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Förord 

Detta examensarbete har utförts under handledning av Elisabeth Lilja, som vi personligen vill 

rikta ett stort tack till. Hon har hjälpt till med att utveckla intressanta aspekter och 

frågeställningar som har gett uppsatsen en djupare analys och därmed fört arbetet framåt. 

Dessutom vill vi också rikta ett stort tack till flera medarbetare på Stockholm stads 

exploateringskontor som hjälpt oss att hitta material som varit väldigt användbart för 

uppsatsen. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts i ämnet sociologi på 

Stockholms universitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Många stadsbyggnadsutvecklingsprojekt diskuteras flitigt i media. Dock pratar man ofta bara 

om den fysiska utformningen och glömmer att uppmärksamma den sociala dimensionen av 

projekten. Alltså de förutsättningar som finns för den sociala miljön, offentliga rum där 

människor ska interagera med varandra. Detta innebär att en viktig del av behoven för 

människors livsmiljö inte tillgodoses, vilket kan göra planeringen av det offentliga rummet 

misslyckad. 
Ett exempel på ett projekt som fallit offer för detta är Nya Slussen som har fått stark opinion 

mot sig. Dock har debatten om Nya Slussen mestadels fokuserat på den fysiska utformningen.  

Denna studie ämnar analysera förutsättningarna för social interaktion i de offentliga rummen i 

Stockholms stads projekt Nya Slussen. 

Analysen av projektet Nya Slussen görs genom en deduktiv analysansats utifrån befintlig 

forskning inom urbansociologi. De teoretiker som använts som utgångspunkt i analyserna är 

Jane Jacobs, Jan Gehl och Lewis Mumford. 

Resultatet av studien visar att Nya Slussen har stora möjligheter till att främja den sociala 

interaktionen på vissa platser, men brister i andra.  Exempelvis har planering av den nya 

Katarinaparken till stor del beaktat människan och de sociala funktionerna som primär. På det 

nya Vattentorget kan vi däremot se det motsatta, att den fysiska utformningen tenderar att 

vara dominerande. 

 

Nyckelord 

Fysisk miljö, social miljö, offentliga rum, social interaktion, flöde, vitalitet 
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1. Inledning 

Slussen är idag en historisk och framstående plats som har en väldigt central roll i Stockholms 

stadsbild. Platsen ligger många svenskar varmt om hjärtat och uppskattas även av de många 

turister som årligen besöker Stockholm. 

På sistone har dock Slussen varit föremål för stor medial uppmärksamhet, inte minst i 

samband med de heta diskussioner och tvister gällande behovet av ombyggnation och 

modernisering av platsen. Diskussionerna om förändringar av Slussen har engagerat många 

stockholmare med demonstrationer och politiska dispyter mot det antagna planförslaget. 

Samtidigt är Slussen i ett väldigt kritiskt läge idag då hela dess yta sjunker för varje år och 

svårigheter med bärighet, vittrande betong och rostande armering är ett faktum. Detta innebär 

att Slussen måste byggas om, frågan är hur?  

I Slussens fall är det uppenbart att det idag finns flera platser som är socialt begränsade, alltså 

platser som folk väljer att undvika, så kallade döda ytor. Dessa rum uppfattas som otrygga 

miljöer med exempelvis mörka gångtunnlar och svagt belysta gaturum. Detta bidrar till platser 

med sterila och folktomma attribut (Stockholms stad, 2011, s.10).  

Samspelet mellan den fysiska - och sociala miljön är nödvändigt för att skapa en aktiv 

stadsmiljö med förutsättningar för social interaktion hos medborgarna (Gutman, 2009).  I det 

avseendet är det inte endast den fysiska dimensionen som är aktuell för ombyggnationen av 

Slussen, utan också den sociala dimensionen som knappt har fått någon plats i debatten om 

Slussens ombyggnation.  

Det är det offentliga rummet, alltså stadens torg, parker, gator och allmänna platser som 

skapar en stads karaktär. Detta ska på så sätt underlätta villkoren för medborgarnas möten, 

mobilitet och interaktion (Samfundet S:t Erik, 2011, s.3). De offentliga rummen är viktiga 

förutsättningar för social interaktion och planförslaget för det Nya Slussen blir därför 

intressant ur ett urbansociologiskt perspektiv. 

1.1 Syfte 

Vi avser med detta arbete att analysera hur offentliga rum skapar möjligheter respektive 

begränsningar för den sociala interaktionen. Detta vill vi exemplifiera genom en granskning 

av offentliga rum i projektet Nya Slussen av Stockholms stad.  
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1.2 Frågeställningar 

På vilket sätt främjas, respektive begränsas möjligheten till social interaktion i de offentliga 

rummen i det “Nya Slussen”?  

 Vad är det som konstituerar det offentliga rummet? 

 Vilka förutsättningar för social interaktion finns i de offentliga rummen i Nya Slussen? 

1.3 Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska val som format studien. Här redogörs för hur 

materialet för studien samlats in och hur materialet har använts. Vi kommet även att i detta 

avsnitt förhålla oss kritisk till det insamlade material som använts. Detta i syfte att diskutera 

reliabiliteten i det empiriska material och för att motivera valet av empiri. Vi tycker dock att 

det är väldigt viktigt att vi också hävdar vår egen åsikt om projektförslaget. Därför redovisar 

vi vår personliga inställning till ämnet i slutet av studiet under rubriken diskussion. 

Projekt Nya Slussen är ett omfattande och väldigt medialt färgat ämne där åsikterna angående 

projektet ofta gått isär bland de många som hittills har behandlat ämnet. Därför kommer vår 

uppgift vara att analysera och jämföra det material som kommer att stå till vårt förfogande. 

Denna studie har genomförts med en deduktiv analysansats utifrån befintlig forskning inom 

urbansociologi, där studien utgår från teori som utgör ramen för problemet vi skall studera 

(Reinhecker, 2000 s.283). Närmare bestämt kommer vi att söka fakta och sedan sortera ut det 

som kommer vara väsentligt för vår studie.  

Studien kommer huvudsakligen använda sig av tre teoretiker. Dessa tre är Jane Jacobs, Jan 

Gehl och Lewis Mumford.  Styrkan i deras teorier har visat sig bärkraftiga otaliga gånger i 

studier inom det urbanssociologiska fältet, exempelvis i (Gutman 2009) och (Ohlsson 2000). 

Dessa teorier är underordnad vår problemformulering och argumentation. 

Slussens omvandling är nästintill inte påbörjad därför blir vår främsta källa för 

ombyggnationen den antagna detaljplanen och de formella handlingar för Nya Slussen som 

finns tillgängligt hos Stockholms stad. 

Stockholms stad har ett brett sortiment av material som inte enbart behandlar social och fysisk 

planering av Nya Slussen. Vi valde till en början att ytligt gå igenom de olika dokumenten 

som Stockholm stad lämnar till allmänhetens förfogande, för att på så sätt se om materialet 

var användningsbart för vår studie. Den ytliga genomgången gjordes med inriktning till 

studiens syfte (Reinecker, 2000, s.124). Det var nödvändigt att läsa igenom och sortera bort 
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det material som visade sig irrelevant för denna studie. Det material som istället valdes att 

vidarearbetas med var det material som beskrev och redogjorde för den fysiska planeringen, 

samt det material som redogjorde för de sociala aspekterna av Nya Slussen. Huvuddelen av 

underlaget för studien är således hämtat ifrån Stockholm stads egna planförslag. 

När det gäller elektroniska källor gäller det att vara kritisk i valet av material, men även vara 

uppmärksam på vem som lagt ut materialet (Reinecker, 2000, s.119-121). Eftersom 

Stockholm stad är ansvarig för ombyggnationen och materialet anser vi att underlaget är 

tillförlitligt, men fortfarande subjektivt.  

Det första steget som togs vid insamling av datamaterialet till denna studie var att besöka 

Stockholms stads informationsutställning för Nya Slussen. Där träffade vi en informatör/guide 

som gav oss en genomgång av planförslaget med detaljerad information, en visning av 

planmodellen och beskrivning med visuella bilder och filmer. Detta gav en bra översiktlig 

bild av projektet.  

Studien utgår från tidigare forskning som behandlar offentliga rum. Detta består främst av ett 

seminarie-dokument från Samfundet S:t Erik. Dokumentet består av tankar och synpunkter 

från personer med professionell expertis inom Stockholms stadsutveckling. Anledningen till 

att just detta dokument valdes som en del av studiens datamaterial är att vi ansåg det har ett 

värdefullt och fruktsamt innehåll som ger både bredd och djup i vår analys. Personerna i 

dokumentet innehar också höga positioner inom den svenska byggnadsutvecklingen, därför 

anser vi deras åsikter har hög reliabilitet (Reinecker, 2011, s.58). Ett utdrag har gjorts från 

detta dokument där utvalda delar har använts. 

I vår studie har vi använt oss av en så kallad värderos. En värderos gestaltar ett cirkeldiagram 

med olika bedömningar för hållbarhet utifrån olika värden. Dessa värden är kopplade till den 

fysiska strukturen som anges i planförslaget. Värderosen är ett väletablerat 

illustrationsverktyg för analys som mäter hållbarheten i ett stadsutvecklingsprojekt. Värdena i 

mitten av modellen visar det lägsta värdet och det i periferin det högsta värdet (Nyström & 

Tonell, 2012, s.134). I denna studie har värderosen anpassats för att belysa den sociala 

aspekten av det Nya Slussen genom att behandla värden som är av urbansociologisk karaktär. 

I vår värderos har vi använt oss av värdena; flöde, utbud av verksamheter, mångfald och 

trygghet. De fyra värden som vi anser har behandlats mest i analysen.   
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                Figur 1: Bogale 

1.3.1 Avgränsning 

Vår studie är i sin helhet geografisk begränsad till området Slussen i Stockholm stad. Vi har 

även ytterligare begränsat oss geografiskt genom att specifikt fokusera på delar av Nya 

Slussen som vi anser är relevant för den urbansociologiska inriktning vår studie antar. Studien 

är sociologiskt inriktad och därför ter det sig även självfallet att studien behandlar de sociala 

aspekterna av de offentliga rummen i första hand. Områdena som vi valt att behandla är 

platser som ännu inte existerar, utan som är en del av det framtida Slussen. De platser vi valt 

att analysera benämns Katarinaparken, Vattentorget och Huvudbron. 

Dessa avgränsningar anser vi är nödvändiga av två huvudsakliga skäl. Främst för att vi ämnar 

analysera områden som vi anser har höga sociala värden och som har sociologisk relevans. 

Detta eftersom vi anser, med stöd av teorier, att det finns ett samspel mellan den fysiska och 

sociala miljön. Vi måste även anpassa oss till tidsramen av arbetet och den mängden av 

information vi kan hantera. Därutöver har avgränsningar gjorts i omfånget av studien. Inom 

ramen för arbetet kan vi endast forska på en viss nivå utan att överstiga formella gränser.  

Uppsatsen syftar alltså inte i första hand till att göra en jämförelse mellan de offentliga 

platserna i dagens Slussen och det Nya Slussen. 

1.4 Kritisk reflektion 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot studiens tillvägagångssätt och 

reflektera huruvida det påverkat resultatet (Reinecker, 2011, s.225). Därför tar vi här upp 

kritik om eventuella brister och problem under studiens gång. 
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Stockholms stads offentliga handlingar med planbeskrivning av Nya Slussen, kan anses ha 

vissa brister, vilket även kritiserats flertalet gånger. Kritiken som lyfts har pekat på att det 

materialet som funnits till allmänhetens förfogande inte varit tillräckligt detaljerat. 

När vi påbörjade studien hade vi visserligen gjort mindre avstämningar över det material som 

fanns tillgängligt, men det visade sig senare att ett mer detaljerat och mer ingående 

beskrivning av projektet hade kunnat ge studien mer specifika slutsatser. Exempelvis fanns 

det inte tillräckligt med detaljerade beskrivningar över de olika offentliga platserna som 

studien behandlat, då det inte fanns specifika formuleringar av hur platserna skulle 

funktionera och se ut. Därför fick studien grunda sig en del på de visuella illustrationerna som 

fanns tillgängliga hos Stockholms stad.  

Det kan även påpekas att det varit väldigt svårt för oss att ha ett helt objektivt 

ställningstagande eftersom en stor del av det insamlade datamaterialet kommer ifrån 

Stockholms stad. Det faller eventuellt naturligt att Stockholm stad väljer att presentera sitt 

planförslag med en positiv ansats. Detta innebär att alla de offentliga utrymmen Stockholms 

stad behandlar framställs på ett sätt som ter sig redan färdigställt. Dvs. att när de skriver att 

parkerna kommer att skapa en trygg och säker miljö utgår de ifrån att platsen faktiskt fungerar 

på bästa möjliga sätt, vilket inte är helt självklart när projektet blir en realitet.  

1.5 Terminologi 

I denna studie används vissa begrepp som ständigt är återkommande. Dessa begrepp som har 

en viktig betydelse för förståelsen av uppsatsen definieras nedan.  

Fysisk miljö - Den bebyggda och befintliga miljön som skapats eller utarbetats. Allt från hus, 

gator, parker, cykel- och gångstråk. 

Social miljö - Det sociala sammanget människor lever i. Den miljö som omfattas av sociala 

relationer där utbyte av kommunikation sker. Även den kulturella omgivningen som påverkar 

det sociala samspelet. 

Social interaktion - Människors sociala handlingar mellan varandra som påverkar beteende 

och handlingar.   

Mångfald - En plats variation av verksamheter som skapar olika besökssyften. 
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Trygghet - En plats som har god tillsyn och övervakning. En god översyn av andra 

människor. En plats där man inte känner rädsla att vistas i. 

Flöde - Rörelse, eller tillströmningen, av människor som passerar en specifik yta. 

Vitalitet – Livskraften på en plats. Alltså hur aktiviteten av människor är på en yta.  

2. Bakgrund 

2.1 Slussen idag 

Platsen Slussen har alltså under en längre tid varit i dåligt skick där ytan för området sjunker 

år för år. Den nuvarande Slussen byggdes år 1935 som en lösning för den ökande biltrafiken, 

dock var byggnationen ett tekniskt misslyckande eftersom pålningen av grundläggningen 

gjordes fel från början. Efter utredningar utförda år 1989 upptäckte man stora vittringar av 

konstruktionen, vilket på senare tid har blivit värre där bland annat rostande armering blivit ett 

faktum.
1
  

Idag är Slussen en svårorienterad plats som ett resultat av trafikkonstruktionen från 30-talet. 

Tillgängligheten är därmed begränsad i viss omfattning för gående eftersom både siktlinjer 

och gångstråk är brutna. Exempel på detta är Gula- och Blå-gången där man med dålig 

överblick måste röra sig genom Slussen istället för ovanpå där man får en tydligare kurs till 

sitt mål (Spacescape, 2011, s.16). 

 

                 (Gula gången under Slussen, bild: fotosidan.se) 

 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=ZLt0BMADurY 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotosidan.se/blogs/just-pictures/fran-nybroplan-till-slussen.htm&ei=8FlcVa6JJcKLsgGJpYLoAg&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNEf-swG-YfTmfCtpQUdFj3Vqie2GQ&ust=1432202089701907
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När det gäller tryggheten för stadsmiljön i Slussen kan man tydligt se hur olika platser har 

olika förutsättningar för att gående ska känna sig sedda och inte gå vilse. Således är det tydligt 

att vissa platser i Slussen är mer trygga än andra (Spacescepe, 2011, s.20). Tryggheten på en 

plats är beroende av antalet flöden och närvaro av människor som tillsammans skapar en 

levande tillvaro på en plats, speciellt på kvällstid. I detta fall innehar och uppfattas ofta 

Slussen, generellt, som otrygg på grund av sin dåliga överblickbarhet och svaga förankring. 

Framför allt gäller det viktiga gångstråk och ytor som exempelvis isolerade gångtunnlar och 

svagt belysta gaturum som saknar aktivitet och är därmed folktomma. Exempel på dessa 

platser är Blå Bodarna, Gula Gången och Gröna Gången i Slussen (Spacescape, 2011, s.21). 

 

       (Blå Gången mot Blå Bodarna, bild: Conny Linder) 

 

Slussen har ett väldigt strategiskt läge i Stockholm i och med sin centrala position med 

förbindelser av olika slag som båtar och lokaltrafik. Trots detta används platsen idag till 

största del som en passage. Slussen karakteriseras av en svag lokal förankring och anonymitet 

som gör Slussen till en identitetslös och steril plats. Dock är Ryssgården ett exempel på ett 

befolkat torg som fungerar som en mötesplats med torghandel och diverse politiska 

manifestationer flera gånger per år (Spacescape, 2011, s.25). En annan mötesplats som är väl 

befolkad är Munkbroskajen vid Gamla Stan. Aktiva lokaler på Slussen är annars en bristvara 

där Debasers tidigare uteservering på Karl Johans torg var i princip den enda. Det var 

Debasers verksamhet som tidigare aktiverade Karl Johans Torg, men som numera är en 

väldigt livlös plats (Spacescape, 2011, s.26). 

Idag används Slussen inte till fullo som en rekreationsplats trots sin öppenhet och 

vattentillgänglighet. Platsen har stora potentialer för just detta exempelvis bryggan vid 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://connylinder.se/trappor-runt-slussen/&ei=alpcVY6QG8yqswH4zoHQBA&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNGzJFoRgnChMKiZqIG6T8VbNU5AHg&ust=1432202206886595
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Munkbrokajen, där kvaliteter som närhet till vatten, utsikt och goda sittmöjligheter finns. När 

det gäller grönområden i Slussen finns endast Sjöbergsplan som den enda grönytan idag. 

Detta innebär att det finns en avsaknad av större grönytor enligt de generellt rekommenderade 

direktiven (Spacescape, 2011, s.32). Utsiktsmöjligheterna från Slussen är mycket positiva 

med öppen sikt över Mälaren, Saltsjön och Gamla stan (Spacescape, 2011, s.33). 

2.2 Planförslaget 

Dagens Slussanläggning, den så kallade Karl Johanslussen från år 1935, byggdes i samband 

med den växande biltrafiken i Stockholm på 30-talet. Slussen var då den enda bilvägen mellan 

norra och södra sidan av stan. Under denna tid byggde man för bilismens ideal som innebar 

att man anpassade staden för bilen. Idag står dock Stockholm inför nya utmaningar som 

Stockholms stad menar måste bemötas med en ombyggnation av Slussen för att göra platsen 

till en mer funktionell, attraktiv och levande mötesplats. 

Projektet Nya Slussen är uppdelat i två detaljplaner. Den ena omfattar hela Slussenområdet, 

förutom Katarinaberget, och den andra detaljplanen omfattar endast Katarinaberget där den 

nya bussterminalen är planerad att vara belägen. Detaljplaneförslaget för Slussenområdet, 

som omfattar den större delen av Slussen, beviljades av mark- och miljödomstolen den 13 

februari 2014 efter flertalet överklaganden. Detta trots att detaljplaneförslaget för 

bussterminalen underkändes på grund av formella brister i handläggningen, vilket innebär att 

en ny planprocess måste påbörjas. Detta stoppar dock inte Stockholms stad från att starta 

arbetet med ombyggnationen av Slussen eftersom detaljplanen för bussterminalen förväntas 

att beviljas senare. 

Detaljplaneförslaget för Nya Slussen, dvs. den som behandlar Slussenområdet exklusive 

Katarinaberget, vann laga kraft den 27 september 2013. Året därpå 2014 den 13 februari fick 

Stockholms stad det slutgiltiga godkännandet från mark- och miljööverdomstolen för att starta 

arbetena.
2
 

Planförslaget för Nya Slussen utgår från tre ledmotiv och funktioner som ska uppfylla de 

intentioner för utveckling Stockholm stad har för det framtida Slussen. Dessa är trafik, vatten 

och stadsliv. 

Trafik 

                                                           
2
 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Beslut-och-handlingar/ 
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En stor del av Stockholms biltrafik har länge gått igenom Slussen, men efter prognoser gjorda 

år 2009 kunde man klarlägga att trafikanläggningen är proportionerat för ett större trafikflöde 

än dagens. När anläggningen byggdes var den tänkt hantera 90 000 bilar per dygn, idag 

passerar endast 30 000 bilar per dygn. Detta innebär att trafikanläggningen i dagens mening 

inte ens används till sin halva kapacitet (Stockholms stad, 2011, s.19) 

En del av Nya Slussens trafiklösning avser att dimensionera för dagens trafikbehov, vilket 

innefattar minskad biltrafik och utökade utrymmen för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

Trafikanläggningen kommer därmed att lämpas för dagens anspråk till förmån för oskyddade 

trafikanter och kollektivtrafik, samtidigt som att det kommer skapas utrymme för nya 

offentliga rum och ny bebyggelse (Ibid.). 

Slussen är idag en av Stockholms mest trafikintensiva platser för tunnelbana och bussar. Med 

nästan 300 000 trafikanter dagligen vill man bygga en ny bussterminal som ska 

sammankoppla tunnelbana, Nacka- och Värmdöbussar, stadsbussar, Saltsjöbanan, samt även 

kommande spårvagn och båttrafik. En ny attraktiv och trygg miljö avser att skapas med enkel 

planläggning med lättare orientering. Det ska vara enkelt att röra sig till kollektivtrafiken eller 

ta sig till fots och cykel (Ibid.) 

Vatten 

En av de mest utmärkande egenskaperna med Slussen är tillgängligheten till vattnet. En stor 

del av Slussen är omringat av vatten och denna förutsättning har strategiskt utnyttjas genom 

flera århundraden. I det nya planförslaget är vattnet en viktig del i Slussens framtid. Med en 

torgyta mellan Södermalm och Gamla stan, ett så kallat vattentorg med den befintliga 

slussrännan som central funktion, vill man skapa en framträdande plats. En plats där 

människor och trafik i samverkan med vattenrummet interagerar och skapar livskraft 

(Stockholms stad, 2011, s. 20). 

I Slussen möts sjöarna Mälaren och Saltsjön som tillsammans utgör en stor del av Stockholms 

län dricksvatten. Länge har översvämningsrisken runt Mälaren varit stor, dessvärre också runt 

Slussenområdet där exempelvis Gamla stans tunnelbanestation var endast ett fåtal centimeter 

från att översvämmas. Detta kan vara en negativ påverkan för dricksvattnet och för sjöfarten i 

området. Nya Slussen ska minska dessa översvämningsrisker runt Mälaren med nya kanaler 

(ibid.)  

Slusstorget, eller Vattentorget som det också kallas, är en vistelseplats som kommer att skapas 

på vattnet kring slussrännan mellan Slussen och Gamla stan. Tanken är att platsen ska fungera 
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som en torgmiljö på vatten med stor vattentillgänglighet och utsikt. Platsen ska även fungera 

som ett viktigt stråk mellan Slussen och Gamla stan med stora utrymmen för passage för 

gående och cyklister. Torget kommer med sitt centrala läge på vattnet att vara en 

attraktionspunkt med aktiviteter och evenemang som är placerad i ett solbelyst läge 

(Stockholms stad, 2011, s. 28). 

Slusstorget byggs upp av låga broar som förenar kajerna mellan Munkbron och Södermalm. 

På lågbroarna finns plats för vistelseytor och sittplatser där både gång- och cykelbanor 

kommer finnas över slussrännan. Slusstorget kommer att avgränsas österifrån av den nya 

huvudbron som på ovansidan har plats för trafik och på undersidan kommer att ha restaurang- 

och kaféverksamheter. (ibid.) 

Stadsliv 

Slussen har stora möjligheter för att bli en attraktionspunkt och vistelseplats i och med sitt 

unika vattenläge på en historisk plats. Förutsättningar är stora för att göra Nya Slussen till en 

mötesplats med torgplatser, en park, nya gator och kajer samt inslag av allmänna 

verksamheter i de nya tillkommande byggnaderna. Slussen är tänkt att bli en levande, 

mångfunktionell och vacker plats där människor i staden ska trivas. 

Katarinaparken är en ny plats som tillkommer i det framtida Slussen. Den nya vistelsemiljön 

är cirka 0,5 hektar stor och har som syfte att fungera som en lokalpark och regional 

rekreationsplats. Denna nya närpark skapas för ungefär 11 000 boende och arbetare i området 

med terrasser som mynnar ut till kajen nedanför Katarinahissen. När Stadsgårdsleden däckas 

över i tunnel kommer parken byggas ovanpå. (Stockholms stad, 2011, s.36). 

Katarinaparken blir därmed det största inslaget av grönyta i det framtida Slussen med stor 

potential för utsikt över Skeppsholmens och Saltsjöns vattenytor.  

Lokaliseringen av parken är central, vilket ska ge ytan en rumslig karaktär omgiven av 

sittplatser för utsiktsmöjligheter. Med blommande planteringar och stora träd får platsen 

tydliga parkkvaliteter i en stadsmiljö. Med de nya byggnaderna som tillkommer på 

stadsgårdsleden finns dessutom möjligheter till uteservering i angränsning till parken(Ibid.) 

Södermalmtorg är en av Stockholms äldsta torgmiljöer och är beläget vid korsningen mellan 

Götgatan och Hornsgatan. Den befintliga platsen kommer att rustas upp för att bli en större 

del av det mer levande och aktiva av det framtida Slussen. Södermalmstorg ska bli en levande 

plats med nya byggnader som interagerar med den resterande miljön. 
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De nya byggnader som byggs av glas kommer att ge fasader med transparens, vilket ger 

förutsättningar för utsiktsmöjligheter i inomhusmiljö. De nya byggnaderna kommer att kunna 

användas till publika verksamheter som utställningar, museum, bibliotek etc. Omkring torget 

kommer träd att placeras för att vegetation i form av träd blir ett viktigt inslag på 

Södermalmstorg. En ordnad trädrad utmed Götgatan övergår i en friare trädplacering på 

torgytan mellan de nya byggnaderna. Utformningen av torgytan ska präglas av enkelhet och 

generalitet. Här ska olika verksamheter kunna ta plats. Stråken längs fasaderna ges gott om 

utrymme för att rymma såväl stora gångflöden som uteserveringar. Mellan stråken bildas en 

triangelformad torgyta som kan användas för olika mindre evenemang. 

Utmed Hornsgatan gränsar torget mot busshållplatser. Att gestalta gränsen mot Hornsgatan är 

en viktig del i den fortsatta utformningen liksom ambitionen att integrera Götgatans 

förlängning med dess befintliga verksamheter i den nya utformningen av Södermalmstorg. 

En stor del av planen med Nya Slussen är att vatten ska integreras bättre med stadsmiljön. 

Därför blir en funktion som potentiellt kan aktivera Slussen stadslivet nära havsmiljön vara 

kajer. Kajerna ska inte enbart fungera som gränser mot vattnet, utan också som attraktiva 

vistelsemiljöer med gång- och cykelstråk genom Slussen (Stockholms stad, 2011, s.30). 

Exempelvis i form av ett nytt inslag där Stadsgårdskajen sammansluts med Katarinaparkens 

terrasser och fungerar som ett viktigt stråk. Det är även tänkt att båtar kan lägga till i 

anslutning till kajen, vilket är tänkt att främja stadslivet mer. Kajen kommer även att hysa 

terrasser utformade för att ge plats åt många människor, precis som Munkbrokajen fungerar 

idag. Stockholms stad vill alltså ge Slussen en attraktiv vistelsemiljö i integration med vatten 

genom kajerna och utveckla de kvaliteter som finns idag. (Stockholms stad, 2011, s.31). 

3. Det offentliga rummet 

Det offentliga rummet är ett centralt och omtalat begrepp som länge uppmärksammats i 

diskussionen om storstaden. En av de mest etablerade teoretikerna som behandlade det 

offentliga rummet var Jürgen Habermas i boken Borgerlig offentlighet. Han menade att 

offentligheten var en demokratisk institution där det rättvisa och liberala samhället skapades. 

Den borgerliga offentligheten blev en ny sfär i samhället där diskussioner och samtal bidrog 

till skapandet av ett bättre samhälle. Det offentliga rummet utgör således en sfär där 

kommunikation och diskussion är viktigt. Det offentliga rummet måste alltså vara en plats 

som gör diskussionen, och utbytet av information mellan medborgare möjligt (Habermas, 

1962/2003, s.92-94).  
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I dagens termer är idén om det offentliga rummet knutet till demokratiska rättigheter där man 

kan utöva yttrandefrihet och demonstrationsfrihet i stadsrummet. Det offentliga rummet 

fungerar som en symbolisk och politiskt arena, en mötesplats för medborgarna som ger 

utrymme för gemensamma tankar, utlopp och uttryck. Det offentliga rummet är stadens alla 

torg, gator, parker och andra allmänna platser där människor har sina vardagliga möten. Det 

kan vara där vi går, handlar eller besöker restauranger och kaféer (Andersson, 2011, s. 4). 

I nationalencyklopedin definieras det offentliga rummet enligt följande: 

 ”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. 

 gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens fasader, plank och 

 vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga rummet. Begreppet är 

 tillämpligt främst inom städer och stadsliknande samhällen.” 
3
 

Med detta menas att det offentliga rummet utgörs av platser och utrymmen som är till för 

allmänheten.  Det skiljer sig därmed från privata utrymmen och rum eftersom att det handlar 

om platser som är specifikt dedikerade till att ge allmänheten rum att vistas i. Det offentliga 

rummet är således ett socialt rum. Ett rum där förutsättningar för social interaktion främjas. 

Dock kan den sociala interaktionen hämmas av att det offentliga rummet görs tillgängligt för 

alla. Detta innebär att kriminella, fattiga och andra socialt utstötta människor ges tillträde till 

det offentliga rummet, vilket kan skapa otrygghet (Lofland, 1998, s.124). 

Stadens offentliga rum ska fungera som attraktiva mötesplatser för stadens alla medborgare. 

Ett offentligt utrymme förutsätter att alla medborgare har lika tillträde till det rumsliga 

rummet och inte på något sätt exkluderas på några som helst villkor. De offentliga rummen 

definierar tillsammans en stads karaktär (Andersson, 2011, s. 4). 

Idag kan man se hur gemensamma rum blir allt viktiga för medborgare där man i större 

utsträckning uppehåller sig i stadens offentliga rum. Fler barnfamiljer och äldre väljer att 

stanna i staden i en större omfattning, vilket skapar en stad med olika åldersgrupper och 

mångfald. Detta ökar efterfrågan på vackra, trivsamma och tillgängliga offentliga miljöer. 

I och med samhällets utveckling kan man även se hur gränser för olika platser och ytor 

suddats ut. Exempelvis har gator, torg och parker blivit en scen för vitalitet och olika 

verksamheter. Staden används numera på ett annat sätt där den växande staden skapat 

nödvändiga mötesplatser för interaktion mellan medborgare (Keyser, 2011, s.6). Detta märks 

även i stadsutvecklingen av våra städer där det läggs större vikt på de gemensamma rummen i 

                                                           
3
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/offentligt-rum 
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staden där man mer resonerar kring de egenskaper och funktioner som den fysiska miljön kan 

ge förutsättningar för i den sociala miljön. Detta kan man även se på den internationella 

arenan, exempelvis i London där konstmuseet Tate Modern skapat ett offentligt stadsrum som 

förändrat en hel stadsdel eftersom det genererat nya gångstråk till kvarteren runt omkring i 

stadsdelen. Detta är ett tydligt exempel på hur olika landmärken, eller så kallade 

märkesbyggnader, kan berika ett kvarter med ny livskraft och aktivitet (Ibid.). 

Samspelet mellan den fysiska bebyggelsen och den sociala miljön har därmed blivit allt 

viktigare med tiden. Idag uppmärksammar vi människan mer och planerar för en mer hållbar 

och levande stad. Livsmiljön är det som människor tilltalar i staden och därför måste staden 

bestå av mer än bara arkitektur och design eftersom den omfattas av människor. Människor 

tilltalas av platser med liv där man interagerar med andra människor. Det är det som är det 

offentliga rummets huvudsakliga syfte, alltså att offerera en plats med möjlighet att skapa ett 

socialt och demokratiskt sammanhang i samhället. 

Den danske professorn och arkitekten Jan Gehl (2010) lyft upp betydelse av människors 

aktivitet i offentliga rummet genom att kartlägga den sedan 60-talet för att på så sätt utforska 

människors olika typer av behov. Han menar att vi har två typer av behov. Sociala behov som 

innebär att vi har anspråk av att kunna vara tillsammans med andra människor. Samt fysiska 

behov som betyder att vi är i behov av att bli stimulerade. Det kan vara att bli visuellt eller 

emotionellt stimulerade, exempelvis att man känner doften från ett bageri i kvarteret eller ser 

blommor hos floristen. Allt detta är olika exempel på hur människor observerar och tar del av 

stadens livfulla förlopp (Ibid.). 

4. Tidigare forskning 

Det finns många teorier och tidigare studier som problematiserar betydelsen av stadens 

fysiska utformning för den sociala livsmiljön. Många teoretiker menar att stadens utformning 

måste vara på ett visst sätt för att framhålla ett rikt urbant liv där människor trivs och ska 

kunna leva. Andra teoretiker menar däremot att stadens utformning och fysiska bebyggelse är 

sekundär för den sociala livsmiljön. 

Allt detta innebär att olika teorier i ämnet, mer eller mindre, argumenterar kring komplexa 

förhållandet stadens utformning har för det sociala samspelet i staden. 

Det finns många olika förklaringar till vad som gör en stad attraktiv och varför vissa 

stadsdelar är mer populära än andra. Många hävdar att ett rikt folkliv i de offentliga rummen 

är en stor bidragande orsak till varför staden blir attraktiv (Olsson, 2000, s.7). Vad som blir 
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tydligt enligt detta synsätt är att man måste skapa en attraktiv plats där människor vill delta 

för att en plats ska bli lyckad och därmed krävs det verksamheter och aktiviteter av olika slag. 

Vi pratar här inte om verksamheter där man utför vardagliga sysslor, utan istället 

verksamheter inriktade på fritidssysslor (Olsson, 2000, s.10). Man ska äta på restaurang, sitta 

på kafé osv. Det offentliga rummet fyller således inte bara funktionen som en öppen och död 

yta. Det måste skapas förutsättningar för aktiviteter och verksamheter för att berika folklivet 

och ge människor en plats att vistas. Där det rör sig mycket människor växer dessa typer av 

verksamheter fram och lockar så småningom med sig ännu mer människor, vilket skapar 

attraktiva gator och stråk i en stad (Ibid). En plats attraktivitet blir därför beroende av 

människan och människan blir beroende av platsen. Ett relationellt förhållande. Att lyckas 

skapa stämning kan ibland vara viktigare än aktiviteten i sig (Olsson, 2000, s.11). Det blir 

alltså av stor vikt när man skapar nya offentliga platser att alla ingredienser finns där. Ett stort 

antal människor måste röra sig på platsen, verksamheter och aktiviteter måste tillgängliggöras 

och man måste ges tillfälle att betrakta andra människor som vistas på platsen, osv. Man kan 

därför hävda att platsen måste skapas med människans behov i fokus. Det måste skapas en 

miljö där intrycken får utrymme att verka. Syner, lukter, hörsel är av vikt men man måste 

även få en orienteringsuppfattning för att kunna trivas (Gutman, 2009, s. 1). 

Dock kan detta sätt att planera verksamhetsutbud ses som naivt. Ett varierande utbud av 

verksamhet leder inte per automatik till att människor interagerar med varandra.  (Sennett, 

1999, s.130). Olika typer människor behöver nödvändigtvis inte interagera med varandra trots 

att olika verksamheter finns på samma plats. Det krävs att människor konfronteras med 

varandra i form av dialog, för att interaktion på offentliga platser ska ske. Sennett (1999) 

beskriver hur en gata i New York med ett varierat verksamhetsutbud inte alls lett till 

interaktion mellan de olika människorna. På denna gata interagerade inte de olika folktyperna 

med varandra. Det fördes inte diskussion och ingen konfrontation skedde. Man måste således 

skapa en plats där skiljaktigheter erkänns och konfrontationer i dialog förs. Diskussionen på 

offentliga platser måste alltid finnas för en lyckad mångfald (Sennett, 1999, s.133).  

Att byggnader är fina visuellt och behagliga att titta på uppskattas nog av många människor, 

men när man planerar en stad bör detta inte vara av främsta fokus. Detta då det finns andra 

dimensioner som ska tas i åtanke. Planerar man enbart för estetiskt tilltalande orsaker så 

missförstår man relationen mellan människa och arkitektur (Gutman, 2009, s.4). Detta bör 

därför ses som en bonus och inte som huvudsakliga mål. När man vistas på en plats är man 

inte enbart en observerare utan man är också aktiv i miljön. Man skapar tillsammans med de 
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andra människorna den sociala miljön. Människorna som vistas på platsen ska därför inte ses 

enbart som betraktare utan som en del av den, inte som skiljda entiteter (Ibid.). Det är trots allt 

människan som skapar byggnaden och städerna. Detta torde sig innebära att man skapar 

platser för att tillfredställa människans behov. Offentliga platser bör därför bli planerade efter 

människans alla behov och inte som enbart ett estetiskt tilltalande objekt (Gutman, 2009, s.9).  

De flesta forskare är också överrens om att det inte enbart handlar om att skapa en plats där 

man har trevligt med bra fritidsverksamheter. Man måste också skapa en plats där invånarna 

känner sig trygga och säkra. Det finns här en länk mellan det fysiska rummets utformning och 

det sociala resultatet av den (Boverket, 1998, s.9). Det sociala livet blir alltså starkt påverkat 

av hur den fysiska platsen ser ut. Byggs platsen på ett sätt, kan det ge upphov till kriminalitet. 

Bygger man på ett annat sätt kan man, så gott det går, motverka kriminalitet. Kriminalitet kan 

kanske inte helt suddas ut bara med hjälp av platsers fysiska utformning. Däremot kan man 

hitta lösningar som behandlar specifika problem och hämmar risken att vissa typer av brott 

begås, med hjälp av den fysiska planeringen (Boverket, 1998, s.10). Man kan exempelvis 

bygga öppna platser där möjligheter till övervakning är stora för att öka trygghetskänslan. 

Man kan undvika att bygga slutna och insynsskyddade platser. Det visar sig alltså att den 

fysiska planeringen spelar stor roll för människors trygghet. Kritiker hävdar dock att 

kriminalitet är ett socialt fenomen och att man inte enbart kan bygga bort den (Boverket, 

1998, s.17). Den fysiska planeringen är således kanske inte det enda kriteriet för att bli av med 

kriminalitet, men det är en viktig del i förebyggandet. Att känna sig trygg i staden blir således 

påverkat av den fysiska bebyggelsen. Hur gator, torg och transportsträckor är utformade blir 

faktorer som påverkar trygghetskänslan hos människorna som vistas där (Boverket, 1998, 

s.63). Det måste finnas möjligheter till övervakning och platserna måste vara berikade med 

folkliv för att tryggheten ska ökas. Det måste inte handla om att man färdas med goda vänner 

i de offentliga utrymmena, utan bara det faktum att det vistas människor där ger en ökande 

trygghetskänsla (Boverket, 1998, s.64). Att vara otrygg i en stad innebär att man drar sig från 

att vistas på de offentliga utrymmena och därmed minskar flödet och stadslivet. Man vågar 

inte röra sig i parker eller torg där man inte känner sig trygg (VTI Rapport 526, 2006,s.7). 

Därmed blir även trygghet viktigt när man planerar de offentliga rummen.  

5. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretikerna som studien har grundat sig på. Dessa är Jane 

Jacobs, Jan Gehl och Lewis Mumford. De är väl etablerade inom sina fält och deras teorier 
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har haft ett stort inflytande i forskning om samspelet mellan fysiskt rum och social miljö, 

vilket ger studien en stadig grund vid analysen av Nya Slussen.  

 

5.1 Jane Jacobs 

Jane Jacobs var en av de största kritikerna mot den modernistiska stadsplaneringen. I boken 

Den amerikanska storstadens liv och förfall (2004) förkastar hon de moderna 

planeringsidealen, samtidigt som hon också presenterar alternativa lösningar och perspektiv 

på stadsbyggande. Hon menar att de modernistiska planerarna utgår ifrån utopiska teorier om 

hur staden ska vara istället för att studera hur den faktiskt fungerar. Dessa absurda ideal har 

därmed resulterat till en negativ påverkan på våra städer och vårt stadsliv.  

Hon anser att de skapar dysfunktionella och livlösa områden efter att ha rivit ner de levande 

stadskvarteren som funnits tidigare, och detta tankeideal håller man sig fast vid dessvärre. 

Hon motsätter sig modernismens klassiska funktionsseparering och menar att beblandning 

och mångfald i stadens utformning är nyckeln till en rik och vital stadsmiljö. Modernismen 

däremot skapar istället isolerade och onaturliga rum med otrygga och monotona egenskaper 

som invånare inte trivs med.   

5.1.1 Parkens funktioner 

Stadsdelsparker och andra parkliknande grönytor brukar oftast uppskattas av fattiga 

människor i storstäderna, men vad händer om man vänder på steken och säger att parkerna är 

fattiga platser som behöver uppskattas med besökare och beundran. Enligt Jane Jacobs är det 

lämpligt att se parker på detta sätt eftersom det är människor som värdesätter parker med sin 

närvaro och gör de populära, eller håller sig borta från de och på så sätt gör de impopulära och 

dåliga. Parker är därmed sårbara platser. Antingen är de extremt framgångsrika eller extremt 

misslyckade. 

”Där sitter ju bara en massa äckliga gamla gubbar som spottar tobakssaft och 

försöker titta under flickornas kjolar” (Jacobs, 1961/2004, s. 113). 

Om man frågar en byggherre eller en stadsarkitekt om hur man kan göra staden bättre får man 

samma självklara svar av båda två: fler grönområden svarar de. Men Jane Jacobs 

problematiserar detta genom att fokusera på i vilket syfte fler grönområden gör staden bättre. 

Hon menar att människor inte använder grönområden bara för att de finns tillgängliga i 
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staden. Fler grönområden ger bara rånare ännu en plats att vara på och lämnar bara fler tomma 

ytor i staden (Jacobs, 1961/2004, s. 114). 

Parker som inte är populära får negativa konsekvenser på staden. De orsakar faror eftersom 

det inte finns någon tillsyn där, vilket får människor att undvika dessa platser. Dessa 

outnyttjade parker blir även en plats för vandalisering. 

”Varför är det så vanligt att det inte finns några människor där det finns parker 

och inga parker där det finns människor?” (Jacobs, 1961/2004, s.119). 

Enligt Jane Jacobs ställs det för höga krav på stadsparkerna. Hon menar att våra 

föreställningar om att parker påverkar våra stadsdelar till det bättre måste bort eftersom det i 

sanningen namn är parkerna som blir dramatiskt påverkade av hur stadsdelarna behandlar de. 

Det är alltså väldigt svårt att få parkerna att fungera som man vill. Parker är inte automatiska 

och påverkas av vad som finns i omgivningen. En blandning av användningsområden runt en 

park frambringar en blandning av besökare som går in i parken under olika tider. Parken blir 

alltså befolkat under en stor del av dagen i och med den stora mångfalden av besökare under 

olika tidsscheman. Detta innebär att om en park fungerar bra är det oftast för att omgivningen 

runt parken fungerar bra (Jacobs, 1961/2004, s. 120-121). 

5.1.2 Trottoarens funktion för trygghet 

Jane Jacobs (Jacobs, 1961/2004, s.51) menar att stadens gator har fler syften än att bara vara 

ett utrymme för fordonstrafiken. Stadens trottoarer, som är gångtrafikanternas del av gatan, 

har även de fler ändamål än att endast ge plats åt gångtrafikanter. 

Trottoarer är egentligen abstraktioner och har ett syfte i förhållande till byggnader och andra 

verksamheter som den angränsar till. Jane Jacobs menar att gator och trottoarer är stadens 

viktigaste offentliga platser eftersom de är grundläggande för stadens livskraft.  Om en stads 

gator är intressanta, blir även staden intressant. 

På just den platsen där gator och trottoarer finns upprätthålls även säkerheten i staden. Staden 

är full av främlingar som finns överallt, både på allmänna platser och bakom ens egen dörr. 

Det är bland dessa främlingar som man ska känna sig trygg på gatan, därför ska man inte 

alltför snabbt känna sig hotad av dem eftersom det är de i själva verket som genererar 

tryggheten. Tryggheten ska i första hand inte upprätthållas av polisen, den upprätthålls först 

och främst av omedvetna nätverk som består av konventioner som människor själva har 

skapat (Jacobs, 1961/2004, s. 52–53). Jane Jacobs menar att en trygg gata är en gata som är 
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vältrafikerad, alltså där det finns ett flöde av människor. En folktom gata är oftast en farlig 

plats att vara på. Enligt Jane Jacobs (Jacobs, 1961/2004, s. 57) måste en gata som ska ha 

främlingars närvaro, alltså naturligare övervakare, fylla fyra huvudvillkor. Det första är att det 

måste finnas tydliga gränser mellan offentliga och privata rum. Det andra villkoret är att det 

måste finnas ögon på gatan, där husen längs gatan måste vända sig mot gatan. Den tredje 

förutsättningen är att trottoaren måste användas ständigt för att på så sätt skapa ett jämnt 

flöde av människor som betraktar gatulivet. Detta uträttas genom att man att ger främlingar en 

anledning till att använda gatorna. Medhjälp av utbud av butiker och andra verksamheter för 

allmänheten som är utspridda längs trottoaren kan man åstadkomma ett frivilligt användande 

som generar omedveten övervakning av gatorna. För naturlig övervakning under kvälls- och 

nattetid är barer och restauranger bra exempel enligt Jane Jacobs eftersom de befolkar dessa 

områden (Jacobs, 1961/2004, s. 58). Det fjärde villkoret är att åsynen av människor drar till 

sig ännu fler människor. Människor tycker om se och vara nära stadens aktivitet, på en 

levande gata finns det alltid besökare och betraktare (Jacobs, 1961/2014, s.59–60).  

5.1.3 Vad som alstrar mångfald 

Jane Jacobs (1961/2004, s.169) menar att det räcker att kolla in i en telefonbok för att förstå 

hur mångsidig våra storstäder är. Mångfald är en naturlig egenskap hos storstäderna, vilket vi 

måste respektera för att skapa en gemenskap istället för differentiering i storstaden. Mångfald 

i staden skapas av fyra nödvändiga villkor som tillsammans generar och utgör vitala 

stadsmiljöer. 

Det första villkoret är behovet av blandade primära funktioner som innebär att man ska blanda 

olika verksamheter och funktioner på en plats. Detta betyder att ett område drar till sig en stor 

mångfald av människor med olika angelägenheter under olika tider på dygnet, vilket ökar 

säkerheten och mobiliteten på platsen (Jacobs, 1961/2004, s. 179–180). Primära funktioner är 

exempelvis bostäder, kontor, universitet, alltså verksamheter som självständigt kan dra 

människor till en plats (Jacobs, 1961/2004, s.189). 

Den andra förutsättningen för mångfald är behovet av små/korta kvarter där Jane Jacobs 

menar att ju tätare gatorna är, desto större flöde av människor sprids över ett kvartersområde. 

Långa kvarter bidrar däremot till att gatorna blir isolerade och bostadskvarter blir åtskilda, 

vilket hindrar människor från att mötas. Med korta kvarter blir interaktionen mellan 

människor från olika kvarter enklare eftersom det finns fler områden med plats för varierande 

verksamheter i ett område (Jacobs, 1961/2004, s. 205–206). 
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Det tredje villkoret för mångfald är behovet av äldre byggnader i ett område. Jane Jacobs 

anser att det måste finnas blandad bebyggelse med olika skick och årtal, alltså inte bara dyra 

nyproducerade hus utan också vanliga och ordinära hus i ett område. Detta är nödvändigt för 

att nya företag ska kunna etablera sig på en plats. Nyproducerade lokaler är för dyra för 

nyetablerade företag och därför krävs äldre lokaler med lägre kostnader som på så sätt skapar 

ekonomisk mångfald. Med blandad bebyggelse med olika skick och årtal skapas en även en 

mångfald i befolkningen eftersom det innebär att boendekostnaderna är olika. Allt detta 

skapar på så sätt en ekonomisk, kulturell och demografisk mångfald (Jacobs, 1961/2004, s. 

215–217). 

Det fjärde villkoret för mångfald är behovet av en hög befolkningstäthet på en plats. Jane 

Jacobs menar att det i städer finns ett samband mellan koncentrationen av människor och 

utbudet de kan underhålla. Det är bekvämligheter som alstras av koncentrationen (Jacobs, 

1961/2004, s.229). Utan en hög koncentration av människor som bor på en plats kan det inte 

finnas något utrymme för större service eller mångfald för de. Med en hög befolkningstäthet 

skapas mångfald eftersom människor då kan utveckla lojalitet och passion till den unika 

blandningen i ett område (Jacobs, 1961/2004, s. 236). Alltså är hög koncentration inte något 

ont, som människor länge trott, utan tvärtom en möjlighet för en urban, varierande och 

livskraftig stadsmiljö (Jacobs, 1961/2004, s.249). 

Jane Jacobs lyfter alltså upp betydelsen av att aktivera platser på olika sätt för att de ska bli 

välbesökta och vitala. Med dessa egenskaper skapar man välfungerande offentliga platser som 

bidrar med livskraft till staden.  

5.2 Jan Gehl 

Jan Gehl skriver i sina teorier om människans beteende i offentliga miljöer. Gehl menar att 

det finns tre stycken typer av uteaktiviteter. Dessa kallar han för nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl, 1980, s.9).  Med nödvändiga aktiviteter menas 

här sådant som man är tvingad till att göra eller sådant som är nödvändigt att göra när man 

vistas utomhus. Det kan vara att vänta på bussen, stå i kö, lämna ett brev i brevlådan osv. 

Alltså sådant som förekommer under alla årets månader, sådant som är mer eller mindre 

avhängd de yttre betydelserna (Gehl 1980, s.11).  Dessa menar Gehl påverkar mycket lite av 

de fysiska förhållandena. 

Den andra kategorin är alltså valfria aktiviteter. Dessa identifierar Gehl som aktiviteter man 

känner för att göra, om platsen gör det möjligt. Detta innebär då aktiviteter som man 
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självmant valt att göra, som att ta en promenad, sitta i parken och sola osv.  Dessa kan dock 

endast förekomma om de yttre villkoren, såsom platsens utformning och vädret, ger upphov 

till det. (Gehl, 1980, s.9). Detta gör enligt Gehl att dessa aktiviteter är starkt beroende och 

förbundna med den fysiska planeringen av staden. Under denna rubrik räknar han även in det 

han kallar för utomhusaktiviteter och rekreation. Det som händer när utomhusmiljöerna är 

dålig är att bara de nödvändiga aktiviteterna sker. När miljön däremot är av hög kvalitet sker 

de nödvändiga aktiviteterna i något längre tid, dock med näst intill oförändrat omfång då de 

fysiska villkoren är av bättre kvalitet (Gehl, 1980, s.9).  När fysiska miljön är bättre sker inte 

endast de nödvändiga aktiviteterna utan nu gör man även de så kallade valfria aktiviteterna, 

man sitter kanske på en parkbänk, man leker med barnen, har en pick nick osv.  Gehl påpekar 

även att vädret såklart spelar en roll, då dåligt väder kan göra att man skyndar sig hem och 

därmed minskar de valfria aktiviteterna. (Gehl, 1980, s.9). 

I den sista kategorin pratar Gehl om något han kallar sociala aktiviteter. Detta omfattar alla de 

aktiviteter där närvaro av andra människor i gemensamma rum förutsätts (Gehl, 1980 s.10). 

 Alltså sådant som barns lekar tillsammans med andra barn, när man småpratar med andra 

människor osv. Det är aktiviteter som är ytliga och möjligen korta utbytelser av kontakt med 

andra människor i det fysiska rummet. När livet mellan husen tas upp för behandling så 

märkts det tydligt att uteaktiviteternas omfång karaktäriseras starkt av den fysiska 

planeringen. (Gehl, 1980 s.29) 

Jan Gehl utvecklar sina teorier än mer i boken “Cities for People”. Där pratar han om vikten 

av att ha människan i fokus när man planerar en stad och dess offentliga platser. Han menar 

att detta är själva nyckeln till att skapa en bättre stad (Gehl, 2010 s.6). I denna nyckel ingår 

det att skapa en miljö som är trygg och säker för de som vistas i den. Detta innebär att man 

måste skapa ett flöde och rörelse av människor vilket i sin tur innebär att platsen måste vara 

attraktiv för människorna (Ibid.). Har man attraktiva platser skapar man en trygghet till de 

som rör sig i staden, då det bidrar till att fler ser vad som sker. Man får så att säga fler ögon på 

vägen. 

Det är inte bara ögon på gatan som är viktigt när en stad ska planeras enligt Gehl. Det är 

också viktigt att miljön man vistas inbjuder till fri rörelse och flöde, men också att platsen är 

behaglig. Gehl menar att för att skapa en behagligare miljö och en trevligare plats att vistas 

på, måste man tänka på huruvida man planerar staden efter människan eller efter trafiken. Han 

menar att människan trivs bättre i mindre avgaser och ljudnivåer och att detta skapar genom 

att systemen att transporteras är av grönare alternativ (Gehl, 2010, s.71). Det vill säga att man 
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öppnar upp för promenerande, kollektivtrafik och cykeltrafik istället för att öppna upp för 

biltrafik. Han utvecklar detta med att påpeka att invånarna känner sig tryggare och säkra om 

de har bra offentliga rum. Planerar man med bilens framkomst i åtanke så skapar fler vägar 

och självfallet mer trafik. Har man istället de gröna transportsätten i åtanke blir det mindre 

vägar och mindre trafik.  Man kan alltså kortfattad säga att Gehl menar på att en bättre urban 

miljö skapas när man har människan i tanken. Detta då man lättare kan skapa trygga och säkra 

miljöer i ett väl planerat urbant landskap om man utgår i sin planering med människan som 

bas (Gehl, 2010, s.91).  

5.3 Lewis Mumford – What is a city? 

Lewis Mumford (1895-1990) var en sociolog som ofta behandlade stadsutveckling i sina verk. 

Han etablerade sig som expert inom arkitektur och stadsplanering i och med sin förmåga att 

uppmärksamma det sociala sammanhanget inom stadsutveckling. 

Mumford är intressant i den bemärkelsen att han lyfter upp det sociala perspektivet som 

primär för stadens funktion, vilket preciserar mer av de idéer av vad en stad egentligen kan 

omfatta. Dessutom belyser han den uppenbara relationen som finns mellan den fysiska och 

sociala miljön i städer, vilket har varit centralt i vår uppsats. 

Lewis Mumford menade att staden var en scen för sociala händelser och att konst, politik, 

utbildning och handel fanns för att skapa dessa sociala företeelser. Detta delade även andra 

teoretiker med honom som Jane Jacobs, William Whyte och Richard Florida (Mumford, 

1937/2011, s.91). 

En stor del av planeringen av våra städer har länge varit otillräcklig på grund av 

misslyckandet av att tillgodose stadens sociala funktioner. Inte nog med det utforskas staden 

alltid som ett fysisk faktum, vilket Mumford ifrågasatte eftersom staden även är en social 

institution (Mumford, 1937/2011, s. 92). 

Staden är ett geografiskt nätverk med institutionella processorer som symboliserar en 

kollektiv enhet. Enligt Mumford är inte den byggda miljön primär, utan det är staden som 

platsen för sociala händelser där människor gör sina ändamålsenliga aktiviteter i samverkande 

personligheter, händelser och grupper som är intressant. Den fysiska staden är endast en fast 

plats, en anläggning, där de sociala händelserna sker. Den fysiska organisationen är därför en 

inramning av den sociala draman och måste vara underordnad de sociala behoven (Mumford, 

1937/2011, s. 93). 
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Processen av att bygga upp en storstad genom block efter block (exempelvis höghus efter 

höghus), en stad som ser ut som en samling av block med andra ord, är på alla möjliga sätt ett 

förnekande av den förbättrade typen av urban forskning som kommit till efter ny teknologi. 

För de flesta tillfälliga typer av förbindelser, är regionen det sociala livets enhet. Men en 

region kan inte fungera effektivt som en väluppbyggd enhet om hela arean är tätt fylld med 

människor. Detta beror på att en area som är tätbefolkad hindrar trafikens leder, och blockerar 

regionens sociala anläggningar. Därför behövs storleken, tätheten och arean av en region 

nödvändigtvis begränsas för att den sociala förbindelsen ska vara effektivt uppbyggd. Sådana 

begränsningar är därför det mest viktiga instrumentet för en rationell ekonomisk 

stadsplanering som gynnar medborgarna. Förut har det funnits en ovilja att inrätta sådana 

begränsningar. Detta har berott på två fakta: (1) antagandet att alla förändringar som ökade 

storleken i regionen var tecken på utveckling och var automatiskt bra för 

företagsverksamheter, och (2) tron på att sådana begränsningar (som nyss nämnts) vara 

huvudsakligen godtyckliga eftersom de föreslog att minska de ekonomiska möjligheterna, 

dvs. möjligheterna att tjäna på överbefolkning och stoppa den oundvikliga 

förändringsriktningen (Mumford, 1937/2011, s. 94).  

Mumford utgår alltså från att människors sociala behov ska tillgodoses som primär i förmån 

för den fysiska utformningens i staden. Om inte människors behov tillfredsställs och den 

fysiska utformningen inte planeras efter människan, blir platsen något konkret och inget 

abstrakt. Det måste finnas något mer än enbart byggnad efter byggnad.  

6. Analys 

Nya Slussen består av flera platser som ska vara attraktiva för vistelse och interaktion. Frågan 

är dock om dessa platser har tendenser att fungera som lyckade sociala utrymmen. Detta 

avsnitt redogör för de resultat som besvarar våra frågeställningar och vårt syfte med studien. 

Analysen kommer därför att behandla hur de offentliga rummen i Nya Slussen skapar 

möjligheter respektive begränsar för den sociala interaktionen. Här har Jacobs, Gehl och 

Mumfords teorier använts som grund för analysen. 

6.1 Katarinaparken 

Katarinaparken är i princip den enda grönytan i Nya Slussen. Detta kan anses vara positivt 

eftersom för många parkytor riskerar att skapa s.k. döda ytor, platser där uteliggare och 

kriminella, ostörda, får en plats att vara på. Det finns flera exempel i världen där parker och 

andra vistelseytor ockuperats av hemlösa för att det inte funnits ett tillräckligt stort flöde av 
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människor där för att aktivera platsen.  Dessa parker skapar en otrygghet eftersom det inte 

finns någon övervakning där då människor undviker att besöka de. Därmed är det väldigt 

viktigt om vad som finns runt Katarinaparken för att förstå om den kommer bli populär eller 

impopulär. Det är aktiviteterna runtomkring parken som ger parken ett syfte och på så sätt ger 

förutsättningar för flöden genom parken och en tillsyn som kan aktivera vitaliteten där. 

Omgivningen av Katarinaparken kommer alltså påverka dess attraktivitet.  

 

 

              Bild på Katarinaparken från norr (Stockholms stad) 

 

Om vi tittar på vilka verksamhet som finns runt Katarinaparken kan vi se att parkens östra 

sida angränsas av sju nya byggnader. Dessa byggnader är i huvudsak kontorsbyggnader, men 

på bottenplan ska det anläggas butiker, restauranger och kaféer. Vid terrasserna och kajen som 

ligger nedanför Katarinaparken intill vattnet ska det anläggas båtplatser för sightseeing- och 

turistbåtar. Detta innebär att detta område potentiellt kommer att tilltala arbetare till kontoren, 

unga ätare till restaurangerna och kaféerna och turister till båtarna. Allt detta skulle skapa ett 

naturligt och jämnt flöde av bland annat arbetare, fikasugna och turister genom parken 

eftersom de flesta besökarna kommer att komma från parkens västra sida där kollektivtrafik 

och utgångspunkten är, i största sannolikhet, för att sedan ta sig österut där verksamheterna 

finns. Katarinaparken kan på så sätt bli befolkat i stort sett hela dagen eftersom det kommer 

att finnas en funktionell mångfald av utbudet som omgiver parken. Dessa olika användare i de 

olika verksamheterna på en och samma plats är attribut som främjar social interaktion. 
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Grönområden och parker i staden leder dock inte per automatik till att människor utnyttjar de 

utrymmen. Verksamheterna runtomkring Katarinaparken fundamental för att bidra till 

skapandet en funktionell park. Det är ytterst väsentligt att det finns verksamheter eller någon 

form av övervakning vid Katarinaparken under kvälls-och nattetid. Detta för att den sociala 

interaktionen inte ska begränsas då kriminella och löst folk kan ta över parken och avskräcka 

människor från att vistas där.  

För att rekreation och valfria aktiviteter ska kunna ske måste Katarinaparken göra det möjligt. 

De yttre villkoren hos Katarinaparken måste öppna upp för aktiviteterna. Detta innebär 

således att exempelvis soltimmar över parken är nödvändigt för att bidra till att skapa ett 

attraktivt offentlig rum och därmed främja social interaktion. Stockholm stad skriver att husen 

som byggs runt om parken kommer att vinklas för att bevara både utsikten och för att få så 

pass mycket sol som möjligt över parken. Kraven för valfria uteaktiviteter är således till viss 

del uppfyllda i utformningen av Katarinaparken. Andra sätt att bidra till en främjad social 

interaktion är att öppna upp för de nödvändiga aktiviteterna. Parken är inte enbart till för 

rekreation utan kommer även att byggas så att den har plats för spårväg och stadsbussar.
4
 Här 

ges utrymme för de nödvändiga aktiviteterna som att stå och vänta på bussen, färdas med 

lokaltrafik, promenera till jobbet etc. Det kollektiva transportsättet blir således också det en 

del av Katarinaparkens funktioner.  

Vad detta innebär socialt är att eftersom Katarinaparken är utformad både för de nödvändiga 

aktiviteterna (vänta på bussen, gå till jobbet, lämna brev, osv.) och för valfria aktiviteter (sola 

i parken, koppla av, leka osv) är det inte endast de nödvändiga aktiviteterna som sker, utan det 

ger även möjlighet till de valfria aktiviteterna. Man vistas längre på platserna och de sociala 

mötena främjas i och med utformningen och läget parken befinner sig på.  

 

                                                           
4
 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Visning-av-Slussenmodellen/Bilder-fran-Slussenmodellen/ 
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                 Figur 2 Bogale 

Den värderos som gjordes efter analysen av Katarinaparken visar höga värden av social 

bärkraft. Det man kan se är att värdet för flödet av människor har ett högt värde, värdena för 

utbudet av verksamheter samt mångfald är medel och värdet för trygghet är lågt. Detta i sin 

helhet betyder att Katarinaparken har stor potential att bli en lyckad parkmiljö utifrån de 

komponenter studien har tagit hänsyn till. Dock blir tillsynen av platsen en viktig faktor för att 

platsen ska vara trygg att vistas i. 

6.2 Vattentorget 

Vattentorget är en ny vistelsemiljö som är tänkt att vara belägen där den västra bron är i 

dagens Slussen. Torget består av två låga broar, varav ena är under huvudbron och den andra 

korsar rakt över vattnet. Tanken är att dessa två ska länka samman Gamla stan sidan med 

Södermalm sidan. De är tänkta att vara till för gående och cyklister. 

Vattentorget ska enligt Stockholms stad bli en ljus och inbjudande plats, en attraktiv 

mötesplats med nya publika platser, gator, kajer och nybyggnation av funktioner och 

bebyggelse.  

För en plats ska bli socialt värdefullt så krävs det att platsen öppnar upp för liv och rörelse. 

Ska detta kunna ske krävs det självfallet närvaro av andra människor. Det krävs alltså andra 

människor för att sociala utbyten och handlingar ska kunna ske. Därför måste också platserna 

vara utformade efter detta. Stockholms stad vill inte bara bygga en ingång till tunnelbanan vid 

detta torg, utan torget ska även fungera som en plats för kulturella och publika verksamheter.
5
 

Detta då för att främja stadslivet och de sociala interaktionerna på torget. De vill skapa en 

                                                           
5
 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Visning-av-Slussenmodellen/Bilder-fran-Slussenmodellen/ 
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plats där människor kan vistas i trygghet och i kontakt med andra människor. Det krävs dock 

att dessa platser bjuder in till människor av flera sorter, för att inte skapa en händelselös och 

öde miljö. Den enklaste och förmodligen mest förekommande formen av social interaktion är 

den när man tittar och observerar andra människor. Här kommer alltså planeringen av det 

offentliga rummet för att främja eller begränsa den sociala aktiviteten in. Människors tillgång 

att observera andra människor kan direkt kopplas till den urbana utformningen av miljön de 

befinner sig i. Det innebär då att miljön bör innehålla både öppna platser, men också platser 

att mötas på. Detta ter det sig tydligt att med ett öppet och ljust torg är chansen betydligt 

större att det offentliga rummet lyckas främja det sociala. Om man däremot har brist på 

öppna, ljusa och trygga platser, begränsar och hämmar man den sociala interaktionens 

möjligheter. 

 

 

              Bild på Vattentorget från norr (Stockholms stad) 

 

En annan förutsättning för variation på en plats är mångfald. Vattentorget är en torgmiljö som 

är menat att alstra mångfald. Om man tillämpar de fyra villkoren för mångfald på Vattentorget 

kan vi se många möjligheter att främja social interaktion, men även begränsningar. 

Det första villkoret för mångfald är behovet av blandade primära funktioner. Det vill säga att 

det finns blandade användningsområden på en plats. Om vi tittar på Vattentorgets utbud av 

verksamheter, ser vi att de är väldigt få och inte särskilt varierade. Under den nya huvudbron 
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finns en yta med plats för verksamheter såsom restauranger och kaféer.
6
 Mer verksamheter än 

så finns det inte. Denna brist av olika användningsområden på Vattentorget kan vara 

problematiskt. En plats måste vara omgiven av flera typer av användningsområden för att 

attrahera olika typer av människor under dygnets alla timmar. På så sätt skapas vitalitet och 

mobilitet. Därmed kan det finnas en stor risk för att Vattentorget blir väldigt folktomt vid 

vissa tidpunkter av dygnet. Särskilt i perioder när folk inte vistas på restauranger och kaféer i 

lika stor utsträckning, exempelvis på morgonen och vardagskvällar. Saknaden av blandade 

verksamhetsutbud kan innebära att det endast rör sig en specifik typ av människor i området, 

vilket begränsar förutsättningarna för mångfald. Dock är barer ett bra sätt att aktivera en yta 

och främja social interaktion på platser som riskerar att bli folktomma vid sena tider.   

Ett annat villkor som är ett nödvändigt kriterium för att skapa mångfald är att bygga tätare 

gator för att skapa ett större flöde av människor eftersom att långa gator bidrar till att en plats 

blir glest befolkat. Den lågbro, på Vattentorget, avsedd för fotgängare och cyklister som går 

från Gamla stan till Södermalm utgör således ett problem då det finns stor risk att det även här 

blir folktomt. Detta eftersom den nya bebyggelsen som omgiver Vattentorget och specifikt 

lågbron är ett långt och utdraget stråk.  

Mångfald förutsätter också att det finns en blandad bebyggelse i ett område för att ge 

möjligheten till diversifiering av företagsverksamheter. Runt Vattentorget finns det endast 

nybyggda lokaler som potentiellt kräver höga hyreskostnader som endast kan mötas av 

kapitalstarka företag. Detta kan skapa en begränsning i den sociala interaktionen eftersom 

småföretag med mindre ekonomisk slagkraft inte ges utrymme att bidra till mångfald.   

Slussen är beläget mellan två stadsdelar med hög befolkningstäthet, Gamla stan och 

Södermalm. Mångfald alstras av hög befolkningstäthet. Vattentorgets funktion som länk 

mellan de två stadsdelarna skapar rörelse och på så sätt en hög koncentration av människor. 

Detta ger upphov till en varierande och livskraftig stadsmiljö. 

Det finns dock brister i den plan som Stockholm stad tagit fram när det gäller planeringen av 

gångflödena på Vattentorget. På Vattentorget planerar man att göra flödena av en lugnare 

karaktär där lågbroarna över slusskajerna kommer att, i sommartid, öppnas och göra plats för 

båtarna som ska slussas igenom. Detta kommer då leda till att de gående får vänta tills broarna 

stängts igen för att kunna passera. För lång väntan och eventuell stress av att skynda sig över 

broarna när de ska öppnas igen, gör att människan inte längre hamnar i fokus. Detta gör att 

                                                           
6
 Informationsguide, Stockholms stads informationsutställning Nya Slussen, 2014-11-13. 
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flödet av människor stoppas upp och väntetiderna blir långa om slussningen går före 

människan. Det kan alltså ses som en begränsning av den sociala interaktionen eftersom den 

stoppar människornas möjligheter att färdas obehindrat vidare mellan interaktionsplatserna. 

Vattentorget brister därmed i sin planering eftersom människan och de sociala funktionerna 

sätts i andra hand i förmån för slussningen av båtar. Man har således prioriterat den fysiska 

funktionen högre än den sociala funktionen. Dock behöver detta inte alltid ses som en 

begränsning i den sociala aspekten eftersom den lugnare atmosfären möjligen skulle kunna 

bidra till större social interaktion. Exempelvis när människor stannar till, småpratar och 

interagerar med varandra under tiden de väntar. 

En stor del av planen med Nya Slussen är att vatten ska integreras bättre med stadsmiljön. 

Därför blir en funktion som potentiellt kan aktivera stadslivet nära havsmiljöer vara kajer. 

Kajerna ska inte enbart fungera som gränser mot vattnet, utan också som attraktiva 

vistelsemiljöer med utrymme för gång- och cykelstråk genom Slussen (Stockholms stad, 

2011, s.30). Exempelvis ett nytt inslag där Stadsgårdskajen sammansluts med 

Katarinaparkens terrasser och fungerar som ett viktigt stråk. Det är även tänkt att båtar kan 

lägga till i anslutning till kajen, vilket är tänkt att främja stadslivet än mer. Kajen kommer 

även att hysa terrasser utformade för att ge plats åt många människor, precis som 

Munkbrokajen idag. Stockholms stad vill alltså ge Slussen en attraktiv vistelsemiljö i 

integration med vatten genom kajerna och utveckla de kvaliteter som finns idag (Stockholms 

stad, 2011, s.31). 

 

         Figur 3 Bogale 

Värderosen för Vattentorget visar en väldigt stor spridning i de olika värdena. Flödet, utbudet 

av verksamhet samt mångfalden har ett medelhögt värde för social bärkraft. Tryggheten har 

ett lågt värde eftersom platsen är väldigt öppen och har inte riktigt några omkringliggande 
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byggnader som kan ha tillsyn över platsen. Därmed är Vattentorget i sin helhet en plats som 

riskerar att ha begränsande attribut för social interaktion. 

6.3 Huvudbron, gångstråk och kajer 

Den sista platsen vi valt att studera för att svara på vår frågeställning om huruvida Nya 

Slussen främjar eller begränsar för social interaktion i de offentliga rummen, är Huvudbron. 

Bron kommer att vara belägen ungefär på samma plats som dagens östra bro. Alltså där 

Gamla stan och Södermalm länkas samman. Bron kommer att ha utrymme för åtta körfält och 

generösa utrymmen för gångtrafikanter och cykeltrafik vid sidan om. Detta går därför även in 

under vår analysdel av gångstråk och kajer. 

Att ta sig fram i en bullrig och trafikfylld miljö kan vara problematiskt eftersom att det kan 

hindra flödet och mötet mellan människor. En plats fysiska utformning kan därmed antingen 

öppna upp eller begränsa för möten mellan människor. Detta innebär att Huvudbrons 

utformning blir av vikt när det gäller främjandet eller begränsandet av den sociala 

interaktionen.  

I Stockholms stads planförslag är det tänkt att Huvudbron ska inneha stora gångbanor och 

cykel-körfält på vardera sidan av vägen. Dessutom ska fordonstrafiken minska och göra mer 

rum för fotgängare. Detta blir att bjuda in till pedestrialt liv och därmed att öppna för flöde. 

När man planerar en stad måste människan alltid vara det första i fokus. Detta betyder att ett 

försök att främja gångtrafiken och den sociala dimensionen hos Nya Slussen, måste ge goda 

möjligheter till möten mellan människor. Det nya Slussen är tänkt att minska körfälten och 

öka gångstråken. Detta kommer enligt Stockholms stad att öka flödet av människor och ge 

möjligheter till både kultur och handelsattraktioner eftersom man knyter ihop och förlänger 

gågatorna som finns på både Södermalm och i Gamla stan. Det måste finnas möjlighet att röra 

sig relativt ohämmat och fritt för att ett bra gångstråk ska bli lyckat. Det sociala livet ges 

större möjlighet att frodas då de fysiska villkoren öppnar upp till det.  

Även kajerna i Nya Slussen ska ha liknande funktion som gångstråken på Huvudbron. De 

promenadvänliga vägarna ska aktivera miljön omkring för att skapa vitalitet och flöden. 

Stadsgårdskajen som byggs ut kommer troligtvis utgöra ett viktigt stråk mellan 

Stadsgårdsleden till Söder Mälarstrand. Stadsgårdskajen ska byggas i anslutning till 

Katarinaparkens terrasser, vilket innebär att kajen inte enbart fungerar som ett gångstråk. 

Människors valfria aktiviteter kommer därmed att mötas av kajens anslutning till vatten och 

solljus. 
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7. Diskussion 

Denna uppsats har uppmärksammat samspelet mellan den fysiska och sociala miljön i 

stadsbyggnadsutveckling. Med fokus på den sociala dimensionen i framtidens Nya Slussen 

har både typiska och unika aspekter beaktats som kan vara betydande för både förståelsen och 

relevansen av funktionella sociala miljöer i nya byggnadsprojekt. 

Syftet med denna studie var att titta närmare på hur de offentliga rummen begränsar eller 

främjar social interaktion i det Nya Slussen. Studien ställdes mot frågeställningar om vilka 

förutsättningar för social interaktion som finns på de utvalda offentliga rum som vi anser vara 

av högt socialt värde i Nya Slussen. Alltså områden som har stor potential att vara 

attraktionspunkter i det nya planförslaget. Dessa är främst platserna Katarinaparken, 

Vattentorget, Huvudbron samt gångstråk och kajer .  

När vi inledde denna studie var vi medvetna om den kritik som har riktats mot den fysiska 

utformningen i planförslaget för Nya Slussen. Vi har därmed valt att uppmärksamma en annan 

viktig aspekt av planförslaget, nämligen den sociala dimensionen. Dock måste man som 

läsare ha förståelse att Nya Slussen inte endast kan studeras utifrån ett urbansociologiskt 

perspektiv, utan måste även ta hänsyn till andra vetenskapliga ämnesgrupper, såsom 

ekologiska, ekonomiska aspekter etc. för att kunna studeras i sin helhet.  

Nödvändiga geografiska avgränsningar genomfördes för att få en djupare bild av Nya Slussen. 

Genom att betrakta specifika delområden av planförslaget kunde vi se möjligheter respektive 

begränsningar i de olika offentliga rummen. Nya Slussen är ett komplext byggnadsprojekt 

med många olika typer av miljöer som bör ses både som en helhet, men också för sina unika 

egenskaper. På så sätt kunde vi även se olika förutsättningar för social interaktion på dessa 

olika platser. De undersökta platserna hade stor potential för social interaktion, men med vissa 

begränsningar.  

Katarinaparken må ha goda utsikter med sina grönområden och möjligheter för rekreation. 

Stockholms stad gör även ett försök till att skapa en park med bra yttre villkor. Bra utsikter 

och många soltimmar gör platsen till en attraktiv vistelseplats där både de nödvändiga och fria 

aktiviteterna kan utföras. Bland det viktigaste resultatet från analysen var att aktiveringen av 

parken i form av flöde och rörelse av människor, är den viktigaste egenskapen för att 

Katarinaparken ska fungera. Detta är också en viktig förutsättning för andra parkmiljöer.  

Det finns dock inget som tyder på att platsen lockar till sig en variation av människor under 

dygnets alla timmar, särskilt vid nattetid. Detta kan ledas till att kriminella och annat löst folk 
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vistas där istället, eftersom detta avskräcker folk att befinna sig där skulle detta då innebära ett 

misslyckande i planeringen av en socialt välfungerande parkmiljö.  

Analysen av Vattentorget visar att Stockholms stad har tagit i beaktande att ett utbud av 

verksamheter på platsen är av vikt för att skapa en levande och vital miljö. Därmed finns det 

även här förutsättningar till flöde och rörelse som aktiverar platsen. Dock så finns det inte 

tillräckligt stora ytor för verksamheter i förhållande till Vattentorgets storlek. Det är viktigt att 

det finns varierande verksamheter, alltså en mångfald, annars är risken stor att platsen blir 

folktom vissa tider av dygnet. Även detta skulle då vara ett misslyckande i planeringen av 

torget. Andra begränsningar av den sociala interaktionen är exempelvis hur gångflöden kan 

stoppas av slussöppningen i lågbroarna. Här har man inte planerat och utformat platsen helt 

med människan i fokus, då man istället prioriterat båttrafiken.  

Allt detta innebär att många komponenter måste tillgodoses för att ett offentligt rum ska 

fungera bra. Dock har vi med denna studie märkt att vissa delar är viktigare än andra. Att 

skapa ett flöde anser vi vara fundamentalt för ett offentligt rum. Alltså att en tillströmning av 

människor finns på en plats en stor del av dagen. Detta för att det ska finnas en viss 

övervakning på platsen, alltså att platsen ofta har tillsyn för att inte någon form av osäkerhet 

ska finnas på platsen. Detta förutsätter därför att platsen aktiveras på något sätt, exempelvis av 

en stor mångfald av verksamheter för att aktivera platsen. Därmed kan man klargöra att de 

olika komponenterna för att skapa ett välfungerande offentliga rum måste samspela 

tillsammans. 

Undersökningen har visat att det finns vissa likheter med andra studier och teorier gjorda på 

området. Gång på gång har tidigare forskning visat att ett väl planerat offentligt utrymme har 

främjat den sociala interaktionen. Att när man stänger ute trafiken och öppnar för fotgängare, 

har det gynnat livet i staden. Att gator med överblick och möjligheter till övervakning från 

andra människor gjort att invånarna känner sig trygga. 

All denna tidigare forskning, för hur man skapar ett offentligt rum med både rikt folkliv och 

trygga vistelsemiljöer, visar att en plats fysiska planering är komplext och det står klart att 

relationen mellan människa och fysiska rummet är i stark relation till varandra. En hel del 

kategorier och krav måste uppfyllas för att lyckas med planeringen av det offentliga rummet. 

Således krävs det urbanteoretiska analyser av Nya Slussen. Vi har därför tagit utgångspunkt i 

teoretiker som behandlar planeringen av det fysiska rummet till vårt förfogande.  
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Eftersom det inte kan göras några verkliga observationer i Nya slussen, då det ännu inte är 

färdigt, kan vi självfallet inte hävda något utav en bestämd karaktär. Däremot kan vi nu med 

god bakgrund säga att Nya Slussen har förutsättningar att skapa en trivsam, trygg och säker 

miljö. Därmed kan man hävda att vårt syfte och våra frågeställningar till stor del besvarat. 

Avslutningsvis kan man försöka sätta studien i ett större sammanhang och försöka förstå dess 

bidrag till forskningsvärlden. Studien kan användas och förstås som ett bidrag till analysen av 

Nya Slussen. Det är svårt att hävda med bestämdhet att Stockholms stads planer för Nya 

Slussen i verkligheten kommer att fungera i avseendet att främja den sociala interaktionen, 

även om ombyggnationen har stor potential och förutsättningar till att göra just detta. Därför 

föreslår vi i denna studie att återkopplande studier görs i framtiden när Nya Slussen är färdigt 

och faktiska observationer kan utföras. Detta eftersom ett vitalt stadsliv inte kan planeras, utan 

det kan endast skapas förutsättningar för det. 
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