titta på 
utsikten blandas med vardagliga bestyr som att rasta hunden. I egenskap av en urban park drar 
platsen besökare från flera delar av Stockholm och även turister. Denna beskrivning av en park 
höjer knappast på några ögonbryn. Emellertid blir det intressant när vi sätter de aktiviteter som 
pågår i parken och de åsikter och känslor de boende i området har, i relation till en större diskussion 
om rätten till det offentliga rummet och hur denna rätt manifesteras på denna plats.

Det finns slitningar i rätten till Skinnarviksberget, i egenskap av ett offentligt rum. Flera av de 
boende i området upplever att deras rätt till att leva intill parken och vistas i den har minskat på 
grund av de ungdomar som vistas där. De boende har i sin tur försökt ta itu med detta problem 
genom att involvera polis och stadsdelsförvaltning. På detta sätt försvarar de boende vad de anser är 
en del av deras hem. Likt andra offentliga platser i Sverige och världen är det ingen självklarhet vad 
det ”offentliga” i ett offentlig rum egentligen innebär. Det finns inga klara riktlinjer för när en plats 
upphör att vara offentlig.

Huruvida en plats är offentlig eller inte skulle därför kunna sägas bero på hur de som använder 
platsen agerar och interagerar med varandra tillsammans med medborgarnas faktiska tillgång till 
platsen. 

7. Vidare forskning
En grupp som inte undersöks, men som ändå är en del av denna studie är ”ungdomarna”. Som jag 
nämnde tidigt i uppsatsen valde jag istället att fullt ut fokusera på de boende i området. Detta gör 
dock inte gruppen ungdomar mindre intressant för fortsatta studier. Då de är en del av det offentliga 
rummet som inte kan eller borde förbises. Därför anser jag att vidare forskning inom ungdomars 
upplevelser av det offentliga rummet, i detta sammanhang Skinnarviksberget, vore intressant. I min 
avslutande diskussion refererade jag till Mats Lieberg angående ungdomars benägenhet att ”ta över” 
det offentliga rummet och behovet till privatliv inuti parker, gator och torg. Vidare forskning om 
detta skulle gynnas av en djupare i studie i varför ungdomarna vistas på Skinnarviksberget och vad 
exakt som lockar med denna park.

Utöver vidare studier om ungdomars upplevelser av det offentliga rummet, är parker som 
konfliktfylla platser också ett ämne som jag anser vore intressant för en större studie. Efter att ha 
konstaterat att Skinnarviksberget i egenskap av offentlig park i viss mån präglas av en konflikt, 
skulle en studie om ett större antal parker i stockholmsområdet kunna bidra till en större förståelse 
för de strukturer som påverkar livet intill en urban park.
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9. Bilagor
Enkät till de boende vid Skinnarviksberget

Jag  heter  Johan Sjöstrand och är  student  på  den kulturgeografiska  institutionen på  Stockholms 
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universitet.  Jag skriver en uppsats om olika uppfattningar av det offentliga rummet och hur det 
manifesteras i området kring Skinnarviksberget. Bland annat vill jag studera de konflikter som kan 
uppstå när människor med olika viljor ska dela på stadens offentliga parkmiljöer. Min uppsats ingår 
i ett större forskningsprojekt som handlar om Södermalms offentliga platser. Jag är intresserad av 
att höra vad du som boende i området har att säga om Skinnarviksberget och hur du upplever denna 
plats. Därför skulle jag vara väldigt tacksam om du hjälper mig genom att fylla i denna enkät.

Om du inte vill eller kan svara på denna pappersenkät kan du snabbt och enkelt fylla i den på nätet 
på adressen: bit.ly/sSfLPr 
Adressen är förkortad så att du lätt kan skriva den i adressfältet i din webbläsare.

1. När är du född?
Skriv åååå-mm-dd

…............................................................................................................................................................

2. Var är du född?
Ange gata om du är född i Stockholm. Annars räcker det med stad, område eller land (om du är 
född utanför Sverige)

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

3. Kön
□ Man

□ Kvinna

4. Vilken var din tidigare adress?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

5. Vilken är din nuvarande adress?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

6. Hur många barn har du (Som bor på vid denna adress)?

…............................................................................................................................................................

7. Vilket våningsplan bor du på?

…............................................................................................................................................................
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8. Varför valde du att flytta hit?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

9. Vilket yrke har du?
Kryssa i det/de alternativ som ligger närmast 
□ Ledningsarbete

□ Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

□ Arbete som kräver kortare högskoleutbildning

□ Student

□ Service-, omsorgs- och försäljningsarbete

□ Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

□ Arbetslös

□ Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

□ Kontors- och kundservicearbete

□ Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

□ Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

□ Militärt arbete

□ Pensionär

10. Är du rädd för att vistas på Skinnarviksberget när det är mörkt ute?
□ Ja

□ Nej

□ Har ingen uppfattning

11. Vet du om det finns några offentliga alkoholförbud i ditt område?
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□ Ja

□ Nej

12. Om du svarade ja på den förra frågan; vet du vilka tider som innefattar alkoholförbudet?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

13. Vistas du på Skinnarviksberget lika ofta som du skulle vilja?
□ Ja

□ Nej

□ Har ingen uppfattning

14. Om du svarade nej på den förra frågan; finns det någon specifik anledning till detta?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

15. Vilka aktiviteter brukar du ägna dig åt på Skinnarviksberget?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

16. Finns det några förbättringar som du anser borde göras i parken?
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…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

17. Om du vill får du här ge övriga synpunkter på Skinnarviksberget som park och hur det är 
att leva i dess närhet

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Tack för din medverkan!

Jag  skulle  väldigt  gärna  vilja  veta  lite  mer  om  vad  du  har  att  säga  om 
Skinnarviksberget.  Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju (ca 30 min) 
skulle jag bli jätteglad om du anger din mail-adress eller telefonnummer så att jag kan 
komma i kontakt med dig. Tack!

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
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