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sammanfattning
Dagens nyliberala politik påverkar starkt det rådande planeringsidealet. Inom stadsplaneringen 
utgör ofta den ekonomiska tillväxten det främsta målet och bidrar till en planering med marknads-
inriktade strategier. Som en följd till detta finns ett nära samarbete mellan den offentliga sektorn och 
privata aktörer, ett förhållande som har inneburit mindre insyn i planeringen och en ökad reglering 
av de offentliga platserna. Vid sidan av de ekonomiska målen ger staden en vision om ett rättvist 
samhälle, två aspekter som sällan går hand i hand. Staden blir allt mer segregerad, inte bara geogra-
fiskt utan även socio-ekonomiskt. 

Gemenskaper, i den mening avsedd här, är ett nyligen återuppväckt begrepp som härstammar från 
engelskans ”commons”. Begreppet innebär ett alternativt sätt att se på hanteringen och fördelningen 
av jordens resurser, där detta sköts lokalt av en grupp individer istället för av en statlig eller privat 
aktör. Ett synsätt som kan anses vara mer socialt och ekologiskt hållbart där de två orden delning och 
gemensamt utgör grunden. Syftet med detta arbete är att studera hur gemenskaper kan yttra sig i en 
urban kontext och fungera som en utgångspunkt inom stadsplaneringen. 

En grundläggande aspekt för att gemenskaper ska uppstå är att det finns platser som människor kan 
påverka och ta i anspråk. Resultat från intervjuer i detta arbete tyder på att det saknas sådana platser. 
Det är ofta svårt för allmänheten att läsa av vilken typ av plats de befinner sig på och därigenom även 
vara medvetna om deras rättigheter. Resultatet visar även på att människor har en vilja att ta del av 
saker och vara aktiva på platser, men att de är rädda för att ”göra fel” eller störa den allmänna ord-
ningen. Vidare visar resultatet att de offentliga platserna inte längre omfamnar alla och att det finns 
få platser där stadens olika individer möts, vilket delvis beror på att denna ordning, eller trivsel, ska 
upprätthållas.

I arbetet presenteras sju typer av gemenskaper som sträcker sig från en allmän, oreglerad gemenskap 
till en mer privat sådan. Dessa gemenskaper kan exempelvis innefatta odlingslotter, lokala energisys-
tem, lånestationer och tältläger. Med detaljplanen som verktyg visas hur gemenskaper kan användas 
som en utgångspunkt och möjliggöras genom lämpliga planbestämmelser, men vissa av dessa inne-
bär konflikter med rådande förordningar. I arbetet föreslås en oreglerad plats, Den ohejdade platsen, 
vars utveckling skulle ligga i invånarnas händer men som skulle innebära konflikter med både Plan- 
och bygglagen och Ordningslagen. 

Slakthusområdet i Stockholm står inför stora förändringar och är för nuvarande inne i ett plane-
ringsskede. De föreslagna planbestämmelserna för de definierade gemenskaperna är applicerade i ett 
förslag till plankarta för områdets utveckling. Ett förslag som prioriterar en alternativ hantering av 
resurser där områdets individer får en större roll och vars mål är en mer rättvis stadsdel som alla kan 
ta del av. 

Slutsatsen är att gemenskaper tycks besitta många sociala och ekologiska fördelar. De kan erbjuda 
samhällets invånare ett alternativ till dagens samhällstruktur där de kommersiella värdena priorite-
ras. Gemenskaper bidrar till ett alternativt sätt att se på fördelningen av stadens resurser och rum där 
individerna ges en större roll i skapandet och hanteringen av de båda. Med gemenskaper skulle en 
mer socialt och ekologiskt hållbar stad kunna ta form, en stad skapad tillsammans med dess  
invånare. 



abstract
Today’s society with its neoliberal position has strongly affected the planning ideal. The primary ob-
jective often constitutes of economic growth which means an urban planning with focus on market 
strategies. As an effect, the public sector has a close collaboration with private actors, a cooperation 
that leads to less transparency in the city planning and more regulations on public places. Beside the 
economic interest, the city has a vision of a just society, two aspects that rarely goes hand in hand. 
The city becomes more segregated, and this is seen not only geographically but also socio-economi-
cally.

Through Elinor Ostrom, the notions of commons have been rediscovered. The term consists an alter-
native view on how to manage and distribute resources. An approach that is considered more social 
and ecological sustainable where the words sharing and together form the basis. The purpose of this 
thesis is to study how commons can emerge in an urban context and work as an initial state in urban 
planning.

For commons to arise, there has to be places which people can occupy and transform. Results from 
interviews done in this thesis indicate an absence of such places. It is often difficult for the general 
public to understand what kind of place they are at, and in extension be aware their rights. People 
have a will to be active and get involved in the creation of places, but are afraid to “do wrong” and 
disturb the public order. Furthermore the results show that public spaces no longer embrace all kind 
of people and that there are few places where the different individuals of the society meet each other. 

In the work, seven different types of commons are presented, stretching from one that is public and 
non-regulated to a more private one. These commons can, among many other things, consist of 
cultivation plots, local energy systems, peer-to-peer alternatives and workshops. With the local plan 
as a tool, commons are shown how to constitute a framework and being realized through zoning. 
However, some of the zoning regulations proposed would bring conflicts with the prevailing con-
stitutions. One of these are the proposed common The unpredicted place, an unregulated place that 
would evolve according to its users. If this zoning regulation would be implemented in the planning 
process it would constitute a conflict with the Swedish Planning and building act and the Public 
order act. 

The area Slakthusområdet in Stockholm face major changes in the near future with the development 
in its initial state. The defined commons and the proposed zoning regulations are applied as a zoning 
map for the development of Slakthusområdet. A proposal that prioritize an alternative way to dist-
ribute the city’s resources where the locals are not only seen as mere consumers but co-producers. A 
proposal with the aim of creating a more just area where everyone is included. 

The conclusion of the thesis is that commons seem to possess a numerous of social and ecological 
benefits. They can offer the locals an alternative to the current societal structure where the market is 
being prioritized. Commons have the ability to form a different way of distributing a city’s resources 
and places where the locals are involved in the creation and management of them both. Through 
commons a more social and ecological city would be able to arise, a city created together with its 
inhabitants. 
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1.1 BAKGRUND
I dagens strävan efter en hållbar samhällsutveckling spelar stadsplaneringen en stor roll. Med hållbar 
utveckling menas en utveckling ”som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samspelar (Förenta Nationerna, 1987).  Det rådande planeringsidealet som hållbar-
heten ska uppnås inom är dock starkt influerat av samhällets nyliberala politiska och ekonomiska 
tillstånd (Loit, 2014). Städer har blivit centrum för nyliberalismens strategier (Loit, 2014) och plane-
ras till stor del utifrån storskaliga konsumtion- och produktionsmönster. Nyliberalismen bidrar till 
ett perspektiv där det främsta målet med stadsutvecklingen är en ekonomisk tillväxt, vilket innebär 
en stadsplanering vars strategier och mål i första hand är marknadsinriktade (Loit, 2014). 

Den marknadsinriktade planeringen har lett till ett starkt förhållande mellan den offentliga och den 
privata verksamheten (Loit, 2014). Större byggföretag och andra starka, privata aktörer har genom 
den nära relationen kommit att påverka städernas utveckling. Förhållandet mellan det offentliga 
och privata sägs bidra till ett ökat avstånd mellan makthavare och medborgare och har därför mött 
mycket kritik (Loit, 2014). Samarbetet dem emellan saknar regler för inkludering och delaktighet av 
medborgare, vilket har lett till mindre insyn i planeringen (Loit, 2014). Den demokratiska aspekten 
av planeringsprocessen är underordnad marknaden och således vinstintressen (Loit, 2014). Palmer 
(2014) anser att det även är den marknadsorienterade planeringen som har urholkat de offentliga 
platsernas demokratiska innebörd.

I den nyliberala stadsplaneringen ses människor som subjekt och en självbestämmande och besluts-
tagande aktör. Den personliga friheten är av väsentlig vikt men medför även ett personligt ansvar 
– människor ansvarar för sin egen lycka och således även misslycka. Den nyliberala staden erbjuder 
möjligheter för människor att lyckas, men få rättigheter för dem att göra anspråk på. Fattiga och 
hemlösa får i denna stad skylla sig själva då samhället har gett dem bra förutsättningar, deras miss-
lyckande beror inte på stadens ringa utbud av exempelvis billiga bostäder och kollektivtrafik utan 
på deras egna brister. ”Följden blir att staden som rättighet håller på att ersättas med staden som en 
möjlighet.” (Loit, 2014, s.80) 

Det rådande planeringsidealet medför konsekvenser som inte verkar mot, utan bidrar till en segre-
gerad och orättvis stad (Loit, 2014). En segregation som inte bara kan ses lokalt i Sverige utan globalt 
(Palmer, 2014). Kritiken mot den kan sammanfattas i att fokus ligger på en ekonomisk effektivitet 
och tillväxt istället för en rättvis fördelning av resurser (Loit, 2014). 

Fokuset på den ekonomiska tillväxten har bidragit till en global exploatering av både resurser och 
människor. Vissa hävdar att den hållbara staden kan uppnås genom ekonomiska instrument och ny 
teknologi, medan andra anser att den senaste finanskrisen, de sociala upproren och naturkatastrofer-
na visar på sprickor i den rådande strukturen. Mycket tyder på att en systematisk förändring måste 
ske där varken exploateringen av resurser eller människor utgör en del i framtiden. Våra produk-
tions- och konsumtionsmönster, bostäder och den tekniska infrastrukturen måste förändras samti-
digt som alternativa livsstilar möjliggörs. (Bradley & Hedrén, 2014)

1. inledning
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Elinor Ostrom, professor inom statsvetenskap (Zagorski, 2006), väckte genom sin bok ”Governing 
the commons” en diskussion kring gemenskaper. Ostrom illustrerar genom sina studier hur allmän-
na egendomar inte nödvändigtvis styrs bäst genom statlig eller privat styrning, utan visar på fördelar 
med en lokal styrning av en grupp individer (Zagorski, 2006). Många analytiker har tidigare antagit 
att människor skulle maximera den kortsiktiga självnyttan och i längden överutnyttja resursen, kallat 
för ”the tragedy of the commons” (Ostrom & Vollan, 2010). Studier baserade på simulationer och 
fältstudier visar dock att resultatet inte alltid är denna tragedi, utan på att människor kan samarbeta 
för att skapa en ömsesidig och långsiktig nytta (Ostrom & Vollan, 2010). Den gemensamma styr-
ningen av en grupp individer visar på ekologiska fördelar, då de kan bidra till ett hållbart nyttjande 
av resurser (Ostrom & Vollan, 2010), men även sociala och ekonomiska (Palmer, 2014). 

I studierna tittar Ostrom på allmänna resurser anknutna till ekosystem, exempelvis fiske, bete och 
bevattningssystem. Sättet att se på hanteringen av resurser kan dock förflyttas till en mer urban 
kontext. Föreställningen om gemensamma resurser som något varken statligt eller privat kan bidra 
till ett nytt perspektiv i relationen mellan staden och dess invånare. Tankesättet kan innebära en 
större rumslig rättvisa där platser och resurser sköts gemensamt av en grupp individer istället för 
att privatiseras. I sökandet efter ett alternativ till den marknadsorienterade stadsplaneringen kan 
gemenskaper fungera som en utgångspunkt. (Palmer, 2014) 

1.2 Problemformulering
Begreppet gemenskaper har på senare tid dykt 
upp inom varierade sammanhang. Bradley 
och Hedrén (2014) visar på gemenskaper där 
människor försöker utöva alternativ till de 
livsstilar och livsmål samhället sätter upp. Dessa 
gemenskaper har varierade karaktärer och 
utgörs av allt från alternativa former av ekono-
mier (Bradley, 2014) till ockupationer (Vasu-
devan, 2014; Stavrides, 2014). I takt med att de 
ovan påpekade krackeleringarna i samhället blir 
tydligare blir dessa inslag allt fler (Bradley & 
Hedrén, 2014). 

Gemenskaper grundar sig i människors initi-
ativtagande där deras behov och en alternativ 
syn på fördelningen av jordens resurser utgör 
grunden. Det marknadsinriktade samhället för-
svårar dock för dessa initiativ då dess struktur 
begränsar människors ”power of doing” (Stav-
rides, 2014, s. 549). I och med den senare tidens 
ekonomiska kris finns det dock ett grundläg-
gande behov för människor att utöva alternativ 
(Bradley & Hedrén, 2014). 

Om vi skulle planera för gemenskaper och 
underlätta deras möjligheter att uppstå i städer 
skulle ett nytt sätt att se på stadens rum växa 
fram (Palmer, 2014). Rum där fantasier och 
skapande tillåts (Palmer, 2014). Istället för ett 
samhälle vars individer ses som en homogen 
massa användare (Gabrielsson, 2006; Stavrides, 
2014) kan staden låta dess invånare vara med i 
skapandet av och hanteringen av dess resurser.  
Utifrån gemenskaper skulle en stad med ledor-
den delning, empati och samarbete kunna växa 
fram (Petcou & Petrescu, 2014).

Då begreppet är relativt outforskat i en urban 
kontext är det av intresse att undersöka hur 
gemenskaper kan uttrycka sig i en stadsmiljö. 
Vilka former de kan ta och vilka fördelar de för 
med sig. Vidare borde det studeras hur staden 
kan möjliggöra för dem och hur deras alterna-
tiva syn på resursfördelning kan fångas upp i 
stadsplaneringen. 
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?
1.3 Syfte och mål
Avsikten med detta arbete är att i ett första steg definiera begreppet gemenskaper i den mening 
avsedd här. Att undersöka vilka parametrar som är väsentliga för en sådan gemenskap och hur dessa 
yttrar sig i den fysiska miljön. Utifrån dessa kunskaper ska det sedan prövas hur detaljplanen, som 
ett planeringsinstrument, kan möjliggöra för olika typer av gemenskaper. Om så är genomförbart 
med rådande praxis eller om oprövade planbestämmelser är nödvändiga. Resultatet ska sedan till-
lämpas på Slakthusområdet i Stockholm, där ett konkret förslag på områdets utveckling ska tas fram 
med gemenskaper som utgångspunkt. Då området ska genomgå större förändringar mot en blandad 
stadsdel finns en viss oro för gentrifiering, det ska därför undersökas om gemenskaper tros kunna 
bidra till att bevara områdets karaktär. Målet är att redovisa en plankarta för Slakthusområdet där de 
diskuterade planbestämmelserna är applicerade.

1.4 Tillämpning
De södra delarna av Stockholms stad står inför stora 
förändringar. Staden ger en vision om en ny stadsdel, 
Söderstaden, som ska växa fram och bli ett område 
med upplevelser och nöjen i världsklass till år 2030. 
Den nya stadsdelen ska inrymma både idrotts- och 
kulturevenemang, handel, gastronomiska inslag samt 
bostäder. Området beskrivs som integrerat och upp-
levelsefyllt, med en egen stark identitet där den som 
evenemangsstad ofta framhålls. Söderstaden består 
av de fyra områdena; södra Skanstull, Gullmarsplan, 
Globenområdet och Slakthusområdet där det sist-
nämnda området står inför den största omvandling-
en. (Stockholms stad, 2014c)

Slakthusområdet har en historia inom verksamheter 
anknutna till köttindustrin. Området invigdes år 
1912 som ett slakteri vars verksamhet fortsatte till 

Frågeställningar
•	 Vad innebär begreppet gemenskaper? 

•	 Hur	kan	gemenskaper	yttra	sig	i	stadsmiljön?

•	 Hur	kan	gemenskaper	användas	som	utgångspunkt	inom	 

            stadsbyggnad? 

•	 Hur	kan	man	möjliggöra för olika typer av gemenskaper  
            genom detaljplanering?
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? år 1991 då den lades ner (Nyréns arkitektkontor, 
2011). Sedan dess har området fortsatt med verk-
samheter inom livsmedelshantering, men även 
öppnat upp för andra verksamheter som har letat 
sig dit (Nyréns arkitektkontor, 2011). Ett flertal av 
de ursprungliga byggnaderna står kvar och hyser 
stora kulturhistoriska värden. Slakthusområdet 
har en tydlig karaktär som skiljer sig från andra 
områden i Stockholm. Den har en ruffig käns-
la och består av många olika verksamheter och 
människor som samsas om utrymmet. I och med 
planerna för Slakthusområdet, där 2500-3000 
nya bostäder ska byggas (Stokholms stad, 2014b), 
har en rädsla väckts för att områdets karaktär ska 
försvinna i takt med förändringen.

Den planerade utvecklingen av området har väckt 
diskussioner, se bild 1. I och med de föreslagna 
planerna finns en rädsla att området blir gentri-
fierat och att dess ursprungliga karaktär tynas 
bort. Bostäder i området kommer att medföra 
högre krav på ljudnivåer och strängare riktlinjer 
för störning och säkerhet, vilket utgör en del av 
områdets nuvarande karaktär. Vidare kommer 
förändringen av området att innebära en ökning 
av markpriser och hyror vilket kan få följden att 
nuvarande, mindre verksamheter, exempelvis 

ateljéerna, tvingas flytta. De höga priserna, och 
stadsdelens marknadsföring, kommer även att 
påverka vilken typ av människor som bosätter 
sig i området (Loit, 2014).

Om Slakthusområdet ska bevara sin tydliga 
identitet måste det fortsätta att vara en stads-
del för alla. De olika typerna av individer som 
vistas i ”Slaktis” bidrar starkt till områdets 
speciella karaktär. Det vore harmfullt att låta 
Slakthusområdet utvecklas till en stadsdel som 
alla inte har råd att ta del av och som riskerar 
att likna de övriga, både i form av verksam-
heter och således även typ av människor. 
Vid utvecklingen av Slakthusområdet är det 
viktigt att både ta hänsyn till den kultur och de 
människor som rör sig i området idag samti-
digt som man möjliggör för nya inslag. 

Då förändringen av Slakthusområdet nu är 
inne i ett planeringsskede finns det en möj-
lighet att påverka utvecklingen och använda 
området vid ett konkret förslag. Resultatet 
och delar av syntesen kommer att tillämpas i 
ett förslag på en detaljplan för Slakthusområ-
det som är framtaget med gemenskaper som 
utgångspunkt.

Bild 1. Demonstration mot områdets föreslagna utveckling den 13 april 2014. Foto Carl Johan Erikson [2]
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1.5 metod och genomförande

Litteraturstudie
Arbetet tog sin början vid det ursprungliga, engelska begreppet ”commons”. För att undersöka och 
få en förståelse för begreppets innebörd utfördes i ett tidigt skede en litteraturstudie som till viss 
del fortlöpte under arbetets gång. Eftersom begreppet traditionellt sett betyder ’allmänning’ gav en 
sökning på ordet commons många svar relaterat till just allmänningen. Vid användning av ett kom-
pletterande sökord (ex. architecture, urban et.c.) upptäcktes dock relevant litteratur. Det beslutades 
senare att det svenska begreppet gemenskaper lämpar sig bra som översättning och är således det ord 
som kommer att användas genom rapporten. 

Vid sökningen av litteratur användes främst sökmotorn Primo vid Luleå universitetsbibliotek samt 
Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. Ett flertal av referenserna har emellertid upptäckts genom 
en manuell sökning ur referenslistor publicerade i den grundläggande litteraturen. 

Diskussionen kring gemenskaper i en urban kontext är relativt ny och detta märks på referensernas 
årtal där många är daterade till år 2014. En stor del av litteraturen är internationell där ett flertal 
emellertid har svenska författare. 

Litteraturstudien mynnade ut i kapitlet Teori.

Fältstudie
Under november månad 2014 genomfördes en fältstudie för att undersöka Slakthusområdets ka-
raktär och försöka upptäcka befintliga gemenskaper. Området besöktes under varierade tillfällen 
vid sammanlagt fyra tidpunkter; en vardagsförmiddag, en vardagseftermiddag, en vardagskväll vid 
evenemang på Globen, samt en helgdag. Området besöktes antingen med cykel eller till fots. 

Under studien noterades hur många samt vilken typ av människor som rörde sig i området, vilka 
platser som användes mest och om de användes på ett annat sätt än det uppenbart planerade. Vidare 
studerades om någon plats var anspråkstagen, om människor gjort tydliga avtryck, byggnadernas 
karaktär osv. Studien var begränsad till områdets utomhusmiljö, men för att få en inblick i vilka 
typer av verksamheter de olika byggnaderna innefattar lästes skyltar. Informationen från fältstudi-
erna dokumenterades genom foton och anteckningar, fotona har även fungerat som ett underlag vid 
framtagandet av förslaget för områdets utveckling.  

Intervjuer
Då intervjuer är ett bra sätt för att tillgodose sig information om människors åsikter och erfarenheter 
(Lantz, 1993) användes dem som metod för att få en inblick i allmänhetens uppfattning kring frågor 
presenterade nedan. Ett av de vanligaste misstagen med intervjuer är att de påbörjas för tidigt, med 
för lite planering och utan vetskap om dess syfte och metod (Lantz, 1993). Intervjuerna planerades 
därför noggrant innan de genomfördes. 
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Problemställning
I det första steget definierades vilka frågor intervjuerna önskas ge svar på, vilket har en avgörande 
effekt på valet av metod att utföra intervjuerna med (Lantz, 1993). Målet med intervjuerna är att 
få inblick i allmänhetens uppfattning kring de allmänna och offentliga platserna, deras syn på en 
eventuellt oreglerad plats samt vilka aspekter de anser skulle underlätta för dem att våga/vilja ta del 
av eller vara aktiv i det gemensamma rummet. 

Val av intervjuform
Det finns olika typer av intervjuer, och ett vanligt sätt att skilja dem åt är att utgå från skillnader i 
deras struktureringsgrad (Lantz, 1993). Detta spann är väldigt brett och sträcker sig från den helt 
öppna intervjun, där intervjuaren ställer öppna frågor som respondenten kan svara fritt på, till den 
strukturerade, där intervjuaren använder förutbestämda frågor i en speciell ordning och där respon-
denten får välja mellan olika svarsalternativ (Lantz, 1993). I arbetet valdes den riktat öppna intervjun 
där respondenten kan ge sin bild av verkligheten och där datan från intervjuerna ger en större förstå-
else för subjektiva erfarenheter (Lantz, 1993). Då de aktuella frågeställningarna är relativt komplexa 
och kräver eftertanke från respondenten ansågs denna metod vara mest lämplig.

Vid användning av den riktat, öppna intervjun är ett mindre antal respondenter att föredra då analy-
sen och sammanställningen från ostrukturerade intervjuer kan vara ett komplicerat och omfattande 
arbete (Lantz, 1993). Antalet intervjuer begränsades därför till tio stycken. 

Planering av intervjuer
Efter att valet av intervjumetod hade tagits kunde själva intervjuerna börja planeras. Vid planeringen 
bestämdes tre olika frågeområden med följdfrågor, i det som antogs vara en logisk ordning för res-
pondenten. Det önskade resultatet från varje frågeområde definierades i förväg för att under inter-
vjun kunna avgöra när respektive frågeområde var tillräckligt undersökt. Det är viktigt att intervju-
aren har en klar bild för sig när intervjun kan sägas ha fyllt sitt syfte (Lantz, 1993). För att få ett stöd 
kring frågeområdena under intervjuerna förbereddes en intervjuplan. 

För att undersöka intervjuplanens lämplighet och dess bidragande till en flytande intervju utfördes 
fyra provintervjuer. Datat från en av provintervjuerna transkriberades och analyserades för att un-
dersöka om materialet från intervjuerna skulle bli hanterlig och ge ett användbart resultat. 

Genomförande och sammanställning av resultat
Intervjuerna ägde rum under vecka 48 och 49, 2014. De utfördes inom Globen- och Slakthusområ-
det där respondenterna valdes ut på måfå utifrån platsens förutsättningar. Målet vid urvalet var att 
fånga upp en så stor variation av människor som möjligt. Nio av intervjuerna genomfördes muntligt, 
varav sju skedde spontant på plats, direkt efter att respondenterna blivit tillfrågade, medan två av 
dem hade en förutbestämd tidpunkt och plats. Dessa varade mellan 25-40 minuter och spelades in 
för att underlätta en transkribering. Då den tionde respondenten var döv genomfördes intervjun 
skriftligt där respondenten fick svara på frågor från intervjuplanen. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades allt material för att få en överblick av datan (se 
bilaga 1-10), vilket underlättar analys och sammanställning (Lantz, 1993). För att sålla relevant data 
från rådata markerades betydelsefull information med markeringspennor i varierade färger. Detta 
gjordes i två omgångar då det under första vändan var svårt att avgöra vilken data som var väsentlig. 
Till sist sammanställdes den markerade datan i en löpande text, presenterat under kapitel 3 Resultat.
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1.6 Fokus och avgränsningar
Begreppet gemenskaper berör ett flertal områden såsom ekonomi, politik och kultur, och både 
ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetet studerar de sociala och ekologiska 
aspekterna av gemenskaper, men vidrör ej de ekonomiska konsekvenserna. Vidare så kan gemenska-
per yttra sig i olika typer av både fysiska och virtuella miljöer, och fokus är här begränsat till gemen-
skaper i den byggda stadsmiljön. 

Den geografiska avgränsningen på tillämpningsområdet utgörs av Slakthusområdets gränser. Dessa 
utgör ramen för den föreslagna detaljplanen, som är väldigt förenklad och avskalad i jämförelse med 
detaljplaner i praktiken. Fokus ligger på de föreslagna planbestämmelserna och vissa andra funktio-
ner som exempelvis parkering och egenskapsbestämmelser såsom våningsantal har sållats bort. 

Bild 2. Karta över Slakthusområdet med den geografiska avgränsningen. 
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Begreppet gemenskaper är alltmer vanligt förekom-
mande inom arkitektur och stadsbyggnad. De utgör ett 
aktuellt diskussionsämne inom ett flertal olika områ-
den och berör allt från alternativa former av ekono-
mier (Bradley, 2014) till exempelvis odlingar i städer 
(Radywyl & Biggs, 2013).  

Begreppet kan delas upp i två underkategorier som 
tillsammans visar på dess innebörd – gemensamma 
resurser och det gemensamma görandet. Förenklat 
kan gemenskaper förklaras som en alternativ syn att 
se på hur resurser bör fördelas och hanteras, där en 
delning och gemensam hantering mellan individer 
förespråkas. 

I ett samarbete mellan Kungliga Konsthögskolan och 
Kapstads-baserade NGO Community Organisation 
Resource Centre (CORC) undersöktes under år 2012 
till 2013 hur gemenskaper i Kapstaden kan bidra till 
en mer rättvis stad. Gemenskaperna studerades utifrån 
tre perspektiv; ett sätt att självorganisera vissa resurser, 
ett verktyg att förändra den nyliberala stadsplanering-
en och ett sätt att skapa resiliens inom stadsbebyggels-
en. (Kungliga Konsthögskolan [KKH], 2013)

Radywyl och Biggs (2013) diskuterar kring gemenska-
per som något människor skapar (hence det gemen-
samma görandet). De förklarar att en gemenskap 
uppstår då människor tillsammans önskar att förvalta 
mark eller tillgångar och där en stor hänsyn läggs till 
en rättvis tillgänglighet och användning. Vidare anser 

de att gemenskaper kan behöva det offentliga rummet 
som en fysisk struktur att ”utövas” i, men att det som 
förändrar rummet till en gemenskap är de sociala och 
institutionella metoder som verkar för att platsen ska 
vara en hållbar och samfälld resurs. Det ska här påpe-
kas att Radywyls och Biggs (2013) definition endast 
diskuterar gemenskaper i det fysiska rummet men att 
de även kan utspela sig i andra miljöer, exempelvis den 
virtuella. Ett välkänt och välanvänt exempel är Wiki-
pedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida) 
där innehållet skapas av sina läsare som sedan finns 
tillgänglig för allmänheten. I ett flertal av de virtuella 
gemenskaperna består den gemensamma resursen 
av information. Informationen anses vara en allmän 
resurs som således bör vara fritt tillgänglig. Människor 
bidrar tillsammans med information och skapar en 
plattform där den delas med andra. Då arbetet foku-
serar på gemenskaper i den byggda miljön anses likväl 
Radywyls och Biggs definition (2013) tillämpbar. 

Enligt Petcou och Petrescu (2014) är en stad av ge-
menskaper en stad av delning, empati och samarbete, 
egenskaper som dagens städer kan tyckas förringa. 
En fråga som då utgör grunden för gemenskaper blir 
aktuell – Behöver dagens städer förändras? 

2. teori

2.1 begreppet  
gemenskaper
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2.2 VARFÖR BEHÖVS   
GEMENSKAPER?

Att världen står inför en utmaning beträffande den 
ekologiska hållbarheten är inte något nytt, men 
ändå tycks den gröna revolutionen ske i maklig takt. 
Sättet att se på naturen är präglat av ett binärt synsätt 
(Swyngedouw, 2014) där vi människor sätter oss själva 
högre än naturen. För ett hållbart samhälle behövs nya 
strukturer och livsstilar där människor och natur istäl-
let lever i symbios. Konsumtionssamhället har bidragit 
till att Europa och andra delar av världen har fått en 
stigande ekonomi, en teknisk utveckling som ökat 
produktionen och en stigande konsumtion (Bradley 
& Hedrén, 2014).  Denna utveckling och rikedom har 
dock inte kommit till oss gratis. Samhället har skapats 
genom utvinning av fossila bränslen och icke förny-
elsebara resurser, samt genom en global exploatering 
av både resurser och människor (Bradley & Hedrén, 
2014). 

Kommersialismen har i årtionden genomsyrat stads-
planeringen och starkt påverkat utformningen av 
dagens städer och människors livsstilar. Den nylibera-
la planeringen sätter den ekonomiska tillväxten som 
det främsta målet (Loit, 2014) där produktion och 
konsumtion är effektiviserade. Ett flertal av de natur-
liga resurserna har redan ”peakat” och många andra 
spås ”peaka” under detta århundrande, exempelvis 
fosfor och sötvatten (Bradley & Hedrén, 2014). Detta 
är resurser som dagens västerländska samhällen är be-
roende av, inte bara traditionellt sett utan även för den 
nya, gröna teknologin (Bradley & Hedrén, 2014). Allt 
tyder på att en förändring krävs där vi inte förlitar oss 
på utvinningen av naturresurser eller exploateringen 
av andra människor. Vi behöver tänka om kring den 
tekniska infrastrukturen, bostäderna och samhällets 
produktions- och konsumtionsmönster (Bradley & 
Hedrén, 2014). 

Vid sidan om den ekologiska utmaningen står ett 
samhälle som blir mer och mer segregerat, vilket kan 
ses globalt där klyftan mellan medelklassen och de 
fattiga växer. Staden blir allt mer delad, både socialt, 
kulturellt, ekonomiskt och politiskt, vilket syns i den 
rumsliga utbredningen. Samtidigt som klimatkrisen 

trycker på pågår en rumslig kris i de urbana delarna av 
världen. (Palmer, 2014) 

Det kapitalistiska samhället gynnar människor med en 
stark ekonomi och placerar de andra utanför. Staden 
är inte längre en plats för alla utan en möjlighet som 
vissa lyckas uppnå (Loit, 2014). De som inte ryms 
inom kapitalismens ramar måste försöka att hitta 
andra sätt att leva sina liv, vilket är en utmaning då 
samhället i sig är utformat inom detta ramverk. Stav-
ros Stavrides (2014, s. 549) skriver: 
”In the contemporary capitalist city people have to in-
vent forms of life in order to survive. To help release the 
power of doing, which capitalism continuously captures 
and traps in its mechanisms, we need to participate 
in the creation of spaces and institutions of expanding 
commoning.”

Gemenskaper visar på fördelar som passar bra i 
kritiken mot de värden dagens stadsplanering sätter 
främst. En tydlig egenskap hos dem är synen på att 
rätten till användning står högre än rätten till ägande, 
ett synsätt utanför kapitalismen. Det finns i gemen-
skaper en stark koppling till uttrycket ’The right to the 
city’, ett omtalat koncept inom stadsbyggnad sedan 
början på 2000-talet (Purcell, 2013). Enligt Purcell 
har begreppet varit lite väl brett diskuterat och tappat 
en del av sin tydlighet, men han framhäver att beto-
ningen ligger på stadens användare. Människors rätt 
att använda stadens rum anses stå högre än platsernas 
marknadsvärde (Purcell, 2013). The right to the city 
syftar dock inte blott till användarnas tillgänglighet till 
städer, utan även till deras rätt att förändra och skapa 
dem (Purcell, 2013), vilket har ett starkt samband till 
gemenskaper. Gemenskaper erbjuder människor att 
själva ta del av och direkt påverka stadens utveckling. 
De ger invånarna en möjlighet att påverka deras egna 
liv genom att tillåta dem förändra staden och hante-
ringen av dess resurser. Detta är en kontrast mot den 
nuvarande stadsplaneringen där stadens invånare på 
ett begränsande sett ses som användare istället för de 
”co-producers” de skulle kunna vara (KKH, 2013, s. 
13). 
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Gemenskaper bidrar till en möjlighet för människor 
att ta del av resurser, platser och händelser som inte 
grundar sig i en ekonomisk tillväxt, samtidigt som 
de erbjuder en social samhörighet. Enligt Petcou 
och Petrescu (2014) syftar inte gemenskaper endast 
till materiella ting, utan de påverkar även alla andra 
aspekter av det sociala livet, både ekonomiskt, kultu-
rellt och politiskt. 

Att känna gemenskap med andra människor är ett 
grundläggande behov (Psykologiguiden, 2015). Socia-
la möten är en betydande faktor för människors lycka 
och att ge bra förutsättningar för dem att uppstå är en 
uppgift inom stadsplaneringen. Samhörigheten mellan 
människor är en grundläggande princip i gemenska-
per, mötena som sker inom en gemenskap bidrar till 
en samvaro mellan olika människor och samhällen 
(Radywyl & Biggs, 2013). 

Vidare bidrar gemenskaper till ett flertal ekologiska 
fördelar. De innebär en minskad konsumtion och 
produktion och kan erbjuda mer lokala lösningar 
(Petcou & Petrescu, 2014). En delning på de befintliga 
resurserna i form av föremål, exempelvis verktyg och 
fordon, skulle leda till en mindre utvinning av natur-
ämnen. En gemensam förvaltning av jordens resurser 
kan bidra till ett mer hållbart förhållningssätt där de 
inte överutnyttjas (Vollan & Ostrom, 2010). 

Att planera för gemenskaper innebär att värdesätta en 
rättvis användning av städers resurser. Det innebär 
att möjliggöra alternativa livsstilar där alla människor 
ryms och där de är en bidragande del till platsers 
skapande. Genom gemenskaper skulle staden bli mer 
tillgänglig och en mer rättvist fördelad resurs.    

 “If we would to a greater extent plan for, or by other means, enable the act of commoning 
to take place within the city, another awareness might emerge, moving the space we share 
into a new realm of imagining, creating and managing.” – (Palmer 2014, s. 266) 
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2.3 vad kännetecknar en  
gemenskap? 

Utifrån den studerade litteraturen ges ett försök att 
sätta ord på några egenskaper som de olika gemen-
skaperna tycks ha gemensamt. Dessa ska inte förväx-
las med kriterier utan ses som en förklaring till vad 
gemenskaper kan innebära. 

Det gemensamma
Den gemensamma nämnaren för alla gemenskaper är 
just det gemensamma. Oavsett om vi talar om resurser 
eller aktiviter så utgör dess gemensamma aspekt den 
väsentligaste delen. Gemenskaper grundar sig i en mer 
rättvis syn på jordens resurser där dessa sköts och dis-
poneras gemensamt av en grupp individer. Gemenska-
per bidrar till samband mellan människor och skapar 
tillfällen där de måste verka tillsammans. 

En gräsrotrörelse
Gemenskaper skapas efter människors egna behov 
och önskan och sker ofta i kritik mot den föreliggande 
strukturen (Stavrides, 2014). De erbjuder platser där 
individerna själva får bestämma över användandet av 
platsen och hanteringen av resurser. Stavrides (2014) 
anser att människors möjlighet att skapa gemenskaper 
är ett steg för dem att upptäcka möjligheten att själva 
bestämma över sina liv. 

Öppen, porös och  
föränderlig
En väsentlig aspekt av gemenskaper är deras öppen-
het (Stavrides, 2014). En gemenskap utesluter inte 
människor av annan etnicitet, kön, ålder, sexuell 
läggning eller ekonomisk situation (Stavrides, 2014). I 
en gemenskap möts istället dessa olikheter, människor 
måste samarbeta (Stavrides, 2014) och dela kunskap 
mellan varandra, vilket innebär att de även måste dis-
kutera, argumentera och lyssna på varandra. 

En gemenskap är alltid öppet för nykomlingar och 
eftersom de utgörs av människors ömsesidiga hand-
lingar innebär det att de alltid kommer att förändras 
(Stavrides, 2014). Beroende på dess användare kom-
mer gemenskapen att ändra form och syfte. 

Både Stavrides (2014) och Palmer (2014) skriver om 
gemenskapernas porösa egenskaper och att dessa 
främst syns i dess genomträngliga gränser, som de 
bägge kallar för ”thresholds”. Dessa gränszoner, som 
här får utgöra en översättning från engelskans thres-
holds, kan upplösa de starka gränser som finns mellan 
olika områden och erbjuda en grund för möten (Pal-
mer, 2014). På liknande sätt anser Stavrides (2014) att 
gränszonerna kan rymma och ge uttryck för gemen-
skaper som inte är begränsade till ett område med en 
specifik grupp av användare. De kan visa på möjlig-
heten att använda dessa mellanrum för att öppna upp 
mellan områden och möjliggöra bredare gemenskaper.

Peer-to-peer och  
delning
Peer-to-peer är ett fenomen där resurser delas di-
rekt mellan användare. Utbyten sker utan någon 
mellanhand, exempelvis stat eller företag, och för att 
tillgodose människors behov istället för att bidra till 
en ekonomisk vinning. Fenomenet är baserat på ett 
tankesätt som grundar sig på att människor delar med 
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sig och ett gemensamt ägandeskap istället för ett privat 
sådant. (Bradley, 2014)

Gemenskaper innebär ett alternativt synsätt till hur 
resurser fördelas, i dem sker utbyten och kommuni-
kation direkt mellan dess användare. I gemenskaper 
anses att resurser ska delas mellan varandra och bidra 
till en rättvis användning, i kontrast mot dagens sam-
hälle där din ekonomiska situation styr vilka resurser 
du har rätt till. Radywyl och Biggs (2013) ser här för-
delar med gemenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv, 
de kräver beteenden, kulturer och institutioner som 
är förenliga med en rättvis och öppen fördelning av 
jordens tillgångar. 

Den direkta delningen av resurser innebär att gemen-
skaper ofta ligger utanför de formella institutionerna, 
de verkar på ett eget skikt och besitter en egen struk-
tur. Dess konsekvenser verkar dock vertikalt och kan 
påverka dagens samhälle i ett större perspektiv (Ra-
dywyl & Biggs, 2013). 

En urban  
transformation
En urban transformation är en process där de domi-
nerande samhällsstrukturerna och -institutionerna 
förändras fundamentalt, vilket leder till nya institu-
tionella sammansättningar (Radywyl & Biggs, 2013). 
En stad består av många olika system kopplade till 
varandra, och för att en förändring ska kunna ske 
måste innovationer både verka horisontellt samt ver-
tikalt för att påverka de bredare systemen (Radywyl & 
Biggs, 2013; KKH, 2013). Där det horisontella innebär 
faktiska återupprepningar genom lokala initiativ och 
det vertikala en samverkan med kommuner och stat 
(Radywyl & Biggs, 2013; KKH, 2013). 

För att gemenskaper ska kunna utvecklas horisontellt 
måste människor veta att de existerar, om dock i an-
nan benämning, och själva åter ta rätten till befintliga 
gemenskaper samt initiativ till att skapa nya (Petcou 

& Petrescu, 2014). Om användningen av gemenskaper 
utbreder sig kommer de formella institutionerna mås-
te konstatera deras existens och förhålla sig till dem. 
En utmaning är dock hur mötet mellan det informella 
och det formella kan ske.  

Stavrides (2014) anser att gemenskaper är en form 
av motstånd mot kapitalsamhället. Gemenskaperna 
öppnar upp för en ny typ av samhällsstruktur i kritik 
mot den nyliberala stadsplaneringen. De presenterar 
ett alternativt sett att se på fördelningen av resurser, 
stadens rum och människors levnadssätt. Istället för 
ägandet av resurser och mark är rätten till användning 
det viktiga i gemenskaper (Petcou & Petrescu, 2014). 
För att skapa gemenskaper behövs det enligt Petcou 
och Petrescu (2014) nya institutioner och andra for-
mer av förvaltning och styrning än vad dagens städer 
erbjuder. Samtidigt som de gemenskaper som ändå 
lyckas har en styrka i att faktiskt kunna påverka sam-
hällsstrukturen (Radywyl & Biggs, 2013). Radywyl och 
Biggs (2013) anser att denna styrka är som mest på-
taglig vid gemenskaper anknutna till stadens offentliga 
rum, då de där besitter en stor möjlighet att påverka 
människor i deras vardagliga liv samt lättare når ut till 
de högre institutionerna. 

Att gemenskaper kan leda till en stor förändring i 
dagens samhällen är även något som påpekas i ar-
betet mellan Kungliga Konsthögskolan och CORC. 
Här studeras hur befintliga gemenskaper i Kapstaden 
kan utvecklas och bidra till en mer integrerande stad 
och innebära en högre levnadsstandard för de fattiga. 
(KKH, 2013) 
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2.4 några exempel

Bild 3. ”Southwark Lido” en installation i London av Collectif Exyzt. Foto David Carr-Smith. [3]

Collectif Exyzt
Collectif Exyzt är ett Paris-baserat kollektiv grundat av 
arkitekter. Idag omfattar de även yrkesverksamma från 
andra områden, såsom en snickare, en kock, en grafisk 
designer och en rörmokare. Exyzts grundidé består 
av att designa, bygga och bebo tillfälliga strukturer 
tillsammans med lokala invånare i den aktuella staden. 
Deras konstruktioner är enkla att bygga och genom att 
uppföra dem tillsammans med invånarna är det lättare 
för dem att sedan ta till sig platsen. Exyzt tillhanda-
håller material som visar hur även icke professionella 
personer kan genomföra liknande projekt, så att deras 
koncept kan spridas, användas och utvecklas. Exyzt 
kallar deras metod för ”open source architecture” eller 
”architectural piracy”. (Bradley, 2014)

På Exyzts hemsida går det att läsa deras manifest där 
det bland annat står: 
 ”… If space is made by dynamics of exchange, then eve-
rybody can be the architects of our world and encourage 
creativity, reflexion and to renew social behaviours. … 
We produce an open source architecture that offer an ac-
cess to basic public amenities and a place for exchange: 
A physical framework for a direct and immediate 
emulation between people and space. We wish to incite 
anyone to re appropriate and get involved with his own 

social and physical environment.” (Exyzt, 2014)

Exyzt uppmuntrar invånare att våga leka med de 
befintliga strukturerna och själva skapa nya rum. De 
frigör arkitekturen från den föreliggande maktstruktu-
ren och de traditionella arkitekterna, och gör den till 
något som alla har rätt till, inte bara att ta del av, utan 
även att skapa (Bradley, 2014). Deras typ av arkitektur 
möjliggör för nya sorter av sociala former och beteen-
den, där grunden går ut på att dela kunskap och resur-
ser mellan varandra (Bradley, 2014). Deras manifest 
trycker på den starka kopplingen mellan det fysiska 
och det sociala rummet. Människors sociala mönster 
styrs av arkitekturen och de vill skapa konstruktioner 
som istället för att reglera människors liv, uppmuntrar 
till kreativitet.   

Ockupationer 
Ett annat exempel på gemenskaper är ockupationer. 
Ockupationer innebär att människor besätter övergiv-
na eller oanvända byggnader och utrymmen. Detta 
brukar antingen göras utifrån ett politiskt perspektiv 
eller, vilket är vanligare i de södra delarna av världen, 
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som en strategi för överlevnad. Ockupering grundar 
sig i en syn på att rätten till användning av platser och 
byggnader står högre än själva äganderätten. Utö-
vandet kan ses som en politisk handling, genom dess 
agerande motsätter ockupanterna sig privatiseringen 
av mark som gynnar individuella intressen. (Spatial 
Agency, u.å.) 

En välkänd ockupationsrörelse i Europa är K77 i Ber-
lin. Ockuperingen började då en grupp studentaktivis-
ter tog byggnaden Kastaniaenallee 77 (K77) i anspråk 
1992, för att enligt dem rädda huset, bevara dess själ 
samt fylla det med liv igen. De betraktade deras ocku-
pation som en konstinstallation, det fanns ingen plan 
eller några regler som berättade hur den skulle styras 
utan allt var öppet för fri användning och tolkning. 
(Vasudevan, 2014)

Då ockupationen inte hade något lagligt eller finan-
siellt stöd uppstod problem när byggnaden behövde 
renoveras för att ockuperingen skulle kunna fortsätta. 
En särskild grupp började då arbeta för att erhålla lag-
lig status till ockupationen och de lyckades med detta 
1994. Ockupationen har kommit att ses som ett lagligt 
experiment i ’architectural activism’ och har väckt dis-
kussioner kring det återfunna sättet att se på stadens 
byggnader som en allmän sak. En av de som var med 
och startade ockupationen av K77, Matthias Heyden, 
har beskrivit den som en (u.å., citerad i Vasudevan, 
2014, s. 218) ”architecture of self and co-determina-
tion [that] questions the right to the design and use of 
space”. Den genomgående viktigaste delen i projektet 
är förhandlingen och tänjandet av de politiska, sociala 
och kulturella gränserna. (Vasudevan, 2014) 

På liknande sätt som Exyzt, innebär ockupationer ett 
alternativt sätt att se på den byggda miljön. Bebyggel-
sen anses vara något som inte alla nödvändigtvis äger, 
men har rätt till. En outnyttjad byggnad eller plats 
anses vara en gemensam resurs som ska delas rättvist 
mellan stadens invånare. Rörelsen kan ses som kritik 
mot den föreliggande samhällsstrukturen där privata 
intressen flitigt gynnas före allmänna, och där ekono-
miska värden ofta styr politiska beslut kring nyttjan-
det av stadens rum och byggnader. Ockuperingen av 
byggnader och platser har spelat en viktig roll för arki-
tekturen, och oavsett om det sker i form av en politisk 
handling eller som ett medel för överlevnad innebär 
den en annan syn att se på världen idag, bortanför 
kapitalismen (Spatial Agency, u.å.). Liknande skriver 
Vasudevan (2014) att ockupationer är ett exempel på 
en metod som har prioriterat värdeskapande aktivite-
ter som inte är ett uttryck för kapitalismen.

Bild 4. Ockupatio-
nen K77 i Berlin. 
Foto: Michael 
Schroedter. [4]
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596 acres
Projektet 596 acres i Brooklyn, New York, visar på en 
annan typ av gemenskap. 596 acres har uppstått som 
ett svar på ”a public and bureaucratic perception that 
New York City lacks the public land and green spa-
ces to adequately service its communities” (Radywyl 
& Biggs, 2013, s. 165). Målet med projektet är att 
öka invånarnas medvetenhet om de befintliga lediga 
markplättarna och starta en förändring av stadsmiljön. 
Projektet startade då en av grundarna, Paula Z. Segal, 
tog reda på alla offentliga plättar i Brooklyn som inte 
användes, vilket landade i totalt 596 hektar (varav 
namnet 596 acres’). Volontärer i gruppen offentlig-
gjorde sedan dessa genom att sätta upp kartor över 
de lediga plättarna i bland annat skyltfönster och på 
plank, samt spred dem via sociala medier. (Radywyl & 
Biggs, 2013)

Idag är 85 av de lediga plättarna organiserade och 
används av olika grupper. 596 acres’ hjälper invånarna 
att hitta marken samt vägleda dem för att få tillstånd 
att använda den. En viktig del i projektet har varit att 

nå ut med informationen till invånarna, vilket har 
skett både via postrarna nämna ovan och online via en 
hemsida samt en app. Hemsidan har även visat hur de 
steg för steg ska gå vidare med processen för att erhålla 
avtal från staden att använda marken.  (Radywyl & 
Biggs, 2013) 

596 acres liknar de tidigare exemplen i det faktum att 
invånare tar sig rätten att tillsammans nyttja oanvända 
resurser, men skiljer sig från dem i hur de arbetar. 596 
acres visar allmänheten att det finns tillgänglig mark 
men det är sedan upp till invånarna själva att börja an-
vända och disponera över den, gruppen fungerar som 
en hjälpande hand i processen. Projektet skiljer sig 
även åt då de aktivt verkar vertikalt, de arbetar med att 
involvera och bemöta högre auktoriteter inom staden. 
I de andra exemplen påverkar människors agerande 
politiker och auktoriteter, men de involverar dem inte 
i själva processen.

Bild 5. Första dagen på Manhattan för 596 acres. Foto: 596 acres. [5]
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Bild 6.  
596 acres spred information 
via postrar i staden.  
Från: 596 acres, Hanna Lear-
ner [6]

R-Urban 
R-urban är ett projekt som startade år 2011 i Colom-
bes, en medelstor stad i utkanten av Paris, med syfte 
att ge riktlinjer åt en hållbar stadsförnyelse. Colom-
bes är en ”vanlig” förortsstad med typiska problem 
förknippat till dem, exempelvis hög arbetslöshet, 
bilberoende, hög kriminalitet bland unga osv. Trots 
detta har staden ett stort antal föreningar och ett aktivt 
samhällsliv, vilket R-urban har dragit nytta av i deras 
projekt. De har både samarbetat med kommunen och 
olika organisationer samt med invånare i området. 
(Petcou & Petrescu, 2014)

Projektet innehåller en strategi för hur flöden av både 
materiella och immateriella ting kan ske i lokala, eko-
logiska cykler. Deras metod består i att skapa nätverk 
för olika faciliteter som sköts av de boende i området. 
De aspekter som projektet behandlar är lokal återvin-
ning samt lokal el- och matproduktion, förankrat i 
lokala kunskaper. Deras tre första anläggningar Agro-
cité, Recyclab och Ecohab, styrs och sköts gemensamt 
av invånare i staden. (Petcou & Petrescu, 2014)
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Agrocité är en anläggning inriktad på jordbruk som 
består av en mindre gård, trädgårdsodlingar och 
utrymmen för sociala aktiviteter. Anläggningen styrs 
gemensamt av organisationer eller lokala föreningar. 
Recyclab är en station för återanvändning och -vin-
ning, där man försöker hitta nya, kreativa sätt att 
återanvända material och spill i städer. R:et i projektets 
namn, R-Urban, syftar till strategin de arbetar efter; 
reduce, repair, reuse eller också repair, redesign, rethink. 
Den sista anläggningen, Ecohab, är ett kooperativt 

bostadskomplex där de boende sköter de tillhörande 
faciliteterna. (Petcou & Petrescu, 2014)

R-urban arbetar för att skapa lokala energisystem där 
produktion och konsumtion går hand i hand. Mellan 
de olika anläggningarna sker flöden som tillsammans 
skapar ett nätverk där invånarna både konsumerar och 
producerar lokalt. (Petcou & Petrescu, 2014) 

Bild 7. Agrocité, den första av R-Urbans anläggningar att bli färdigställd. Foto: Okänd. [7]
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Mindre typer 
Exemplen ovan visar alla på gemenskaper i form av 
större projekt, varav vissa kräver mycket planering och 
styrning av en grupp individer. Det finns dock även 
mindre gemenskaper att upptäcka. Dessa kan exem-
pelvis vara en trädgård till en bostadsrättsförening, 
den gemensamma tvättstugan i hyreshuset, ung-
domsgården, den bortglömda platsen mellan villorna, 
busskuren osv. En gemenskap behöver inte innebära 
ett stort antal människor eller ett strukturerat projekt. 
De kan uppstå på mer privata och oväntade platser 
där människor möts. De kan till och med utgöras av 
en ensam person då denna gör en resurs tillgänglig för 
andra eller tar en outnyttjad sådan i anspråk.  

Ett exempel på en mindre typ av gemenskap är Fritz 
Haegs villa Sundown Salon i Los Angeles (Palmer, 
2014). Mellan åren 2001 och 2006 öppnade Haegs upp 
sin villa för att fungera som en grund för gemenskaper 
(Haeg, 2009). Hemmet användes då som ett rum för 
diskussioner och aktiviteter och fungerade som en 
mötesplats där utbyten av konst och idéer fick flöda 
fritt (Palmer, 2014). 
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2.5 relationen mellan  
gemenskaper  
och offentliga platser

Ett flertal av de texter som angriper gemenskaper lan-
dar i diskussioner kring stadens offentliga rum. Detta 
beror troligtvis på de offentliga platsernas förmåga att 
verka som en plattform för gemenskaper (Radywyl & 
Biggs, 2013), men kanske även på grund av det eng-
elska begreppet commons ursprung - allmänningen. 
Hur hänger dessa platser och begrepp ihop och hur väl 
fungerar egentligen de allmänna och offentliga platser-
na som en grund för gemenskaper?

Allmänningen,  
allmänna och  
offentliga platser
Begreppet gemenskaper kommer ur en översättning 
från det engelska begreppet commons, vars ursprung-
liga betydelse är allmänningen. Den svenska allmän-
ningen har en historia inom jord- och skogsbruket och 
betyder ”ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat 
område” (Nationalencyklopedin [NE], 2014). All-
männingarna inhyste villkor för användning, ägande 
och tillgänglighet, och utgjordes av kollektivt ägd och 
brukad mark (Gabrielsson, 2006). 

Ordet används i vardaglig mun ofta för de fria ytor 
som lämnas mellan fastigheter vid nya exploateringar, 
men detta är således felaktigt eftersom fastighetsägar-
na inte äger den aktuella marken tillsammans (NE, 
2014). Allemansrätten ger dock fastighetsägarna, 
likväl som övriga användare, rätten att nyttja marken 
för fritidsändamål (NE, 2014). Allemansrätten finns 
främst för att säkra allmänhetens tillgång till naturen 
(Naturvårdsverket, 2004). Den ger dig rätt att vistas 
på annans mark, både passera och till vis mån uppe-
hålla dig där, så länge du inte stör ägarens hemfrid 
eller skadar något av värde (Naturvårdsverket, 2004). 
Allemansrättens relevans i städer är dock svårtolkad 
då nästintill all mark är anspråkstagen. 

De platser som finns tillgängliga för allmänheten i stä-
der utgörs främst av de offentliga platserna, vilka defi-
nieras i Ordningslagens första kapitel (SFS 1993:1617, 
kap.1, 2 §). De offentliga platserna innefattar både 
privatägda platser tillgängliga för allmänheten, exem-
pelvis hamnar och begravningsplatser, och allmänna 
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platser såsom exempelvis gator, parker och torg. Om-
råden som finns tillgängliga för allmänheten under 
vissa tider, exempelvis väntsalar och gallerior, klassas 
som en offentlig plats under de öppna timmarna. De 
offentliga platserna kan sägas vara ett samlingsnamn 
för platser som allmänheten har tillgänglighet till. (SFS 
1993:1617, kap.1, 2 §)

En allmän plats är således en typ av offentlig plats, 
men definieras istället i Plan- och Bygglagen (SFS 
2010:900, kap. 1, 4 §); ”en gata, en väg, en park, ett 
torg eller ett annat område som enligt detaljplan är av-
sett för ett gemensamt behov”. Detta är platser som ska 
finnas tillgängliga för människor alla tider på dygnet 
och där huvudmannaskapet ofta är kommunalt (SFS 
2010:900, kap. 4, 7 §). Till skillnad mot den allmänna 
platsen är en offentlig plats inte nödvändigtvis kopplad 
till den offentliga sektorn (kommun och stat) utan kan 
både bestå av allmänna och privata verksamheter. Det 
pågår idag en uppluckring av begreppen allmänt/of-
fentligt och privat (Gabrielsson, 2006). 

Den tidigare relationen mellan ägande och använd-
ning där statlig och kommunal mark användes för 
vissa typer av ändamål och privat för andra har börjat 
försvinna (Soriano, 2003). De offentliga rummen är 
fyllda med privat användning och de privata rum-
men av offentliga verksamheter (Soriano, 2003). Det 
de olika platserna har gemensamt är samlingen av 
människor, det kollektiva (Soriano, 2003). Gausa 
(2003) skriver att där vi tidigare har pratat om offentli-
ga rum pratar vi nu istället om det kollektiva. Han an-
ser att det kollektiva rummet tar ett steg ifrån det stela 
och reglerade och är istället ett lekfullare rum som kan 
förändras. I beskrivningen låter det som en bra grund 
för gemenskaper, en plats där människor tillåts att vara 
aktiva och där det centrala är att människor möts. 

De kollektiva rummen ställer sig utanför ägandeskapet 
och överskrider motsättningen mellan det privata och 
det offentliga. Gabrielsson menar dock att ersättning-
en av det offentliga och privata med det kollektiva har 
stora politiska innebörder. Om gränserna mellan det 
offentliga och det privata tas bort, försvinner även en 
viktig politisk aspekt. I de kollektiva rummen är den 
politiska innebörden underordnad den sociala. Om 
det politiska är utrymmet för att kunna tänka sig ett 
alternativ till dagens samhälle, är rummens anpass-
ning till marknadskrafterna förstörande. Gabrielsson 
anser därför att det är av väsentlig demokratisk vikt att 
distinktionen mellan privat och offentligt upprätthålls. 
Gränserna de sinsemellan kan flyttas runt, men inte 
suddas ut. (Gabrielsson, 2006)

Då det offentliga ska vara rum där människor kan 
föreställa sig ”något annat” än dagens samhälle, borde 
de innebära lämpliga platser för gemenskaper. Gemen-
skaper kan erbjuda alternativa livsstilar och tänkas 
vara en sådan annan sak. För att möjliggöra gemen-
skaper är det därför nödvändigt att bevara skillnaden 
mellan offentligt och privat. Hur ser då de offentli-
ga platserna ut idag? Utgör de platser där man kan 
föreställa sig något annat och där gemenskaper kan 
uppstå? 

Problematiken med 
de offentliga platserna
De offentliga platserna har traditionellt sett utgjort en 
grundläggande del i demokratin i det västerländska 
samhället. De har fungerat som platser där alla med-
borgare, oavsett kön och klass, har haft rätt att vistas 
och göra sin röst hörd. Denna aspekt har dock fått ge 
vika då andra, marknadsmässiga intressen har getts fö-
reträde. De offentliga platserna har blivit privatiserade 
och de kommersiella krafterna har utvecklat dem till 
platser för shopping eller nöje. (Palmer, 2014) 

De offentliga rummen är inte längre platser som alla 
tar del av, och om man gör sin röst hörd på en plats 
utan variation i typ av besökare, är det tveksamt om 
det kan sägas vara en demokratisk handling. “Public 
space as the democratic arena we tend to envision it as, 
with all its supposed participants present, is becoming 
an increasingly rare phenomenon.” (Palmer, 2014, s. 
266) 

De offentliga rummen har tappat sin roll som en 
sammanlänkande plats där människor möter varandra 
och gemenskap (i traditionell betydelse) kan uppstå 
(Gabrielsson, 2006).

Inom stadsplaneringen ses de offentliga rummen ofta 
som ’stadens vardagsrum’ och ett trivselskapande ele-
ment. Mötet inom detta vardagsrum syftar till mötet 
med jämlikar vilket visar på en bild av samhället som 
en homogen enhet. Ett samhälle som i grunden är ba-
serat på samförstånd. De offentliga rummen rymmer 
varken konflikter eller skillnader, idén om rummens 
trivsel grundar sig på att olikheter förnekas, eller där 
”de andra” får anpassa sig för att inordnas. Eller som 
“de andra” helt enkelt undviker. Dagens städer lägger 
allt mer fokus på säkerhet och kontroll vilket har lett 
till platser som tycks vara simulerade. Platser där allt 
det svåra kopplat till städer, som exempelvis fattigdom 
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och brottslighet, skyls över. (Gabrielsson, 2006)

Trivseln och ordningen på de offentliga platser-
na i Sverige säkerställs genom Ordningslagen (SFS 
1993:1617) och innefattar även då de allmänna plat-
serna. Förordningen reglerar vad människor får och 
inte får göra på dessa platser samt även exempelvis 
ansvar hos ägaren (SFS 1993:1617, kap. 3). Föreskrif-
terna verkar för att bevara ”den allmänna ordningen” 
(SFS 1993:1617, kap. 1, 1 §). Utöver bestämmelserna i 
lagen kan kommuner, efter tillstånd, göra tillägg i form 
av ytterligare regleringar (SFS 1993:1617, kap. 3, 8 §).
 Enligt Stavrides (2014) grundar sig dessa ordnings-
regler på att stadens användare ses som en enhetlig 
massa, även beskrivet av Gabrielsson (2006) tidigare. 

Regleringarna av de offentliga platserna försvårar för 
uppkomsten av gemenskaper. Människor tillåts inte 
att vara kreativa och bidra till skapandet av platser. De 
ses som användare som behöver styras för att platsens 
ordning ska upprätthållas och konflikter undvikas. De 
offentliga platserna har potential att fungera som en 
bra plattform för gemenskaper, men då krävs annor-
lunda regleringar mot för dem idag.  

2.6 att möjliggöra 
gemenskaper  
genom  
detaljplanering

Användningen av Sveriges mark regleras av Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900, kap. 1 1§). I den står skrivet 
hur processen kring planläggningen ska gå till och vil-
ka intressen som ska beaktas. En grundläggande del i 
planeringen av Sveriges markanvändning är detaljpla-
nen. Den utgör det dokument som lagligt fastställer 
tätorters markanvändning (SFS 2010:900, kap. 4, 1 §). 
Via detaljplanen säkerställs att aktuell mark kommer 
att användas till önskade funktioner. 

Vid framtagandet av detaljplaner ska kommunen ta 
ställning till allmänhetens intressen enligt Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) samt till hushållningen med 
Sveriges mark- och vattenresurser enligt tredje och 
fjärde kapitlet i Miljöbalken (SFS 1998:808). Detaljpla-
neringen kräver en helhetssyn där olika intressen tas i 
beaktning och vägs samman.

En av de grundläggande funktionerna med detaljpla-
nen är att skilja på allmän plats, kvartersmark och 
vattenområden (Boverket, 2015d). Användningen 
av marken specificeras med detaljplanens planbe-
stämmelser enligt Plan- och bygglagens fjärde kapitel 
(Boverket, 2015d). Även utformningen av platsen kan 
regleras, då med egenskapsbestämmelser (Boverket, 
2015c). Om exempelvis mark inte ska tillåtas bebyggas 
används en egenskapsbestämmelse som reglerar detta 
(Boverket, 2015c). Vad kommunen får och vad de ska 
reglera framgår även detta av kap. 4 i PBL (Boverket, 
2015d). Lagen bestämmer inte hur denna reglering 
ska ske, exempelvis vilka planbestämmelser och färger 
som ska användas i den tillhörande plankartan, men 
det finns en etablerad praxis (Boverket, 2015d). För att 
anpassa denna praxis till den nya Plan- och bygglagen 
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har Boverket tagit fram Allmänna råd (BFS 2014:5) 
som ger vägledning i arbetet (Boverket, 2015d).

De allmänna råden syftar till att ge riktlinjer kring hur 
regleringen i detaljplaner bör utformas och förklarar 
innebörden av de olika användningarna (BFS 2014:5). 
Råden ger rekommendationer kring hur föreskrifter-
na i lagen tillämpas och dessa tas i beaktning under 
arbetet. 

Om ingen av bestämmelserna presenterade i de all-
männa råden (BFS 2014:5) är lämplig kan dock, med 
en stark motivering, andra bestämmelser användas. 
Dessa måste ha stöd i lagen och får inte strida mot kap. 
4 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Exempelvis kan 
en detaljplan bestämma att en viss mark ska upplåtas 
för bostäder, men den kan inte reglera upplåtelsefor-
merna. (Boverket, 2015e) 

En detaljplan ska innehålla en plankarta med de be-
stämmelser angivna ovan och en planbeskrivning (SFS 
2010:900, kap. 4, 30-31§§). Planbeskrivningen kan ses 
som ett komplement till plankartan där planens syfte 
och dess genomförande förklaras i text (SFS 2010:900, 
kap. 4, 33§). Till plankartan används oftast en grund-
karta med fastighetsbeteckningar där befintlig bebyg-
gelse syns (Boverket, 2015f). 

Som en naturlig följd av att planen antas sker en 
fastighetsbildning. Enligt Fastighetsbildningslagen 
kap. 3 2 § (SFS 1970:998) får fastighetsbildningen inte 
ske i strid mot planen. Mindre avvikelser får dock 
göras så länge planens syfte eller bestämmelserna inte 
motstrids (SFS 1970:998, kap. 3, 2 §). Om exempelvis 
planen vill möjliggöra ett flerbostadshus med han-
del på bottenvåning, och handelsverksamheten ska 
kunna utgöra en egen fastighet, är det därför viktigt att 
använda både användningsbestämmelsen B – bostäder 
och H – handel. Det är vanligt att flera bestämmelser 
kombineras för att möjliggöra de tänkta verksamhe-
terna. 

Nästintill all mark i städer är planlagd och har således 
en bestämd användning som gäller tills dess att en ny 
detaljplan antas. Detta kan innebära konflikter då an-
vändningen av byggnader och platser förändras över 
tid. En typ av gemenskap påpekad tidigare var ocku-
pationer, när en plats tas i anspråk kan det, utöver en 
konflikt i ägandeformen, även uppstå en konflikt gent-
emot platsens reglerade användning i detaljplanen. 

Ett exempel på ett sådant tillfälle är ockupationen 
Kulturhuset i Umeå där ockupanter har ockuperat 

gamla lokstallar för att skapa en mötesplats för kultur. 
Föreningen har fått tillstånd av fastighetsägaren att 
använda byggnaden och de har tillsammans skrivit 
ett hyreskontrakt. Då marken enligt detaljplanen ska 
användas för industriändamål är ockupationen ändå 
fortfarande olaglig, trots det faktum att de har fått 
tillstånd från ägaren. Lösningen på problemet består 
idag av ett tillfälligt bygglov, vilket inte kräver någon 
ändring i detaljplanen men som gör användningen 
laglig. Ett tillfälligt bygglov är emellertid tidsbegränsad 
och om den lagliga rätten för Kulturhuset på längre 
sikt ska säkerställas behövs en planändring, som både 
kostar pengar och tar tid. (Ottosson, 2014.)

I nya byggnadsprojekt och vid en ändring av befintlig 
bebyggelse kan man dock planera för gemenskaper i 
ett tidigt skede och på så sätt säkerställa deras lagliga 
rätt. 

Lagar som berörs: 
•	 Plan- och bygglagen (2010:900)
•	 Miljöbalken (1998:808)
•	 Anläggningslagen (1973:1149)
•	 Fastighetsbildningslagen (1970:988)
•	 Ordningslagen (1993:1617)
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De offentliga platserna, och mer specifikt de allmänna, är några av stadens tydligaste gemensamma 
rum. Då teorin emellertid tyder på att det finns en oklarhet kring deras roll i städer var det önskvärt 
att vid intervjuerna få en uppfattning kring allmänhetens tolkning av dem. Exempelvis vad respon-
denterna anser att de får och inte får göra på platserna, deras uppfattning kring vilka som äger dem, 
och om de anser sig kunna påverka platsernas utveckling. Då en grundpelare för att gemenskaper 
ska uppstå är att människor aktivt vågar ta del av stadens rum och att det finns platser som de kan 
påverka är denna uppfattning av stor vikt. Vidare användes intervjuerna till att ta del av responden-
ternas syn på en oreglerad plats. Resultatet är ordnat efter de tre frågeområden som användes under 
intervjuernas gång. Transkriberingen från de tio intervjuerna finns bifogade, se bilaga 1-10, och 
utgör källan till kapitlet. 

Respondenternas syn på offentliga  
platser 
Den vanligaste beskrivningen av en offentlig plats är dess öppenhet, att den är välkomnande för alla 
människor. Ett flertal av respondenterna beskrev den som en mötesplats och vanliga exempel bestod 
av torg och parker. Respondent 4 (2014) påpekade att även platser som stänger på kvällar, exempel-
vis köpcentrum, utgör offentliga platser. Trots beskrivningen av dess öppenhet ansåg vissa att en del 
platser där man betalar inträde, ex. Gröna Lund och museum, kan anses vara offentliga. 

Fem av de tio respondenterna upplevde en skillnad mellan begreppen allmän och offentlig plats, 
men de ansåg det vara svårt att förklara vari den ligger. Det var dock några som under intervjuns 
gång antydde att den offentliga platsen upplevs mer reglerad och kanske oftare privatägd. Detta 
stämmer till viss del överens med teorin som säger att de offentliga platserna innefattar de allmänna 
platserna men även privatägda platser som ofta är mer reglerade. 

På en fråga om vilka som äger de offentliga platserna var kommunen eller staten det vanligaste före-
kommande svaret, men det var även ett flertal som svarade privata företag. Två av respondenterna 
(Respondent 8, 2014; Respondent 9, 2014) svarade ”vi”, varav det kan vara nämnvärt att respondent 
8 arbetar som parkingenjör inom kommunal verksamhet. På frågan ”Känner du att du är en del av 
de som äger de allmänna platserna?” svarade ytterligare tre ”ja” för att de har rätt att nyttja platserna, 
men de anser däremot inte att de kan påverka/bestämma över dem. Resterande svarade nej. Respon-
dent 1 (2014) svarade att ”Man känner att här får jag vara”, och respondent 8 uttryckte sig ”Jag får 
använda och ta del av den. Men jag har aldrig tänkt att jag skulle påverka och uttrycka några önske-
mål, och det kanske är dumt!”.

3.1 Resultat från  
intervjuer

3. resultat
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Angående vilka som bestämmer över de allmänna platserna var också kommunen (och staten) det 
vanligaste förekommande svaret. Ett flertal ansåg att även vi medborgare bestämmer över dem ge-
nom allmänt vett och så kallade oskrivna lagar och lika många ansåg att även företag gör det. 
De flesta av respondenterna anser att de får göra vad de vill på de offentliga platserna, men många av 
dem hade svårt att ge exempel på vad. De framhävde dock att man inte får förstöra ordningen och att 
den varierar beroende på platsen. Ordningen de syftade till kunde både vara regler och lagar, vilket 
de som äger platsen har satt, men även de oskrivna lagarna människor sinsemellan. Flera av respon-
denterna insåg under frågans gång att de upplevde gallerian (Globen shopping i detta fall), och vissa 
andra offentliga platser vara väldigt reglerade. Respondent 1 (2014) svarade under intervjuns början 
att man får göra nästintill vad man vill på de offentliga platserna men sa senare att ”egentligen finns 
det hur mycket regler som helst”.

Enligt respondenternas svar tycks gallerian vara en plats som svävar i gränslandet mellan en offent-
lig och privat plats. Flera av respondenterna svarade att det inte var en allmän plats men att den 
upplevdes som offentlig, vilket stämmer in med uppfattningen kring en eventuell skillnad mellan 
begreppen. Detta antyddes bero just på det faktum att gallerian upplevs mer reglerad. Hela sju av tio 
svarade dock att Globen shopping är en offentlig plats. Respondent 9 (2014) tyckte att det som bidrar 
till att en plats upplevs vara allmän är att man inte tycker sig vistas på någon annans mark eller att 
någon bestämmer hur man får bete sig eller vad man får göra. Vilket då är en rimlig förklaring till 
varför gallerian upplevs som mindre offentlig.

Många av respondenterna ansåg att en del regleringar på platserna troligtvis behövs, för att en viss 
ordning ska hållas. Respondent 4 (2014) gav på en fråga ett svar som visar på en del av problemati-
ken med att reglera de allmänna platserna och att visa vad användare får och inte får göra:

  
”Det är lättare att känna att det är en allmän plats när man känner sig välkommen, typ det här får 
man göra, men då blir det också lite kontrollerat och då känns det på ett sätt inte som en  
allmän plats. Det känns lite mer som välkommen hem till mig, skräpa inte ner men ni får göra det 
bara ni plockar undan. Så det är som att komma hem till någon.” 

Regler medför att platser upplevs vara ägda av någon, och att denna någon bestämmer över ens 
handlingar. Skyltar på vad man får och inte får göra visar på att man använder en plats på någon 
annans villkor. Då de flesta av respondenterna inte anser sig vara en del av de som äger de allmänna, 
eller offentliga, platserna innebär de satta reglerna till att platsen ytterligare inte upplevs som deras. 
Avståndet mellan den allmänna platsen och medborgaren blir längre. 

Av respondenterna ansåg fem av tio att de offentliga platserna överlag är tillgängliga för alla. Av de 
som istället svarade nej framhävde ett par att funktionshindrade kan ha svårt att ta sig fram på vissa 
ställen. En av respondenterna (Respondent 7, 2014) ansåg sig själv inte vara accepterad på en allmän 
plats, men däremot på en offentlig. Hans definition på begreppen tyder dock på att han uppfattar 
deras differentiering tvärtemot de övriga respondenternas, han anser att den offentliga platsen är 
mindre reglerad än den allmänna. Utifrån hans beskrivning av platserna kan man dock anta att han 
med offentlig plats syftar på det de övriga kallar allmän plats och vice versa. Fem stycken svarade att 
alla är lika accepterade på de offentliga platserna, lika många att alla inte är det varav två påpekade 
att det beror på vilken plats man pratar om. Respondent 2 (2014) trodde inte att hon skulle vara 
accepterad inne i gallerian om hon skulle bete sig utanför normerna. 

En av frågorna i intervjuplanen bestod av ett scenario där en hink med färg, en pensel och ett upp-
spikat plank var placerat på en offentlig plats. Frågan löd om respondenterna skulle våga eller känna 
att de får ta upp penseln och måla något på planket. På denna fråga svarade alla nej, vissa respon-
denter var rädda att någon skulle ha lämnat föremålen där för att senare komma tillbaka, och således 
ha förstört för personen i fråga. Vissa var rädda för att bli tillsagda och påpekade att föremålen inte 
skulle vara deras egendom. Om det däremot hade stått en skylt som säger ”Varsågod att måla” så 
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hade åtta av respondenterna gjort det, vissa av respondenterna påpekade detta redan innan frågan 
hunnit ställas. De flesta ansåg att det skulle vara roligt eller lockande att måla, speciellt om man skul-
le se att någon annan tidigare gjort det. 

Liknande teorin tyder intervjuerna på att det finns en oklarhet kring de offentliga platserna. De 
offentliga platserna innefattar de allmänna platserna men även privata platser tillgängliga för allmän-
heten under vissa tider, platser som kan medföra helt andra förutsättningar. Den största problema-
tiken tycks ligga i att man som användare inte vet vilken typ av plats man vistas på, och vilka rättig-
heter som kommer med respektive plats. Detta kan till viss del förklaras av respondent 8 (2014) som 
själv arbetar inom kommunal verksamhet: ”I Sverige förlitar vi oss ju på att människor själva kan ta 
fram information, de får ju ingen.” 

Det tycks saknas information för allmänheten kring vilka platser som är vad och vad detta innebär. 
Alla respondenter utom en (Respondent 10, 2014) hade en otydlig bild kring vari skillnaden mellan 
begreppen ligger, och vad respektive plats innebär. 

Då människor inte är medvetna om skillnaden mellan olika platser och vilken plats de befinner sig 
på, är det omöjligt för dem att veta vari deras rättigheter ligger. Kunskaper som skulle underlätta för 
skapandet av gemenskaper och som enligt teorin borde utgöra en demokratisk grund. Ur medbor-
garsynpunkt är det en väsentlig skillnad på en allmän plats och exempelvis en privatägd shopping-
galleria. 

Respondenternas intresse av en  
oreglerad plats
Den andra frågedelen började med en kort presentation av en oreglerad plats, i intervjuerna kallad 
den gemensamma platsen. Den gemensamma platsen förklarades som en plats som varken kontroll-
eras av någon offentlig eller privat aktör utan som både ägs och styrs av allmänheten.  

Den spontana reaktionen kring platsen varierade väldigt mellan respondenterna varav några hade 
svårt att föreställa sig en sådan plats. Detta gick dock bättre efter ytterligare förklaring och följdfrå-
gor. De flesta av respondenterna tyckte att platsen lät spännande, men några var samtidigt oroliga 
för att den skulle tas över av vissa människor eller bli kaosartad. Respondent 9 (2014) trodde på det 
”goda i människan” och att människor som tillsammans får ansvar att förvalta något blir mer ange-
lägna att ta hand om det. Respondent 3 (2014) berättade att han skulle ta ansvar för en plats för att 
han vill att det ska se bra ut, för sin egen trivsel skull. Två av respondenterna (Respondent 5, 2014; 
Respondent 8, 2014) tyckte att den oreglerade platsen lät väldigt fin i teorin men var tydliga med att 
de inte trodde att den skulle fungera i verkligheten. Respondent 5 (2014) trodde starkt att platsen 
skulle tas över av en grupp människor som sedan inte släpper in andra. Respondent 8 (2014) såg 
istället framför sig att platsen skulle bli väldigt kaosartad och påpekade att han själv tycker om då det 
är ordning. Han framhävde även att det är viktigt att reda ut vem som har ansvar över platsen. Då 
han bads förklara vad skillnaden mot en traditionell allmän plats skulle vara gav han beskrivningen:
”Skillnaden är ju att den allmänna platsen, på dagens sätt att se det, styrs ju av tjänstemän och politi-
ker, och om det här skulle fungera skulle det styras av alla. Som det är nu så är det ju majoriteten som 
styr. Där skulle det bli Alla då. I ett perfekt samhälle skulle det ju vara så, men det är ju väldigt svårt 
eftersom alla tycker olika.” Respondent 8 (2014)

Respondent 9 (2014) beskrev istället skillnaden enligt nedan:
”Jag tror att det skulle bli mycket mer liv. Det skulle bli ett kreativt klimat tror jag, åtminstone vad man 
kan hoppas är ju att det skulle bli möten mellan olika grupper, gamla och unga och olika grupperingar 
sådär.”
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En annan respondent (Respondent 10, 2014) ansåg att det på den oreglerade platsen skulle bli lättare 
att skapa en mötesplats för människor som vill göra något tillsammans. 

Sju av respondenterna skulle vara intresserade av att använda platsen. Respondent 2 (2014) sa ”Jag 
tror att människor behöver sådana platser för att få nya impulser och träffa nya människor, för att 
tänka lite utanför ramarna…”. Respondent 10 (2014) var inne på samma spår då han tänkte på plat-
sen som en plats som folket får skapa på sina egna villkor och ur sin egen kreativitet. 

En annan ansåg att en plats utan några regler för vad man får och inte får göra skulle kännas som en 
plats där alla är välkomna (Respondent 4, 2014). Respondent 7 (2014) såg framför sig en plats där 
olika typer av individer möter och hjälper varandra. Respondent 3 (2014) tänkte sig att det skulle 
hända lite mer på en sådan plats och påpekade att alla måste komma överens då, vilket kanske går 
bra ett tag men som senare eventuellt spricker. Samma respondent som ansåg att platsen skulle vara 
mer välkomnande påpekade att det nog ändå blir en plats där regler bli satta, men beroende på vilka 
som använder platsen (Respondent 4, 2014). 

Scenariot med penseln och färgen togs upp igen, men de var här placerade på den gemensamma 
platsen. Denna gång svarade alla respondenter att de skulle känna att de fick och att de skulle våga 
ta upp penseln och måla. Alla skulle däremot kanske inte vara lika intresserade av att göra det. Den 
främsta anledningen till att de skulle våga måla är att de på den gemensamma platsen skulle veta att 
ingen har rätt att säga till dem. Respondent 8 (2014) ansåg att det skulle vara lättare för att han då 
vet att det är lika mycket hans plats som alla andras. Samma respondent som tidigare svarat att han 
känner att han är en del av de som äger de allmänna platserna. 

Svaren tyder på att regleringarna dels hämmar människor i skapandet av platser och att de dels bi-
drar till att människor inte känner sig delaktiga i dem. Samtidigt som de själva gärna ser regleringar 
på grund av oro för kaos. Svaren tyder dock även på att de tillfrågade respondenterna överlag skulle 
ta mer ansvar för en plats de känner en större delaktighet och äganderätt i, och på så sätt motverka 
kaoset. Problemet med regleringarna liknar ett moment 22. 

Den oreglerade platsens utveckling
Den sista delen av intervjuerna hade som mål att ta reda på hur respondenterna föreställde sig den 
oreglerade platsen, vad de skulle vara intresserade av att använda den till samt vilka aspekter med 
en plats de överlag tycker om. Exempelvis dess utformning och läge. Resultatet från dessa frågor har 
valts att sammanföras med en del av syntesen, se kapitel 4.3 Scenarion för Den ohejdad platsen, där 
tänkbara scenarion för en oreglerad plats presenteras. Utifrån respondenternas egna behov föreställ-
de de sig platsen väldigt olika. 
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Slakthusområdets karaktär
Som namnet antyder består Slakthusområdet mestadels av verksamheter anknutna till köttindu-
strin. Platsen utgör ett partihandelsområde för livsmedel med inriktning på styckning, förädling 
och handel med kött-, fläsk- och charkuteriprodukter (Föreningen Slakthusområdets företag, 2014). 
Området invigdes år 1912 efter att kunskapen om bakterie- och virussmittor växt sig stor och startat 
en debatt om renlighet i både privata och offentliga miljöer, och då även inom slakthusnäringen 
(Stockholms Stad, 2014a). Många av de tidigare byggnaderna har fått stå kvar och hyser idag stora 
kulturhistoriska värden (Stockholms Stad, 2014a). 1988 privatiserades slaktindustrin och redan 1991 
lades den ner, området fortsatte dock att vara ett centrum för livsmedelshantering men även andra 
verksamheter letade sig hit (Nyréns Arkitektkontor, 2011). 

Idag finns där förutom partihandeln, kontor, ateljéer, klubbar, handel, utbildningar, gym och restau-
ranger, sammanlagt drygt 250 företag (Stockholms Stad, 2014a). Slakthusområdet har blivit en plats 
där olika verksamheter samspelar i en speciell miljö med bullrig ljudnivå. Den vackra arkitekturen 
kombinerad med de hårda industriverksamheterna och de kulturella inslagen ger området en säre-
gen karaktär som är svår att återfinna någon annanstans i Stockholm.  

Bild 8. Korvtillverkning i Slakthusområdet runt år 1940 (Nyréns Arkitektkontor, 2011).

3.2 Resultat från  
fältstudier
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En stor del av karaktären utgörs av områdets ruffiga känsla. Det bullrar och tutar, luktar och sto-
jar. Om identiteten ska bevaras måste även en del av dess stökighet det. Slakthusområdets mix av 
verksamheter bidrar till en stor variaton av aktiviteter som också det är en bidragande faktor till 
områdets karaktär. De olika verksamheterna ger området en stökig bild och en känsla av att vara 
lite oplanerad, men som likväl fungerar. Variationen inom området bidrar även till att olika typer 
av människor rör sig på samma ställe och måste samsas om utrymmet. Om områdets karaktär ska 
bevaras kan inte bara byggnaderna det, identiteten sitter inte enbart i arkitekturens fasad.

Befintliga gemenskaper
Då Slakthusområdet inte innehåller några större gemenskaper liknande dem i de tidigare presente-
rade exemplen, var en bred definition av begreppet nödvändig vid fältstudierna. Gemenskaper kan 
som tidigare konstaterats innebära en rad olika saker och uttrycka sig på olika sätt. Det kan exem-
pelvis vara en resurs som används gemensamt, en aktivitet eller ett nätverk. En gemenskap behöver 
dock inte vara en välplanerad odlingslott, en ockupation eller ett helt system för en ny samhällsstruk-
tur, det kan vara subtila detaljer. Ett uppklippt stängsel, en sko över en ledning, graffiti eller en tunnel 
som används på ett annat sätt än planerat. 

 
Graffiti kan exempelvis anses vara en gemenskap då någon har ansett att resursen i fråga (väggen) är 
outnyttjad och enligt sin egen uppfattning förbättrat den på ett sätt som andra sedan får ta del av. På 
samma sätt kan ett uppklippt stängsel anses vara en typ av gemenskap – någon tycker att det finns 
ett behov av en öppning i stängslet, denna tar sig rätt att skapa en och öppningen får sedan användas 
av andra. Det som till stor del avgör om exemplen ovan kan sägas vara en gemenskap eller inte är 
tanken bakom handlingen. Som betraktare på en plats kan det därför vara problematiskt att avgöra 
vilka inslag som kan pekas ut som gemenskaper. Vid sökandet efter befintliga gemenskaper i Slakt-
husområdet har således en subjektiv bedömning varit oundviklig. 

Trots den breda definitionen på gemenskaper var det problematiskt att upptäcka några under fältstu-
dien. Detta kan eventuellt bero på besökstiderna samt vädret som under alla besökstillfällen var kallt 

Bild 9. Befintliga gemenskaper upptäckta under fältstudien. 
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Den första gemenskapen, se bild 10, består utav en mötesplats i form av en lastkaj. Vid ett flertal av 
besöken under fältstudien stod människor samlade runt kajen för att träffa varandra och talas vid. 
En av respondeterna under intervjuerna (Respondent 7, 2014) använder platsen frekvent och berät-
tade att det är en av få platser där han och sina kamrater får vistas utan att bli ivägkörda. Detta var 
den tydligaste gemenskapen som kunde upptäckas i området – en grupp individer använder gemen-
samt en outnyttjad resurs för att fylla deras behov.

Bild 10. Den första gemenskapen utgörs av en lastkaj vilken används som mötesplats. 

Bild 11. Den andra gemenskapen består av klotter/graffiti. 

och molnigt. Ett fåtal gemenskaper, mindre tydliga än vad förhoppningarna bestod i, kunde dock 
pekas ut. Dessa visas i markeringarna på bild 10. En av gemenskaperna fungerade som en mötesplats 
för hemlösa och de övriga två utgjordes av klotter/graffiti. 
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De två andra gemenskaperna är inte lika tydliga som den första utan består av klotter/graffiti, se bild 
11 respektive bild 12. Anledningen till att dessa pekas ut som gemenskaper är beskrivet tidigare – nå-
gon har tagit sig rätten att förändra stadsrummet på ett sätt som andra sedan får ta del av.

Resultatet från fältstudierna visar att det var svårare än trott att upptäcka gemenskaper i området. 
Troligtvis finns det många fler än de som pekats ut, men beroende på tidpunkterna för besöken och 
gemenskapernas karaktär kan de har varit svåra att upptäcka. Exempelvis hade den första gemenska-
pen, som anses vara den mest tydliga, kunnat missats om tidpunkterna för besöken varit annorlun-
da. 

Den första och den tredje gemenskapen återkommer under kapitel 4.3 Scenarion för Den ohejdade 
platsen.  

Bild 12. Även den tredje befintliga gemenskapen i Slakthusområdet utgörs av klotter/graffiti. 
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I en första del av syntesen undersöks hur man i ett tidigt skede kan möjliggöra för gemen-
skaper genom detaljplanen. Resultatet från denna del appliceras sedan på en plankarta 
som utgör ett förslag för Slakthusområdet utveckling. Plankartan medför tre oreglerade 
platser och den sista delen av syntesen visar på olika scenarion för dessa.

För att kunna undersöka lämpliga planbestämmelser 
för gemenskaper definierades sju typer av dem.  Dessa 
är baserade på teorin och sträcker sig från ett oreglerat 
och allmänt sådant, tillgängligt för allmänheten och 
skapat av densamma, till en mer privat gemenskap i 
exempelvis ett flerbostadshus. Beroende på gemen-
skapernas karaktär kräver de olika planbestämmelser. 
De sju typerna presenteras nedan var och en för sig 
med en diskussion kring lämplig planbestämmelse och 
eventuella konflikter med rådande lagar, regler och 
råd.

4.1 sju gemenskaper med  
lämpliga planbestämmelser

4. syntes

Bild 13.  
Sammanfattad  

förklaring av de sju 
gemenskaperna.
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ALLMÄN

PRIVAT

1

2

3

4

5

6

7Mellan hem
Gemenskaper för 
boende inom en 
fastighet. 

Kvartersmark.
Ägs av enskild 
fastighetsägare och finns 
tillgänglig för boende i 
byggnaden.

Ingen konflikt. 
Ingår i planbestäm-
melsen B.
Följer praxis.

B
Bostäder

Kvartersgem
Gemenskaper för 
boende inom ett 
kvarter.

Kvartersmark. 
Tillgänglig för de boende i 
kvarteret som 
tillsammans äger den.

Ingen konflikt. 
Ingår i planbestäm-
melsen B. 
Följer praxis

B
Kvartersgemensamma 
bostadskomplement el 

friytor.

2

1B
Områdesgemensamma 
bostadskomplement el 

friytor.

Ingen konflikt. 
Ingår i planbestäm-
melsen B. 
Följer delvis praxis.

Kvartersmark. 
Tillgänglig för de boende i 
området som tillsam-
mans äger den.

Områdesknuten
Gemenskaper för 
boende inom ett 
område.

1C 
Allmän samlingslokal. 

 

Medbygget
Offentliga 
gemenskaper 
inomhus.

Kvartersmark. 
Offentlig plats, tillgänglig 
för allmänheten under 
vissa tider.

Ingen konflikt. 
Ingår i planbestäm-
melsen C.
Följer praxis.

1GEM
Gemenskaper, får 

bebyggas.
 

Torghuset
Allmänna 
gemenskaper 
inomhus. 

Allmän plats som får 
bebyggas. 
Bestämd användning för 
gemenskaper.

Konflikt med 
Plan- och bygglagen. 
Följer inte praxis. 

GEM
Gemenskaper 

 

Allrum
Allmänna 
gemenskaper 
utomhus.

Allmän plats. 
Bestämd användning för 
gemenskaper. 

Konflikt med 
Plan- och bygglagen.
Följer inte praxis. 

FRITT
Obestämd användning, 

får ej regleras. 
 

En ohejdad plats
Allmänna, 
oreglerade platser.

Allmän plats med 
obestämd användning. 
Får ej regleras. 

Konflikter med 
Ordningslagen och 
Plan- och bygglagen. 
Följer inte praxis.

gemenskap KONFLIKTER TILLGÄNGLIGHET PLANBESTÄMMELSE
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Den ohejdade platsen 
Den första definierade gemenskapen är ”Den ohejdade platsen” och den kan liknas vid den ge-
mensamma platsen som utgjorde en del av intervjuerna. Det är en plats som ingen högre instans 
får reglera över, varken kommun, stat eller någon privat aktör, och är således en fiktiv plats som 
inte går att finna idag. Platsen ägs och kontrolleras gemensamt utav stadens medborgare och utgör 
en gemensam resurs. Den har ingen bestämd användning utan dess funktion formas efter använ-
darnas önskan och agerande. Platsen kan ses som en blank duk som ges till stadens invånare och 
beroende på dem kan den fortsätta att vara vit eller fyllas med sprakande, lugna eller dova färger. 

Den ohejdade platsen innebär en plats där människor skapar de rum som passar i tiden. Plat-
sen kan och kommer att förändras då människors levnadssätt och omgivningens förutsättningar 
varierar. Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska utformningen och användningen av de 
allmänna platserna bestämmas redan i detaljplanen, här förespråkas en alternativ planbestämmelse 
som innebär att användningen inte fastställs, mer än att det är upp till invånarna att skapa platsen. 
Gemenskaper har förklarats som organismer som ändrar form, och detsamma gäller för Den ohej-
dade platsen. 

Det går endast att spekulera kring och inte förutse Den ohejdade platsens utveckling. I kapitel 4.3 
Scenarion för Den ohejdade platsen ges dock ett försök att illustrera olika tänkbara utfall.

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse:  

FRITT – Obestämd användning, får ej regleras
•	 Allmän plats
•	 Följer inte praxis och innebär konflikter

Den föreslagna planbestämmelsen för Den ohejdade 
platsen är ”FRITT – Obestämd användning, får ej reg-
leras”. Denna bestämmelse används inte idag utan är 
ett förslag på en ny. Bestämmelsen innebär att platsen 
är allmän. 

Detaljplanen ska redovisa om huvudmannaskapet för 
allmänna platser är kommunalt eller enskilt. Regeln 
är enligt PBL kap. 4 7 § (SFS 2010:900) att kommunen 
är huvudman, men om det finns särskilda skäl kan det 
emellertid pekas ut som enskilt. I de fall kommunen 
är huvudman måste användningen och utformningen 
av de allmänna platserna redovisas i planen (PBL, SFS 
2010:900, kap. 4, 5 §). Om kommunen är huvudman 
för ”en ohejdad plats”, vilket enligt praxis borde vara 
fallet, måste således användningen och utformningen 
av platsen redogöras. Då platsens syfte är att i förväg 
inte bestämma dess användning och utformning är 
detta problematiskt. Platsen har ett tydligt syfte men 
ingen förutbestämd användning. 

På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 
behöver kommunen däremot inte bestämma dess an-
vändning och utformning (PBL, SFS 2010:900, kap. 4, 

8 §). För detaljplanernas tydlighet anser dock Boverket 
(2015a) att användningen av de allmänna platser-
na alltid ska redovisas. Ett sätt att lösa konflikten är 
således att låta huvudmannaskapet för den ohejdade 
platsen vara enskilt. Intresset för detta kan dock antas 
vara begränsat då platsen inte bringar ett ekonomiskt 
värde. 

Vidare kan en konflikt med Ordningslagen (SFS 
1993:1617) utläsas. Som påpekats under teoridelen 
innehåller Ordningslagen bland annat föreskrifter om 
allmän ordning på offentliga platser (SFS 1993:1617, 
kap.1 , 1 §). Det tredje kapitlet, ”Allmän ordning och 
säkerhet”, innehåller regleringar som inte stämmer 
överens Den ohejdade platsens syfte. Den första para-
grafen i kapitlet lyder: 
”En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte 
utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt 
som inte stämmer överens med det ändamål som plat-
sen har upplåtits för eller som inte är allmänt vederta-
get. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att 
inkräkta på någon annans tillstånd.”  
(Ordningslag, SFS 1993:1617, kap. 3, 1 §)

Det är utifrån paragrafen svårt att tyda vad som 
skulle gälla på en plats där dess användning tillåter att 
platsen tas i anspråk av stadens individer. Här tolkas 
det dock som att tillstånd inte behöver sökas så länge 
användningen av platsen inte strider mot detaljplanens 
bestämmelser, och i sådana fall innebär Den ohejdade 
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platsen inte någon konflikt med paragrafen. 

Ordningslagen (SFS 1993:1617) tar även upp vad som 
gäller kring ansvaret för de offentliga platserna. Vid 
kommunalt huvudmannaskap har kommunen ansvar 
för platsens säkerhet, och vid ett enskilt huvudmanna-
skap ligger ansvaret hos den privata aktören. Ord-
ningslagen (SFS 1993:1617, kap. 3, 3-7 §§) går igenom 
vilket ansvar som gäller på offentliga platser och vilka 
åtgärder som kan krävas av ägaren. Den belyser även 
vad man som privatperson får och inte får göra på 
dessa platser. 

Enligt 3 § (SFS 1993:1617, kap. 3) ska brister på an-
läggningar (exempelvis byggnader, ställningar, skyltar 
osv) som innebär en risk för skador på personer eller 
egendom åtgärdas av ägaren utan dröjsmål. Detta 
skulle alltså innebära att ägaren till Den ohejdade 
platsen är tvungen att vidta åtgärder om så skulle 
behövas, vilket kan medföra en viss problematik. Det 
skulle vara förargligt att Den ohejdade platsen blir en 
plats där människor gör sig illa, men samtidigt skul-
le åtgärderna hämma platsen som ska vara ohejdad. 
Exempelvis skulle en simpel gungbräda av en planka 
och en sågbock eventuellt måste åtgärdas om de inte är 
förankrade i marken. 

Enligt den 8 § (SFS 1993:1617, kap. 3) får en kom-
mun, efter bemyndigande från regeringen, meddela 
ytterligare föreskrifter om dessa anses nödvändiga 
för att bevara den allmänna ordningen på en offentlig 

plats. Detta utgör en tydlig konflikt mot Den ohejdade 
platsen, då dess främsta syftet är att skapa en plats som 
varken aktuell kommun eller en privat aktör får regle-
ra. Vid en praktisk tillämpning av Den ohejdade plat-
sen vore det nödvändigt att kommunen inte får fast-
ställa övriga föreskrifter. Då ansvaret för framtagandet 
av detaljplaner ligger hos kommunerna, och det därför 
skulle vara de som vid en praktisk tillämpning sätter 
den fria planbestämmelsen, borde övriga regleringar 
emellertid inte vara önskvärda från deras sida heller. 
Vid ett framtida försök att testa Den ohejdade platsen 
i praktiken är detta en paragraf som kan bidra till att 
aktuell kommun vågar släppa på kontrollen av platsen. 
De vet att de i efterhand kan sätta föreskrifter om den 
fria användningen av någon anledning inte skulle kun-
na fortsätta. Den allmänna ordningen och kommu-
nernas tillägg är något som diskuterats och kritiserats 
under teoridelen. 

Övriga paragrafer i Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
innehåller föreskrifter om exempelvis användande av 
skjutvapen och pyrotekniska varor, säkerhet i hamnar, 
vad som gäller vid ansökan om tillstånd osv. Dessa 
paragrafer anses inte utgöra någon konflikt mot Den 
ohejdade platsen. 

1. Den ohejdade platsen

2. Allrummet

3. Torghuset

4. Medbygget

5. Områdesknuten

6. Kvartersgem

7. Mellan hem
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Allrummet 
Allrummet är allmänna platser vars användning är reglerad till gemenskaper. Det kan till 
exempel vara en marknadsplats, en lekplats, en informationsplats, en gemensam trädgård, 
ett lusthus, ett utekök, ett eluttag osv. Där kan finnas möbler som går att förändra, färg och 
plank, gräs och asfalt. Det kan vara allt mellan himmel och jord, men det ska finnas till-
gängligt för allmänheten som de gemensamt kan använda. 

Till skillnad från Den ohejdade platsen får Allrummet regleras. Det är då möjligt att säker-
ställa att platsen inte tas i anspråk av en enskild grupp utan används gemensamt. Reglering-
en innebär även färre konflikter med rådande förordningar.  

Allrummet ska vara en gemensam plats som boende, verksamma i området och besökare 
tillsammans bestämmer över och utformar. Till skillnad från exempelvis dagens torg där 
dess användare ofta ses som besökare med rätt att vistas, får man i Allrummet vara aktiv 
och kan påverka platsen. Allrummet ska vara en plats som bjuder på aktiviteter för både 
nytta och nöje. En plats där det gemensamma görandet möjliggörs och där människor mö-
ter varandra.  

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: GEM – Gemenskaper
•	 Allmän plats 
•	 Följer inte praxis och innebär konflikter

Även för Allrummet föreslås en planbestämmelse som 
innebär en allmän plats och som inte följer praxis, 
nämligen ”GEM-Gemenskaper”. Detta är alltså en 
bestämmelse som inte används idag och som skulle 
innebära en konflikt med Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). 

Som tidigare påpekats ska utformningen av de allmän-
na platserna i de fall kommunen är huvudman redo-
visas i detaljplanen enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 4, 5 
§). Detta är dock, som för Den ohejdade platsen, inte 
lämpligt. För att platsen ska vara gemensam bör med-
borgarna involveras i uppförandet och utformningen 
av platsen, inte bara i ett tidigt planeringsskede utan 
även i praktiken då platsen anordnas. Anledningen till 
att utformningen ska redovisas i planen är enligt Bo-
verket (2015b) att allmänheten ska kunna få en upp-
fattning av platsens framtida användning och utseende 
samt att den ligger till grund för kostnadsberäkningar. 
Om anledningen till ett uteblivande av utformningen 
i planen är att medborgarna istället ska vara med att 
utforma och anordna platsen i praktiken har inte detta 
syfte med förordningen gått förlorad. Vidare kan en 
budget för platsen tilldelas i förväg vilket innebär en 
ram för kostnaden av platsens anordning istället för 
kostnadsberäkningar av det redan planerade. 

Att utformningen inte bestäms i detaljplanen öpp-
nar upp för en plats som tillåts förändras. Eftersom 
platsens användning beror på vad människor i om-
rådet önskar kan denna användning skifta över tid. 
Med den föreslagna bestämmelsen, där den bestämda 
användningen endast innebär gemenskaper och där 
utformningen inte ska redovisas i planen, tillåter man 
att platsen förändras i takt med dess användare. 

1. Den ohejdade platsen

2. Allrummet

3. Torghuset

4. Medbygget

5. Områdesknuten

6. Kvartersgem

7. Mellan hem
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Torghuset 
Torghuset är idén om ett bebyggt torg, en byggnad som alltid är öppen för allmänheten. På 
samma sätt som Allrummet är det en plats vars användning är reglerad till gemenskaper. 
Den mer specifika användningen och utformningen bestäms inte i förväg utan utformas 
tillsammans med människor i området. 

Torghuset kan exempelvis erbjuda sittplatser och grönska och fungera som ett skydd för 
människor som vill skyla regnet, blåsten eller kylan. Platsen kan innehålla liknande saker 
som allrummet; lekplatser, kök, odling, eluttag osv, och som ett vanligt torg utomhus kan 
där även finnas exempelvis försäljning av enklare mat, en scen och anslagstavlor. Vad bygg-
naden kommer att innehålla beror på människorna. 

I jämförelse med dagens gallerior som glasar in städerna fungerar Torghuset som en plats 
där alla kan vistas på samma villkor. Att byggnaden utgörs av allmän plats innebär att den 
inte får stängas under kvällstid och nätter utan även då finnas att tillgå. Det innebär även att 
kommunen enligt huvudregeln är huvudman för platsen och således står för underhåll och 
drift. 

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: GEM₁ - Gemenskaper, får 

bebyggas 
•	 Allmän plats
•	 Följer inte praxis men innebär ingen konflikt

Då den för Allrummet föreslagna planbestämmelsen 
”GEM-Gemenskaper” även är lämplig för Torghuset 
används den igen, dock med ett index  
”GEM₁ - Gemenskaper, får bebyggas”.

Enligt Boverket (BFS 2014:5) får allmänna platser be-
byggas med byggnader som behövs för platsens skötsel 
eller bruk. Detta är råd och inget som tycks stå i någon 
av förordningarna. Det har i arbetet inte kunnat upp-
täckas någon konflikt med Plan- och Bygglagen (SFS 
2010:900), men eventuellt ett avsteg från de allmänna 
råden. Då syftet med den allmänna platsen här är att 
ge skydd och erbjuda en allmän plats inomhus, är det 
uppenbart att byggnaden behövs för platsens bruk och 
innebär således inget avsteg. 

I övrigt utläses ingen konflikt med de övriga förord-
ningarna heller. Ordningslagen (SFS 1993:1617) kan 
vara av stor vikt på en allmän plats som blir skymd 
inomhus. Att kommunen får lägga till ytterligare fö-
reskifter kan eventuellt vara nödvändigt på en allmän 
plats som blir väldigt avskild. Exempelvis är ett vanligt 
tillägg på offentliga platser alkoholförbud, en föreskrift 
som Stockholm Stad (2015a) använder på de flesta 
av stadens torg och anlagda parker. Ett sådant tillägg 

skulle eventuellt vara nödvändigt för att undvika att 
byggnaden blir ett ställe som används av vissa och 
undviks av andra.  

1. Den ohejdade platsen

2. Allrummet

3. Torghuset

4. Medbygget

5. Områdesknuten

6. Kvartersgem

7. Mellan hem
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Medbygget 
Medbygget är en byggnad för stadens invånare där de kan träffa varandra, byta resurser 
mellan varandra och utföra aktiviteter. Det är en mötesplats där alla är välkomna och där 
alternativ till de kommersiella verksamheterna erbjuds. Byggnaden får användas till olika 
typer av gemenskaper, exempelvis till kulturverksamheter, byteshandel, ”mekotek”, bio, bib-
liotek, snickeriverkstad, lånestation, systuga, bokcirklar, ungdomsgård, informationspunkt 
osv. Platsen kan liknas vid Folkets hus eller ett medborgarhus, men bör inte kallas för något 
av dem då dessa är förknippade med vissa typer av verksamheter. 

Tanken är att Medbygget ska kunna ersätta dagens gallerior som den centrala mötesplatsen. 
Istället för en plats där huvudaktiviteten utgörs av konsumtion, och där denna aktivitet 
bidrar till en exkludering av människor, skulle Medbygget med en central placering kunna 
fungera som den naturliga kärnan. Hit kan du komma och du vill ta en fika, låna en cykel, 
läsa en tidning, laga stolsbenet, lära dig knyppla, se en film, byta ut din tröja mm. Medbyg-
get är en plats där man kan förena nytta med nöjen och använda resurser på ett mer håll-
bart sätt, och där invånarna är involverade i hanteringen av dem. 

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: C₁ - Allmän samlingslokal
•	 Kvartersmark
•	 Följer praxis och innebär ingen konflikt

För Medbygget kan planbestämmelsen C användas 
med ett kompletterande index; C₁ - allmän samlingslo-
kal, vilket är en bestämmelse som följer praxis. Enligt 
Boverket ska ändamålet centrum användas för verk-
samheter som bör ligga centralt och vara lättillgängligt 
för människor. De nämner en rad olika verksamheter 
som ingår i användningen, exempelvis butiker, ser-
vice, gym, kontor, bibliotek, kyrkor, föreningslokaler 
och även samlingslokaler. Skulle bara bestämmelsen 
C användas skulle således en rad andra verksamheter, 
många som inte är kopplade till gemenskaper, tillåtas. 
Med allmänna samlingslokaler menas enligt Boverket 
(2015g) lokaler som ägs eller disponeras av ideella or-
ganisationer och som nyttjas för varierande verksam-
heter, exempelvis möten, sammankomster, kulturar-
rangemang och fritidsaktiviteter. Lokalerna kan även 
ägas kommunalt. Användningsbestämmelsen anses 
vara lämplig då den tillåter olika typer av aktiviteter 
och möten men inte kommersiella verksamheter.

Till skillnad mot de tidigare platserna står Medbygget 
på kvartersmark. Detta innebär att huvudmannaska-
pet antingen kan vara kommunalt eller enskilt och att 
platsen, per definition, inte är allmän plats. Detta är 
lämpligt eftersom platsen utgörs av en byggnad, som 
till skillnad från Torghuset, bör kunna låsas, bokas och 

tas i anspråk av verksamheter. Då huvudmannaskapet 
både kan vara kommunalt och enskilt är det inte i för-
väg bestämt om kommunen eller en privat aktör ska 
stå för kostnader vid uppförande och drift. 
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Områdesknuten 
Områdesknuten är en gemenskap för boende inom 
ett område. Den kan antingen bebyggas eller utgöras 
av en friyta, de boende får gemensamt disponera över 
marken och bestämma vad platsen ska användas till. 
Områdesknuten kan således både användas till nytta 
eller nöje, den kan exempelvis bestå av en odling, 
en bilpool, en trädgård, bord och stolar, ett mindre 
energisystem, en boulebana, en skateramp, en pool, en 
bytesbod, en grafittivägg osv. 

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: B₁ - Områdesgemensamma 

bostadskomplement eller friytor
•	 Kvartersmark
•	 Följer delvis praxis och innebär ingen konflikt 

Användningsbestämmelsen B betyder i sin helhet 
bostäder och innefattar även bostadskomplement, 
exempelvis ett sophus eller en parkering. Genom ett 
kompletterande index kan denna användning spe-
cificeras till att endast tillåta bostadskomplement, 
och således inte bostäder. Det är denna metod som 
föreslås här. Genom att använda bestämmelsen B₁ i 
detaljplanen (indexet varierar beroende på planen) är 
det möjligt att skapa en plats som måste ägas gemen-
samt av de boende i området och som inte får utgö-
ras av bostäder. Till planen måste man då bifoga en 
fastighetskarta som visar vilka fastigheter som ingår 

i det tänkta området. 
Hur detta ägande går 
till förklaras under 
Kvartersgem bredvid 
då samma princip 
tillämpas där. Denna 
bestämmelse innebär 
ingen konflikt mot de 
Allmänna råden (BFS 
2014:5) eller någon av 
förordningarna, men 
har inte sett användas 
i någon antagen plan. 

Kvartersgem
På liknande sätt som Områdesknuten är Kvarters-
gem gemenskaper för boende inom ett kvarter. Det 
är en plats som de boende tillsammans ansvarar och 
bestämmer över och dess funktion beror således på 
deras behov. Platsen kan exempelvis användas för en 
trädgård, ett lusthus, en grill, en verkstad, en paviljong 
eller ett växthus. 

Ett koncept liknande Kvartersgemet går att se i arki-
tektkontoret Okidokis vinnande förslag till utveckling-
en av Vallastaden i Linköping, se bild 14. Deras förslag 
innefattar så kallade felleshus vilka är mindre gemen-
samma byggnader som ska “stärka den sociala gemen-
skapen genom att kombinera nödvändiga och frivilliga 
funktioner” (s.50). Alla kvarter har varsitt felleshus 
med en tillhörande grönyta som utgör en samfälld 
tillgång mellan fastigheterna. (Kling, 2013) 

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: B₂ - Kvartersgemensamma 

bostadskomplement eller friytor
•	 Kvartersmark
•	 Följer praxis och innebär ingen konflikt

För att säkra Kvartersgemenskaperna genom detaljpla-
nen kan användningen B- bostäder, på samma sätt 
som för Områdesknuten, specificeras med ett index, 
exempelvis B₂ - Kvartergemensamma bostadskomple-
ment. Om planens bestämmelser redogör för en ge-
mensamhetsanläggning ägs då marken av de ingående 
fastigheterna gemensamt enligt Anläggningslagen 
(SFS 1973:1149, 6 §). Då ett ändamål har en stadigva-
rande betydelse för flera fastigheter, vilket är aktuellt 
här, får enligt Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988, 
kap. 6, 1 §) de ingående fastigheterna samverka genom 
en samfälld. Genom att redovisa en gemensamhets-
anläggning för den mark som utgör Kvartersgemet 
kommer således de boende att gemensamt äga och 
disponera över platsen. 

1. Den ohejdade platsen

2. Allrummet

3. Torghuset

4. Medbygget

5. Områdesknuten

6. Kvartersgem

7. Mellan hem
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Mellan hem
Mellan hem kallas de mer privata gemenskaperna som 
utgörs av gemensamma utrymmen för boende inom 
samma fastighet. Det kan till exempel vara ett fritids-
rum, en bastu eller entrén. Det kan även vara mer 
utav nödvändigheter, exempelvis ett lokalt energiför-
sörjningssystem, en odling, ett gemensamt kök, ett 
tvättrum osv.  

Lämplig planbestämmelse
•	 Planbestämmelse: B – Bostäder
•	 Kvartersmark
•	 Följer praxis och innebär ingen konflikt

Då den privata gemenskapen är utrymmen i ett fler-
bostadshus eller på tillhörande tomt ryms dessa inom 
planbestämmelsen B – bostäder då den även tillåter 
bostadskomplement. Vidare behöver ingen gemen-
samhetsanläggning bildas då gemenskapen disponeras 
av människor inom en och samma fastighet.  

Bild 14. Okidokis vinnande förslag för Vallastaden med felleshus. [8]

1. Den ohejdade platsen

2. Allrummet

3. Torghuset

4. Medbygget

5. Områdesknuten

6. Kvartersgem

7. Mellan hem
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4.2 förslag för  
slakthusområdet

Plankarta för området
För att illustrera hur ett område kan planeras med 
gemenskaper som utgångspunkt presenteras ett förslag 
till plankarta för Slakthusområdet, framtaget av förfat-
taren. Förslaget har sin grund i resultatet från fältstu-
dierna och de tidigare presenterade gemenskaperna 
med respektive planbestämmelse. De sju definierade 
gemenskaperna, och vissa ytterligare gemenskapsre-
laterade aspekter, finns med i plankartan och samspe-
lar med övriga, mer traditionella planbestämmelser. 
Plankartan består således både av bestämmelser som 
följer praxis och tidigare oanvända bestämmelser som 
i praktiken skulle innebära konflikter med rådande 
lagar. Denna visas i ett förminskat format på nästa 
uppslag, för verklig storlek se bilaga 11. 

Att ta fram en plankarta för ett område är ett kom-
plicerat arbete som kräver mycket förarbete och en 
förankring inom andra delar såsom exempelvis gata 
och miljö. För att kunna illustrera förslaget i en plan-
karta och fortfarande hålla arbetet inom dess utpekade 
ramar var en förenkling nödvändig. Den presenterade 
plankartan är anpassad för att förmedla de tänkta 
planbestämmelserna och placeringen av olika funk-
tioner, och lämnar medvetet ute vissa andra använd-
ningar som exempelvis parkeringar och skolor. Detta 
innebär även att fokus ligger på områdets övergripan-
de struktur och de föreslagna planbestämmelserna. 
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Slakthusområdets nya centrum
Med den presenterade plankartan blir Slakthusområ-
det en stadsdel där gemenskaper utgör kärnan. Olika 
gemenskaper och kultur- och fritidsverksamheter 
skapar områdets centrum och omgärdar tillsammans 
stadsdelens torgområde. Torget består av fyra olika 
delar; ett traditionellt torg, Torghuset, Allrummet och 
Den ohejdade platsen. I plankartan utläses de i respek-
tive ordning av bestämmelserna TORG, GEM₁, GEM 
och FRITT. Dessa tros samverka och tillsammans bil-
da ett spännande och livfullt centrum där människor 
både erbjuds att vara aktiva och ta det lugnt. Torghuset 
och Allrummet, som enligt deras planbestämmel-
ser ska användas för allmänna gemenskaper, bidrar 
tillsammans med Den ohejdade platsen till en kärna 
som skapas tillsammans med och av människorna i 
området. 

Just norr om torgområdet ligger Medbygget (C₁) som 
endast skiljs åt av en gårdsgata. Medbygget utgörs 
av en av de ursprungliga, karaktäristiska slakthusen. 
Denna byggnad är tänkt att utgöra den centrala punk-
ten i området, hit kommer du om du vill byta ut din 
TV, låna ett par skidor, se en film, ta en fika, använda 

verkstaden osv. Medbygget fungerar som ett hjärta i 
gemenskapsverksamheterna och erbjuder medborgar-
na en plats där de kan dela resurser och intressen med 
varandra. Utanför byggnaden finns en mindre park 
(PARK) som kan användas för Medbyggets verksam-
heter. 

De föreslagna bestämmelserna innebär att reglerade 
och oreglerade platser är kombinerade i Slakthusom-
rådets centrum. Exempelvis är ett kulturhus (R₂) pla-
cerat just söder om Den ohejdade platsen, vilket tros 
bidra till ett utbyte av inspiration och kreativitet dem 
sinsemellan. Blandningen av oreglerade och reglerade 
platser kan innebära att den allmänna ordningen som 
skapas av människor, påpekad under intervjuerna, 
fungerar som en naturlig och tillräcklig kontroll av de 
oreglerade platserna. Den ohejdade platsen i områ-
dets centrum kommer att ha många ögon på sig och 
utgöra ett allmänt intresse. Genom platsen löper även 
ett gångstråk (GÅNG).  Enligt respondenterna var det 
viktigt att tydligt visa vart gränserna mellan de olika 
platserna går. 

Bild 15.  
Utsnitt från plankarta 
över torgområdet med 
utritade färgfält för att 
underlätta läsning.
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De föreslagna bestämmelserna tillåter inte traditio-
nell handel i områdets centrum. Planbestämmelsen 
H är endast tillämpad på ett ställe och används där 
tillsammans med ett kompletterande prefix för att 
enbart godkänna byteshandel. Denna byteshandel kan 
exempelvis ses som en permanent loppmarknad.  Det 
ska dock påpekas att planen använder bestämmelsen C 
som även tillåter handel till en viss utsträckning, detta 
för att vissa handelsverksamheter, exempelvis mataffä-
rer, anses nödvändiga. 

Gemenskaper för de boende
Slakthusområdet har idag en tydlig kvartersstruktur 
som i förslaget bevaras. Varje kvarter ges en gemen-
sam markplätt att disponera över, ett kvartersgem (i 
plankartan B₂). Vad kvartersgemet ska användas till 
får de boende komma överens om, den kan antingen 
användas som friyta eller bebyggas. Kvartersgemen 
bidrar till en ökad samhörigt och ett större socialt 
nätverk för boende i Slakthusområdet. 

De olika kvarteren är i sin tur indelade i områden där 
även varje område har en gemensam plats, områdes-
knut (B₃), som till ytan är aningen större än kvar-
tersgemet. Områdesknuten kan exempelvis innehålla 
ett mindre, lokalt försörjningssystem som de boende 
sköter gemensamt. Ytterligare idéer på vad de olika 

Bild 16. En del av den byggnad som föreslås rymma Medbygget. (Nyréns arkitektkontor, 2011)
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gemenskaperna kan innehålla presenterades under 
delkapitlen Områdesknuten och Kvartersgem. En av 
områdesknutarna är placerad just öster om kulturhu-
set omgiven av bruna fält i plankartan där centrum-
verksamheten ska utgöra den större delen (CBK). 
Planbestämmelsen CBK tillåter även bostäder och 
områdesknuten är således tänkt för de boende i dem. 
Om det skulle vara önskvärt med något liknande om-
rådesknuten för de som arbetar inom området måste 
man använda en annan planbestämmelse än B₃ då den 
endast innefattar komplement till bostäder. 

Övriga aspekter
Utöver de gemenskaper och planbestämmelser 
presenterade i det föregångna kapitlet har ytterligare 
verksamheter kopplade till ett gemenskapsperspektiv 
föreslagits. Dessa är funktioner som även försöker 
fånga upp områdets befintliga karaktär. 

I den södra delen av området planeras ett härbärge 
med tillhörande odlingslotter, i plankartan markerat 
O respektive L₂. Slakthusområdet besöks idag flitigt 
av hemlösa och tanken är att området ska vara en 
plats där olika individer inte bara samsas om resurser 
utan även utrymme. Förutom härbärgets odlingslotter 
planeras även lotter för övriga i området (L₁). De olika 
odlingslotterna är placerade intill varandra för att öka 
möjligheterna att dela på exempelvis verktyg och bidra 
till möten mellan människor.

I de fall härbärget är fullt kan människor i behov av 
skydd över natten, om de så önskar, vistas i Torghuset. 
Då byggnaden utgör en allmän plats får den inte ocku-
peras men kan likväl fungera som en sovplats nattetid. 

För att möjliggöra alternativa och mer temporära sätt 
att bo planeras en mindre stadscamping i områdets 
södra del (N). Campingen kan erbjuda uppställ-
nings- och tältplatser med ett tillhörande servicehus. 
Vidare står det idag ett parkeringshus i det nordösta 
hörnet av Slakthusområdet som föreslås bevaras, fast 
med en ändrad användning för att även innefatta en 
bilpool (G). Utöver dessa aspekter öronmärks några 
av de befintliga byggnaderna åt småindustrier (J) för 
att bidra till ett bevarande av områdets lite stökigare 
känsla samt för att fortsätta ge plats åt de nuvarande, 
mindre verksamheterna. Småindustrier kan exempel-
vis inrymma hantverksverksamhet, ateljéer, storkök, 
bageri, skomakeri osv. Just väster om torget tillåts 
småindustrier kombinerat med centrumverksamheter 
(JC), vilket tros kunna bidra till ett ännu mer livfullt 
torgområde. 

Slakthusområdets struktur
Plankartan redovisar en fortsatt tydlig kvartersstruktur 
som löper genom området. Gatorna är planerade efter 
befintliga gatubredder då utpekade utomhusmiljöer 
med hög känslighet bör bevaras. Vid en realisering 
av plankartan skulle dock en del av dessa gator måste 
breddas. 

Då plankartan är väldigt förenklad används endast två 
egenskapsbestämmelser; skyddsbestämmelsen q och 
prickad mark som innebär att marken inte får bebyg-
gas. De byggnader och områden där q-bestämmelsen 
applicerats är de med en utpekad hög känslighet i 
en kulturhistorisk inventering gjord av Nyréns Arki-
tektkontor (2011). I praktiken skulle bestämmelsen 
behöva preciseras men i arbetet här fyller den sitt syfte 
att visa på vilka platser som bör bevaras. 

En genomgående tanke i förslaget är att låta de centra-
la gemenskaperna få ta plats i de befintliga byggnader-
na som föreslås bevaras. Dessa har en tydlig arkitektur 
och stark identitet vilket gör det lättare för människor 
att läsa av vilka byggnader som innehåller gemenska-
per. 

I ett förslag med gemenskaper som utgångspunkt 
kan Slakthusområdet utvecklas till en stadsdel där en 
rättvis användning av dess resurser framhålls. En an-
vändning som tar sin grund i delning och  gemensam 
hantering. Istället för ett centrum baserat på konsum-
tion blir Slakthusområdet en plats där man får låna 
resurser, laga trasiga, använda outnyttjade och själv 
skapa nya. Resurser som även utgörs av platser – fria 
att ta i anspråk och forma efter sitt eget behov. Ge-
nom att möjliggöra en smidig samverkan mellan olika 
fastigheter och involvera dess invånare ger området 
tillfälle för en mer lokal konsumtion och produktion. 
Slakthusområdet kan utvecklas till en mer rättvis 
stadsdel där områdets individer möter varandra. 
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4.3 scenarion för  
den ohejdade platsen

I plankartan för Slakthusområdet har planbestäm-
melsen FRITT, som innebär Den ohejdade platsen, 
applicerats på tre platser. Två av dessa, scenario 1 och 
3, utgörs av platser där befintliga gemenskaper identi-
fierades under fältstudien, presenterade under kapitel 
3.2 Fältstudie. Scenario 1 utgörs av den gemenskap 
som användes till mötesplats och scenario 3 en av de 
som användes till klotter/graffiti. Scenario 2 utgörs 
av Den ohejdade platsen beskriven i det föreslagna 
torgområdet. 

Med planbestämmelsen FRITT kommer de ohejdade 
platserna att kunna utvecklas fritt utifrån dess an-
vändare. Då alla människor är olika kan platserna få 
vitt skilda karaktärer och bestämmelsen låter plat-

serna förändras i takt med att dess användare gör det.  
Platsernas utveckling tros till stor del komma att bero 
på deras kontext och om en viss grupp individer tar 
platsen i anspråk i ett tidigt skede. 

Nedan visas illustrationer som presenterar de tre olika 
scenarierna. Dessa är baserade på hur respondenterna 
föreställde sig den oreglerade platsen samt, för de två 
befintliga, platsernas karaktär idag. Illustrationerna 
visar således inte de mest sannolika scenarierna, utan 
scenarion baserade på respondenternas rädslor och 
önskan för platsens utveckling samt dess befintliga 
användning. Illustrationerna är tilltagna i dess karaktär 
för att visa på en känsla.

Bild 17. Karta över de ohejdade platserna och respektive scenario.
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Scenario 1 visar på respondenternas oro för 
platsens utveckling. Ett flertal av responden-
terna (bilaga 1-10) uttryckte en rädsla för att 
platsen skulle tas över av individer som vill 
förstöra, hemlösa och ”konstiga typer” (Res-
pondent 3, 2014).

Den första utpekade gemenskapen under 
kapitel 3.2 Fältstudie ligger lite undanskymd 
och används idag av hemlösa. Den får därför ge  
uttryck för denna oro. 

Att platsen ligger på sidan av och utom synhåll 
från Slakthusområdets föreslagna torgområ-
de kan bidra till att den allmänna ordningen 
individer emellan inte växer sig lika stark. En 
avskild plats tros inte ligga i lika många männ-
iskors intresse, då den är enkel att undvika, och 
kan därför innebäraett mindre engagemang 
och ansvar för platsens utveckling. 

scenario 1 
Platsen tas över av en grupp individer och 

utvecklas till en dyster plats som andra helst  
undviker.
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Scenario 2 visar på en utveckling för den ohejdade 
platsen i det föreslagna torgområdet i Slakthusom-
rådets centrum. Denna utgörs inte av en befintlig 
gemenskap utan är en ny, föreslagen plats.
 
Då platsen både ligger väl synligt och centralt i om-
rådet antas den allmänna kontrollen och intresset 
av platsen bli stor. Utvecklingen spås därför att gå 
åt ett håll som ligger i många människors intresse, 
en plats för nöje. Platsens placering intill det före-
slagna kulturhuset (planbestämmelse R₂ i plankar-
tan) tros också bidra till en plats där kulturen får 
tänja på sina gränser. 

Scenariet ger uttryck för hur många av respon-
denterna såg platsen framför sig. En grön plats 
där man både kan var aktiv och ta det lugnt. En 
plats där man kan sitta och titta på människor, 
sola, sporta, plantera en rabatt, hjälpa andra, skapa 
konst, umgås mm. 

Blandingen mellan olika nivåer av reglerade och 
oreglerade platser vid torgområdet kan bidra till att 
Den ohejdade platsen, med dess centrala placering, 
blir en plats där en ordning uppehålls men där 
människor likväl känner sig friare. Istället för reg-
ler satta ovanifrån, skapas ordningen enbart på en 
lokal nivå av de människor som rör sig i området.

scenario 2 
Den ohejdade platsen utvecklas till en plats fylld av nöje och 

kultur. En plats som alla är med att skapa.  
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scenario 3 
Den ohejdade platsen utvecklas till en plats för nytta. 

Där människor samarbetar och delar resurser mellan varandra.
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Scenariet för den tredje ohejdade platsen är mes-
tadels baserad utifrån den studerade litteraturen. 
Det illustrerar en ohejdad plats som i första hand 
utvecklas till en plats för nytta där människor delar 
resurser mellan varandra och använder platsen 
efter sina behov, vilket även kan innebära nöje. 
Det tredje scenariet kan ses som en blandning av 
de två tidigare där olika typer av människor möter 
varandra och samarbetar, och där nytta och nöje 
samexisterar. 

Platsen ligger synlig från torgområdet men lite vid 
sidan av,  placerad mellan offentliga och privata 
verksamheter. Dess läge kan leda till en ”lagom” 
ordning där människor vågar att förändra och 
ta platsen i anspråk, samtidigt som det allmänna 
intresset i platsen är stor och ansvaret tas gemen-
samt.

scenario 3 
Den ohejdade platsen utvecklas till en plats för nytta. 

Där människor samarbetar och delar resurser mellan varandra.
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Bristfälliga förutsättningar
En grund för att gemenskaper ska uppstå är att det finns platser som människor kan påverka och 
ta i anspråk. I arbetet antogs de offentliga platserna, specifikt de allmänna, vara de med bäst förut-
sättningar för detta. Resultatet från intervjuerna visar dock på svårigheter för respondenterna i att 
läsa av vilken typ av plats de befinner sig på samt en begränsning i kunskap om deras rättigheter på 
respektive plats. Att människor har rätt till att göra anspråk på de allmänna platserna är av stor vikt 
för att verka mot en mer rättvis fördelning av makt och resurser (Biggs & Radywyl, 2013).  Res-
pondenterna ansåg sig inte heller kunna påverka de allmänna platsernas utveckling vilket tyder på 
en bristfällig involvering av medborgare i planeringen. Att invånarna inte vet vari skillnaden ligger 
mellan stadens olika typer av platser och rättigheterna de medför tros bidra till en återhållsamhet på 
de offentliga platserna överlag. 

Resultatet från intervjuerna stämmer överens med teorin som visar på stadens inskränkta syn där 
medborgare ses som begränsade användare istället för en kreativ kraft (KKH, 2013). Ett flertal av res-
pondenterna uttryckte att de gärna skulle bidra till utformningen av platser och vara aktiva om något 
skulle erbjudas. De skulle dock vara rädda för att ”göra fel” och störa den allmänna ordningen. En 
ordning som många både önskar, men samtidigt blir hämmade av. Ett flertal av respondenterna var 
rädda för kaos och såg därför gärna vissa regleringar på offentliga platser, regleringar som emellertid 
visade sig minska känslan av delaktighet och ägande i en plats. Två aspekter som annars skulle leda 
till ett ökat ansvar och intresse i platsen. Ju fler regleringar desto mindre ansvar och engagemang hos 
medborgarna och således större behov av styrning ovanifrån, det blir en snöbollseffekt. 

Att de offentliga platserna har tappat sin demokratiska innebörd och inte längre är en plats där 
människor möts (Gabrielsson 2006; Palmer 2014) är också något som kan utläsas ur resultatet från 
intervjuerna. Endast hälften av respondenterna ansåg att alla människor är accepterade på de offent-
liga platserna varav en berättade (Respondent 7, 2014) att han inte är det, även om han är ”skötsam 
och nykter”. Både Gabrielsson (2006) och Stavrides (2014) talar om stadens sätt att se på dess med-
borgare som en homogen enhet där olikheter mellan individer förnekas och människor utanför 
ramarna måste anpassa sig. Ett synsätt som har negativa demokratiska innebörder (Gabrielsson, 
2006) men som försvaras med att stadsrummens trevnad eller allmänna ordning (Ordningslagen, 
SFS 1993:1617) måste bevaras. 

Ett mer rättvist alternativ
I teoridelen påvisades problem med den marknadsinriktade stadsplaneringen och fördelar med ge-
menskaper som visade på lösningar i enighet med denna kritik. Att planera med gemenskaper som 
utgångspunkt innebär att planera med en alternativ syn på hur resurser bör fördelas och där männ-
iskors roll i skapandet av platser ges ett större utrymme. 

Gemenskaper kan öppna upp för alternativa platser och verksamheter i städer. De kan bidra till rum 
där individer möter varandra och där de själva, genom en lokal hantering, kan skapa en rättvisare 
fördelning av resurser. 

Gemenskaper kan uttrycka sig på olika sätt, varav en del kan utgöra alternativ till de centrala han-
delsverksamheterna. Istället för fokus på kommersiella verksamheter i städers centrum, vilket leder 
till en exploatering av både människor och resurser (Bradley & Hedrén, 2014), kan gemenskaper 

5. slutsatser
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erbjuda mer socialt och ekologiskt hållbara sätt att fördela dem. De kan exempelvis bestå av olika ty-
per av lånestationer där du istället för att köpa ett par skidor lånar ett par över dagen, en byteshandel 
där du byter din tröja mot ett par byxor, en verkstad där du lagar ditt bord eller en systuga där du lär 
dig sticka. I stället för dagens shoppinggallerior skulle dessa verksamheter kunna utgöra den centrala 
kärnan. Det skulle vara en plats där människor tillåts att vara aktiva och kan påverka hanteringen av 
resurser samt utforma utbudet efter deras eget behov. 

Gemenskaper kan även innebära en mer lokal hantering av energi- och matsystem, vilket kunde ses i 
det presenterade projektet R-Urban (Petcou & Petrescu, 2014). De kan exempelvis utgöra en matod-
ling, en lokal elproduktion eller en återvinningsstation. De kan bidra till att konsumtion och produk-
tion går hand i hand och mer lokala cykler av både materiella och immateriella ting. 

De föreslagna gemenskaperna under syntesen är inte ett facit på vad gemenskaper bör bestå utav 
utan endast idéer utifrån den studerade litteraturen. Den västenligaste aspekten med gemenskaper 
är att låta medborgarna vara med att bestämma utvecklingen av platser och hanteringen av resurser. 
Det går därför inte att säga vad en gemenskap ska innehålla eller hur en bra gemenskap ser ut, det 
beror på individerna.

Gemenskaper i detaljplaneringen
Syntesen visar genom en applicering på Slakthusområdet hur gemenskaper kan utgöra en central roll 
i detaljplaneringen. Vissa av de föreslagna planbestämmelserna saknar dock lagstöd, och är således 
inte tillämpbara i praktiken, medan andra följer praxis och inte innebär någon konflikt med rådande 
förordningar. Exempelvis medför Den ohejdade platsen konflikter med både Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) och Ordningslagen (SFS 1993:1617), medan planbestämmelsen för kvartersgemen-
skaperna redan setts användas i en detaljplan i Linköpings kommun (2013). 

Genom planbestämmelser är det möjligt att reglera för gemenskaper och utesluta andra, mindre 
önskvärda aktiviteter. De föreslagna bestämmelserna innebär att gemenskaper och verksamheter 
kopplade till kultur och fritid tillåts medan andra, exempelvis handel, får ge vika. 

Genom att ge plats åt gemenskaper i detaljplaneringen kan man i ett tidigt skede säkerställa deras 
roll i den framtida utvecklingen. Utifrån de förordningar som gäller kan de presenterade gemenska-
perna Kvartersgem, Områdesknuten och Medbygget, som anses utgöra kärnan i gemenskapsverk-
samheterna, redan tillämpas i planeringen idag. Den ohejdade platsen och Torghuset medför dä-
remot svårlösta krockar med tidigare påpekade lagrum medan Allrummet innebär konflikter som 
inte anses vara lika problematiska. Dessa platser väcker dock frågor kring regleringen och det tidiga 
bestämmandet av användningen och utformningen av de allmänna platserna, frågor som anses vara 
nödvändiga att diskutera. 

Den ohejdade platsen
Syftet med Den ohejdade platsen är att möjliggöra en plats fri att ta i anspråk, där konflikter tillåts 
och olikheter inte förnekas genom regleringar. Enligt Gabrielsson (2006) ska man inte vara rädd för 
konflikter då det är en grundläggande del i en demokratis funktion. En konflikt innebär ett faktiskt 
möte där människor måste prata med varandra, Sennett (1999) anser att en av de största utmaning-
arna med dagens urbanisering och mångfald är att få människor att konversera och upptäcka vari 
deras olikheter ligger. Vilket blir en än mer problematisk uppgift om dessa olikheter, genom regle-
ring, försöker döljas ovanifrån. Den ohejdade platsen möjliggör för möten där människor tvingas 
konstatera och bemöta varandra, oavsett deras skillnader. 

Att konflikter kan uppstå ska inte förväxlas med en hemsk eller farlig plats. Konflikterna är en bidra-
gande faktor till en plats där skillnader accepteras (Sennett 1999) och således en plats som är mer 
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öppen och tolerant. 

Ett flertal av respondenterna uttryckte en rädsla för att den oreglerade platsen skulle bli jobbig och 
kaosartad. Samma rädsla som bidrar till att staden bli mer besatt vid övervakning och kontroll 
(Gabrielsson, 2006). För att kontrollera utvecklingen minskas människors inverkan på platser ge-
nom regleringar. Denna rädsla för vad som skulle hända om ansvaret ligger hos individer kan dock 
ifrågasättas. I en intervju berättar Elinor Ostrom, kvinnan som återuppväckte diskussionen kring 
gemenskaper, att hon genom sina simuleringar och fältstudier har sett att om människor ges en möj-
lighet att utveckla förtroende och ömsesidighet gör de så (Zagorski, 2006). Vilket även resultatet från 
intervjuerna antydde.

Enligt resultatet från intervjuerna skulle respondenterna känna en större rätt till Den ohejdade 
platsen än de allmänna platserna idag. Ett flertal av dem tyckte att det lät spännande med en oreg-
lerad plats och tänkte att den skulle bli mer kreativ då man där vore mindre hämmad. Det faktum 
att alla har lika stora rätt att använda och bestämma över den ohejdade platsen innebär emellertid 
inte nödvändigtvis att det blir en demokratisk plats. Även om individer gemensamt kan förvalta en 
resurs (Zagorski, 2006) kan platsen tas i anspråk av dominanta människor som motar bort svaga. Då 
stadens allmänna rum blir färre och de privatägda offentliga platserna med ett vinstintresse blir allt 
fler kan man fråga sig om det till viss del redan sker idag. Allmänna platser får ge vika åt kommersia-
liserade centrum anpassade för en ekonomisk tillväxt och samhällets kapitalt starka. 

Slutligen
Stockholm stad har tydliga sociala mål där en rättvis stad är ett av de främsta (Loit, 2014). De sociala 
och ekonomiska skillnaderna ska motverkas och Stockholm ska bli en socialt sammanhållen stad för 
alla (Loit, 2014). Som visats i teorin är detta ofta problematiskt då den ekonomiska tillväxten utgör 
det främsta målet (Loit, 2014). De föreslagna gemenskaperna i Slakthusområdet skulle innebära att 
området fotsätter att vara en plats för alla. En plats där olika individer möts och samspelar i hante-
ringen av områdets resurser och platser. 

Genom gemenskaper kan staden bli mer rättvist fördelad. De öppnar upp för ett nytt sätt att se på 
hanteringen och användandet av resurser. Ett synsätt där människors behov är i fokus och där indivi-
der får en större möjlighet att gemensamt ta ansvar för resurser och dela dessa mellan varandra.
Att planera med gemenskaper som utgångspunkt innebär att låta människor vara med att både skapa 
och ta hand om staden. 
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6. diskussion
Metod och resultat
Vid arbetets början var tillämpningsområdet tänkt att omfatta både Slakthus- och Globenområdet. 
Detta ändrades under arbetets gång men vid tidpunkten för intervjuerna var båda platserna fort-
farande aktuella. En stor del av intervjuerna genomfördes därför i Globen Shopping, en galleria i 
Globenområdet, med följdfrågor relaterade till dess utomhusmiljö. Om det vid tidpunkten för inter-
vjuerna hade varit klart att studien enbart skulle titta på Slakthusområdet hade fokus på dessa frågor 
skiftats och fler respondenter i just Slakthusområdet valts ut. Då intervjuernas främsta syfte var att få 
en inblick i respondenternas uppfattning av de offentliga platserna överlag samt deras intresse av en 
oreglerad plats, anses ändringen av tillämpningsområdet emellertid inte påverka resultatet anmärk-
ningsvärt. 

Vidare anses intervjuerna i efterhand ha tagits an med ett ofördelaktigt brett fokus. Vissa frågor, 
exempelvis de angående utformningen av den oreglerade platsen, hade kunnat tas bort för att ge mer 
plats åt en djupare genomgång av hur respondenterna upplever de offentliga platserna idag. 
En av de mest problematiska delarna under arbetet var att hitta befintliga gemenskaper i Slakthus-
området. Vid en ny fältstudie skulle tid ges till en noggrannare fundering på hur mindre gemenska-
per kan yttra sig i stadsrummen innan besöken. Det ska dock påpekas att det otrevliga vädret under 
hösten troligtvis bidrog till att färre människor rörde sig utomhus och därigenom försvårade uppgif-
ten. 

Förslag på plankarta
Att planera gemenskaper kan tyckas motsägelsefullt då de skapas nerifrån och upp. Förslaget på 
plankartan medför emellertid endast platser där gemenskaper lättare kan uppstå, platser där de ges 
bra förutsättningar. För att studien skulle kunna förhålla sig till den svenska stadsplaneringen var det 
vidare oundvikligt att peka ut vilken typ av gemenskap som ska placeras var. I detaljplanen bestäms 
platsers användning och dess gränser och detta är något som arbetet har behövt förhålla sig till. Det 
är på grund av detta utpekande som vikten av att ta tag i ett områdes kultur och befintliga gemen-
skaper påpekats. Genom plankartan visas ett konkret förslag på hur gemenskaper kan möjliggöras i 
planeringen. 

Att vissa planbestämmelser föreslås trots en medvetenhet om dess bestridande mot befintliga lagar 
kan anses vara naivt. Ibland kan emellertid ett naivt synsätt vara nödvändigt för att kunna föreställa 
sig något annat och tro på att saker kan förändras. Om allt för stor hänsyn läggs till dagens ramverk 
är det svårt att föreslå något utanför. Trots detta anses det mest intressanta i studien ha legat i att hitta 
möjligheter inom det befintliga systemet. De föreslagna planbestämmelserna har i möjligaste mån 
anpassats efter gällande förordningar, men där ingen annan lösning tyckts vara möjlig har bestäm-
melser som saknar lagstöd tillämpats. 

Det ska påpekas att vissa av de refererade texterna under arbetet är skrivna av författare verksamma i 
andra länder, och att de offentliga rummen, planeringsideal och främst invånares kultur kan skilja sig 
gentemot i Sverige. Då nästintill all litteratur har ett europeiskt perspektiv har dessa skillnader dock 
antagits vara negligerbara och litteraturen applicerbar i en svensk kontext.   
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Fortsatt arbete och förhoppningar
Vid ett fortsatt arbete vore det intressant att ta arbetet med detaljplanen vidare. Att borra sig djupare 
ned i konflikter och att i praktiken testa de bestämmelser som inte strider mot någon förordning. 
Då gemenskaper syftar till att låta människor påverka staden är deras begränsande inflytande i pla-
neringen något som bör utredas. Det vore önskvärt att titta närmare på hur medborgare kan tillåtas 
vara aktiva både i planerandet samt i själva skapandet av platser.  Ett tydligt hinder med detaljplanen  
är dess tidiga och långsiktiga reglering av platsers användning. Användningen bestäms i ett tidigt 
skede, vid stadsutvecklingsprojekt redan innan området har börjat ta form, och gäller tills dess att en 
ny detaljplan uppförs. Detta innebär platser som överlag har små möjligheter att förändras över tid. 
Alternativa bestämmelser som tillåter att platser förändras bör därför studeras. 

Något som detta arbete inte har berört men som vore önskvärt att utreda, och som går hand i hand 
med stycket ovan, är hur lokala initiativ bemöts av högre instanser. Att lokala initiativ fångas upp 
och tas vidare är av en väsentlig vikt för att gemenskaper ska kunna förankras och spridas.

Förhoppningarna med studien är att det visar på ett alternativ till dagens planeringsideal där gemen-
skaper utgör utgångspunkten. Att du som läsare har fått en förståelse för vad gemenskaper kan inne-
bära och hur de kan uttrycka sig i en urban kontext. Arbetet hoppas medföra en diskussion kring 
gemenskaper överlag och mer specifikt deras potential att bidra till en mer rättvis stad och likaså 
en mer hållbar användning av jordens tillgångar. Staden ska inte vara en möjlighet, den ska vara en 
gemensam resurs och alla människors rätt. 
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8. bilagor



Bilaga 1: Intervju med respondent 1 
 
Kvinna, cirka 20 år, uppvuxen och bor i Enskede, arbetar på fik i Globen Shopping.  

Plats för intervju: Globen Shopping 

Datum för intervju: 2014-11-26 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Jag skulle vilja säga att det är en plats där det är mycket människor. Eller där alla människor får vara 
snarare. En offentlig plats det är väll som, typ Vasaparken till exempel, alla platser där folk möts och 
umgås. Parker, torg…  

Om jag säger offentlig och allmän plats, tycker du att det är någon skillnad mellan dem? 
Jag tycker att de går ihop lite, men offentlig tänker jag mer är liksom allt.  
Du tänker att offentligt innefattar mer platser?  
Ja, precis, och allmän känns mer som en specifik plats.  

Tänker du då också att offentliga platser är inomhus då, eller? 
 Ehhm, ja fast inte i privata hus då. Det här skulle jag säga är en offentlig plats.  
Tycker du att den är en allmän plats?  
Eh, ja! Det tycker jag också.  

(Inflik: Gått och tänkt och definierat allmänna platser som platser där alla får vara, offentliga också 
men där finns det mer regler.)  

Vilket av de begreppen känner du dig mer bekväm med?  
Offentlig. Det är det man hör oftast tycker jag.  

Vad gör en plats offentlig? 
Jag vet inte, men jag får bara upp den här bilden där det är mycket människor. Alltså där alla får vara.  

Vem tänker du äger de offentliga platserna?  
Ja det är just det, det jag tänker är ju att de inte specifikt ägs av någon i sådana fall, det är lite det jag 
ser som en offentlig plats. Det skulle iofs kunna vara staten som äger de, men att alla får vara där, att 
det inte är privatägt.  

Vem tänker du bestämmer över de då?  
Här känns det ju som att det är Globens ledning. Men jag tänker att det är väll staten. Jag vet inte 
varför, men jag tänker att det är de som sköter de offentliga platserna.  

Vad anser du att du får och inte får göra på de offentliga platserna?  
Eh, ja, det jag inte får göra är väll att jag inte får gå på toa var som helst. Lagar att man inte får kissa 
var man vill, man får inte dricka alkohol, det är väll det första jag vet att man inte får göra i alla fall. 
Det är väll om det står specifika regler egentligen, ja det enda jag kan komma på att man inte får göra 
att kissa.  
Vad känner du att du får göra där då? Känner du att du får göra vad som helst, liksom om det faller 



dig in att sparka fotboll?  
Ja eller det beror ju egentligen på vart man är någonstans. Alltså det är ju inte så att jag skulle typ, om 
det är ett litet torg i stan, det är ju inte så att jag skulle ställa mig och kicka fotboll där inne kanske. Jag 
kanske dömer efter var det är för platser själv. Men ja, jag känner väll egentligen att jag skulle få göra 
vad jag vill.  
Känner du att du får göra vad du vill här inne, om det är en offentlig plats?  
Näe, det får jag verkligen inte göra! (Skratt) Jag skulle aldrig få åka runt på skateboard i gallerian 
liksom, för det finns ju vissa bestämmelser beroende på vart man är någonstans. Så egentligen kanske 
det inte är så fritt. (Skratt) När man tänker efter, det finns ju en del bestämmelser.  

Om du tänker att det är staten som äger de offentliga platserna, känner du att du är en del av de 
som äger dem?  
(Tänker) Nej det gör jag inte. Man känner ju på nått sätt att här får jag vara, men man känner ju inte 
att man är en del utav det, som att man äger det.  
Du känner inte att du kan bestämma?  
Näe, inte som enskild individ eller så, man kanske skulle kunna gå ihop ett par och lägga ett förslag, 
men man skulle aldrig kunna påverka själv. Det tror jag inte.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de offentliga platserna? Det är ju en del av din 
definition, att det är mycket folk, men tycker du att alla har lika stor tillgänglighet?  
(Tänker) Nu utgår jag ju ifrån mig själv, men med de jag umgås med känner jag att det är samma 
tillgänglighet. (Skrattar) Näe jag vet inte riktigt egentligen…  

Tycker du att alla är lika accepterade? 
Nej det är de ju inte, eller det uppfattar jag det inte som i alla fall.  
Men de som inte är accepterade har egentligen lika stor rätt?  
Ja det har dem.  

Anser du att de öppna ytorna härute kring Globen, och i Slakthusområdet, men främst här, är 
offentliga platser?  
Både ja och nej. (Tänker.) Ja, alltså det är ju en offentlig plats.  
Tycker du att det är en allmän plats?  
Jo jag ser det som en allmän plats.  

Saknar du någonting på de offentliga platserna här? Är det någonting som du skulle tycka behövas 
eller någonting som du bara skulle tycka vore kul om det fanns? Toaletter till exempel?   
Eh ja men toaletter saknas det ju en del.  

Är det något annat, liksom roliga aktiviteter som du tycker saknas här?  
Alltså det finns egentligen inte så mycket som man kan GÖRA här. De brukar sätta igång lite olika 
aktiviteter, som nu i jul kommer jultomten hit och serverar glögg och lussebullar och så. Det är en 
rolig miljö att jobba i. Och det är ju sånt som är kul, och som man kanske saknar lite på andra platser, 
att det ska finnas lite sånt här skojigt som lyfter upp vardagen liksom. Faktiskt.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Jag känner att jag har rätt att vara överallt, förutom de privatägda, alltså det är ju inte så att jag går in 
i typ ett kontor eller hemma hos nån. Men annars känner jag väll att jag har rätt att gå till alla ställen 



som jag vill.  
Tror du att gallerian är privat ägd?  
Det tror jag inte. Jag vet bara att det finns centrumledningen liksom, så jag tror inte att det är 
privatägt faktiskt.  

Om det skulle stå en hink med färg, en pensel och ett uppspikat plank härute vid Globenområdet, 
och det syns att planket bara är där på grund av att färgen är där, skulle du känna att du vågar ta 
upp penseln och skriva eller rita något?  
Haha, näe, aldrig i livet! Det är väll egentligen som det du frågade tidigare, om jag har rätt att göra 
vad jag vill på de här platserna, och egentligen inte, det finns oskrivna regler egentligen. Det är ju inte 
så att jag skulle våga ta upp penseln och börja måla, för tänk om det är så att man inte får och det 
bara står där. Då kanske jag råkar ut för någonting för att jag bara har tagit för givet, så nej. Egentligen 
finns det hur mycket regler som helst. Man får inte förstöra, man får inte göra riktigt vad man vill på 
de offentliga platserna. Hade man varit hemma däremot hade jag ju direkt tagit upp penseln, haha.  

Om det skulle stå en skylt att du får göra det då, tror du att du skulle ha gjort det då? 
Tvekar.  
Skulle du fortfarande vara suspekt eller tycker du inte att det är något kul med det?  
Nja, asså jag är ju inte jättelockad av idén, eh att göra det. Skulle ingen annan ha målat skulle jag 
fortfarande känna såhär, ehh, vågar man? Men om folk skulle ha ritat smileysar och så, och jag gick 
förbi, då skulle jag nog ta upp och börja måla nått.  

Presenterar den gemensamma platsen.  

Tror du att du eller någon du känner skulle använda en sådan plats?  
Absolut.  
Varför då?  
Nej men som typ, om vi säger, Rålambshovparken, där brukar ju vi gå på somrarna och liksom ha 
picknickar och vi har varit på såna här pt-pass där, och det har varit skitkul. Så absolut det skulle vi 
göra.  

Vad skulle du vara intresserad av att göra? Om du skulle utforma en plats, helt och hållet fritt och 
själv?  
Jag skulle vilja en liten kombination av att det är aktiviteter runt, ja men typ som en boulebana, och 
samtidigt ha ett fik med en fet uteservering. Där det är sol hela tiden, haha.  

Om du skulle veta att du äger den här platsen som jag säger, att du bestämmer över den lika 
mycket som alla andra och att det är ingen som kan säga att det du gör är fel, skulle du då våga ta 
upp penseln i färghinken och börja rita på planket?  
Men på något sätt så skulle jag ändå tycka att det skulle kännas fel, det känns som att bara inte jag 
har rätt att bestämma hur det skulle se ut, för om alla bara skulle komma och klottra hela tiden så 
skulle det inte bli så fint till slut. 
Men är det fint om planket är tomt?  
Näe, om det bara handlar om ett plank, då skulle jag nog känna att jag får göra vad jag vill.  

Jag förklarar att platsen kan se väldigt olika ut och att den även kan innefatta till exempel 
uteliggare och bli väldigt stökig.  



Alltså egentligen så behövs det lite bestämmelser, annars tror jag nog inte att det skulle gå ihop om 
alla fick göra vad de ville på det här stället, för vissa vill väll ha ett fridfullt ställe och vissa vill ha något 
helt annat.  
Om det finns många sådana platser, tror du att människor skulle dra sig till likasinnade?  
JA, alltså, jag tror absolut att folk skulle dra sig till där de fick veta att de får göra vad de ville. Jag tror 
att folk skulle bli uppdelade, att där är de som brukar spela fotboll, där kan man demonstrera och så 
vidare  

Jag minns inte vad du sa om planket, tror du att du skulle tycka att det var lättare eller inte att måla 
på planket?  
Jag skulle absolut tycka att det var lättare att måla på planket om jag visste att man får göra precis vad 
man ville där. För att då skulle det inte finnas någon som skulle kunna komma och påpeka det, 
eftersom alla gör det där.  

Fysiska aspekter med platsen. 
 
Vad tror du skulle göra det lättare för dig att förstå och våga vara aktiv och ta del av en sådan plats? 
Tror du till exempel att det är lättare om det är en stor plats, eller en liten mindre avgränsad plats? 
Om du själv ska vara aktiv och göra någonting, till exempel odla något?  
En stor. Ex Rålambshovsparken, där finns allt. När det är en sån stor yta känns det som att ingen 
riktigt tittar på vad man gör. Och då känns det som att man kan göra lite vad man vill. Skulle det vara 
mindre tror jag att man inte skulle våga ta för sig på samma sätt.  

Tänker du att den ska vara lite mer avskild, som Rålambshovsparken är på vissa sätt, eller tänker du 
mer som ett torg? 
Jag TROR att folk tycker lite mer om när det är avskilt. Men det beror på vad man är för typ av 
människa, vissa kanske gillar att showa allt de har och då är det ju bra om man syns. Men många drar 
sig nog till en lite mer avskild plats, för att där känns det nog lite lugnare att vara också.  

Tror du att det är lättare om det är tydligt utpekat att här har vi en sådan här plats, eller tror du att 
det är lättare om det är lite diffust?  
(Tänker.) På ett sätt skulle jag tycka att det var skönare om det inte var specifikt utpekat vart det var 
någonstans, för då skulle man nog känna sig friare, men å andra sidan är det väldigt jobbigt att 
övertrampa på något ställe där man inte får vara. Men jag känner ändå inte att jag skulle vilja ha helt 
markerat.  
Tror du att det skulle vara lättare för dig att börja (vara först) om du vet att inom de här gränserna 
är det okej?  
Ja, det skulle det nog i och för sig vara. Man kanske inte skulle våga om man inte är helt säker.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, i ett städat eller stökigt 
rum?  
Ett städat rum. Annars måste man hålla på och flytta på allting hela tiden för att det är i vägen. Jag vill 
ha det städat så att jag ser att det är det här jag vill förändra.  

Tror du att det är lättare att förändra något på den här platsen som kan bli väldigt stökig eller på ett 
ordningsfullt torg?  
Man skulle kanske tycka att det ar skönare att gå till ett ställe där det inte är så städat, för att då 



känns det kanske verkligen som att man får göra vad man vill utan att man måste vara rädd om 
nånting. Men på ett sätt känns det alltid roligt att komma till ett ställe där det liksom är städat, jag 
tror att man njuter mer av att det ser fräscht och fint ut. Men samtidigt tror jag att man skulle vara 
lite mer orädd om man kom till ett ställe där det var lite stökigare.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av platsen om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen då?  
Nej jag blir jätteinspirerad av att se vad andra människor gör.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där eller tror du 
att folk blir hämmade av det?  
Jag tror att du skulle vara ganska kul om det fanns någonting i grunden. Kanske en uppbyggd 
boulebana, men att folk får ta med sig sina egna klot. Men det är samtidigt väldigt fint om man kan 
lämna saker där så att folk kan komma och ta del av dem. Jo jag skulle nog vilja att det finns saker där 
och så får man själv komplettera med det man tycker saknas.  

Vad skulle du vara intresserad av att det skulle finnas där?  
Ja men till exempel boulebana, där man kan låna kubb, ja men kanske där man kan låna saker, 
aktivitetssaker, så att det inte kostar något.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du tror skulle göra det lättare eller svårare? 
Ex sol eller skugga, cirkulär eller rektangulär.  
Det enda jag tänker på är att det finns lite träd och sådär, för då känns det som att det skärmar av 
istället för att vara helt öppet, ingen mur men så att det blir lite avskilt.  

Det var sista frågan, om det inte var något mer du ville säga eller så?  
Näe, jag tycker bara att det är väldigt intressant att du gör det här, det måste ju vara jättekul!  

 

 



Bilaga 2: Intervju med respondent 2 
 
Kvinna, 55 år, uppvuxen i tätort, bor i villa i Enskede, jobbar som fotograf.  

Plats för intervju: Globen Shopping 

Datum för intervju: 2014-11-26 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Eh, ett ställe där man kan vara och göra vad man vill egentligen. Inget som är privat utan som är till 
för alla.  
Kan du ge exempel?  
Torg, gator, parker  

Tycker du att det är någon skillnad på offentlig och allmän plats? 
Eh, nej.  
Betyder de begreppen samma sak?  
Ja.  

Vilket begrepp känner du dig mest bekväm med?  
Eh, det spelar ingen roll.  

Vad tycker du gör en plats offentlig?  
Ja, den ska vara till för att samla människor. En samlingsplats på nåt sätt. Till för alla.  

Tycker du att gallerian är en offentlig plats?  
Mm, den borde vara offentlig.  

Vem tänker du äger de offentliga platserna? 
Det här är väll väldigt mycket privat känns det som, här tillåts vi vara för att vi ska handla.  
Och andra offentliga platser, vilka tänker du äger dem?  
Det borde vara kommunen och staden.  

Vad känner du dig bekväm med att göra på de offentliga platserna?  
Ehh, man kan ju göra egentligen vad som helst. Man kan visa på sina åsikter, man kan, ahh, träffa 
människor.  
Känner du att du kan visa dina åsikter här i gallerian?  
Eh, när du säger det, så kan jag tänka mig att det är svårt att göra det, hehe, man har någon vakt som 
kommer och säger till. Så att så allmänt är det kanske inte här.  

Vem tänker du bestämmer på de allmänna platserna?  
Här är det väll, kring Globen, de som äger Globen.  
Och de kommunalt ägda?  
Eh, det tänker jag att det egentligen är vi som ska bestämma.  
Tänker du att det är vi som bestämmer också?  
Ja, det gör jag, så länge man inte bryter mot liksom lagen på nåt sätt.  



Känner du att du är en del av dem som äger de kommunalt ägda allmänna platserna?  
Jag borde vara en del ja.  
Känner du att du är det?  
Ja.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de offentliga platserna?  
Alla borde ha det.  

Att alla är lika accepterade? 
 Eh, ja.  

Anser du att de öppna ytorna utomhus kring Globen är offentlig plats?  
Eh, alltså jag vet inte vem som äger den.  
Anser du att du har större rätt att vara inne i gallerian än här utanför?  
Nej men alltså eh, det känns som att man skulle ha mer rätt att vara ute. Om jag skulle bete mig 
utanför normerna så tror jag inte att jag skulle bli accepterad här inne.  

Saknar du något på de offentliga platserna här idag? Till exempel aktiviteter, toaletter och så 
vidare. 
Något som är icke kommersiellt, här skulle det finnas ett bibliotek i närheten, toaletter. Här är inte så 
vänligt. Hit går man för att vara kommersiell.  

Tycker du att det är levande plats?  
Nej det tycker jag inte. 
Vad tycker du saknas för att det ska kännas levande?  
Något som inte är kommersiellt, här inne borde det verkligen finnas någon annan aktivitet. Det finns 
absolut ingenting för att bara vara heller.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Jag har rätt till… lekplatser, fotbollsplaner, idrotts... Skog och mark. Så jag har rätt till det mesta.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank som syns att den är tillfällig och inte 
fyller något speciellt syfte på en allmän plats, exempelvis ett torg, skulle du våga/känna att du får 
ta upp penseln och skriva eller rita något?  
Ja, alltså... Eller känner du att det är skadegörelse? Man skulle kolla vad det var för något först.  
Om det står en skylt bredvid som säger att du får göra det? 
Jajaja, absolut.  
Skulle du vara intresserad av att göra det, skulle du tycka att det var kul?  
Ja det skulle vara intressant.  

Presenterade den gemensamma platsen.  

Tror du att du skulle använda eller ta del av en sådan plats?  
Ja absolut. 
Varför då?  
För att det finns utrymme att göra vad man vill. Jag tror att människor behöver sådana platser för att 
få nya impulser och träffa nya människor, för att tänka lite utanför ramarna.  



Vad tror du att du skulle vara intresserad av att göra eller använda platsen till?  
Man kan spela teater, visa projekt.  

Skulle du känna att det var lättare eller svårare att ta penseln, i frågan tidigare, och skriva eller rita 
något?  
Då skulle jag ta upp penseln och måla, om jag skulle ha något syfte.  
Varför skulle det vara lättare där än på den traditionella allmänna platsen? Nej men om jag vet att 
det är lagligt och liksom okej, då är det inget problem. Men å andra sidan, det är ju så vi är 
uppfostrade idag, man ska inte förstöra och så…  

(Diskuterade lite kring det, hon lät positiv. Hon tänkte att platserna kanske kommer att spegla 
människorna i området och att det skulle bli intressant att se hur de utvecklas. ) 

Fysiska aspekter med platsen.  

Skulle det vara lättare att göra något på den gemensamma platsen om det är en stor eller liten 
plats?  
Det beror på vad man vill göra.  

Tror du att det är bra om den är väl synlig eller undanskymd?  
Nej undanskymd behöver den absolut inte vara. Den kan vara synlig, förhoppningsvis är den väll det 
så att folk vet om den. Jag tänker om man ska odla till exempel, behöver man ju en stor plats. Sen kan 
man naturligtvis bygga en hel stad, haha. Det beror på vad man har för mål med platsen.  

Om det är en tydligt utpekad eller diffus plats?  
Den ska bara finnas någonstans. Man behöver inte hägna in den. För att människor lättare ska förstå 
och våga? Det kan vara ett första steg, men jag tror inte i längden att man ska stängsla in saker. Men 
man kan berätta för folk att den här marken finns tillgänglig.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, på en städad och 
ordningssam eller stökig och kaosartad plats?  
Nej alltså det spelar ingen roll egentligen,. Som sagt var, om man får en öppen yta så tror jag man kan 
skapa likaväl som om man har någonting kaotiskt så tror jag att man kan skapa. Du tror inte, för att 
jag tänker, att om det är städat att du kan vara rädd att bryta ordningen.  Nej jag tänker nog inte så, 
om jag har en idé jag vill göra så antingen tar jag och städar upp stället så att det blir tillgängligt, och 
är det en fri yta så tar jag dit material och bygger upp en yta.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där eller tycker du 
att det hämmar dig till specifika aktiviteter?  
Jag ser det som två olika saker, har du en plats där det finns massa material och man säger här kom 
hit och bygg och skapa något. Sen kan du ha en tom plats, och utannonserar att här vi har en tom 
plats och då kanske du behöver andra material.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse? 
Skugga eller solljus, gräs eller asfalt, rund eller rektangulär. 
Ja det ska nog vara ett ljust ställe, ska man spela teater eller titta på film eller så spelar det ingen roll. 
Men jag tycker inte att man ska behöva jobba i mörker.  



Gräs eller asfalt?  
Det beror på vad människor har för behov, jag skulle kontakta de och höra.  

Det var sista frågan, har du något mer du vill säga?  
Det vore fantastiskt att få tillgång till en offentlig eller allmän plats där folk faktiskt får göra vad man 
vill. Och alla ska kunna delta i det. 

 

 



Bilaga 3: Intervju med respondent 3 
 
Man, 78 år, uppvuxen på landet i Småland, bor i Enskede.   

Plats för intervju: Globen shopping 

Datum för intervju: 2014-11-26 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Ett torg eller en park, och sen att man får plocka blåbär i skogen, allemansrätten.  

Tycker du att det är någon skillnad på en offentlig och en allmän plats? Eller att de är samma sak?  
Näe, det är nog samma sak för mig.  

Vad gör en plats allmän, eller offentlig då?  
Gärna en sittbänk, haha. Annars att det är rent och snyggt. Att de som besöker platsen håller efter 
den. Kan den vara utomhus eller måste folk kunna gå in? Den kan vara både inomhus och utomhus.  
Är det en plats dit du tänker att alla människor får komma?  
Ja!  

Vilket av begreppen känner du dig mest bekväm med?  
Kanske offentlig, för det är väll kanske lite bättre ordning i det, haha.  

Tycker du att gallerian är en offentlig plats?  
Jag det kan det nog vara tror jag. Det finns möjlighet att fika och allt sådant där.  

Vem äger de offentliga platserna?  
Ja det är väll Stockholms stad många gånger, men sen kan det vara privata företag också.  

Vilka bestämmer över dem? 
(Tänker) Det kan vara företagare och affärer till exempel, landstingen kanske.  
Vem bestämmer över de kommunala offentliga platserna?  
Det finns många som kan bestämma över dem men. Miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen 
kanske.  

Vad anser du att du får och inte får göra på de offentliga platserna?  
Uppträda hyffsat och inte vara störande för mycket, vissa tider i alla fall.  
Vad tänker du att du får göra?  
Sätta mig och läsa en tidning.  

Vad känner du dig bekväm med att göra där? Eller det kanske är samma?  
Ja, det är nog samma. Vara stökig och supa, det ska man inte göra tycker jag.  
Varför ska man inte det?   
Det blir stökigt, och man ofredar andra.  
Du tänker att man måste visa hänsyn för andra?  
Stämmer.  



Känner du att du är en del av de som äger de offentliga platserna?  
Det kan man nog säga. Det kan vara toaletter och sådär.  
Känner du att du äger dem, alltså tillsammans med alla andra?  
Tja, man kan vara delaktig i dem. Vi betalar ju skatt vettu, haha.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till dem? 
Sen jag fick problem med knäet kan det vara lite besvärligt. Så många handikappade kan nog ha det 
jobbigt tror jag.  

Tycker du att alla är lika accepterade?  
De försöker nog så gott de kan, men det kanske inte lyckas alltid.  
Tänker du på något specifikt?  
De som har rullstol kanske. Men det börjar bli bättre tror jag.  

Tycker du att de öppna ytorna kring Globen är offentlig plats? 
Litegrann är de nog det.  
Är de mindre offentlig plats än Gallerian? 
(Tänker) Ja undra om de nästan är större offentlig plats än gallerian.  
Varför tänker du det?  
Det finns väll mycket att göra där kanske, än vad det gör i gallerian, för där finns det bara affärer runt 
ikring, haha.  
Vad tänker du att man kan göra här ute?  
Sitta och sola på en bänk, det kan du inte göra i gallerian, haha.  

Saknar du något på de offentliga platserna? Till exempel toaletter, sittplatser eller aktiviteter av 
något slag? 
Kanske toaletter.  
Är det någon aktivitet?  
I en park skulle man ju kunna ha lite boule och sådär på sommartid, så de har någonting att göra, de 
som vill alltså. Lekplatser behövs ju också.  

Tycker du att de offentliga platserna idag är levande? 
Vissa.  
Det här området?  
Näe, det är inte mycket det, det är mest asfalt och stensättning. Men sen om det är gräsmattor måste 
de ju skötas.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Ja, en park där, som Stockholm stad sköter väldigt bra tycker jag.  
Känner du att du har rätt till alla offentliga platser?  
Ja det tror jag.  

Om det skulle stå en hink med färg, en pensel och ett uppspikat plank som syns att det är tillfälligt 
och inte fyller något speciellt syfte på en allmän plats, ex. ett torg, skulle du våga/känna att du får 
ta upp penseln och måla?  
Nej det skulle jag inte.  



Om det står en skylt bredvid som säger att du får göra det? 
Nja, det tvivlar jag på.  
Varför inte då?  
Haha, jaa, då blir det väll folk som kommer och säger att jag gör fel.  
Även fast det står en skylt?  
Jaaa. 
Men skulle du vara intresserad av att göra det? Känner du att det skulle vara kul men att du inte 
göra det för att folk skulle säga åt dig, eller känner du inget intresse av det?  
Jaa, jo okej, det skulle jag nog göra. För det kanske ser lite snyggare ut efter, haha.  

Presenterade den gemensamma platsen. 

Tror du att du skulle använda eller ta del av en sådan plats?  
Ja, det skulle jag nog göra. Det tror jag faktiskt.  
Varför då? Vad är det som känns lockande?  
Det kanske händer lite mer på den platsen är vad det gör annars. Och sen är det ju det att man måste 
komma överens. Det kanske går ett tag, men sen så kanske det spricker i slutändan, haha.  

Känner du att du skulle vara aktiv på en sådan plats eller skulle du sitta och betrakta och kolla vad 
som händer? 
Näe, jag skulle nog hjälpa till lite, det tror jag.  

Vad skulle du vilja göra med/på platsen?  
Jag skulle vilja sätta upp en darttavla tror jag. Och även en vanlig piltavla. Och sen så skulle man nog 
kunna tänka sig att man skulle göra en minigolfbana.  

Vad tror du att skillnaden mot den vanliga offentliga platsen skulle vara?  
Tja., det kan jag inte svara på.  
Skulle din syn på de offentliga platserna, och hur du beter dig där, förändras om du själv ansvarar 
och bestämmer över den också? Till exempel som parken till er bostadsrättsförening, förhåller du 
dig annorlunda om du vet att du ansvarar över den också?  
Jo men det gör jag för jag vill ju att det ska se snyggt. Och det är mycket för mitt eget, för att jag ska 
trivas själv.  

Skulle det vara lättare eller svårare på den här fiktiva platsen att ta penseln, i frågan tidigare, och 
rita på planket?  
Ja det skulle det nog.  
Varför skulle det vara lättare där?  
(Tänker lite.) Näe det kan jag nog inte svara på. Vi tar nästa, haha.  

Fysiska aspekter med platsen.  

Vilka aspekter tror du skulle göra det lättare för dig att ta del av eller utöva något i de 
gemensamma rummen?  
Ja det skulle nog vara bra med information, som sa vad man får och inte. Att man informerar väldigt 
ordentligt.  



Tror du att det är lättare med en stor eller liten plats? 
Det ska nog vara en medelstor. Det ska inte vara för stort.  
Hur stort tänker du då? Kan du ge något exempel?  
Ja men 50*50 kan man väll börja med.  
Typ som ett litet torg?  
Ja just det. Sen kan man väll, om man ska boulebana och sådär så kanske man behöver lite mer. Och 
lite mer trädgårdsmöbler och sådär, så man kan sitta och sola. Ett bord där man kan sitta och fika. 
Kanske ett fik där de har våffla.  

Tänker du att den borde vara väl synlig eller lite undanskymd?  
Näe den ska nog vara lite synlig, då får den nog vara mer ifred.  
Så pass som Sergels torg?  
Njaa, inte på Sergels torg, haha. Utan det ska nog vara lite natur runt ikring.  
Varför då?  
Jo men det är mysigt, att titta när björkarna slår ut.  

Om du är en av de som ska börja använda platsen, tänker du att det är lättare om det människor 
som ser dig eller att det lättare ifall det inte är så många som passerar?  
Man kan börja med att det inte kanske är så mycket, och så kan man lätta mer och mer på grejerna. 
Att det blir mer synligt vad man håller på med.  

Tycker du att det är bättre om den är väldigt utpekad eller om den är lite diffus?  
Jo men det ska vara information. Och gränser tror jag.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, på en städad, ordningsfull 
plats eller en stökig? 
Det kan nog vara lite både och. På ena stället är det lite fel på det tycker jag, och på det andra är det 
lite fel på något annat. Men om du skulle flytta på någonting i ett ordningsamt rum, du är inte rädd 
att förstöra ordningen då?  
Nej, det är jag nog inte, för jag tycker nog att det blir bättre när jag gör det.  
Skulle du våga flytta på något på en offentlig plats?  
Ja men det skulle jag nog. Då kan jag säga att det blir nog bättre om man gör såhär.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av platsen om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite avskräckt då?  
Nej jag tar nog del i det.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där, ex.brädor, 
plast, växter eller tycker du att det hämmar dig till specifika aktiviteter?  
Nej det ska nog finnas nånting. Ex, blomsterrabatt, och finns det ogräs kan man rensa dem, haha.  
Är det något annat du skulle vilja finnas där?  
Lite promenadgrejer kanske, tipspromenader. Så att det finns något annat än att sitta och titta.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning som du tror skulle göra det härligare att 
använda den? Skugga eller solljus?  
Det ska nog vara lite lagom, finnas både och. Ska de använda den när det är mörkt ska det nog finnas 
mycket belysning. Annars är det så konstiga typer som springer runt där.  



Gräs eller asfalt?  
Det ska nog vara mestadels gräs.  
Byggnader runtomkring, vad är det för typ av byggnader?  
Jaaa, det kan vara nästan som en h4-gård, lite djur och sådär, lita kaniner och katter och sådär. Det 
kan nog vara lite bra för barnfamiljer och så.  

Avslutande del 



Bilaga 4: Intervju med respondent 4 
 
Man, 22 år, uppvuxen i Hägersten, bor i centrala Stockholm, jobbar som bartender i Globen Shopping.  

Plats för intervju: Globen shopping 

Datum för intervju: 2014-11-26 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
En plats där folk får vara, utan att det är ett privat område.  
Kan du ge exempel?  
Jag vet att en restaurang är en offentlig plats, faktiskt, parker. Sen så kan man också säga att 
köpcentrum är offentlig plats på ett sätt, sen så är det ju stängt på kvällar men man får vara där på 
dagarna.  

Tycker du att det är någon skillnad på en offentlig och en allmän plats? Eller att de är samma sak?  
Jag tror att det är skillnad men jag kan inte säga vad.  

Vilket begrepp känner du dig mest bekväm med?  
Allmän plats låter bättre, så jag skulle nog använda det.  
För att?  
Offentligt låter inte lika trevligt. Det förknippas med... offensiv.  

Vad gör en plats allmän?  
Eh, parkbänkar till exempel. Butiker på en gata eller i ett köpcentrum där de flesta går. Spelar ingen 
roll om du är hemlös eller har pengar eller om du inte har pengar. En plats där man kan vara på utan 
att behöva betala. De flesta parkerna, eller ja alla, men det finns ju vissa ställen där du har 
inträdesavgift, ex. Grönan. En plats där man kan gå in fritt.  
Hur ser du på till exempel Grönan då? Dit alla får gå men du måste betala in sig, tycker du att den 
är allmän?  
(Tänker) Ehh, nja, inte på samma sätt.  

Tycker du att gallerian är en allmän plats?  
Jaa, vem som helst kan ju gå in här, enda anledningen att bli utkastad är väll om man gör något man 
inte får, eller är överberusad. Så det är väll en allmän plats på det sättet.  

Vem bestämmer vad man får göra här?  
Det finns säkert satta regler, och sen så håller sig ordningsvakterna till dem. Så om det är någon som 
antingen bråkar i butiken eller är berusad så blir de utkastade. Man får ju inte vara berusad, eller du 
får inte vara berusad på offentliga platser. Du får vara salongsberusad men inte jättefull. Då hamnar 
du i fyllecell eller blir hemskickad, beroende på om du har tur eller otur.  

Vem äger de allmänna platserna?  
Till exempel den här gallerian är det några japaner, faktiskt. Sen så kan det vara kommunalt eller 
statligt, som äger parker och så. Som ska se till att de är rena och allt sånt där.  



Vem bestämmer över dem?  
Haha, ja, hmm, jag vet... Antingen så kan det vara någon som har ansvar för parkerna, kommunala, 
som har satt regler och så. Det finns ju ingen regelbok när man kommer in på en park, det finns ju 
oftast bara allmänna regler. Som att om hunden bajsar ska du plocka upp det, och skräpa inte ner och 
så vidare.  

Vad anser du att du får och inte får göra på de allmänna platserna?  
Du får inte förstöra, jag är ju inte hemma hos mig, jag får inte kasta sopor för då är det någon som 
måste plocka upp det, som ansvarar för platsen.  
Vad känner du att du får göra då?  
Man får sitta och ha trevligt, fika, äta lunch, umgås med kompisar, ehh. Leka, beroende på hur det ser 
ut runtomkring, är det bostadshus runtomkring så får man ju inte sparka boll hur som helst.  

Känner du att du är en del av de som äger de allmänna platserna, om de är kommunalt ägda?  
Nej jag tänker ju inte på det, så näe det gör jag inte.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de offentliga platserna?  
Ehh, jaa. Det måste jag nog säga.  

Tycker du att alla är lika accepterade?  
Ehh, njae. Hemlösa och folk som, alltså alkisar, det är ju folk som är mindre välkomna på de flesta 
allmänna platserna. Det vet jag ju liksom. Kommer det in en alkis så blir den ivägskickad.  
Tycker du att de egentligen har lika stor rätt att vara här?  
Ja, det har de ju egentligen. Men det anser ju inte de, de här platserna är ju egentligen privatägda.  
På de kommunala då?  
Ja de har ju lika stor rätt att vara där, sen så vet jag inte om de ofta blir ivägskickade från parker och 
så. Jag har aldrig varit med om det. I Tantolunden finns det några bänkar där det alltid sitter några 
alkisar, och de blir aldrig ivägskickade, vad jag vet. Och lika stor rätt att vara där har de ju.  
Det är ju väldigt aktuellt med tiggare som sitter utanför butiker. För mig som inte äger någon butik, så 
spelar det ingen roll om det sitter någon utanför och tigger pengar. Men om jag hade haft en butik 
skulle jag kanske tycka att det var lite frustrerande.  
Tänker du att de har rätt att köra iväg dem på de kommunala platserna?  
Ehh, näe, så länge det inte är något som stör ordningen. Så länge det inte är folk som kränker ditt 
privata utrymme och kommer fram till dig.  

Anser du att de öppna ytorna kring Globen är allmän plats?  
Ehh, ja faktiskt. Så länge det inte är bakom galler som bakom hovet.  

Saknar du något på det du uppfattar som de allmänna platserna här idag? Tillräckligt med 
sittplatser, aktiviteter, toaletter och så vidare?  
Nej inte som jag kan komma och tänka på.  
Tycker du att de är levande?  
Näe, det är väll trista platser just här omkring Globen. Det är ju mkt byggnader, det är 
kontorsbyggnader och så har du centrum här. Det skulle behövas en park, till exempel, eller träd. Hela 
vägen till Gullmarsplan är det bara byggnader. Finns knappt några träd här. Det är ett trist område här 
på så sätt, förutom när det är konsert då är det ju lite mer liv, på grund av dem. 
Vad tänker du skulle kunna göra det lite roligare?  



Jag vet att man ska bygga en ny byggnad vid gamla söderstadion. Det hade varit snyggt. Någonting 
som ger det lite mer liv. 
Tycker du att det är tillräckligt med sittplatser och toaletter och sånt?  
Näe, det är det inte. Med tanke på att det är konserter. Speciellt då, arrangörerna tar inte in några 
baja-major, och då är det väldigt många som vill använda våra toaletter. Även i vanliga parker.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Parker, fotbollsplaner, jaa…  
De allmänna platserna?  
Ja, vägar, på väg till tunnelbanan. 
Ser du tunnelbanan som en allmän plats?  
Inte innanför spärrarna, då är det så mycket regler, man ska ha busskort och så. Det borde kännas 
som en mer allmän plats, men näe.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank som syns att det är tillfälligt och inte 
fyller något speciellt syfte här ute skulle du våga eller känna att du får ta upp penseln och skriva 
eller rita något?  
Ehh, jaa... Det är svårt att säga, för helt plötsligt blir man tagen för vandalisering bara för att man har 
målat på något, det kan ju vara ett konstverk. Om det stod en burk med färg, näe jag skulle inte gå 
fram och måla, haha. Men om det stod en skylt, varsågod att måla, då hade jag gjort det! Det är 
lättare att känna att det är en allmän plats när man känner sig välkommen, typ det här får man göra, 
men då blir det också lite kontrollerat och då känns det på ett sätt inte som en allmän plats. Det känns 
lite mer som välkommen hem till mig, skräpa inte ner men ni får göra det bara ni plockar undan. Så 
det är som att komma hem till någon.  
Tycker du att de allmänna platserna är reglerade?  
Jaa, det tror jag nog att de är, det tycker jag.  
Gallerian här?  
Ja det tycker jag.  

Skulle du tycka att det var kul att måla på ett plank? 
Alltså, det skulle vara en rolig grej, det skulle kanske minska förstörelse. Folk som tycker att det är 
roligt. Det har alltid varit snack om folk som taggar och sånt, att ha en laglig vägg som de kan måla på, 
istället för att de målar på tunnelbanan. Jag vet att det finns en del lagliga väggar, jag vet inte om de 
är kommunalt ägda. Men jag vet att det finns några som folk får komma och måla hur de vill på.  

Förklarar idén kring den gemensamma platsen.  

Tror du att du skulle använda eller ta del av en sådan plats?  
Någon gång kanske.  
Varför då?  
Ja men jag skulle kanske måla på någon vägg, eller sitta och dricka med kompisar eller så.  

Vad tror du att du eller någon du känner skulle vara intresserad av att göra eller använda platsen 
till?  
Jag har själv kompisar som målar graffiti som skulle säkert tycka att det var nice att åka dit och graffa 
lite. Sen så har jag några kompisar som tycker om att hänga i Tanto så det skulle säkert vara en plats 
för dem. Sen så skulle man bara kunna dra dit och spela fotboll och så.  



Tror du att det skulle vara någon skillnad mot den traditionella allmänna platsen?  
Alltså du säger ju att det är en plats där folk skulle komma och så får man ändra lite, det känns lite 
som i valet. Nu vann de rödgröna och då ändrar de i parken, nästa val vinner moderaterna och då 
större andel i parken och då ändrar de. Förstår du hur jag menar?  
Du tänker att det kommer människor dit och?  
Ja men den gången har du 70 % som vill att man inte ska måla på någons nybyggda bänk, och sen ett 
år senare har du folk som vill måla på någons bänk, och då ändrar det tillbaks. Det känns ändå som 
att det kan bli som en plats där det blir regler satta, om reglerna kan ändras beroende på 
människorna som är på platsen.  
Då tänker du att det måste vara regler?  
Njae, men man kan ju inte förstöra något som någon har byggt. På den platsen så kan man det. Men 
då kommer folk att reagera på att folk förstör. Men om folk är medvetna om detta, och i sådana fall 
kan ställa den på en annan plats? Jag tror inte att folk hade satsat så hårt. Typ bygga en boulebana 
eller så. Det finns många som tycker om att förstöra, bara för förstörelsen skull. Och får man göra det 
på en plats så tror jag att de gör det.  
Tror du att det är lika kul att förstöra om du vet att du får det? 
På ett sätt tror jag inte att folk tycker det, men en del skulle nog ändå tycka att det var lika roligt, 
oavsett om man får eller inte. Jag kan tänka mig att det skulle kännas bättre att förstöra sådant man 
inte får förstöra, då blir det en lite mer adrenalinkick. Jag vill inte åka fast-grejen. Men jag tror ändå 
att det skulle finnas folk som förstör. Även fast folk har spenderat tid på att bygga något på en sådan 
plats, eftersom man får och då tänker folk varför inte?  

Skulle du känna att det var lättare att ta penseln, i frågan tidigare, och måla något? 
Ja det skulle det ju vara.  
Varför då?  
För att det står att man får, eller det finns inga regler att man inte får. Och det är klart finns det inga 
regler för vad man får eller inte får göra så känns det mer som en plats där alla är välkomna, där man 
får göra som man vill, pretty much.  

Fysiska aspekter med platsen.  

Vilka aspekter tror du skulle göra det lättare för dig att våga ta del av eller utöva något i de 
gemensamma rummen?  
Jag skulle börja med en park, och det ska inte ha några staket. För finns det staket så känner man sig 
avstängd eller liksom utesluten. Inte ens i parken eller utanför. För att man ska kunna gå in från vilket 
håll som helst. Inte liksom här går man in och där, men inte där. Det känns mera välkomnande. Platser 
där man kan sitta, det är ju alltid trevligt om det finns någon typ av kiosk, där man kan köpa något att 
äta och dricka.  

Tänker du att det är en stor eller liten plats?  
En stor plats.  
Varför då?  
Om det är en väldigt liten plats är det inte så många som får plats, och då tänker man att vi kommer 
ändå inte in där eller det finns ingen plats att sitta eller vara på och då blir det en plats som man inte 
går till. Och då känns det inte lika välkomnande.  
Hur tänker du från början, för de första som ska börja använda platsen och börja göra något där? 



Tänker du att det är lättare om den är stor eller liten? 
På så sätt är det lättare om det är mindre plats, för om det är en stor plats känns det väldigt.., liksom 
öde och inte så välkomnande på så sätt. Men om det är en populär plats då skulle jag säga att en stor 
är bättre, men skulle den inte vara lika populär skulle en liten kännas bättre.  

Tänker du att den är väl synlig där många människor rör sig eller lite undanskymd?  
Det beror på, för om man säger att man går till en park, då vill man ju inte att det ska vara en stor väg 
bredvid där det kör bilar och så. Men det gör också så att man ser lite mer än bara parken. Om den till 
exempel är i en skog så ser du inget utanför parken, och det blir lite trist på så sätt, att du inte ser vad 
som händer utanför parken. Ehh, så... Det är lite svårt, men jag skulle nog ändå vilja att den är lite 
mer central. I ett område där det rör sig folk, för att även om inte parken skulle vara full så är det 
ändå lite mer liv runtom parken.  
Tänker du att man ska se in i den?  
Ja, det tänker jag.  

Tänker du att det är bra om den är en tydligt utpekad eller diffus?  
Lite att det blir att här sluta parken. Men ja. 
Varför då?  
Det ska inte vara något inhägnat ställe. Men man kan visa att här tar parken slut, sen är du inte på 
parkens område.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, på en ordningssam, städad 
plats eller på en lite mer rörig och kaosartad?  
En lite mer rörig, kaosartad plats. För att då känns det som att det inte är någon som bryr sig. Det är 
samma om jag kommer hem till någon som har det stökigt, då tror jag inte att den bryr sig om 
ordning, så om jag flyttar på något så tror jag att personen inte bryr sig. Men om jag kommer hem till 
någon som har det superfint och städat, och så börjar jag flytta på personens soffa, då tror jag att den 
skulle regera på det. Så på en kaosartad plats är det nog lättare att flytta omkring saker, som på en 
festival tror jag inte att någon skulle bry sig om jag flyttar runt på mitt tält. Men skulle jag gå till ett 
hotell och börja ändra så skulle folk reagera. 
Hur tycker du att de allmänna platserna är?  
Det är oftast så att man inte får flytta, det brukar oftast stå att om det till exempel är en allmän 
soptunna att den inte ska flyttas, eller ”flytta inte på grejerna”. På vissa ställen kan man flytta typ 
träbord och så, men på vissa ställen så det ju faktiskt så att man inte får det.  
Tycker du att det är bra när man får flytta runt eller?  
Ja det kan vara bra. Bara man håller sig inom rimliga gränser. Om det till exempel är bord som är 
utsatta för att stå där, och så tar man de långt bort åt andra sidan då tycker jag att det är lite 
överdrivet. Men om man kan flytta de några meter så att man kan sätta ihop dem för att man ska 
grilla eller så, det tycker jag är okej, faktiskt.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av en plats om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen?  
Det beror på vad det är för tillfälle. Men om det är ett ställe där man kan sitta och dricka och käka så 
känns det mer välkomnande.  



Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns saker där eller tycker du att det 
hämmar dig till specifika aktiviteter?  
Det är lättare om det finns saker man kan använda. Det gör det lite mer aktivitetsvänligt.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse?  
Det ska helst vara lite mer gräs, men det kan plana ut till asfalt om det är en väg i närheten. Jag utgår 
ifrån en park, för att det känns som en allmän plats.  
Känns den mer allmän än ett torg?  
Jaa.  

Avslutande del  

 



Bilaga 5: Intervju med respondent 5 
 
Kvinna, 50+, uppvuxen i Polen, bor vid Karlaplan, arbetar på ett galleri i Globen Shopping.  

Plats för intervju: Globen Shopping  

Datum för intervju: 2014-11-27 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Där många kan samlas tillsammans, till exempel Gärdetfältet som inte är utnyttjat då, Sergels torg…  

Tycker du att det är någon skillnad på offentlig och allmän plats eller betyder de samma sak?  
Jaa, allmänt behöver kanske inte vara offentligt, om jag resonerar rätt.  
Hur tänker du då?  
Men jag översätter direkt från mitt språk, polska. Det är två olika ord och betyder olika saker, men 
jag vet inte riktigt hur det är på svenska. Alltså allmän plats är någonting som tillhör allmänningen, 
men som kanske inte kan användas av alla personer.  
Och offentlig plats tänker du alltid kan användas av alla?  
Ja, men jag vet inte om det är rätt på svenska.  

Vilket begrepp känner du dig mest bekväm med?  
Det spelar ingen roll för mig. Eller ja, offentligt då.  

Vad tycker du gör en plats offentlig? 
Ja, det ska användas till samma ändamål som du säger. För att allmänt kan vara park, men där kanske 
man inte kan ställa till exempel stånd och så. Jag tänker hela tiden på butiken, haha. Men i parken 
kan man till exempel uppträda och göra teater, ja spel eller nåt sånt. Nej jag vet inte riktigt skillnad 
kanske, för man kan få tillstånd på båda ställena att göra något roligt.  

Tycker du att gallerian är en offentlig plats?  
Mm, det tycker jag. För att den är öppen och alla kan komma in? Ja, precis.  

Vem äger de offentliga platserna?  
Ja, det är.., staten äger många och sen gör olika företag det, eller till och med privata.  

Vilka bestämmer över dem?  
Ingen aning vem som gör det, kommunen tror jag bestämmer över de offentliga platserna. Men jag 
vet inte om det är någon… Jag kan inte reglerna, absolut inte! Nej jag vet inte, om jag till exempel 
skulle äga en mark och tillåta att man gör något offentligt, jag tror att alla som äger bestämmer. Men 
det är naturligt för mig men det kanske inte är så. Jag tycker att de som äger ska bestämma.  

Så du tänker att en offentlig plats inte behöver vara öppen för allmänheten hela tiden?  
Näe.  
Jag tänker som när man äger privat kan man ju säga att nu är ni välkomna, nu är ni inte det.  
Ja jag tycker det.  
Och du tycker att det är offentligt även fast man kan reglera vad människor får göra?  
Ja.  



Så huvudsaken är att det är öppet?  
Ja, några regler måste det vara annars blir det kaos.  

Vad anser du att man får och inte får göra på de offentliga platserna?  
Ja jag tycker att man får göra absolut allt, bara det inte skadar andra och inte skadar platsen och inte 
är något, jag vet inte, rasistiskt eller nåt sånt. Men annars tycker jag att man kan göra vad som helst.  
Men du tycker inte att man får det idag? Till exempel här?  
Nej det får man inte. Det får man inte.  
På allmänna platser utomhus, känner du att man får göra vad man vill då?  
Näe, det får man inte heller göra. Men jag har aldrig ansökt så jag vet inte. Jo men det har jag gjort 
också, man får godkänt eller inte.  
Är det någon plats du känner att man får göra vad man vill utan att söka tillstånd?  
(Tänker.) Näe, jag vet ingen sån plats.  

Vad känner du dig själv bekväm med att göra på offentliga platser?  
Ja det är, jag tänker bara på promenader och så, jag gör inget annat.  
Vara ute och röra på dig och titta på saker och så?  
Ja precis, jag tänker på nåt annat.  

Om du säger att kommunen äger många av de offentliga platserna, känner du att du som 
medborgare och skattebetalare, är en del av de som äger dem?  
Nej, jag känner inte så. Haha, inte det minsta!  
Varför inte då?  
För att jag har ingenting och säga. Jag anser att äger man någonting så har man något att säga om 
det, annars så är det meningslöst att äga någonting om man inte har någon röst.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de offentliga platserna?  
(Tänker.) Nej, det har man inte. Jo, öppna ytor kanske, men till exempel, men tycker vi, anser vi att 
offentlig plats är museum?  
Gör du det?  
Jag frågar dig, men ja, jag tycker nog att museum är en offentlig plats, men man kan ju, ja det är 
begränsad tillgänglighet också. Så att vissa är det andra inte. Det är stängt, så tillgängligheten på 
natten är noll. Men jag kan gå och promenera i parken, så det är så jag resonerar, men det kanske är 
invecklat, haha.  

Tycker du att alla är lika accepterade på de offentliga platserna?  
(Tänker.) Ja det tycker jag faktiskt, om de inte uppträder rätt. Jag har ingen ställning till tiggare, då 
det är något nytt i Sverige. Men annars så oavsett hyn och så, om de uppför sig så.  

Tycker du att de öppna platserna kring Globen är offentliga platser?  
Ja, det tycker jag. Men som sagt, men om man kan göra något är en annan fråga, eller hur? De är 
offentliga men ändå så kan man bara gå igenom.  

Saknar du någonting på de platserna?  
Ja det gör jag, det skulle kunna vara lite mera liv, för det är det inte så mycket här. Så allt är 
välkommet. Jag tycker att här kring Globen, där det är så mycket evenemang, borde det vara mer 
uppträdande för folk som kanske inte behöver betala en massa pengar, men ändå får komma och se 



någonting. Det finns ju musikskolor och det är unga som kan, och jättegärna vill göra det, för de vill 
bara stå på scenen och det skulle vara något roligt här till exempel. Och julstånd innan jul. Det kan 
både vara något man erbjuder för att sälja och erbjuder något gratis.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Ja, som ja sa, parker och så.  
De offentliga?  
Ja de offentliga, mot betalt eller… 

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank, det syns att den är tillfällig och inte 
fyller något speciellt syfte, här ute skulle du våga eller känna att du får ta upp penseln och skriva 
eller rita något? 
Nej. 
Varför inte då?  
Haha, näe, fast jag skulle kanske ha lust. Men då måste det stå skyltat att man får det. För annars vet 
man inte om det är någon som kommer att göra någonting, eller om det är något evenemang på 
gång eller så. Jag kan förstöra det.  
Men skulle det stå en skylt så skulle du tycka att det var lite kul?  
Ja ja! Det tycker jag, haha.  

Förklarar idén kring den gemensamma platsen.  
 

Men blir det inte bråk emellan folk? 
Jo, det kan det bli!  
”Men det är min plats, och den tog jag i förra veckan”, haha.  
(Påpekar att om man vet att någon kanske kommer och förändrar det jag har gjort, så kanske man 
accepterar det lättare.) 
Jag tror inte att det skulle fungera i verkligheten.  
Varför känner du det?  
Näe för att det är, det är anarki. Nej det tror jag inte att det skulle fungera!  
Hur tror du att det skulle bli?  
Det skulle bli som för, jag vet inte, tvåhundra år sedan då man slogs om platserna. Om det inte finns 
några regler.  
Det kommer att bli kaos?  
Ja det kommer att bli kaos.  
Du litar inte på människor?  
Nej, nej, nej, det gör jag inte.  
Om du tänker att det finns många platser? Lite utspridda, om man har ett i ett bostadsområde, till 
exempel i Enskede, och så har man någon sådan plats här vid Globenområdet. 
Ja men då blir det inte såhär att alla får använda. Så tänk på det. Alla kommer att kunna använda det 
i en månad, efter en månad ägs den här lilla biten av platsen av flera människor till slut.  
För att de tar över?  
Ja precis! Och sedan är det de som äger den, och ingen annan. Då är det de 25 personerna som äger 
den, och släpper det inte till de andra som vill komma dit. Jag har bott på landet och det är bara att 
se vad som händer där, en meter hit eller dit är så viktig, haha.  



Känner du inte att det skulle finnas ett behov för en sådan plats idag, då du är väldigt begränsad i 
vad du får göra på de allmänna platserna?  
Men det måste regleras i alla fall av någon. Det kan inte bara vara fritt fram, det kan vara någon vägg 
där man kan göra graffiti till exempel va, men det är en annan sak. Då kanske någon kommer och 
målar över sen och sådär va. Men tänk att någon tar en fältdag och odlar någonting, och sedan 
kommer någon och vill odla något annat och river allting dagen efter! Det blir inge kul. Så jag tror inte 
att det fungerar.  
Hur tänker du att man skulle kunna reglera det?  
Nej men det vet inte jag.  

Om du skulle ha en sådan plats, nära din bostad, och du känner att du äger den. Till exempel att 
det är din trädgård, men lika mycket alla andras? Är det någonting du känner skulle locka med den 
här platsen?  
Nej inte mig. Jag gillar inte att leva i kollektiv och sånt, jag vill ha mitt egna, jag kommer från ett 
kommunistiskt land och jag vet vad det betyder. Och jag vill absolut inte dit igen! Och det är dit du är 
på väg! haha Jag är fel person, haha. Jag tycker att det är utopi. Så ville de stora i Ryssland vet du, 
men det funkade inte, för det är jättebra i teorin, och kommunismen överlag är jättebra i teorin, men 
det funkar inte i verkligheten.  

Du tyckte att det kändes kul att ta upp penseln och rita, skulle du våga göra det på en sådan plats?  
Det skulle jag våga. Men det är en helt annan sak än till exempel odling, för att då kan man måla över 
och nästa kommer. Det är mera lek. Men om du ordnar för boule till exempel, om två månader 
kommer någon och säger att nej vi ska inte spela boule, vi ska ordna något annat här. Vem kommer 
att bestämma?  

Aspekter med platsen.  

Tänker du att det är bättre om den är väldigt stor eller liten?  
Stor.  
Varför då?  
För att flera kan måla tillsammans.  

Tänker du att den är väldigt synlig, på till exempel ett torg, där många människor rör sig, eller lite 
mer på sidan av?  
På ett fält kanske, inte mitt inne i stan. Men det kan vara mitt i stan också om man hittar en sådan 
plats, det kan också vara roligt. Jag kommer bara inte på någon.  

Tror du att det är bra om den är utpekad, inom vissa gränser, eller tänker du att det är bra om den 
är diffus?  
Jag tycker att det ska vara utpekat.  

Tänker du en städad och ordningssam plats eller en med oordning och kaos?  
(Tänker.) Jag gillar inte kaos.  
Så om du ska flytta på något så tänker du också att det är lättare om det är ordning?  
Jaa, jag tycker det.  
Om det är ordning, och du ska flytta på något, är du rädd att förstöra ordningen?  
Näe.  



Eller du tänker att det blir bättre om jag gör det här?  
Mmm.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av en plats om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen?  
Nej jag blir inspirerad.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns saker där eller tycker du att det 
hämmar dig till specifika aktiviteter? 
Nej, jag tycker att lite riktlinjer är bra. Folk hittar inte på så lätt.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse 
Blandat olika, gräs och asfalt och så vidare. 

Avslutande del 

 



Bilaga 6: Intervju med respondent 6 
 
Kvinna, 23 år, uppvuxen i förort till Stockholm, bor i Farsta, arbetar i butik i Globen shopping.  

Plats för intervju: Globen shopping 

Datum för intervju: 2014-11-27 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Där det finns folk, typ som här. Offentligt, det är för alla.  
Kan du ge något exempel?  
Tänker mest torg, mitt inne i city, Drottninggatan, slott.  
Parker?  
Parker, ja.  
Är tunnelbanan offentlig? 
Mm!  
Museum?  
Allt egentligen, förutom mitt hem. 
Förutom det som är väldigt privat tänker du?  
Mm.  

Tycker du att det är någon skillnad på offentlig och allmän plats eller betyder de samma sak?  
Eh, ja egentligen, tror jag, fast offentligt låter lite mer, eh, större. Att man blottar ut mer., jag vet 
inte.  

Vilket begrepp känner du dig mest bekväm med?  
Eh, allmän. 

Vad tycker du gör en plats allmän? 
Att ingen specifik person äger den, det är ingen specifik tomt eller så. Gud vad svårt det här var, 
haha.  
haha, ja det är det som är lite meningen, haha. 
Nej men att alla får vara där.  
Man får inte stänga ute någon eller så?  
Näe, utan man får gå fritt.  
Får man ta betalt? 
(Tänker.) Jaa, alltså som sagt, det finns inga, inte regler, men alltså det är liksom öppet.  
Det får inte vara stängt för folk men man får ta betalt?  
Mm, det tycker jag.  

Tycker du att gallerian är en allmän plats?  
Mm.  

Vem tänker du äger de allmänna platserna?  
Företag.  
Torg, och gator och så också?  
Näe, eh, kommunen kanske. Alltså det här är verkligen inte min typ av frågor.  



Om kommunen äger dem, vilka tänker du bestämmer över dem?  
Ja, typ… 
Politiker eller de som jobbar på kommunen eller?  
Näe, politikerna, eh, jag vet faktiskt inte.  

Vad anser du att man får och inte får göra på de offentliga platserna?  
Man kan ju inte göra vad som helst liksom, alltså man sätter sig ju inte och kissar på en offentlig 
plats, typ så.  
Vad känner du att du får göra?  
Det beror på vart man är.  
Till exempel här i gallerian?  
Hmm…  
Får du åka skateboard?  
A, näe.  
Får man ställa sig och sjunga?  
Ja det får man säkert om man vill. Får får man väll, men vad man ska det, ja…  
Du menar att det finns oskrivna regler för hur man ska bete sig överlag?  
Ja men precis. Det finns en del ungdomar som åker skateboard här i trappan, och det är ju inte okej. 
Alltså man blir ju irriterad och då går man och säger till, för man gör ju inte så tänker ju jag.  

Tänker du att det är friare utomhus på torg och parker än vad det är här?  
Ja det gör jag nog. Så länge det är utomhus, skateboard till exempel, det är ju en utomhusaktivitet. 
Man åker inte rullskridskor, skateboard, sparkcykel inomhus, tycker ju jag, och då tycker jag att man 
har rätt att säga till. Men om någon skulle åka på torget här utanför, då kan man inte säga till.  
Vad tänker du att du inte får göra på de allmänna platserna utomhus?  
(Tänker.) Tälta, haha. Bosätta sig kan man ju inte göra. Låtsas att man äger, eller vara i vägen.  

Om kommunen äger de allmänna platserna utomhus, känner du att du är en del av de som äger 
dem?  
Nej. 
Varför?  
Därför att jag, tänker inte på det så. För att jag tänker inte så, jag är inte direkt jätteinsatt i politik 
eller så heller så jag, näe. Jag tycker liksom att jag inte har någonting med politik att göra, även fast 
jag har rösträtt och röstar och så. Så känner jag att det inte påverkar mig.  

Känner du att alla har lika stor tillgänglighet till de allmänna platserna?  
Mm.  

Tycker du att alla är lika accepterade på de allmänna platserna? 
Eh, alltså det där, det är ju ganska svårt ändå. Det beror på vart man är och vilken person som tycker 
till egentligen.  
Tänker du på några specifika platser då? Där alla är accepterade och där alla inte är det?  
(Tänker.) Näe, men jag kan tänka mig nåt ställe där det kan vara känsligt är till exempel badhus.  

Anser du att torget eller de öppna ytorna här ute är allmän plats?  
Mm.  



Är det något du saknar?  
Näe.  
Tycker du att det är levande här? Och trevligt?  
Mm. Det har blivit bättre. Det blir fräschare. De här (pekar på stolarna) har inte funnits förut, de kom 
för någon månad sen.  

Vad tänker du att du får göra härinne förutom att shoppa och äta?  
(Tänker.) Ja, ingenting egentligen. Det är ju det det är.  

Tycker du att det är tillräckligt med sittplatser, toaletter och så vidare här utanför?  
Mm.  

Vilka platser utanför dit hem känner du har du har rätt till?  
Ehh, alltså. Jag får väll gå överallt, sen att jag väljer vart jag vill gå och inte det är, alltså som sagt. Jag 
får ju gå överallt, men jag personligen skulle nog aldrig välja att gå till ett museum till exempel, 
egentligen. Där väljer man ju liksom.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank som syns att det är tillfälligt och inte 
fyller något speciellt syfte här ute skulle du våga, känna att du får ta upp penseln och skriva eller 
rita något? 
Mm.  
Skulle du våga det?  
Nej.  
Varför inte då?  
För att det antagligen är någon annan som ska göra det, det är inte min syssla liksom.  
Tror du att det skulle vara kul, eller alltså blir du lockad av tanken att ta upp penseln och skvätta 
lite färg?  
Näe, det tror jag inte. Men om man däremot har gått ut med det innan, det kommer att stå ett plank 
med färg, om man fick information om det innan, då hade man känt sig mer välkommen till att göra 
det.  
Om det skulle stå en skylt exempelvis?  
Att ”valfritt, kladda dit en hälsning” ja då kanske man skulle kunna göra det för skojs skull då. För då 
får man det. Och så kanske man ser att andra har gjort det?  
Ja, precis.  

Förklaring av idén om den gemensamma platsen. 

Tror du att du skulle använda en sådan plats?  
(Skakar på huvudet.) 

För att du inte har något behov av det, eller varför känner du så?  
Eh, alltså. Jag vet inte. Näe, jag alltså jag får göra vad jag vill med den platsen?  
Ja, precis, men samtidigt andra människor också.  
Alltså, men det är som en badplats, då lägger man sig på sin plats liksom. Men näe, jag tror inte att 
jag skulle göra någonting. Alltså, jag skulle ju inte börja bygga en bod eller nånting.  
Vilka platser besöker, eller går du till, på sommaren?  



Hmm, badstränder. Nej men jag hänger mycket i, alltså man tränar ute och så då brukar jag köra 
Hammarbacken. Nu på vintern är det ju skidor där och på sommaren så åker de med cyklar.  

Tror du att det skulle vara någon skillnad mot den traditionella allmänna platsen?  
Det skulle säkert vara mer skräpigt där det är fritt.  

Skulle det vara en intressantare plats eller en jobbig plats?  
Eh, jag vet inte. Alltså på de allmänna platserna idag har de ställt ut papperskorgar och så, men det 
skiter de ju i i alla fall, även fast det är någon som äger den och till och med går där och städar så är 
det ju ofräscht ibland.  
Tror du att vissa människor skulle ta mer ansvar då för att de äger den?  
Jo, aa, kanske.  

Skulle du känna att det var lättare att ta penseln, i frågan tidigare, och måla något?  
Antagligen lättare, men jag skulle nog inte gå och göra det. Men alltså skulle jag vara på väg 
någonstans och se det där, skulle jag inte stanna upp och måla ändå.  

Fysiska aspekter med platsen.  
 
Tänker du att det är en stor eller liten plats? 
Stor plats.  
Varför då?  
Mer folk.  

Tänker du att den är väl synlig där många människor rör sig eller lite undanskymd? 
Synlig. Då öppnar det upp.  

Tänker du att det är bra om den är en tydligt utpekad eller diffus? 
Tydlig, att det liksom här är det.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av en plats om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen?  
Njae, nej, jag vet inte. Det beror ju på vad det är. På sommaren hänger jag helst på baksidan och 
grillar med några kompisar, om man inte går ut, men då är det ju liksom på nattklubb.  

Är det några andra aspekter du tänker på?  
Sol och bad.  

Så, det var sista frågan, är det något du vill tillägga eller så?  
Alltså det var svåra frågor, eller alltså inte svåra så, men jag har inte...  
Har man inte reflekterat över det så har man ju som ingen aning.  
Näe jag har ingenting och liksom, vad man ska jämföra med eller vad man ska tänka på, så det var lite 
svårt, att man verkligen var tvungen att såhär, tänka, och då låter man ju jättetråkig när man bara 
alltså näe jag skulle nog inte göra någonting, Men asså jag vet ju inte.  

Tycker du att det är något problem kring att det är svårt att säga vilka platser man har rätt till, eller 
tycker du ändå att det är ganska tydligt?  



Nja jag har nog aldrig riktigt tänkt nåt på det, så. Alltså jag tänker egentligen aldrig att det är en 
offentlig eller öppen plats, för det är bara så. Alla får ju liksom typ gå hit.  

Tycker du att det är bra att de är reglerade?  
Ja, lite. Eller det beror på vad det är. Såklart, ja, jo egentligen. 

 



Bilaga 7: Intervju med respondent 7 
 
Man, 48 år, uppvuxen i förort till Stockholm, hem- och arbetslös, har tidigare jobbat på glasmästeri.  

Plats för intervju: Slakthusområdet 

Datum för intervju: 2014-11-27 

Varför hänger du här i Slakthusområdet?  
Kompisarna är här och vi har ju inge uppehälle att ta oss till, och då står vi här mellan 10 och 19 då vi 
blir insläppta, och får mat.  

Ni blir alltid insläppta i området?  
Här ja, jaja.  

Varför hänger ni här och inte i Globengallerian där det är varmt?  
Näe, där får vi inte vara. Nej, jag är alkoholist och då kan man inte vara däruppe, men därför får vi 
vara ifred här. Och, så att det är, näe men det är jättebra att man har någonstans här nere att ta 
vägen och sitta och såhär. Så att det är helt okej.  

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
En offentlig, jaa. Det är där jag kan få vara för mig själv, träffa mina kompisar. Men det skulle vara 
roligt att ha någonstans att gå in under dagarna. Och få lite värme och sådär, det har man ju inte.  

Kan du ge några exempel på offentliga platser?  
Ja, det är Slakthusområdet, lastkaj 1 och lastkaj 2, som vi brukar hänga på. Och sen så ja, som mig, 
som är alkis, bolaget ligger där borta och det är nära om jag behöver ha något och så.  

Tycker du att det är någon skillnad på en offentlig och en allmän plats? Eller att de är samma sak? 
Det betyder väll samma sak, men offentlig, där får ju, där har du mycket vakter, poliser och så. Men 
här nere, i slaktis, här får vi vara för oss själva. Polisen kommer ner och de hejar.  

Tycker du att det här är en offentlig eller allmän plats?  
En offentlig, tycker jag. En allmän plats, där får vi inte vara. Även om jag är rent klädd och nykter, 
även om jag inte skulle dricka så får du inte sitta för länge på en allmän plats. För då tycker de att ”ja 
nu har du sett det här då kan du gå ut igen”. Det är värme vi söker vi hemlösa, och det är jobbigt, 
men det är så.  

Om jag förstår dig rätt så tycker du att den allmänna platsen är mer reglerad än den offentliga? 
Tycker du att den offentliga är mer öppen?  
Ja, den är mer öppen. Här får jag ju vara för mig själv. Jag kan ta min öl, jag kan sitta här och läsa en 
tidning och lösa korsord i metro för mig själv. Och sen kommer kompisarna och så träffas vi. På en 
allmän plats, då har man ju lagens hårda hand över sig hela tiden.  

Kan du exempel på en allmän plats?  
Ja, uppe i shopping här (Globen Shopping)) och i garagen. Och Gullmarsplan på torget. Där är det 
nolltolerans, men här nere får man ju vara. 



Tror du att det här är kommunal eller privat mark?  
Det här är kommunalt. Det är Stockholms stad.  

Vem tänker du äger de offentliga platserna?  
Ja det är Stockholms stad egentligen tror jag, om jag säger så. Men, aa, nej men det måste ju vara 
Stockholms stad tror jag. Och allmänna, det är väll politikerna som inte vill att vi ska vara där, på 
deras platser och så.  

Innan arenan kom var gallerian en offentlig plats, nu har det blivit värre. Då är det Inte offentligt. 
Men på tiden 2009-2011, då var det offentligt. Vi satt och grillade i parken, jag byggde en grillstad 
och så. Alla fick ju sitta där, polisen kom upp och kolla så att det inte var knark, men vi fick vara där. 
Men nu så är det allmän plats.  

Vad anser du att du får göra på de allmänna platserna?  
Ingenting.  
På de offentliga då?  
Där kan jag göra vad jag vill, haha. Nej men där kan jag sitta och ta min öl och läsa tidningen utan att 
bli störd av ordningsvakten och sådär.  

Tänker du att kommunen äger de allmänna platserna, eller tänker du att det är mer privatägt?  
Jag tror att det är mer privatägt just nu, idag.  

De platser som kommunen äger, tänker du att du är en del av de som äger dem?  
Nej det gör jag inte. Jag är åsidosatt.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de allmänna platserna?  
Jaa... Vanliga människor som sköter sig, vi som är hemlösa och alkoholister eller drogberoende, har 
inte tillgång.  
Till de offentliga då?  
Där har vi det! De kommer och frågar hur man mår och så. Ibland har jag sovit här på kajen, och då 
har gamla tanter och farbröder kommit med mackor och kaffe och så.  

Tycker du att alla är lika accepterade?  
Vi som är missbrukare är inte accepterade, det är vi inte.  

Saknar du något på de offentliga platserna här?  
Näe, inte nere i Slakthusområdet.  
Uppe vid Globen då?  
Nej, men där finns det toaletter och så, och du kan sitta inne, men vi får inte sitta där. Det finns ju 
stämplingar på oss.  

Tycker du att det här området känns levande?  
Ja det gör jag.  
Globenområdet också?  
Ja det gör jag också. Men det är mer levande här. Det är lastbilar och så, jag har koll på dem här. Det 
är min verksamhet på dagen, haha.  



Vilka platser känner du att du har rätt till?  
Ja jag tycker att jag har rätt till alla platser, egentligen, men det tycker väl inte myndigheterna och 
politikerna.  
Känner du att du har det också? 
Nja, jag tycker att jag ska ha det, men jag känner att jag inte har det, om jag säger så.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank som syns att det är tillfälligt och inte 
fyller något speciellt syfte på en allmän plats eller på exempelvis ett torg, skulle du våga eller 
känna att du får ta upp penseln och skriva eller rita något?  
Det skulle jag aldrig göra.  
Varför då?  
Näe, jag är uppväxt med en polispappa och polismamma, och så gör man inte.  
Om det skulle stå en skylt, varsågod?  
Ja då skulle jag måla.  
Skulle du tycka att det var kul?  
Haha. Hehe, det vet jag inte, kul och kul, njae, men ja jag skulle väll göra någonting.  

Förklarar idén kring den gemensamma platsen.  

Och för er då så kan man ju verkligen tänka sig att det finns ett behov.  
Ja, men vi behöver ju, alltså det skulle ju vara roligt för oss, det är ju frälsningsarmén och 
stadsmissionen, men det finns inga dagställen. Jag är ute tolv timmar om dagen, oavsett hur kallt det 
är.  Nej jag skulle vilja ha, det finns så mycket tomma lokaler här, varför inte göra en för oss som är 
hemlösa. Att det finns någon lokal dit man kan gå och spela pingis och kort och dricka kaffe och 
sådär. Och att man kan ladda sin telefon.  

Tror du att du skulle använda en sådan plats?  
Ja, det skulle jag verkligen. Alla jag känner skulle det.  

Vad tror du att folk skulle vara intresserade av att göra på eller använda platsen till?  
Ja, det, lite såhär, hjälpa till i parken och städa och så, så att man har en sysselsättning, så att man 
kan komma in i det sociala livet. Gå upp, jobba, gå hem. Som jag alltid har gjort.  

Skulle du känna att det var lättare att ta penseln, i frågan tidigare, och våga rita något på den här 
platsen?  
Ja, ja, där skulle man kunna skriva något.  

Fysiska aspekter med platsen.  

Skulle det vara lättare att göra något i det gemensamma rummet om det är en stor eller liten 
plats? Om du är väl synlig där många människor rör sig eller undanskymd?  
En mellanplats, eller en stor, så att alla får plats att göra sina saker själva. Ja jag tror att det är bra om 
den är väl synlig.  
Varför då?  
För att då kanske de får upp uppfattningen om hur vi lever, vi som är hemlösa.  

Tror du att ni skulle utnyttja de platserna mest?  
Jepp, även privata människor, vanliga människor som inte har några problem med alkohol och 



droger, och så. Det tror jag.  
Tror du att det är bra om ni skulle möta varandra mer?  
Ja! Det tror jag. Så att man får en sammanhållning, man kan hjälpa varandra. De kan hjälpa oss och vi 
kan fixa lite åt dem och sådär.  

Tänker du att det är en tydligt utpekad eller diffus plats?  
Näe, då ska det vara så att det är öppet så att folk kan se. Såhär lever vi, kom hit så kan vi berätta. Så 
att folk vet lite mer. För det kan jag ju säga, eller ja egentligen inte, men folk sitter ju hemma i sin 
soffa och dricker vin eller öl, men vi har inget hem. Så att de får lite kunskap kring hur det är att leva 
på gatan.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, i ett städat eller stökigt 
rum?  
Jag flyttar runt så att det ser snygg ut, och så att det är rent runtom.  
Du vill att det ska vara ordning?  
Ja jag tycker att det ska vara ordning och reda, det ska inte slängas en massa skit, som burkar och 
matrester. 
På en allmän plats då?  
Det är samma där, det ska vara ordning och reda.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av platsen om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen då?  
Jag drar mig hellre till platser där det är mindre folk, för är det för mycket ståhej så, det tycker jag 
inte om. Jag är en lugn människa, jag är en lugn person. Och jag kan inte ha liv och slagsmål, det går 
inte.  

Om du ser människor som håller på att skapa någonting, bygga något, eller göra något, blir du 
inspirerad att ta del av det då?  
Ja det blir jag väll, om det är en plats där vi har fått lov att göra det. Men inte annars, inte annars. Då 
kan man få myndigheterna på sig.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där eller tycker du 
att det hämmar dig till specifika aktiviteter?  
Nej men då är det bättre att det finns grejer där, än att man släpar dit massa bråte som kanske inte 
är något att ha. Då kan man fixa och dona.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse? 
Skugga eller solljus, gräs eller asfalt, rund eller rektangulär. 
Det spelar ingen roll om det är skugga eller sol, helst sol. Grönområde.  
Något annat?  
Att man är, har tillåtelse att vara på stället utav myndigheterna. Att man har fått ”det här är eran 
plats”. Då är det ju okej. Men kommer man dit och börjar bygga kåkar och allting då är det inte så 
lyckat, om jag säger så. Då är det bättre att de kör ut grejer och så kan man få planka ihop lite grejer 
och se till så att man trivs där själv.  

Är det något du känner att du vill tillägga?  
Näe, det var bra frågor vill jag säga.  



Bilaga 8: Intervju med respondent 8 
 
Man, 42 år, uppvuxen och bor i villa Huddinge, jobbar som parkingenjör på Enske-Årsta-Vantör 
stadsdelförvaltning. 

Plats för intervju: Globen Shopping 

Datum för intervju: 2014-12-02 

Jag tycker att det är väldigt luddigt med begreppen offentlig och allmän plats, helst nu när man 
kallar gallerior för offentlig plats, även fast de får reglera ganska hårt. Vet du hur mycket de får 
reglera?  
Ja, är det en privat fastighetsägare får de reglera hur mycket de vill egentligen. Det man kan göra vid 
en offentlig plats på en privat fastighet är att lägga in x-område i detaljplanen.  

Vet du om det är något problem kring x-områdena?  
Problemet är ju att det inte är stadens mark. Det är ingenting som staden styr över. Det är svårt att 
se till så att det efterföljs. Du får ju inte stänga ut någon från allmän plats.  

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Det innebär att det är en plats som är öppen för alla. Och att alla har rätt att vara. Och det är väldigt 
viktigt att det inte blir något stängt, att man inte har något hinder. Det ska vara öppet för 
handikappade, olika kulturer, ja.  

Kan du ge exempel på offentliga platser.  
Badplatser, allmänna lekplatser. 

Tycker du att det är någon skillnad på en offentlig och en allmän plats? Eller att de är samma sak?  
För mig är det samma sak! Sen är det säkert olika, men jag känner det som samma.  

Vad gör en plats allmän? Att de ska vara öppna?  
Ja, det är att de ska vara öppna för alla och att man inte får stänga dem. Och att det ska kännas 
välkomnande på något sätt. Att alla ska vilja använda dem.  
Är det något kring ägandet också? Måste det vara kommunalt ägt?  
Alltså det lättaste är ju om alla äger det.  
Att det är kommunalt ägt?  
Ja, det är ju lättast, för då blir det aldrig några diskussioner så att säga, annars kan det bli så att det är 
någon som vill ha mera makt på den ytan än andra.  
Visst man kan ha privata ägare för allmänna ändamål också, i detaljplan?  
Alltså, jag tror inte att man kan ha allmän plats, alltså allmän plats är allmän, den kan du inte ha 
någon ägare på. Däremot med x-området så har du ju en ägare som har rätt att nyttja det.  
Men på till exempel parkmark då, då kan man inte ha någon privat ägare?  
Näe.  

Tycker du att gallerian är en allmän plats?  
(Tänker.) Nja, alltså näe. Haha. Det där är ju en gränsdragning, för visst alla har rätt att gå in där men 
det är ju en väldig bevakning och man är ju väldigt övervakad. Jag är tveksam till att det är en 



offentlig plats. Du har ju särskiljning på allmän och offentlig plats, men jag tycker definitivt inte att 
det är en allmän plats.  
Så du tycker att det är en liten skillnad kring begreppen då?  
Haha, jaa, jag vet inte vad det är för skillnad på dem, så att det är vårt att säga. Men jag alltså, 
allmän, det är ju alla som äger så att säga, det är det som jag har lärt mig, och det är ganska hårt att 
det ska vara alla som äger den. För det är ju det som är en frihet för många, att man vet om att det 
finns mark som man kan utnyttja. Så nu när staden växer mycket, kommer det att krympa väldigt 
mycket, och då är det ju ännu viktigare att det finns. Och att de är fredade, så att man inte försöker 
att ta bort det allmänna. I Nacka försökte man att ta bort det allmänna, med x-områden och så 
istället, då gäller det ju mycket på tjänstemännen att man ser till att det efterlevs.  
Det känns väldigt riskabelt. 
Ja, det är väldigt riskabelt, och det är svårt med om det händer något. Har du en allmän plats som 
någon gör något olagligt på då kan du gå dit som markägare väldigt enkelt och rätta till det, för då har 
du väldigt mycket makt som markägare. Är du bara en del i det här som har rätt att nyttja x-området, 
ja nyttja, men nyttja hur? Alltså om du går själv så är det okej, men kommer du 100 st som går 
samtidigt, då är det liksom, det kan ju bli lite svårare.  
Men så om du ska ge ett svar på om gallerian är det eller inte?  
Nej.  

Vem äger de allmänna platserna?  
Det är alla.  

Och vem bestämmer över dem?  
Ja, alltså det är politikerna, som fastighetsägare då. Det är ju politikerna som styr de olika delarna, 
sen är det tjänstmännen som ser till att utföra det politikerna har beslutat.  

Men så enligt dig så kan det inte finnas en allmän plats på privat mark?  
Nej! Jag är nästan säker på det.  
Och offentlig då?  
Haha, nej, jag vet inte skillnaden, men på offentlig kanske det kan finnas, haha. Du satte mig på prov 
där, jag måste gå och plugga lite. Det offentliga skulle ju kunna vara det som ägs av ex. landsting och 
statligt ägda bolag, men det är svårt.  

Vad anser du att du får och inte får göra på de allmänna platserna?  
Man får nyttja men man får inte förstöra.  
Så länge du inte förstör får du alltså göra vad du vill?  
Alltså allemansrätten finns ju, och gäller. Och sen så har vi ju lagar och förordningar, sen är det ju 
olika på vilken allmän plats det är. Har man ett naturreservat ex. gäller ju föreskrifter för det. 

Visst kommunen brukar sätta ordningsregler för allmänna platser?  
Mm. Badplatser har man ofta regler på, man får inte dyka och så vidare. 
Vad tycker du att man får göra på de offentliga platserna?  
Haha, ja samma svar.  
Men får du göra det i gallerian om det är offentlig plats?  
Nyttja men inte förstöra, jaa. 
Men du får inte åka skateboard? 



 Näe, men det är det här du sa, får man ha ordningsregler och det får man ju. Du förstör ju 
ordningen.  

Vad känner du dig bekväm med att göra på allmänna platser?  
Nyttja, haha.  
Hur brukar du nyttja dem?  
Nej men jag kan gå igenom, och liksom badplats kan man bada på, men jag är ju väldigt noga med att 
man håller ordningen. Nej men alltså, just med tanken på att man ska vara rädd om det. Det är ju 
många länder som inte har allemansrätten. Och det är ju väldigt bra för oss i Sverige att ha en sån, 
det är ju väldigt fritt.  
I en park till exempel får du tälta där?  
Enligt allemansrätten får man tälta där ja. Om det inte är naturreservat.  
Men räknas inte det som att man ockuperar. Får jag tälta i liksom, Humlegården? 
Näe, det lär du inte få göra, för där är det ju olika, i de här centrala parkerna har du ju olika 
föreskrifter.  
Hur är det i den här, er, stadsdelsförvaltning?  
Här har vi ju bara Årstafältet, och det sköter inte vi själva utan det är trafikkontoret.  
Vet du om man får tälta där?  
Jag vet inte det, men jag tror det. En natt. För du får inte ockupera. 
Om jag har ett band och så vill jag spela?  
Nej det får du inte. Det är störande.  
Om jag bara har en gitarr då?  
(Tänker.) Jaa, sitter runt en lägereld och spelar gitarr, haha, jaa, det får man nog göra. Det där är, jaa, 
det är en gränsdragning. Är man störande så är det olagligt, man får inte störa ordningen. Och om 
klockan är efter 22 så ska det vara tyst.  
Om det kommer någon annan som inte hör till mitt kompisgäng, får jag säga åt den att gå?  
Nej det får du inte göra för det är allmän plats. 
Om jag ska ha en tillställning på en allmän plats så måste den vara öppen för alla?  
Ja, om du ska ha en allmän tillställning som du har fått tillstånd för så får du inte neka någon. 
Och då får man aldrig ta betalt heller?  
Ja alltså, ta betalt, frivilliga avgifter kan man ta. Men du får inte ta tvingande avgifter.  

Känner du att du är en del av de som äger de allmänna platserna?  
Jag är ju en av de som försöker upprätthålla de i alla fall.  
Men du som privatperson?  
I min kommun ja, där jag bor och betalar skatt.  
Hur känner du att du är en del av de som äger dem?  
(Tänker.) Ah, jag vet att jag har rätt att gå ut i skogen och marken, och leka i lekplatserna som finns, 
de allmänna då.  
Att du har rätt att nyttja dem?  
Ja.  
Känner du att du har rätt att bestämma över dem.  
Nej. Jag kan ju komma med önskemål, men jag har inte rätt att bestämma över dem.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de allmänna platserna?  
Näe, för att alla platser är inte tillgängliga. Om man till exempel har rörelsehinder kan man ha svårt 



att komma fram på allmänna platser. Ehh, även fast det enligt pbl ska vara tillgängligt för alla från 
och med år 2015, men det är inte utbytt färdigt. Det pågår ju, men det finns ju fortfarande mycket 
hinder. Men en person utan hinder, då har man ju inga problem. Men har man hinder så är det 
problem.  
Tror du att de också känner att de har rätt till och äger de allmänna platserna? 
 (Tänker.) Nja, de, näe de känner sig väll lite utanför.  

Tycker du att alla är lika accepterade?  
Alltså, näe, det tror jag nog inte. För att många som kommer från andra religioner och så, de är inte 
vana med att de har rätt till att gå ut och göra saker och så i naturen. I Sverige förlitar vi ju oss på att 
människor själva kan ta fram information, de får ju ingen. Utan man ska själv söka, det är ju inte alla 
så duktiga på. Framför allt om man inte kan svenska.  
Tycker du att alla människor är lika accepterade? 
 Njae, alltså, alla vet väll inte riktigt vad som gäller och vissa är ju styrande och tror att de kan 
bestämma över allmänna platser, men det kan de ju inte. På de offentliga platserna då? Suck, jag vet 
inte vad det är för skillnad. Men ex. i gallerian då? Näe, där känns det inte som att alla är lika 
accepterade, alltså jag har svårt att se gallerian som en allmän plats egentligen. För det är ju någon 
som äger de, och de har ett syfte och det är att lura folk att handla. Så är det ju.  

Anser du att de öppna ytorna kring Globen och i slakthusområdet är allmän plats?  
Mm. Är de kommunalt ägda? Ja alltså det där är ju, vissa ytor är ju inte kommunalt ägda. (Kollar på 
en karta i hans kontor där man ser vilka platser som är kommunalt ägda.) Näe, det är inte allmänt. 
Det är privatägt? Ja. Hur mycket har ni att säga till om då kring dem? Ingenting. Får de göra vad de 
vill där? Ja, eller alltså, det är ju detaljplanen som styr. Så att egentligen finns det ingen allmän plats 
på hela det här området kring globen? Näe. På det här området (Slakthusområdet) har man rätt att 
köra iväg människor också då? (Tänker.) Ja om man ska hård-dra det jaa. Du har ju rätt att sätta 
staket runt din tomt, och då kan du ju köra bort människor. Det kan ju finnas vissa stråk som är x-
stråk, som inte syns här (på kartan), och då har ju alla rätt att gå där.  

Saknar du något på det du uppfattar som de allmänna platserna, eller de öppna ytorna kring 
globenområdet?  
Näe, alltså jag, jag tycker att Globenområdet är väldigt sterilt. Så att det är ju inte ett så trevligt 
område, men det kommer det säkert att bli när allt det nya är klart. Men som det är idag så är det ju 
bara hus och gråa plattor, det är ju inte så roligt område. Vad skulle göra det roligare? Lite mer 
grönt, lite mera träd och lite mer luftigt sådär.  

Tycker du att det finns tillräckligt med sittplatser, aktiviteter, toaletter osv?  
Sittplatser är det väll inte så mycket av. Och aktivitetsytor finns det ju knappt. Fast frågan är om man 
ska ha det i ett sådant här område, det finns ju runtomkring så att säga. Eh, nej men det skulle nog 
behövas lite sittplatser och allmänna ytor, mm.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Allmänna platser, vägar, trottoarer, lekplatser. Skogen.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank  som syns att den är tillfällig och inte 
fyller något speciellt syfte på en allmän plats, exempelvis ett torg, skulle du våga och känna att du 
får ta upp penseln och skriva eller rita något?  



Näe. Varför inte då? För att det inte är min egendom. Om det skulle stå en skylt? Ja då skulle jag 
göra det. Skulle det fortfarande kännas suspekt eller fritt fram? Nja, om staden har skrivit på skylten 
att det är okej som ägare, då hade jag kunnat göra det. Skulle det vara kul? Det kan man ju fråga sig, 
haha, ja njä. Dina barn? Haha, ja det kanske de skulle.  

Förklarar idén kring den gemensamma platsen 
 
Ja det blir ju spännande, det får vi se hur det går, haha. Det låter ju väldigt fint men hur du ska få det 
här att funka, det… Hur har du tänkt dig med ansvaret av platsen? Om det händer något? Det ska 
alltid finnas någon som är ansvarig. Det har jag inte, dit har jag inte kommit än, haha. För det är ju 
det som är det stora, om det händer något på allmän plats så är kommunen ansvarig.  

Jag tycker att det låter bra, men jag har arbetat så länge. Ingenting är omöjligt så länge man vet vad 
man gör.  

Tror du att du skulle använda eller ta del av en sådan plats?  
Näe. För att jag är för ordningssam för det. Jag skulle inte klara av att ha kaos. Du tänker att alla 
sådana platser skulle bli kaos? (Tänker.) Nja, alltså, ja näe, jo jag tror att det skulle bli kaos. Jag står 
för det.  

Varför tror du att det skulle bli kaos?  
Nej men, om man inte har någon som styr, om alla ska vara med och säga sitt, då är det väldigt svårt 
att få något att fungera. Vad tänker du att det är som ska fungera? Njä, men det ska, ja vad är det 
som ska fungera, att det inte är farligt, att det inte händer något. Att om det är några som får för sig 
att såga ner ett träd, och så sågar de bara ner halva trädet, då hänger den där hälften och kan ramla 
ner på någon. Om någon skulle skapa något jättefint där då? Ja det vore ju jättetrevligt, men då är 
frågan om hur många som skulle tycka att det är fint.  

Vad tror du att du skulle vara intresserad av att göra eller använda platsen till?  
Rekreation och hälsofrämjande åtgärder. Ute och motionera, eh… Sittplatser är trevligt, så att man 
kan sitta och konfrontera.  Tycker du att det ska finnas någon aktivitet? Näe, man behöver inte 
aktiviteter, man kan prata tillsammans och man kan göra saker utan saker. Man kan spela spel, och 
lägga patiens. Jag tycker att det har blivit för mycket att man måste ha en massa saker, som alla de 
här utegymmen som kommer nu, seniorgym och det.  

Vad upplever du att skillnaden mot den traditionella allmänna platsen skulle vara?  
Skillnaden är ju att den allmänna platsen, på dagens sätt att se det, styrs ju av tjänstemän och 
politiker, och om det här skulle fungera skulle det styras av alla. Som det är nu så är det ju 
majoriteten som styr. Där skulle det bli Alla då. I ett perfekt samhälle skulle det ju vara så, men det är 
ju väldigt svårt eftersom alla tycker olika. Ja, det hade varit väldigt spännande att testa på en plats. 
Ja.  

Skulle du känna att det var lättare eller svårare att ta penseln, i frågan tidigare, och skriva eller rita 
något?  
Ja, självklart, för då vore det ju min plats. Eller, eh (insåg vad han sa), jag har mera rätt till den. Du är 
riktigt så psykolog, och ställde svåra frågor.  

Fysiska aspekter med platsen.  



Vilka aspekter tror du skulle göra det lättare för dig att ta del av eller utöva något i de 
gemensamma rummen?  
Öppen naturmark, med lite träd. Det är bättre än asfalt, för är det asfalt så är det ju anlagt och då 
känns det mer som att det är någon som äger det.  

Tycker du att det ska vara en stor eller liten plats?  
Ganska stor. För om den är för liten kan det bli för trångt. För de som ska börja då? Fortfarande stor, 
jag tycker det är ganska viktigt. En allmän plats ska vara lite större. När jag är ute och nyttjar allmän 
mark då vill jag vara lite ifred, jag vill ha en fredszon eller vad det heter, hemfridszon. Som i en 
pocketpark kommer det alltid att vara massa folk, och det är jättebra om man känner för det, men 
ibland kanske man är ledsen och deppig och vill ladda batterierna, och då vill man inte ha massa folk 
runtomkring sig, inte jag i alla fall.  

Tänker du att den är väl synlig där många människor rör sig eller undanskymd?  
Avskärmad, vill jag nog ha. Ska man skapa kanske man vill ha lite öppnare. För att det är lättare att 
göra saker om den är öppen.  

Att det är en tydligt utpekad eller diffus plats?  
Jag tror att det är bra om det är utpekat. Det är ju bra om man vet vad som är allmän plats, att det 
syns. För då vet man att här har jag rätt att vara mig själv.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, i ett städat eller stökigt 
rum?  
Det är nog lättare att försöka få ordning på en rörig plats. Annars förstör du något som någon har 
gjort.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av platsen om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen då?  
Både och. Om man ska vara på fotbollsplan så är det ju tråkigt att vara själv, men är jag på naturmark 
så är det skönt att vara själv. Är det en aktivitetsyta så vill man ju inte vara själv, men är det naturyta 
så vill jag vara själv eller med mina nära och kära.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där? 
Ja, självklart, då har du allt på plats.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse? 
Skugga eller solljus, gräs eller asfalt, rund eller rektangulär…  
Det beror på vad man ska odla. Sol och halvskugga. Oregelbunden form. Hur tänker du att man ska 
visa gränserna? Då sätter man upp lite stolpar här och där.  

Avslutande del  

 



Bilaga 9: Intervju med respondent 9 
 
Kvinna, 51 år, bor i lägenhet i Årsta, utvecklingschef på företag.  

Plats för intervju: Globen Shopping 

Datum för intervju: 2014-12-03 

Vad innebär en offentlig plats för dig?  
Torg, gator, där människor rör sig och träffas på nåt sätt.  

Tycker du att det är någon skillnad på offentlig och allmän plats?  
(Funderar.) För mig så betyder det nog ungefär samma sak. Jag känner inte att det är någon skillnad 
för mig.  

Vilken är du mest bekväm med?  
En offentlig.  

Vad krävs för att en plats ska vara offentlig?  
Att det är öppet för alla. Att man inte känner att man är på någons annan mark, eller liksom att det 
inte är någon som bestämmer hur jag får bete mig eller vad jag får göra. Mer än allmänt folkvett 
sådär, haha. Men platser som är öppna för alla, och där folk själva kan bestämma vad de får göra.  

Tycker du att gallerian är en offentlig plats?  
Jag tänkte på det innan, jag tycker att den känns mindre offentlig. Inte lika självklart, sådär, att du 
liksom sätter dig och äter lunch där, det gör ju folk, men jag tror inte att jag känner mig lika fri här 
nere på gallerian som jag gör om jag går ut och sätter mig där ute någonstans. Inne blir aldrig lika 
offentligt som ute kanske. De inbjuder till det, men jag tycker inte att det känns lika offentligt, det är 
ju på nåt sätt affärsinnehavarnas och kontorens plats.  

Vem tänker du äger dem?  
Ja det är ju vi, vi människor, som bor och lever i det på nåt sätt. Annars tänker jag väll kommunen på, 
Ja det borde ju vara de här som, där det inte finns ett företag som äger dem. Så då går gallerian 
kanske bort lite? Ja, lite, det kanske är därför jag känner att det går bort litegrann, det är inte 
någonting som vi tillsammans äger. Jag tänkte på det när du sa allmän plats, allmän plats då tänker 
jag mig mer kanske naturen eller skogen, då är det mer en Allmän plats, men offentlig plats är ändå i 
staden. Ett lite mer specifikt rum? Ja lite mer specifikt, att här har vi en offentlig plats, som ett torg 
till exempel.  

Det är intressant att du säger att det är vi som äger dem. Ja, men det är nog så jag definierar en 
offentlig plats ändå. Inte kommunen? Nej men, det är ju kommunen som avsätter platsen på nåt 
sätt, eftersom man inte bygger något där och låter det vara fritt liksom. Men, näe, att det är vi. Vår 
kommuns invånare, men även andra naturligtvis, haha, som bor i andra kommuner.  

Vilka tänker du bestämmer över dem?  
Det har jag inte funderat på så mycket. Men då tänker man att det är någon kommungubbe eller tant 
som sitter där och att man har nån sorts regelbok för hur man får bete sig på offentliga platser, haha. 



Nej men lite sunt förnuft, för vi är väll alla med på nåt sätt i det, vad tycker vi är okej att folk gör? Kan 
man ligga här ute och sola liksom? Det är väll inget som säger att man inte får det, men vi tycker att 
det är konstigt. Och därför så kanske det inte är riktigt okej. Sen så kan man ju inbjuda till aktiviteter 
genom att ställa ut bänkar, eller liksom skapa saker på nåt sätt som lockar fram beteenden hos 
människorna.  
Gallerian då, hur tänker du då? 
Ja, men då tänker jag att det är den där galleriachefen som säger att det är okej. När det är 
konserter, ex Justin Bieber, då översvämmas ju gallerian av tonårstjejer som ligger och laddar 
mobilen och så, och det är ju rätt trevligt, men samtidigt så känner man är det okej eller inte liksom. 
Men där kan man tänka sig att någon kommer och säger till, och att det är någon som är chef över 
gallerians allmänna utrymmen.  
Så om det skulle vara en riktig offentlig plats så skulle det vara okej?  
Ja, mer okej. För man har ändå gått in till någon. Jag tycker inte att det är riktigt offentligt nej. Det är 
inne hos någon, det låses på kvällen, det är larm. 

Vad känner du dig bekväm med att göra på de offentliga platserna?  
Det beror helt och hållet på. Att köpa en sallad och sätta sig och äta på någon bänk känns helt 
naturligt. Det är inget som man undrar över om det är okej. Jag tänker att gränsen när man börjar 
undra är när man är stora grupper och börjar ordna liksom en fest i en park, ja men det tycker jag 
nog, men kanske inte på en sån här plats som här utanför där det är, jag vet inte, det är också 
litegrann en park eller ett torg. I en park så känns det okej att ordna en fest och att ha picknick. Det 
är lite friare för det är lite mer natur kanske då. Men är det ett torg så kanske du inte drar dit tjugo 
kompisar och har en picknick.  
Tänker du att det är någon som bestämmer det då eller att det mer är bara känslan du får?  
Mer känsla tror jag.  

Tänkte du att du personligen är en del av de som äger platserna så att du kan bestämma över 
dem?  
Det har jag aldrig funderat på. Så nej det tänker jag nog inte, faktiskt.  
Hur tänker du när du äger den?  
Jag får använda och ta del av den. Men jag har aldrig tänkt att jag skulle påverka och uttrycka några 
önskemål, och det kanske är dumt! För det kanske man skulle kunna göra, men det har aldrig fallit 
mig i tanken.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de offentliga platserna?  
Jaa, eh, det tycker jag väll. Ja men det tror jag att man i Sverige brukar sträva efter, att det ska vara 
tillgängligt för alla och att det ska vara rättvist, att du inte ska bli begränsad. Och det finns ju oftast 
en hiss bredvid trappan om det är så och så, så att det, jo men det tänker jag nog absolut.  

Tycker du att det är okej att ta betalt för att komma in på en offentlig plats?  
Nej det tycker jag inte.  
Så museum och så går bort?  
Nej det känns inte som en offentlig plats. Inte på det sättet som jag definierar det.  

Tycker du att alla är lika accepterade?  
Ja.., det kan jag inte säga, men jag tror det. Jag kan tänka mig att ett stökigt ungdomsgäng är mindre 
välkomnat av andra, men det handlar mer om vad det är för plats, och vad det är för andra 



människor, mer möten mellan människor kanske.  
Så de har samma rätt i alla fall? 
Ja det tycker jag absolut! Så borde det ju vara i alla fall, sen så kan det väll vara vad som passar sig 
och vad som vissa tycker. Att man reagerar över andras beteenden för att man själv inte skulle göra 
så. Men ja det tycker jag, alla ska ha rätt till de utrymmena.  

Tror du att de öppna ytorna här utanför är allmän plats?  
Ja det tycker jag. Det finns ju inte så mycket kvar, för de har ju byggt väldigt mycket. Förut så fanns 
det till exempel en park där hotellet ligger nu, men då var det ett sånt där ställe på sommaren där 
det satt jättemycket människor runt fontänen och åt lunch och sådär. Den har ju försvunnit och det 
blir liksom mer, nu finns det bara den här asfaltsgången, och i Slakthusområdet finns det ju verkligen 
inga mysiga allmänna platser. Det är ju bara som breda gator som går. Så folk har börjat söka sig mer 
in bland husen och parkerna, där i bostadsområdet som ligger vid tunnelbanan där, så på sommaren 
så är det mer att folk går i de små gångarna där och hittar nån bänk i en park eller i skogen. Men det 
är många som är härute och på sommaren och sitter på nån bänk, men det har blivit mer och mer 
begränsat. Det finns inte lika mycket allmänna utrymmen helt enkelt.  

Tycker du att området är levande?  
Eh, den är levande när det är evenemang och på dagarna, och det är stendött på kvällen, om det inte 
är något evenemang. Då är det tomt och obehagligt. Allting har ju blivit ännu mer bara byggnader 
och asfalt här runtikring och när det då är lite folk så blir det sterilt, men när det är mycket folk då 
befolkas det och då blir det ju en trevlig miljö av det.  

Saknar du något här?  
Eh, grönska! Det är bara betong, den enda lilla parken med fontänen den är ju borta nu så att det är 
ju. .. 
Tror du att många blev upprörda över det?  
Ja, jag tror att folk som jobbar här saknar det. För att det har blivit så väldigt betongit allting.  
Tror du att det finns utrymme här att skapa någon ny sån typ av plats?  
Ja tänk om man skulle kunna göra en park inne i slakthusområdet till exempel. Det blir mer levande, 
det drar till sig folk, det blir liksom lite mjukare och mänskligare om man har lite grönska omkring sig. 
Så att det tror jag att många skulle uppskatta. Framför allt vi som är här dagligdags och lever i det på 
dagen, de som bor här har ju grönområdet kring husen. Så det är ju just som arbetsplats och 
shoppingcenter som det är lite sterilt.  
Så det finns inga ställen för människor att hänga här förutom i gallerian?  
Jo, här ute på den här arenagången.  
Finns det sittplatser där?  
Tja, lite bänkar, det är ingenting som inbjuder till mys liksom.  

Vilka platser utanför ditt hem känner du att du har rätt till?  
Jaha, haha. Jag känner att jag har rätt till gator, torg, parker, eh.  
De allmänna platserna?  
Ja, haha, de allmänna platserna.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank som syns att det är tillfälligt och inte 
fyller något speciellt syfte på en allmän plats, exempelvis ett torg, skulle du våga eller känna att du 
får ta upp penseln och skriva eller rita något?  



Nej, det är nog inte min grej, haha.  
Skulle du våga det?  
Nej, jag skulle nog vara lite tveksam. Jag är en sån lydig person, ”undra om man får eller vad som är 
meningen”, haha.  
Om det skulle stå ”varsågod att måla” på en skylt?  
Jaja, jo men då skulle jag känna mig bekväm. Haha, jag kanske ändå inte skulle göra det för jag är inte 
en sån konstnärlig person, men jag skulle inte tveka så.  

Förklarar idén kring den gemensamma platsen.   

Ja det låter ju fantastiskt. Och jag tror på det goda i människan, så jag tror inte alls att det skulle 
behöva bli kaos, utan om man får ansvar att tillsammans förvalta något så är man snarare mer rädd 
om att det blir liksom, ja bra, och att man får vara där. Att man inte vill att det ska gå överstyr på nåt 
sätt. Men sen finns det väl kanske alltid människor som inte inrättar sig i det. Men jag tycker att det 
låter som en jättefin tanke. Jag tror ju att du kanske lägger mer tankekraft och engagerar och bryr dig 
kring miljön där du bor. Men i din arbetsmiljö då känner du dig nog lite mer distanserad, för du bor 
inte här ändå.  

Skulle du använda eller ta del av en sån plats?  
Ja, men jo, det skulle jag nog kunna tänka mig. Men där tror jag nog också att man är lite sådär, 
beroende på vem som kommer först. Och som först den dagen, eller när man öppnar platsen för att 
det får en prägel. Och om det är någon grupp som börjar hänga där så får det mycket den prägeln, 
och då kanske man känner att man inte hör hemma där riktigt. Men om det från början blev en liten 
mix av olika sorters människor och aktiviteter, då, absolut!  
Olika människor drar sig kanske till olika platser?  
Absolut, så kan det bli, olika grupperingar och vad man har för intresse. Jag tror att man söker sig till 
en miljö där det finns liknande människor som vill göra ungefär samma saker, det tror jag ligger i vår 
natur litegrann.  

Vad skulle du vara intresserad av att använda platsen till?  
Ja men det är ju att man vill kunna vara ute och röra sig, typ sporta! Spela basket eller åka 
rullskridskor, eller vad det skulle vara. Eller bara sätta mig och läsa, ordna en middag med mina 
kompisar om det är ett mysigt ställe. Såna saker. Men jag skulle inte börja måla och skapa och så, för 
det är inte jag.  
Men använda den?  
Ja använda, absolut, om det är en trevlig miljö.  

Vad tror du skillnad mot den allmänna platsen idag skulle vara?  
Jag tror att det skulle bli mycket mer liv. Det skulle bli ett kreativt klimat tror jag, åtminstone vad man 
kan hoppas är ju att det skulle bli möten mellan olika grupper, gamla och unga och olika grupperingar 
sådär. Det är ju inte säkert, för det kan ju bli som du säger, att alla äldre människor som vill sitta på 
en parkbänk och läsa sin tidning samlas på ett ställe och dem här som vill sporta på ett annat. Men 
det skulle ju bli trevligt om det blev en mötesplats! För de som bor runtomkring sådär. I västra Årsta 
där jag bor har vi en äng utanför våra hus, och det är ju helt underbart på våren och sommaren för 
att det är så mycket olika aktiviteter, folk spelar fotboll, många har picknick och grillar, någon gång 
slog några upp ett partytält och hade fest där. Alltså det händer så mycket där för att det inbjuder till 
det. Det blir liksom hem för väldigt många olika aktiviteter.  



Skulle du känna att det var lättare eller svårare att ta penseln, i frågan tidigare, och skriva eller rita 
något?  
Ja om jag vore en sån person så skulle jag ju göra det i alla fall. För då tror jag inte att man skulle 
känna att det inte är okej och sådär. Om det inbjuder till var dig själv och gör vad du vill, som inte 
skadar andra människor, haha.  

Hur tänker du att platsen borde vara utformad? 
Jag kan tänka mig att om man vill inbjuda till att det är öppet får det inte vara avgränsat med staket 
eller, det ska inte kännas som att nu går jag in i nånting, utan jag tror det ska vara öppet från många 
håll liksom, så att man bjuder in, och så att man inte känner att man går in till någon, hem till någon, 
om det redan är en grupp människor där.  

Tycker du ändå att den ska vara utpekad?  
Ja på nåt sätt, men med många öppningar kanske. Så att man känner att det bjuder in, så att det inte 
blir ett slutet rum.  

Tänker du att det är en större eller mindre plats?  
Då tror jag att den måste vara ganska stor, för vi är ju ändå svenskar och kanske inte så självklart vill 
komma för nära varandra från början, och då om det är en grupp människor som redan är där så tror 
jag att man tvekar om det blir för tight. Inte jättestor! Men inte bara en sån där liten ruta liksom, för 
då tror jag att det är lätt att någon annekterar den.  

Tänker du att den är synlig eller avskild?  
Jag vet inte om det skulle spela någon roll faktiskt.  
Men mitt i stan eller lite utanför, där ett torg ligger?  
Jaa, why not?  
Och lite på sidan av också?  
Ja jag tycker inte att det skulle spela sån stor roll. Där det finns möjlighet att göra vad du vill, sen 
beror det väll på vad du gillar, om du gillar att vara mitt inne i stan, eller om du är mer i utkanten.  

Tycker du att det ska vara asfalt eller gräs?  
Det kanske ska vara en blandning, för det beror ju på vilka aktiviteter du vill att folk ska kunna göra. 
Men det blir alltid lite mer inbjudande om det är lite grönt. Då är det lite mysigt att sätta sig i gräset 
och bara vara på nåt sätt. Jag är inte så jättemycket för de där stela, sterila asfaltsmiljöerna.  
Tror du att det är lättare att känna att den är oreglerad om det är mer natur?  
Ja det tror jag, och då tror jag att man känner lite mer den här allemanskänslan, haha.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, i ett städat eller stökigt 
rum?  
Eh, ja, om det är lite mer rörigt och fritt så tror jag att jag mer självklart känner att det är okej att 
flytta på saker. Än om det är väldigt strukturerat så tänker man att det är någon som har tänkt här, 
och den ordningen ska jag inte störa. Om man vill att det ska hända saker så måste det nog kännas 
lite mer avslappnat. Om saker är flyttbara så tror jag att det börjar förr eller senare, att någon flyttar 
på bänken dit och så gör någon., alltså att det börjar hända nånting. Så det är inte säkert att det 
behöver vara stökigt från början. Men att det ska kännas att det är inbjudande till att det är okej.  



Hur tänker du att man skulle reagera om man förändrar något och sen kommer någon annan och 
ändrar det?  
Nej men jag tror nog att man skulle ta det. Jag vet inte, men jag tror att, det är ju på nåt sätt de 
premisser som finns. Om du går och målar på en vägg så kan du inte garantera att den är kvar nästa 
gång, för den kan vara både borttvättad och övermålad. Så det ligger litegrann i sakens natur, att det 
inte är något beständigt. Och likadant om du gör ett litet möblemang så tror jag inte att du med 
självklarhet tror att det ska se likadant ut nästa gång.  

Vad tänker du att du kan göra på dessa platser som du inte kan på de allmänna?  
Jag är inte så wild and crazy så jag vet inte vad det skulle vara, haha. Nej men jag skulle inte gå och 
måla på väggen på en allmän plats, det kanske jag ändå inte skulle, men det är klart om det är en 
plats som inbjuder till det, exempelvis kulturhuset där de ibland har lite såna grejer, då kan man ju 
tänka sig att testa på nånting som man inte gör annars, bara för att det är lite kul och det inbjuder till 
det. Och det är ju mer troligt att man gör något sådan i en sån miljö, än på en offentlig plats.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av platsen om du ser att någon annan gör det 
eller blir du lite tillbakadragen då?  
Ja det är roligt när det är folk. Det är trevligt.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse? 
Skugga eller solljus, gräs eller asfalt, rund eller rektangulär. 
Både och så att alla får det de vill ha. Jag tror att det ska vara en trevlig och levande plats, inte det 
där ”asfaltiga” och sterila.  
Tänker du att den är färgfull eller lite diskret?  
Jag tror att det inbjuder mer om det är färg och så, för då blir man gladare och mer, jag tror att det 
ger mer liv än om det är strikt och så. Och då blir det större skillnad om man stökar till det där stela 
grå liksom. Jag tror nog att det ska vara mer färd och avslappnat på nåt sätt. Jag tror att man blir lite 
som miljön är, sen kanske vi påverkas olika av det naturligtvis.  

Är det något annat du tänkte på? 
Jag har faktiskt aldrig funderat över de här frågorna tidigare, så det var lite spännande.  



Bilaga 10: Intervju med respondent 10 
 
Man, 33 år, uppvuxen i Lund, bor i Stockholm, arbetar som medieansvarig på Stockholms Dövas 
Förening.  

Skriftlig intervju.  

Datum för intervju: 2014-12-03 

Vad innebär en offentlig plats för dig? 
Jag anser att offentliga platser är en plats som alla är välkomna, där kan man göra olika aktiviteter 
som att ha foodtruck eller show, eller att sitta och njuta av omgivningen runt mig. Det kan vara också 
som julmarknad eller cirkus som hyr platsen.  

Kan du ge exempel på offentliga platser? 
Sergeltorget, Rålambshowparken, Gärdet området på Djurgården m.m.  

Tycker du att det är någon skillnad på en offentlig och en allmän plats? Eller att de betyder samma 
sak? Om skillnad, vilken? Och ge i sådana fall exempel på allmänna platser.  
Nej, jag har inte tänkt på skillnader mellan en offentlig och allmän plats. Jag tänkte mer på att 
allmänna platser är väl öppet för alla som kan komma och använda yta som att ha picknick och 
likadana. Offentliga uppfattar jag mer att det är någon som äger det området och när man vill 
använda den platsen så man måste ha tillstånd. Eller som en samling för alla som vill mötas.  

Vad gör en plats allmän?  
Troligen mer som att man kan göra vad som helst, att spela kubb och umgås med vänner eller göra 
olika aktiviteter. Eller bara sitta och dricka öl i solen.  

Tycker du att gallerian är en allmän plats?  
Nej, det är en fastighet som ägs och där får man ha tillstånd på vad man får göra.  

Vem äger de allmänna platserna? Och vem bestämmer över dem?  
De allmänna platser ägs av städer som ser till att medborgare får sina platser att ”andas” och umgås 
med andra tillsammans.  

Vad anser du att du får/inte får göra på de allmänna platserna? Vad känner du dig bekväm med att 
göra där? Varför?  
Jag tänker mer på att vi får göra enligt Allemansrätten. Men det finns vissa platser där man behöver 
ta hänsyn till regler, som t ex kulturmärke platser som i Skansen eller Långholmen eller området som 
man får tänka extra på. Men i stor sett tycker jag att man får göra vad man vill på allmänna platser.  

Känner du att du är en del av de som äger de allmänna platserna? (Om du har svarat att 
kommunen eller staten äger dem.)  
Ja, jag känner att jag och vi är en del av de som äger de platserna, det är syftet att man använder 
områden med olika aktiviteter.  

Tycker du att alla har lika stor tillgänglighet till de allmänna platserna? Att alla är lika accepterade?  
Ja, de flesta har uppdaterat med att förbättra tillgänglighet, men tyvärr det finns fortfarande saker 



kvar att jobba med. Som t ex vandrarleden, man behöver ha en bra stig för alla som använder extra 
tekniska hjälpmedel som rullstol.  

Anser du att de öppna ytorna kring Globen/ i Slakthusområdet är allmän plats?  
Nej, jag känner att det inte är allmän plats på öppna ytorna där, det är bara mötesplats för alla som 
går förbi eller väntar inför evenemangen eller liknande.  

Saknar du något på det du uppfattar som de allmänna platserna där idag? Tillräckligt med 
sittplatser/aktiviteter/toaletter osv?  
Det varierar verkligen på olika platser, en del har satsat mycket på tillgänglighet som att ordna 
sittplatser och toaletter och en del ”låter” dessa vara kvar som det är, så man får göra ”nöd” som att 
kissa i skogen eller bakom buske. Ofta använder kommunerna samma platser för att använda till 
aktiviteter, kanske det skulle vara bra att använda de övriga platserna också för att använda ytor 
totalt.  

Om det skulle stå en hink, en pensel och ett uppspikat plank (syns att den är tillfällig och inte fyller 
något speciellt syfte) på en allmän plats (på ex. ett torg), skulle du våga/känna att du får ta upp 
penseln och skriva eller rita något?  
Skulle tro att det finns någon som ska komma och börja göra sitt verk, som bara har lämnat sakerna 
på plats och ska komma igång snart… kanske lämnar bilen på annan plats.  

Om det står en skylt bredvid som säger att du får göra det?  
Skulle gärna ta fram och måla något! Det blir säkert många gör det också! 

I examensarbetet presenterar jag en idé om en oreglerad plats, den gemensamma platsen. Det är 
en plats som ägs, ansvaras och bestäms över gemensamt bland medborgarna, utan kommun eller 
någon privat aktör som mellanhand. En plats som varken är kontrollerad eller reglerad (inga 
ordningsregler, men befintliga lagar som gäller på alla platser gäller även här). Användningen är 
inte bestämd, utan utgörs och förändras efter människornas behov och önskan, den förändras fritt 
i takt med medborgarna. 

Tror du att du eller någon du känner skulle använda eller ta del av en sådan plats?  
Jag tror att det skulle bli en ny ”Christiania” som i Köpenhamn, en ö där folket skapar platser på sina 
egen villkor och kreativitet. Det skulle jag uppskatta. Det blir väll succé, att man får se spännande 
byggnader och konst.  

Varför eller varför inte?  
Det finns många personer som vill skapa liv på olika platser för att få ut sin kreativitet och tankar och 
allt! Så jag tycker att det inte är fel på det. Men jag är lite tveksam eftersom jag gärna vill att den 
gemensamma platsen ska bli riktigt bra, att den inte blir sliten och bortglömd sen, som att en ny 
grupp som t ex hemlösa eller de som använder droger/alkohol tar över och förstör skapandet.  

Vad tror du att du eller någon du känner skulle vara intresserad av att göra eller använda platsen 
till? 
Ja, absolut att det finns någon som skulle vara intresserad av att göra och använda platsen. Säkert en 
större grupp som vill bry sig och få allt skapande tillsammans.  



Vad upplever du att skillnaden mot den traditionella allmänna platsen skulle vara?  
Ja, det kan bli både positivt och negativt, eftersom det handlar om vilka människor som har kommit 
till platsen och skapat. Det jag hoppas mer på är att människor kommer och bevarar området som 
man vill ha det också. Inte för att sabotera och förstöra andras skapande och idéer. Traditionella 
allmänna platsen får man behålla en del, pga bevarande av områdets historia och så, det kan man 
ångra sig senare i framtiden. Det måste ha lite balans mellan dem.  

Skulle din syn på de allmänna platserna förändras om du skulle äga, ansvara och bestämma lika 
mycket över platsen som alla andra? Om du vet att det inte är någon som reglerar den och 
bestämmer över dess ordning. Hur/varför inte?  
Det skulle bli lättare att skapa mötesplats för alla som vill göra något tillsammans när man vet att vi 
äger och ansvarar och får bestämma hur det ser ut. Min syn skulle förändras tror jag. Då får man 
tänka om vad man kan göra med de underbara områdena.  

Skulle du känna att det var lättare eller svårare att ta penseln, i frågan tidigare, och skriva eller rita 
något? 
Det blir nog lättare och man är mer medveten om att planken kommer att ommålas av någon annan 
förr eller senare.  

Fysiska aspekter med platsen.  

Vilka aspekter tror du skulle göra det lättare för dig att ta del av eller utöva något på de 
gemensamma platserna? Skulle det vara lättare att aktivt göra eller skapa något på den 
gemensamma platsen om det är en stor eller liten plats? Om du är väl synlig där många människor 
rör sig eller undanskymd?  
Det skulle vara en bra mix att ha både stora och små platser att röra sig till samt att det finns skymda 
platser där man fokuserar på sig själv eller gruppen eller bara vill visa för andra som man känner att 
man är en i platsen.  

Tänker du att det är en tydligt utpekad eller diffus plats?  
Båda tycker jag. Man ska veta att den unika platsen finns samt en lite diffus plats som man får ”leta” 
sig till för en mer spännande upplevelse. Kanske en tydlig skylt vid ”entrén” sen kan själva platsen 
vara diffus.  

Tycker du att det är lättare att förändra något, till exempel flytta en sak, på en städad eller stökig 
plats?  
Ja, det skulle vara lättare att förändra något. Som t ex om man vill göra en konsert eller teater så 
skulle det vara lättare att ha städat platsen för att kunna planera fram saker och använda ytorna.  

Blir du inspirerad av att själv använda eller ta del av en plats om du ser att någon annan gör det 
eller drar du dig tillbaka då?  
Nää jag blir mer inspirerad och kanske kommer dit flera gånger för att kunna njuta av platsernas 
erbjudande och se vad människorna har skapat. Bara inte om det blir förstört då drar jag mig tillbaka.  

Tror du att det är lättare att börja använda platsen om det finns några faciliteter där eller tycker du 
att det hämmar dig till specifika aktiviteter?  
Det skulle vara bra och lättare att ha någon ansvarig för platsen så att man slipper få konflikt eller 
”dåliga saker” som jag nämnde tidigare – hemlösa och folk som utnyttjar ”frihet” för att använda 



platsen till sina egen behov som gömställe för droghandel eller övernattningar. Måste ha lite kontroll 
över dessa saker för att platsen kan andas fritt för de andra också.  

Är det några andra aspekter kring platsens utformning du kan komma på som skulle ha betydelse? 
Skugga eller solljus, gräs eller asfalt, rund eller rektangulär. 
Båda skugga och solljus, mycket natur, som träd, gräs, buske, asfalt kan man lägga till senare eller ha 
grus istället. Gärna vid vatten som en å eller sjö. I mitt huvud blir jag fast vid Christianias syn… en ö 
eller halvö med egen entré och man får göra vad man vill därinne. Njuta av naturen och skapa vad 
man vill.  

Avslutande del  

Är det något du vill tillägga?  
Nej.  

Är det OK om jag använder citat från intervjun? Jag kommer inte att nämna namn.  
Det får du använda...det är inget problem för mig.  

Är du intresserad av återkoppling? I sådana fall kan jag maila.  
Jaa, mycket intresserad att få återkoppling och se vad du har kommit fram till.  

TACK! 



Bilaga 11: Förslag på plankarta för Slakthusområdet


